De bewijzen voor een
geschapen aarde
stapelen zich op!
Dwight Nelsons prachtig boekje
over de bewijzen voor de
Schepping en tegen de Evolutie.
In het Nederlands vertaald…
NED Prijs € 5,00 p. st.

en nog een paar exemplaren in
het Engels verkrijgbaar.

ENG Prijs € 5,00 p. st.
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Een compilatie van
krachtige uitspraken
van Ellen White over
de christelijke ervaring
van het gebed

In het Nederlands vertaald …
NED Prijs € 4,50 p. st.
Bij 10 of meer: € 4,00

In het Engels, alleen op
aanvraag
Dit boek is in de VS uit de druk
gehaald.
Ik kan voor u een kopie maken,
ingebonden met ringband.
Kopieerprijs ca. € 6,60 p. st.
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Een korte reis
door de Bijbel
Een boekje dat reeds
vele christenen van
andere
geloofsrichtingen tot de
erkenning van de
zevende dags rustdag
heeft gebracht!

Bij mij kunt u t/m 9 exemplaren bestellen:
Prijs: € 3,00 p. st.
Wilt u er 10 of meer, dan vraag ik u uw bestelling te doen bij
de St Bazuin te Sion.
De prijs is het hetzelfde: 1‐9: € 3,00; bij 10 of meer: € 2,00.
Bestellen: ndouden@zonnet.nl
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Nieuwe
sabbatontdekkingen
“Hebt u ooit iets geleerd, wat
helemaal fris en nieuw voor u was,
terwijl u dacht dat u er al alles over
wist? Het is een opwindende
ontdekking...
In dit boekje presenteert Stephen
Bohr de betekenis
van de sabbatdag op een geheel
nieuwe manier.
De sabbat van de zevende dag blijkt
het verbindend element tussen
schepping, verlossing en de
herschepping van een nieuwe hemel
en aarde.

NED Prijs € 2,00 p. st.

Nu ook leverbaar in
ENG:Prijs € 4,00 p. st.

4

Nieuw Boek!!!
Dit is een boekje
voor jongeren …
maar ook voor
jonge ouderen.
Het is een boekje over
het grote wonder van de
schepping van man en
vrouw.
Een boekje over ècht
volwassen worden en
juist nìet te doen wat
“iedereen doet.”
Durf jij te leven in
Gods nabijheid?
Dat is: overal waar je
Hem aanroept, overal
waar je bent…. niet alleen op de rustdag, niet alleen in het
kerkgebouw, maar op school, op straat, op je werk, bij je
vrienden en ook daar waar niemand je ziet, alleen Hij. Durf jíj die
keus te maken te doen wat Híj van je vraagt?

Prijs € 2,00 p. st.
Alle prijzen in deze brochure zijn excl. portokosten.
U ontvangt een rekening bij uw bestelling, in vertrouwen dat u
het ook voldoet.
Bestellen: iwijngaarde@hotmail.com
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