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OPENINGSTIJDEN IN DE MAAND DECEMBER
Gedurende de maand december hebben we de volgende (afwijkende) 
openingstijden:
donderdag 22 december: 09.30 uur – 21.00 uur
zaterdag 24 december:  09.30 uur – 16.00 uur
zaterdag 31 december:  gesloten

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN 2017
Met ingang van dinsdag 2 januari 2017 zullen de winkeldeuren om 10.00 
uur openen in plaats van 9.30 uur. Dinsdag tot en met vrijdag sluiten we om 
17.30 uur en zaterdag om 17.00 uur. De sluitingstijd verandert dus niet.  

DECEMBER: MAAND VAN HET GESCHENK
December is de Maand van het Geschenk bij o.a. Boek en Hart. Tijdens de 
Maand van het Geschenk vieren we Het grote Geschenk van het Kerstfeest. 
De engelen en herders zongen en vertelden ruim tweeduizend jaar geleden 
over het Kind dat geboren werd in de stal. Ze hielden deze gebeurtenis niet 
voor zichzelf, maar deelden het Nieuws! Iedereen is welkom om dit grote 
feest mee te vieren!  

Als u in de maand december bij ons voor € 15,- aan boeken koopt, ontvangt 
u gratis Het Geschenk. In dit boekje staan een kerstverhaal van Joke Ver-
weerd, een kerstmenu vol symboliek van Han Wilmink, een aantal boeken-
tips, een mooie Bijbeltekst en kortingsbonnen die tot en met 31 januari 2017 
in te leveren zijn. Bij het boekje zitten twee ansichtkaarten om vrienden en 
vreemden een kerstwens te sturen of ze uit te nodigen samen het Kerstfeest 
te vieren. Kijk voor meer informatie op www.maandvanhetgeschenk.nl.
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CD WAAROM KERST? 2016
De cd Kerst in 12 hits (€ 2,50) is het ideale cadeau om te geven aan uw 
ongelovige vriend, buur of kennis. De muziek – een mix van christelijke num-
mers en hedendaagse popmuziek – vertelt dat Kerst meer is dan een gebeur-
tenis die lang geleden plaatsvond in een stal in Bethlehem. In 12 prachtige 
en kwetsbare nummers wordt de luisteraar meegenomen door het verhaal 
van Kerst: onder andere de aankondiging van de geboorte (Mary, did you 
know), de nacht waarin Jezus ter wereld kwam (O Holy night), de vlucht van 
het jonge gezin naar Egypte (Home van Phillip Phillips) en het doel van Jezus’ 
komst naar de aarde komen aan bod. 

Waarom Kerst? is een initiatief van de Evangelische Omroep, Agapè en de 
Protestantse Kerk in Nederland. De organisaties brengen jaarlijks een hoog-
waardig en betaalbaar product op de markt, dat door kerken en individuen 
kan worden gebruikt als evangelisatiemiddel. Via de website www.waarom-
kerst.nl en Facebookpagina biedt Waarom Kerst? verdieping en praktische 
ondersteuning.

ROMANS MET KORTING
In de winterbijlage van de EO-Visie nr. 46 staat een aantal kortingsbonnen 
waarbij u een mooie korting ontvangt op de prijs van 6 prachtige boeken! 
De actie is geldig tot en met 31 januari 2017. Het gaat om de volgende titels:
- De winkel in Blinkett Street van Sarah Ladd
- Hildegard van Irma Joubert
- Geef mij een kans van Susan May Warren
- Op weg naar haar hart van Tamera Alexander
- Theofilus van Randy Singer
- Aan de andere kant van de bergen van Elizabeth Musser 
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DONDERDAG 26 JANUARI 2017: WORKSHOP BIBLEJOURNALING
Afgelopen week is de Schrijfbijbel (NBV) verschenen. Deze Schrijfbijbel bevat 
extra schrijfruimte om notities te maken. Door het wat dikkere (off white) 
papier leent deze bijbel zich ook goed voor biblejournaling. De Schrijfbijbel 
bevat een handig elastiek en leeslinten. 

Met Biblejournaling ga je creatief in je Bijbel aan de slag: met knippen, 
plakken, kleuren, tekenen en handlettering maak je de pagina’s persoonlijk. 

De Schrijfbijbel is bij ons te koop voor € 45,00 en de Schrijfbijbel met bi-
jbehorend pakketje kost € 49,95. Het pakketje bevat tekststickers, handige 
bijbeltabstickers, knipvellen, sjablonen, grote stickers en een fineliners en 
een uitleg over hoe je begint met Biblejournaling. Ook het biblejournaling 
magazine ad € 4,95 is in de winkel te koop.

Donderdagavond 26 januari wordt in de winkel een workshop ‘Biblejournal-
ing’ gegeven. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Omdat er 
maximaal 12 deelnemers mee kunnen doen, is opgave vooraf verplicht. Als 
u mee wilt doen, stuurt u dan een mailtje naar info@boekenhart.nl.  De ko-
sten voor de workshop zijn € 18,50 per persoon (inclusief oefenmaterialen, 
koffie/thee en wat lekkers). Als u zich hebt ingeschreven, ontvangt u t.z.t. 
meer informatie. U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 16 december via 
info@boekenhart.nl.


