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Eerstvolgende creatieve dag : 17 november 2018 
Thema:  Kom in de rust 
 

Een combinatie van  

✓ Korte Bijbelstudie met verdieping vanuit het Bijbels Hebreeuws over ‘kom in de rust’ 

✓ Groepswandeling onder begeleiding van wandelcoaches Ruben en Marijke van Oel in de 

Edese natuur: letterlijk komen in de rust en stappen zetten naar meer rust in je dagelijks 

leven 

✓ Genieten van een heerlijke lunch, en tussentijds koffie/ thee met wat lekkers 

✓ Waarna ieder ’s middags een eigen schilderij maakt. Mee te nemen naar huis! Een zichtbare 

uitwerking van je opgedane inzichten en stappen die je zet. Inclusief schildertips jes-creations 

✓ Inspirerend en ontspannen.  

 

Tijd:   10:00 uur – 16.00 uur (9.30 uur inloop koffie/ thee)  

Kosten:  € 45,- * voor een geheel verzorgde dag, inclusief benodigde schildermaterialen 

Waar:   Ede (na aanmelding ontvang je de verdere adresgegevens van de locatie)    

Door wie:  (onder begeleiding van) Ruben en Marijke van Oel  www.jes-creations.nl 

 

Inschrijving vóóraf via info@jes-creations.nl We zien uit naar een inspirerende dag 

 
*Algemene voorwaarden voor dienstverlening jes-creations – schilderactiviteiten zijn van toepassing 

 

Ervaringen van Simone Groenewoud uit Nieuwkoop: 

Een creatieve dag is afwisselend. Je komt  erachter dat er heel veel betekenis zit in 1 woord 
Hebreeuws. 
Omdat wat je schildert … altijd iets oplevert... of het nu mooi, minder mooi of schitterend is. 
Het zit niet in heel erg veel talent hebben. En je hoeft ook niets te weten over Hebreeuws. 
 
Het schilderij (naast dit kader) wat ik met een creatieve dag bij jes-creations heb geschilderd 
spreekt na 2 jaar nog steeds tot mij. Telkens haal ik er op een verrassende manier steeds 
weer iets anders uit. En ook erg bemoedigend... vorige week zag iemand dit schilderij voor 
het eerst en zei: 
Mooi! Ik moet meteen denken aan de duif (als ik dat goed zie) die ze loslaat op naar de 
bergen omdat God voor ons uitgaat in alles wat we doen. Hij weet de plekken waar we heen 
gaan dus we hoeven op die plekken niet bang te zijn want hij kent ze al. 
God gebruikt het, als je het ook wil leren zien er in alle rust naar te kijken… 
God werkt altijd op allerlei manieren ...niet voorspelbaar maar Hij laat je wel dingen zien die 
bij je passen. 
 
Wat de wandeling met de creatieve dag en (het maken van) dit schilderij mij gebracht heeft 
is dat ik dingen achter mij kon laten die in mijn leven nog wilden overheersen. 
Deze creatieve dag is een onderdeel hierin geweest. 
Samen met allerlei dingen die God samenbracht door mijn proces heen...ook is 1 belangrijk 
ding in mijn proces geweest: stop narigheid niet weg maar uit het naar God toe... en naar 
goede vrienden... en... gun jezelf de tijd …. en kom in de rust... 
Hij wil je eruit halen en je brengen  op je bestemming. 
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