Amsterdam, Nederland
30 nov. - 2 dec. 2017
‘De echte moeders en vaders van steden
zijn de business leiders. In een gezin
geeft de vader het voorbeeld als het
gaat om het liefhebben van anderen. Hij
geeft het voorbeeld met betrekking tot
opofferingsgezindheid. De moeder bepaalt de atmosfeer in het huis. Wanneer
deze twee samenwerken heeft het een
grote invloed op het thuisfront. Stel je
nu een stad voor. Wie bepaalt hoe hoog
de lat wordt gelegd? Wie zijn de mensen
die echt een effect hebben op de sfeer
en het klimaat van gehele gemeenschappen? Normaal gesproken zijn dit
de zakenmensen op sleutelposities’
Bill Johnson

Er is nu een krachtige beweging van
God gaande in de marketplace. God is
mensen aan het gebruiken, vooral zakenmensen, om krachtig hun gemeenschappen en landen te beïnvloeden.
Wij nodigen je uit om deel te nemen
aan de allereerste Heaven in Business
conferentie in Nederland. Ben je ondernemer, of ben je actief in de zakenwereld, dan zal deze conferentie je helpen
leren hoe je een positieve impact op
je omgeving kan hebben. Ontdek
hoe Gods bovennatuurlijke invloed
en transformerende kracht zichtbaar
kunnen worden in je bedrijfsvoering en
op je werkplek.

WAT KUN JE VERWACHTEN VAN DEZE CONFERENTIE?
♦
♦
♦

Andy Mason
♦

♦
♦

Inspiratie
Holistisch, bijbels onderwijs
Praktische ideeën en sleutels voor het samenwerken met
God, zodat het bovennatuurlijke realiteit wordt op je eigen
werkplek
Workshops bedoeld om je te helpen de onderwezen stof
toe te passen. Het doel: Dat je een nieuw niveau van het
bovennatuurlijke zichtbaar ziet worden in je bedrijf
Aanbidding die je in de tegenwoordigheid van God brengt
Persoonlijke, profetische bediening

SPREKERS
Mark en Julie
Appleyard

Andy Mason, stichter en CEO, Heaven in Business
Mark en Julie Appleyard, medeoprichters en CEO’s, Anothen
en anderen
ORGANISATIE
CAR (Coalitie voor Apostolische Reformatie)
CBMC-NL
Business Revivalists
ALGEMENE INFORMATIE
DATUMS EN TIJDEN:

do. 30 november 19.00 - 21.30 uur
vr. 1 december 10.00 - 21.30 uur
za. 2 december 10.00 - 17.00 uur
LOCATIE:

Dominion Centre
Ellermanstraat 30
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Nederland
KOSTEN:

250 Euro per persoon en 400 Euro voor een echtpaar.
De toegangsprijs is inclusief 2 lunches en 1 diner.
Inschrijving en informatie: www.heaveninbusiness.nl

