
Sjalom 
Na vier jaar mogen we toch wel stellen de Messiaanse Simchaim 

jongeren- en jongvolwassen weekenden een groot succes zijn. 

Dit jaar organiseren wij van vrijdagavond 27 april tot en met 

zondag 29 april 2018 het weekend in de leeftijd van 16 tot 

circa 30 jaar. 

Wie zijn wij? 

Simchaim is onderdeel van Stichting Mo`adim. De organisatie 

bestaat uit mensen die actief zijn binnen de Messiaanse 

beweging. Wij willen verbindende activiteiten organiseren en 

faciliteren binnen Messiaans Nederland. De naam is de 

samenvoeging van twee Hebreeuwse woorden: `Simcha` (vreugde) 

en `chaim` (leven). Oftewel `levensvreugde`, een betekenis die 

het leven met de Messias Jesjoea goed weergeeft. 

Het weekend 

Wij willen jou in contact brengen met andere jongeren en 

jongvolwassenen, om elkaar op te bouwen in onderlinge 

relaties, uit te dagen in ons geloof en te inspireren in het 

navolgen van Jesjoea. 

Het thema van dit jaar is `Less is more`. Wil je meer leren en 

heb je het verlangen om te groeien als navolger van Jesjoea 

dan moet je zeker komen! 

Praktische zaken  

Het weekend is dit jaar op een andere locatie dan andere 

jaren. Het vindt plaats op locatie De Wildwal in Lunteren. De 

kosten bedragen € 65,- per persoon. Dit is inclusief eten, 

drinken en de overnachting. Gezien de grote opkomst van 

voorgaande jaren is het goed om te vermelden dat er maximaal 

50 personen kunnen deelnemen en dat vol ook echt vol is! De 

uiterste datum van inschrijving is 15 april.  

 

 



 

 

 

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier dat is 

bijgevoegd per mail. Het ingevulde document kun je per e-mail 

versturen naar: simchaim@moadim.nl  

Je deelname is pas definitief na ontvangst van je betaling. Je 

ontvangt circa twee weken voor het weekend aanvullende 

informatie.  

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op! 

Voor meer informatie: check onze website 

www.moadim.nl/simchaim/jongerenweekend, onze facebook 

www.facebook.nl/simchaim of mail naar: simchaim@moadim.nl 

 

Namens de organisatie Simcham,  

Renaldo & Nelleke van de Schuur en Jedidjah Boerhoop 
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