NIEUWSBRIEF NUMMER 8, JUNI 2017
Gebed gevraagd
In de vorige nieuwsbrief hebben we dankbaar mogen constateren dat Boek en Hart veel zegeningen
heeft ontvangen. We merken ook dat het best moeilijk is om voldoende te verkopen om zo de kosten
van de winkel te dekken. We werken er met ons team enorm hard aan om te zorgen dat Boek en Hart
blijvend een lichtend licht en zoutend zout kan zijn in onze stad Almelo, maar we weten dat we daarbij
heel afhankelijk zijn van de zegen van onze God. Wilt u met ons meebidden voor de winkel?
Folder
Om wat meer naamsbekendheid te krijgen, is er een mooie folder over de winkel ontworpen die we
bij een aantal kerken en scholen in en rond Almelo hebben neergelegd.

U kunt ons ook helpen om de folders te verspreiden. Haal gerust wat exemplaren op in onze winkel,
zodat u ze kunt neerleggen bij kerken/instanties waar ze nog niet liggen.
Nieuwste Opwekkingsmaterialen
Vrijdag 2 juni vanaf 10.00 uur kunt u bij ons de nieuwste opwekkingsmaterialen kopen. De nieuwste
opwekkingscd met bijbehorende dvd, de nieuwste tekstboekjes, de aanvullingen teksteditie, de
nieuwste muziekeditie èn aanvullingen gitaarakkoorden (A4 of A5 formaat) liggen in de winkel.

Junimaand: vier de zomer bij Boek en Hart!
In de maand juni organiseren christelijke boekhandels de campagne 'Vier de zomer'. U ontvangt tijdens
de maand juni gratis het boekje “Vier de Zomer” bij aanschaf van € 15,- aan boeken. Een leuk boekje
met tal van handreikingen, tips, overdenkingen, suggesties en creatieve opdrachten om je te
onthaasten en te verdiepen.

Juni: maand van de Christelijke film
De maand juni is tevens de maand van de Christelijke film. Als u tijdens deze maand voor minimaal
€ 12,50 aan dvd’s koopt, ontvangt u de film ‘Vindication’ gratis.

Verantwoording giften
Dankzij een grote gift konden we 1000 folders laten drukken. Ook dankzij giften hebben we mooie
boekenstandaards voor de winkel kunnen kopen en een mooie beachvlag met ons logo om bij
boekentafels neer te zetten. Op de boekenmarkt tijdens Hemelvaartsdag hebben we de vlag voor het
eerst in gebruik genomen. Hartelijk dank voor uw giften!

Openingstijden tijdens zomerperiode
In de weken 31 en 32 (dinsdag 1 augustus tot en met zaterdag 12 augustus) gelden de volgende
afwijkende openingstijden:
dinsdag tot en met zaterdag: 13.00 uur tot 17.00 uur.
De rest van de zomerperiode hanteren we onze gebruikelijke openingstijden. Graag tot ziens in de
winkel!
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