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NIEUWSBRIEF NUMMER 11, DECEMBER 2017 

 

Terugblik 2017 

Het jaar 2017 loopt alweer ten einde en een nieuw jaar staat voor de deur. Een tijd om de 

balans op te maken. Als winkel mogen we terugkijken op een mooi jaar, waarin we veel zegen 

hebben ontvangen. Veel mensen kwamen in de winkel een praatje maken onder het genot 

van een kop koffie. We hebben met veel mensen over hun - soms bewogen - leven en over 

God mogen praten.  

 

We hebben ook gemerkt dat het hard werken is om een christelijke boekwinkel in stand te  

houden. Internet heeft z’n intrede gedaan, maar ook het lezen neemt af. Daarom zijn we blij 

met een grote vaste klantenkring die ons de verkoop gunt. Dit zijn particulieren, maar ook 

kerken en scholen. We blijven hard werken om ook in 2018 quitte te draaien. 

 

We hebben mooie activiteiten mogen organiseren het afgelopen jaar. Zo zijn er diverse 

workshops geweest: biblejournaling, handlettering, dagboekschrijven, een armband maken, 

en een workshop “olie en de Bijbel”. Ook hebben we de winkel opengesteld voor de 

kaartenschrijfactie voor Ark Mission.  

 

Diverse keren hebben we boekentafels verzorgd bij verschillende scholen en kerken en 

meedere malen zijn we geïnterviewd door de AAFM. Ook dit mag bijdragen aan het vergroten 

van de naamsbekendheid. 

 

Fijn dat we dit met elkaar zo mochten en konden doen!  

 

Openingstijden 

Voor de komende tijd gelden de reguliere openingstijden. Alleen op Tweede Kerstdag zijn we 

gesloten.    



2 
 

 

 

Dank 

We willen u heel hartelijk bedanken voor uw steun het afgelopen jaar. Veel mensen dragen 

de winkel een warm hart toe en daar zijn we erg dankbaar voor. Ook voor 2018 geldt dat we 

onze hulp verwachten van Hem!  

 

 

We wensen u en allen die u lief zijn, gezegende feestdagen en een voorspoedig 2018 toe!  
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