‘Een handvol koren’ 2021 Een dagboek voor jong en oud!
Vijf goede redenen om het dagboekje te kopen:
U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de
aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk.
Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee
overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te
lezen en één voor persoonlijke bezinning.
Kent u het dagboekje nog niet? Klik hier Ook op onze
facebookpagina en de website van de GZB kunt u een aantal
overdenkingen inzien.
Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel
zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun
ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje
in Gods wereldwijde kerk. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals
kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar
de GZB werkt. Met een oplage van 39.000, is ‘Een handvol koren’ het best verkochte
dagboek van Nederland. Ook heel mooi om als cadeau te geven.

Bestel het boekje nu! Dat kan via de plaatselijke zendingscommissie.
In verband met de huidige situatie zullen er geen vrijwilligers langs de deuren gaan om te
vragen of u een boekje wilt. U kunt de boekjes wel bestellen of zelf ophalen.
Bij aanschaf via de zendingscommissie is de prijs € 12,50
Contactpersonen: (appen, bellen, mailen)
G. Bunte:
Thorbeckelaan 31;
06 - 49 34 54 85 / 0341- 42 33 19
J. de Zwaan: Groentjesweg 8;
06 - 51 13 61 73 / 0341 - 42 40 12
J. Luehof:
Dassenbergerhout 41; 06 - 27 20 00 60
Mail:
zending.herv.hwijk@gmail.com
U kunt aangeven of u het boekje zelf wilt ophalen af dat het bij u bezorgd moet worden.
Of:
Door € 12,50 over te maken naar NL14 INGB 0001 1523 22 t.n.v. Penn Zendingscomm Ned.
Herv. Gem. Onder vermelding van Dagboekje en uw adres en tel. nr. Het boekje wordt dan bij
u thuis bezorgd.

