
Severočeská konferenci 2018 

která se koná v neděli 15. dubna 2018 v Jiráskově divadle v České Lípě. Je pořádána sdružením 

sborů Církve bratrské a Křesťanských společenství v severozápadních Čechách. 

Tento rok se nekonají tradiční různé odpolední semináře. Místo toho bude i odpolední program s 
Wessiem a to přímo v divadle. 

Služba mladším dětem (školkové a mladší školní věk) bude zajištěna během konference v budově 
divadla (šatny účinkujících), ale jen dopoledne. Pokud máte dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci, ať se 
obrátí na sestru Danu Pánkovou, která službu dětem organizuje. 

Salonek divadla bude k disposici jako asyl pro matky s malými dětmi během programu a také během 
přestávky jako prostor na občerstvení. Jako sbor budeme zajišťovat pouze nápoje (vody, káva, čaj). 

Je možné dojít si na oběd do restaurací v centru města, ale kapacita je omezená. Plánek bude promítnut 
na začátek přestávky. 

Další informace k parkování: 

Do areálu divadla není vjezd možný, pouze máme vyhrazena 2 místa pro technické zajištění ze strany 
našeho sboru. Prosím o respektování této zkušenosti. 

Osoby s omezením pohybu je možné vysadit u vjezdu do areálu divadla a pak přeparkovat. Doporučuji 
parkoviště U Synagogy, které má dostatečně velkou kapacitu a pak také to na náměstí TGM, které je 
nejblíže. 
Parkování přímo v Jiráskově ulici je omezené. 

Těšíme se na vás. S úctou a láskou v Kristu zdraví. Ing. Tomáš Krajník, tel. 602 600 952 

Wessie van der Westhuizen  

Pochází z Jihoafrické republiky. Je to potomek Holandských přistěhovalců. Byl mnoho let jeden z vedoucích 
sboru v Pretorii. Tento sbor má dnes asi 2000 členů a vyznačuje se službou smíření, a to zejména mezi 
bělochy a černochy, kteří tvoří podstatnou část členstva sboru.  

V roce 2010 se Wessie s rodinou přestěhoval do města Bulawayo v Zimbabwe, kde založil nový sbor pod 
jménem Kings City Church. Sbor má nyní kolem stovky členů a je opět rasově smíšený. Wessie miluje lidi a 
jeho služba má důraz na usmíření a proti rozdělení. Ve sboru mají hluboké až rodinné vztahy.  

Wessie je ženatý, se svou ženou Somie mají 3 dospívající syny: Janco, Tian, a Anu.  

Rád běhá dlouhé tratě. Miluje dobrodružství, o čemž svědčí i jeho účast na závodech v Africké divočině.  

Do České republiky jezdí už asi 17 let. Přivedl ho k nám Denis Bavister. Wessie opakovaně slouží ve sborech v 
Praze, Hradci Králové, Klatovech a v severozápadních Čechách.  

Letos k nám přijíždí se zvěstí, že Kristus může být přitažlivý i pro současnou generaci.  

 Program 
Jiráskovo divadlo, Česká Lípa, 15.4.2018  
Dopolední program  
10:00    Zahájení konference, úvodní 

informace, přivítání hostů  
10:15-10:45   Worship: Chvály a uctívání  
10:45-12:15   hlavní řečník Wessie van der 

Westhuizen: Přitažlivý Kristus 
12:15-12:30  Ukončení dopoledního programu  
12:30-14:00  Polední přestávka  
  

Odpolední program  
14:00-14:15   Zahájení odpoledního programu  
14:15-14:30   Worship: Chvály a uctívání  
14:30-16:00   hlavní řečník Wessie van der 

Westhuizen: Přitažlivý Kristus  
(pokračování dopoledního tématu)  

16:00-17:00  Modlitby za účastníky konference, 
chvály a uctívání  

17:00-17:30  Zakončení konference  
  

 Vstup na konferenci je volný, není třeba se 
hlásit.  

 Bude uspořádána sbírka na uhrazení nákladů s 
konferencí spojených.  

 Je možné se zúčastnit jen dopolední nebo 
odpolední části.  

 Program pro děti bude zajištěn pouze 
dopoledne a to v prostorách divadla.  

 
  
 


