
 

Hierboven ziet u een Somalische Bijbel, de 
Bijbelcursus “Een goede weg”, Een brief 
voor jou, Mijn eerste Bijbel, de Kinder- en 
Tienerbijbel “Opstand” en Het 
allerbelangrijkste verhaal.  

Zomaar een selectie uit de Bijbels, 
kinderbijbels, evangelisatie materiaal en 
cursussen die wij in verschillende talen 
aanbieden.  

In deze nieuwsbrief kunt u een aantal 
verhalen lezen van mensen die regelmatig 
bij ons inkopen.  
U ziet de lijst van kalenders voor 2014 en 
aanbiedingen die we voor u hebben 
uitgezocht.  
Veel leesplezier! 

Traktaten voor vrachtwagenchauffeurs  
Harry Hooijman gaat ’s ochtends vóór zijn 
werk begint en vrijwel in elke middagpauze 
naar een bedrijf, waar 
vrachtwagenchauffeurs uit Zuid en Oost 
Europa komen om producten uit te laden. 
Hij begint een praatje met ze en geeft ze een 
traktaatje mee.  
 

Werken op het AZC in Luttelgeest 
In de Noordoostpolder is er een kerkelijk 
platform van vele verschillende kerken die 
al ruim 10 jaar het AZC in Luttelgeest 
bezoeken om asielzoekers aan te spreken. 
Eén van de vrijwilligers die dit doet is 
meneer Woudstra uit Espel. Hij vertelt dat 
God aan het werk is en dat heel wat 
asielzoekers naar de verschillende kerken 
gaan. Ze worden opgehaald en weer 
weggebracht. Elke maand is er bovendien 
een internationale dienst voor ze.  
Deze bediening is heel waarschijnlijk 
representatief voor andere AZC’s in 
Nederland.  
Vooral Iraniërs zijn erg open voor het 
Evangelie! Laten we bidden dat deze 
buitenlanders die naar ons land komen een 
stukje hartelijkheid van Gods kinderen 
mogen ervaren, zodat ze Zijn Liefde in ons 
kunnen zien en daardoor aangetrokken 
zullen worden! 
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Scheurkalenders (dag) luxe uitvoering 

 
108-7100 Albanees € 5,30  

120-7100 Arabisch € 5,30  

244-7100 Duits € 5,30  

268-7100 Engels € 5,30  

304-7100 Frans € 5,80  

384-7100 Italiaans € 5,30  

464-7100 Kroatisch € 5,30  

540-7100 Malagasi € 5,80  

656-7100 Pools € 5,30  

660-7100 Portugees € 5,30  

692-7100 Roemeens € 5,30  

700-7100 Russisch € 5,30  

776-7100 Spaans € 5,30  

844-7100 Tsjechisch € 4,00  

868-7100 Turks € 5,30  
 

Wandkalenders 
168-7300 Bengaals € 2,00  

336-7300 Gurajati € 2,00  

352-7300 Hindi € 2,00  

484-7300 
Koerdisch - 
Sorani 

€ 2,00 
 

664-7300 Punjabi € 2,00  

760-7300 Somali € 2,00  

776-7300 Spaans € 2,00  

796-7300 Tagalog € 2,00  

804-7300 Tamil € 2,00  

896-7300 Urdu € 2,00  
 

 

 

 

 
Ansichtkaartkalenders ‘Leven’ 
108-7200 Albanees € 1,20  

120-7200 Arabisch € 1,20  

128-7200 Armeens-West € 1,20  

180-7200 Bulgaars € 1,20  

208-7200 Chinees € 1,20  

244-7200 Duits € 1,20  

268-7200 Engels € 1,20  

652-7200 Farsi € 1,20  

304-7200 Frans € 1,20  

332-7200 Grieks € 1,20  

892-7200 Hongaars € 1,20  

384-7200 Italiaans € 1,20  

480-7200 
Koerdisch-
Kurmanshi 

€ 1,20  

464-7200 Kroatisch € 1,20  

508-7200 Litouws € 1,20  

360-7200 Nederlands € 1,20  

884-7200 Oekraïens € 1,20  

656-7200 Pools € 1,20  

660-7200 Portugees € 1,20  

692-7200 Roemeens € 1,20  

700-7200 Russisch € 1,20  

716-7200 Servisch € 1,20  

756-7200 Sloveens € 1,20  

752-7200 Slowaaks € 1,20  

776-7200 Spaans € 1,20  

820-7200 Thais € 1,20  

868-7200 Turks € 1,20  

904-7200 Vietnamees € 1,20  

 
Maandkalenders voor jongeren  

268-7250 Engels € 0,95  

304-7250 Frans € 0,95  

384-7250 Italiaans € 0,95  

464-7250 Kroatisch € 0,95  

656-7250 Pools € 0,95  

 
Spreukenkalenders  

268-7220 Engels € 2,20  

304-7220 Frans € 2,20  

384-7220 Italiaans € 2,20  

360-7220 Nederlands € 2,20   

708-7220 Zweeds € 2,20  

 

Kalenders 2014 

Nu te koop bij EAS 

 
 

Nu te 
Koop

! 
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Eén Evangelie is voldoende! 
 
Dorothea Klapp woonde tegenover een 
middelbare school en bad elke dag voor de 
leerlingen. Ze gaf ook Johannes evangeliën 
uit en één daarvan ontving George Verwer.  
Hij kwam tot geloof in 1954. Samen met 
vrienden van school gingen ze in hun 
zomervakantie evangeliseren in Mexico. Na 
school reisden ze naar Spanje en Oost 
Europa.  Het werd het begin van een  
wereldwijde zendingsorganisatie met ruim 
6000 werkers van 100 nationaliteiten! 
 
Soms is slechts één traktaat, Evangelie, 
Nieuw Testament, kinderboekje of Bijbel al 
voldoende om mensen bij God te brengen! 
De vraag is: wie doet dat nog? 
 
Dorothea begon in haar eigen straat. Ze 
hoefde niet ver weg te gaan.  
Ook wij hoeven niet ver te gaan om mensen 
in nood te ontmoeten. Ze wonen gewoon bij 
ons in de straat.  
De vraag is: wat doen wij nog? 
 
Soms spreken ze een andere taal. Maar ook 
voor hen kunt u bij EAS materiaal vinden. 

 
Armeens West Bijbel 
Nu beschikbaar en te koop voor €19,90 

 
 

Bijbel met uitleg van NT in Farsi: €20,00        

652 0110 

Gratis bij elke bestelling in Farsi: 

Bijbelstudieboekjes in Farsi  

            

 
Kinder-tienerbijbel  
Een stripboek over het leven van Jezus. 
Uitstekend voor tweede en derde generatie 
allochtonen.  
Auteur: Jeff Anderson, Mike Maddox      

Slechts €1,50                         
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Nieuwe medewerkers gezocht  

Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers, die: 
- Christen zijn 
- passie hebben voor de verspreiding van Gods Woord en de 

uitbreiding van Gods Koninkrijk 
- een warm hart hebben voor anderstaligen 
- bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten zonder vergoeding 
- beschikbaar zijn op dinsdags- en/of donderdags middags van 2 tot 5 

uur 
- goed kunnen werken in teamverband, maar ook soms alleen 
- Bereid is om pakketjes te maken en te versturen 
- Woont in Harderwijk of directe omgeving 

 
Hebt u belangstelling, neemt u dan contact op met één van onze 
medewerkers op 0341-417172. 
 

Hebt u belangstelling, neemt u dan contact op met: 
Gert van der Ven  06- 22344719 

 

E-mail:  eas@solcon.nl;     

Telefoon:  0341-417172  

Website: www.eas-lectuur.nl 

 

De Wheme, Kerkplein 2a 

Naast de Hervormde Kerk 

3840 AJ Harderwijk 

 

Openingstijden:  

Dinsdag en Donderdag van 

14.00 tot 17.00 uur 

 

Wij zijn er voor u in alle talen. 

Evangelisatielectuur 

Anderstaligen Service  

Christelijke Lectuur en Media 
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