1202 RAAJAN

Goddelijk Herstel in Gezinnen
Voor iedere ouder die verlangt naar herstel en bloei in
het gezin
Datums: za. 28 aug, 11 sept, 25 sept en 9 okt
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Kosten: € 65,- voor echtparen € 110,-

Hemelse Rechtbanken basistraining
Leer bidden in de hemelse rechtbank voor
persoonlijke zaken
Datum: za. 20 november
Tijd: 10:00 – 17:00 uur
Kosten: € 25,-

Bevrijdingstraject 7 stappen
Leer om te bidden voor je eigen bevrijding in de
hemelse rechtbank
Datums en Tijden: za. 25 sept en 23 okt (10:00 –
16:30 uur)
en wo. 6 okt en 13 okt via Zoom (19:30 – 22:00 uur)
Bevrijdingssessies op za. 6 nov of wo. avond 3 of 10
nov.
Kosten: € 70,- voor leden van God’s Embassy
Amsterdam € 50,-

Info-avond over bevrijdingstraject
Voor iedereen die bevrijding van God wil ontvangen.
Info en uitleg over het bevrijdingstraject.
Datum: ma. 6 september
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: geen

Let op: In verband met de 1,5 meter maatregel zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden uiterlijk 4 dagen voor de trainingsdag.
Bovenstaande trainingen worden gegeven in het Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.
Informatie en inschrijving: www.liyd.org

1202 RAAJAN

Profetenschool 3
Profeten teams en profetie binnen en buiten de
gemeente
Datums: za. 18 sept, 2 okt, 16 okt en 6 nov
Tijd: 10:00 – 16:30 uur
Kosten: € 95,-

Kingdom Trainingschool 3
Deployment en concreet uitwerken van de
persoonlijke roeping voor het koninkrijk van God
Datums: ma. 11 okt, 18 okt, 8 nov en 15 nov
za.30 okt en 27 nov
Tijd:
ma. 19:30 - 22:00 uur via zoom
za.10:00 – 16:30 uur
Kosten: € 95,-

Life Changing Prayer
Leer bidden voor innerlijke genezing door de leiding
van de Heilige Geest
Datums: za. 30 okt en 13 nov
Tijd: 10:00 – 17:00 uur
Kosten: € 50,-

God spreekt vandaag
Leer Gods stem te verstaan voor jouw eigen leven
Datum: za. 20 november
Tijd: 10:00 – 16:30 uur
Kosten: €25,-

Let op: In verband met de 1,5 meter maatregel zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden uiterlijk 4 dagen voor de trainingsdag.
Bovenstaande trainingen worden gegeven in het Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.
Informatie en inschrijving: www.liyd.org

