Voorwaarden aan verzoeken tot organisatie van een Bijbelstudie of -seminar
Om een door jou te organiseren studiebijeenkomst haalbaar te laten zijn, en – voor zover het
in ons vermogen ligt – tot een succes te maken, stellen wij een aantal voorwaarden:
1. De organisator zorgt voor de ruimte waarin de bijeenkomst wordt gehouden. De kosten
voor deze ruimte zijn voor rekening van de organisator.
2. De afmetingen van benodigde ruimte hangen af van het aantal te verwachten bezoekers.
Wij vragen je er rekening mee te houden dat wij het liefst werken in zaalopstelling, of met
tafels waarbij de stoelen gericht zijn naar de spreker en het projectiescherm. Wij kunnen
zorgen voor een projectiescherm en beamer.
3. De normale reistijd vanuit Den Haag en/of Ede (waar de sprekers wonen) mag niet meer
dan een uur bedragen.
4. Er moet de redelijke verwachting zijn dat er belangstelling is voor de Bijbelstudie of het
seminar. De organisator zorgt in ieder geval voor de tijdige bekendmaking van de
bijeenkomst(en): ten minste onder de eigen groep, op de eigen website en in het gebouw
waarin de bijeenkomst zal worden gehouden; het liefst ook door persinformatie in lokale
media en posters in de omgeving van het gebouw. Broeders in Christus zullen de
bijeenkomst(en) daarnaast aankondigen op de eigen websites.
5. Wij gaan ervan uit dat de organisator op de hoogte is van ons geloof, en dat wij vrijheid
van spreken daarover mogen hebben als iemand ons uitnodigt.
6. Na afloop mogen vragen worden gesteld, maar wij gaan geen woordenstrijd aan met wie
het niet met ons eens is.
Wij zullen elk verzoek op deze criteria beoordelen. Je moet er echter rekening mee houden
dat wij niet aan elk verzoek kunnen voldoen. Een te organiseren Bijbelstudie of Bijbelseminar
moet ook passen in onze agenda, zodat we sprekers beschikbaar hebben.

