NIEUWSBRIEF NUMMER 10, NOVEMBER 2017
Workshop Dagboekschrijven: donderdag 9 november
Verlangt u naar meer verdieping in uw leven? Wilt u meer in
verbinding komen met uzelf en wilt u de relatie met uw hemelse
Vader intensiveren? Dan is de workshop Dagboekschrijven vast
iets voor u! Deze workshop helpt je op weg op pelgrimstocht. Al
schrijvend, krabbelend, kleurend en schetsend, verkennen we
de thema’s van ons leven. Gouden momenten vangen helpt je
Gods zegeningen nog meer te herkennen. Doordat je het opschrijft, bemoedig je jezelf in de
Heer. Dagboekschrijven is een doeltreffende manier om in verbinding te komen met jezelf en
om de onmisbare relatie met je hemelse Vader te intensiveren. Maak uw eigen unieke
reisdocument over uw persoonlijke levensreis. De workshop vindt plaats op donderdag
9 november van 20.00 uur tot 21.30 uur. De kosten zijn € 17,50 inclusief een prachtig
notitieboek. Opgave graag via de mail.
Kaartenschrijfactie Ark Mission: donderdag 16 november
U kunt weer schrijven voor de kerstkaartenactie! Een kaart met
een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen,
dak- en thuislozen. Vooral rond kerst, als de eenzaamheid extra
gevoeld wordt. Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie
worden in december duizenden kerstgroeten bezorgd in gevangenissen en opvangcentra van
het Leger des Heils. Ook u kunt meedoen. Uw kaart kan 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
Justitiepastoraat en het Leger des Heils. Schrijf mee op donderdagavond 16 november tussen
19.00 en 20.30 uur in de winkel van Boek en Hart. U mag uw eigen kaarten meenemen, maar
u kunt ook kaarten in de winkel kopen. Opgave is niet verplicht.
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Decemberzegels MSG
Naast de gewone postzegels, levert MSG dit jaar ook weer de decemberzegels. De prijs van
deze decemberzegels ligt met € 0,55 per zegel, ver onder de prijs van de decemberzegels van
PostNL. De decemberzegels zijn alleen de maand december geldig. Vanaf eind november zijn
ze te koop bij ons in de winkel.
VVV cadeau kaart
U kent vast de papieren VVV cadeaubonnen wel. Met ingang van
1 november zijn er ook plastic VVV cadeaukaarten te koop. Dit is wel zo
handig, want het bedrag is zo in gedeelten te besteden. Met deze VVV
cadeaukaarten kunt u betalen in onze winkel. We verkopen de kaarten niet,
ze zijn alleen geldig als betaalmiddel.
Nieuwe geldigheidsduur boekenbon
Met ingang van 1 november wordt de boekenbon met een looptijd van 10 jaar niet meer
verkocht. Vanaf nu kunt u alleen nog de boekenbon met een looptijd van 3 jaar kopen.
Uiteraard kunt u uw gekochte kaarten met een looptijd van 10 jaar nog wel inleveren volgens
de volledige resterende looptijd.
Extra open i.vm. Sinterklaas
Maandag 4 december zijn we van 13.00 uur tot 17.30 uur extra open i.v.m. Sinterklaas.
Advent en kerst
De winkel raakt al aardig gevuld met advents- en kerstartikelen. We hebben o.a. mooie dozen
met luxe kerstkaarten. Per doos betaalt u € 2,00; 3 boxen voor maar € 5,00. We organiseren
dit jaar geen aparte open avonden voor kerken en scholen, maar als school en kerk kunt u zelf
aangeven wanneer u langs wilt komen om kerstboekjes uit te zoeken. We adviseren om dit op
een avond te doen, zodat we alle tijd hebben om u te helpen zoeken naar passende
geschenken.

Cadeauboekje: Het Kerstdiner
Vanaf 15 november ligt het boekje “Het kerstdiner” in onze winkel voor
de leuke prijs van € 4,95. “Het kerstdiner” is een prachtig boekje om
cadeau te doen of te gebruiken tijdens kerstvieringen thuis of elders. Het
bevat bijdragen van o.a. Mark de Boer, Ina van der Beek, Judith van den
Berg, Daniëlle Heerens, Erica Kramer, Jolanda Kromhout en Ann
Voskamp.
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Kerstpakketten
Bent u als werkgever, kerk of diaconie op zoek
naar een mooi en origineel kerstpakket om
weg te geven? Graag helpen wij u daarbij. Er is
veel mogelijk.

Workshop olie en de Bijbel: zaterdagmiddag 16 december
De wijzen gaven goud, maar ook wierook en mirre aan
Jezus toen ze Hem kwamen aanbidden. Ook vandaag zijn
deze Bijbelse oliën een kostbaar geschenk aan ons, om van
te genieten en volop te gebruiken voor onze gezondheid.
Op 16 december geeft Jolande Bijl (auteur van
‘Geschenken uit de tuin van God’) een workshop ‘Olie en
de Bijbel’ in onze boekenwinkel, aanvang 13.30 uur. U kunt
dan de Bijbelse oliën ruiken, ervaren en zelfs proeven.
Bovendien maakt u kans op een klein flesje zuivere wierook of mirre. Graag vooraf aanmelden.

Holtjesstraat 30
7607 JG Almelo
0546-706515
info@boekenhart.nl
www.boekenhart.nl
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