
Arrangement Yachad 
(eventueel in samenwerking met RozemArrie) 

 

 

Voor uw bijbelstudiegroep, wijk, kring e.d. organiseert Yachad boeiende arrangementen 

waarin u de bijbel eens op een andere manier leert kennen. 

 

Pesachmaaltijd 

Hierbij volg je het Avondmaal die Jezus met zijn discipelen at voor Zijn dood en opstanding.  

Je leert via allerlei gerechtjes wat deze maaltijd wil vertellen, we lezen uit het OT en uit het 

NT. Wij beloven verrassende, nieuwe inzichten. Meenemen: uw bijbeltje! 

 

De kosten zijn inclusief een volledig verzorgde warme maaltijd € 10,00 p.p. 

Wilt u ontvangst met koffie/thee en lekkers erbij is het € 12,50 p.p. 

Wilt u zonder een warme maaltijd dan is het € 5,00 p.p. inclusief koffie/thee en lekkers. 

Dit alles kan bij Theeschenkerij RozemArrie in Arriën (Ommen). 

Wilt u op een andere locatie de maaltijd volgen, dat kan ook, dan zijn de kosten weer anders. 

 

Pinksterwandeling door Arriën: 

Langs eeuwenoude zandwegen ontdekken jullie, middels een speurtocht en opdrachten, wat 

het pinksterfeest in het Oude testament is en wat dat te maken heeft met het pinksterfeest in 

het Nieuwe testament. € 2,50 p.p. 

of 

Speurtocht “het feestelijk jaar” door Arriën 

Langs dezelfde eeuwenoude wegen ontdekken jullie, middels een soortgelijke speurtocht, de 

verbindingen tussen de oudtestamentische feesten en de feesten in het Nieuwe testament. 

Pesach, Purim, Pinksteren, Dag van het Bazuingeschal, Grote Verzoendag en het 

Loofhuttenfeest. € 5,00 p.p. 

Meenemen: uw bijbeltje! 

 

Hierbij zijn verschillende arrangementen te boeken. 

Bijvoorbeeld aan het einde gezellig samen pannenkoeken bakken met de 
reuzenpannenkoekenpan € 7,50 p.p. (pannenkoeken horen traditioneel bij pinksteren). 
Of je sluit af met een kopje koffie/thee en cheesecake (melkgerechten horen ook 
traditioneel bij pinksteren) of je start daar mee. € 3,50 p.p. 
Of met een high tea. Vanaf € 7,50 p.p. 
Of met een hapje en een drankje. € 4,50 p.p. 
Dit alles op de locatie in Arriën 
 
Wilt u de wandeltochten bij u organiseren, dat kan natuurlijk ook, wij helpen u graag! 
 
 
 


