
Bed &
Bemoediging

Kom tot rust en ontmoet God

in de warme leefgemeenschap

van Hebron

Hebron Missie



In 2019 zijn vier gezinnen in Hebron komen wonen. Samen met veel

vrijwilligers zetten we ons in voor de Bijbelscholen Filadelfia en Gospel

Mission en de platformen Hart voor het gezin en Hart voor de gemeente.

Daarnaast bieden we christenen de mogelijkheid om het gebouw te

gebruiken voor vergaderingen, conferenties en overnachtingen.

De vaste leefgemeenschap van Hebron bestaat uit zo’n 35-40 mensen,

waaronder de fulltime Bijbelschoolstudenten, de vrijwilligers en de vier

gezinnen. Zij ontmoeten elkaar regelmatig. Gasten zijn van harte welkom om

mee te genieten van het warme en geestelijke klimaat. Het is mogelijk om in

overleg deel te nemen aan één van de lessen van de Bijbelscholen. Verder

bent u geheel vrij uw eigen dagprogramma in te vullen.

We beschikken over een

aantal gastenkamers die

allemaal voorzien zijn

van sanitaire voorzien-

ingen. U kunt maximaal

twee weken bij ons

verblijven. Verlenging is

alleen in overleg moge-

lijk. We serveren drie maaltijden per dag waar u gebruik van kunt maken. De

avondmaaltijd is het grootste deel van het jaar een gezamenlijk moment.

Koffie, thee en wat lekkers zijn onbeperkt beschikbaar in onze koffiekeuken,

waar u zichzelf mag bedienen. Het overnachten kunt u desgewenst

combineren met het gebruik van zalen en/of ontmoetingen met andere

mensen uit uw netwerk. Uiteraard proberen wij ruimte te maken voor een

goed gesprek. Intensieve begeleiding bieden we alleen op afspraak. Er is

een goede wifiverbinding en er is genoeg ruimte om te werken en te

ontspannen.

In onze bibliotheek kunt u in alle rust ontspannen en lezen. Verder mag u

gebruikmaken van de fitnessruimte

en de speelruimte. Vergeet zeker

niet te genieten van de prachtige

natuur, die zich leent voor wandel-

en fietstochten.

wat we biedenover ons

de leefgemeenschap



Gebruik gastenkamers
Bed & Bemoediging

Prijs per
persoon

Prijs per
echtpaar

Met douche en toilet, exclusief
maaltijden € 50,00 € 80,00

Met douche en toilet,
inclusief ontbijt € 55,00 € 90,00

Met douche en toilet,
voor 24 uur inclusief maaltijden € 75,00 € 125,00

U respecteert de christelijke identiteit van Hebron.

Aankomst is mogelijk tussen
12:00 en 21:00 uur.

U dient uw kamer voor 10:00 uur op
de dag van vertrek te verlaten.

Geef eventuele allergieën of
dieetwensen minimaal 48 uur
vantevoren aan ons door, zodat we
hier rekening mee kunnen houden.

Betaling vindt achteraf plaats door overboeking of via een betaalverzoek.
Schiet uw finaciele draagkracht te kort? Overleg met ons wat u wel kan
bijdragen.

Jan van Zupthenweg 4

3958 GE Amerongen

www.hebronmissie.nl

gasten@hebronmissie.nl

+ 31 (0)343 72 3804

Betaling naar:

NL 48 RABO 0341 1058 99

t.n.v. Stichting Hebron Missie

o.v.v. Gebruik B&B + uw naam

tarieven per nacht

belangrijkste huisregels


