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DECEMBERMAAND 
De dagen worden korter en de maand december komt in zicht. De winkel 
ligt al vol met kerstgeschenken, kerstkaarten en adventskalenders. Ook voor 
leuke, betaalbare Sinterklaascadeautjes bent u bij ons aan het juiste adres.
En we hebben weer leuke activiteiten gepland voor de komende maanden.

DONDERDAGAVOND 17 NOVEMBER: 
KAARTENSCHRIJFAVOND ARK MISSION
Een klein kaartje, een groot gebaar, ook voor de gevangenen en dak- en 
thuislozen in ons land. Een kaart met een persoonlijke wens betekent enorm 
veel voor gevangenen en dak- en thuislozen in ons land. Vooral rond kerst, 
als de eenzaamheid extra gevoeld wordt. Via de jaarlijkse Ark Mission kerst-
kaartenactie worden in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen 
en opvangcentra van het Leger des Heils bezorgd.
Voor de negende keer organiseert Ark Mission een kerstkaartenactie voor 
gevangenen en dak- en thuislozen. Ook u kunt meedoen. Uw kaart kan voor 
hen een bemoediging zijn als rond kerst het gemis aan huiselijke gezelligheid 
zo pijnlijk wordt ervaren. Vorig jaar zijn 15.000 gevangenen en daklozen 
verrast door een kaart. Ark Mission werkt daarbij samen met het Justitiepas-
toraat en het Leger des Heils.
Als christelijke boekenwinkel juichen wij deze actie van harte toe en wij  
verlenen graag onze medewerking aan deze actie. Daarom bent u op don-
derdagavond 17 november tussen 19.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom 
in de winkel om kerstkaarten te schrijven. U kunt dan (kerst) kaarten kopen 
in de winkel, maar u mag ook zelf kaarten meenemen. 

Wij zorgen voor een lekker kopje koffie of thee. Alle kaarten die deze avond 
geschreven worden, verzenden wij naar Ark Mission. 

Als u zelf kaarten wilt maken, laat u ons dat even weten, er zijn wel wat 
regels waaraan deze kaarten moeten voldoen. Kindertekeningen - met 
een wens of groet - zijn ook van harte welkom. Ze herinneren gevangenen 
vaak aan hun eigen kinderen, neefjes of nichtjes. Graag op de kaarten en  
tekeningen als afzender alleen uw voornaam  - en eventueel de woonplaats 
- vermelden.  

Meer informatie over deze schrijfactie kunt u lezen op www.arkmission.nl/
kerstkaartenactie. 
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DONDERDAG 24 NOVEMBER: ISRAËL AVOND
Hebt u altijd al meer willen weten over producten uit Israël? Dan bent u van 
harte uitgenodigd om op donderdag 24 november naar de winkel te komen. 
Een consulente zal deze avond veel vertellen over de producten uit Israël.  
De productenlijn is zeer breed en omvat bijvoorbeeld eten, drinken, 
wijn, kruiden, verzorgings- en schoonheidsproducten, sieraden, zalfolie,  
mezoeza’s en nog veel meer.  De producten kunt u deze avond ook kopen.  
De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur willen we graag start-
en met de avond. Aanmelden is niet nodig. 

WOENSDAG 30 NOVEMBER: KOFFIEOCHTEND VOOR STICHTING 
OPKIKKER
Woensdag 30 november organiseren we een koffieochtend voor Stichting 
Opkikker. 

Stichting Opkikker schrijft op haar website: “Langdurig ziek zijn vraagt veel 
doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behande-
lingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij 
komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon 
leven kunnen leiden. 

Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, 
mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken 
met zorgen en onzekerheden.

Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode 
worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de 
mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin.

Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per 
jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergete- 
lijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we 
niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop 
ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te  
beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.”.

Als Boek en Hart ondersteunen wij dit doel van harte en organiseren daarom 
een koffieochtend. Wij bakken een heerlijke taart, zetten een lekkere kop 
koffie en nodigen u van harte uit voor het stuk gezelligheid. In ruil voor deze 
ochtend gezelligheid en een lekker stuk taart, vragen wij u om een vrijwillige 
bijdrage voor de Stichting Opkikker. Zo kan Stichting Opkikker meer gezin-
nen met een langdurig ziek kind een onvergetelijke Opkikkerdag aanbieden. 
Aan het eind van de koffieochtend doneren wij het opgehaalde bedrag aan 
de Stichting Opkikker. Komt u ook? Inloop tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 
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EXTRA KOOPAVONDEN IN DE MAAND DECEMBER
donderdagavond 1 december: 19.00 uur - 21.00 uur
donderdagavond 22 december: 19.00 uur – 21.00 uur

WEBSITE
Hebt u onze website al bezocht? Hier staat het allerlaatste nieuws op. 
Ook vindt u hier de nieuwsbrieven en informatie over de activiteiten die 
we organiseren. 

Openingstijden
De openingstijden van de winkel zijn op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 
uur tot 17.30 uur. Op zaterdag is Boek en Hart geopend van 9.30 uur tot 
17.00 uur.

Adres:
Boek en Hart
Holtjesstraat 30
7607 JG Almelo
telefoon 0546-706515
info@boekenhart.nl

Heel graag tot ziens in de winkel!


