Bestelformulier actieproducten
Speciaal voor deze Jeugdwerkactie zijn een tiental prachtige producten gemaakt. Voor elk wat wils.
De opbrengst hiervan komt volledig ten gunste van de Geloofwaardig onderwijs.U ontvangt na de bestelling
een factuur om de artikelen te betalen.
Producten
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taa
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Producten
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nt
al

Leven, lijden, leren
Inspirerend en
bezinnend boek over
de waarde van Bijbels
onderwijs
€14.95

To
taa
l

De Bijbel open
Hoe kun je de Bijbel
lezen en meer leren
ontdekken over wie
je zelf bent en wie de
Heere is?
15+

€10.50
Bas gaat naar de kerk
In kindertaal, met
mooie tekeningen en
een
gesprekshandleiding
2-5 jaar
€9.95

Volgen in het spoor
van de Meester
Twaalf jonge,
gewone mannen uit
Israël door de Heere
geroepen.
18+
€12.50

Kwartet ‘Kijk en
luister’
Dit spel bestaat uit
negen kwartetten uit
het O.T en N.T. met
op elke kaart een
korte uitleg.
6-10 jaar

De Ark der
behoudenis
In korte en
Praktische en korte
preken de oproep
tot bekering en
geloof.
(Jong) volwassen
€22.50

€7.95

Pareltje ‘Onderwijs
Een luxe uitgevoerd
boekje met
pakkende citaten
van de puriteinen vol
onderwijs.
€4.95

Vertel CD
Zoek
eerst het koninkrijk
van God
Monday, Grace, Bilal
en Alaka vertellen
over hun
leven in Nigeria, Pakistan of India.
6-12 jaar

€9.95
Muziek CD ‘Credo’
Een muzikale reis
door de apostolische
geloofsbelijdenis
€14.95

Farah krijgt een
toekomst
Farah werkt op de
steenfabriek. Krijgt ze
de kans om naar
school te gaan?
8-12 jaar

€9.95
Mentos
Diverse soorten, worden
door elkaar geleverd.
Per pakje €2,3 voor €5,-

Wilhelmina
Pepermunt
Per doosje
€2,3 voor €5,Aantal:
TOTAAL

Bedrag:
€

Contactgegevens besteller:

U kunt dit formulier inleveren in de doos in de kerk of uw bestelling

Naam:
Telefoon:
Email:

mailen naar jeugdbondactieggede@gmail.com. Voor vragen kunt
u bellen (liefst ‘s avonds) naar:
Willianne van Dodeweerd
06-43728890
Hanneke van Eckeveld
06-37305200

