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“Wij zijn er voor u in alle talen”
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Is er nog toekomst voor de EAS?
Christelijke anderstalige kalenders 2013
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We zitten in een recessie en dat merken we ook bij de
EAS.
Scheurkalenders (dag)
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
De Nederlandse politiek t.a.v. asielbeleid en toegang voor nietRoemeens, Kroatisch, Pools, Turks, Spaans €4,90
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
Europeanen is de afgelopen jaren drastisch veranderd.
Russisch, Albanees, Arabisch, Engels, Duits €6,00
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
Frans
€6,70
Dit heeft tot gevolg dat er minder buitenlandse lectuur
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
Tsjechisch
€4,50
ingekocht wordt bij ons. Dat is erg jammer, niet alleen omdat
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
dat het voortbestaan van de EAS bedreigt, maar vooral omdat
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
Wandkalenders
Gods Woord minder onder de vreemdeling en medestander in
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
Bengaals, Tagalog, Spaans
€2,35
Nederland wordt verspreid.
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Posterkalenders
Als team doen we ons uiterste om het financieel rond te breien
236-7400 Dari-Pashtoe (februari leverbaar)
€2,70
d.m.v. deze nieuwsbrieven, persberichten, de website en
aanbiedingen waarmee we proberen een hogere omzet te
Ansichtkaartkalenders
€1,50
maken.
Albanees, Arabisch, Armeens-West, Bulgaars,
Chinees, Duits, Engels, Farsi, Frans, Hindi, Hongaars,
In Jeremia 29:11 staat “Mijn plan met jullie staat vast”, – spreekt
Tsjechisch, Koerdisch-Kurmanzji, Kroatisch,
de Heer. “Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal
Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch,
je een hoopvolle toekomst geven.”
Spaans, Italiaans, Turks
We willen u vragen of u voor de EAS wilt bidden, dat de Heere
God ons zal laten zien wat Zijn plannen zijn voor de EAS.
Spreukkaartkalenders, “Meine Zeit” €2,50
Bid ook voor de medewerkers en bestuursleden die al zoveel
Engels, Frans, Nederlands en Italiaans
jaar hun ziel in de bediening hebben gestopt.
Dit keer schrijven we over Ruud Kuijer en Felix Hendrichs die
Gods Woord in vele talen uitdelen aan havenarbeiders,
bijvoorbeeld door middel van de DVD God of Wonders.
Bovendien stellen we jullie twee trouwe medewerkers voor: Els
en Rien. Eind dit jaar leggen verschillende vrijwilligers hun taken
na jarenlange inzet neer. Mocht u in Harderwijk of omgeving
wonen en geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact met ons op.
We willen ook uw aandacht richten op Kinderbijbels in vele
verschillende talen. We hebben ook al de kalenders voor 2013
binnen! Zie de aanbiedingen hieronder.

Havenzending Rotterdam, Antwerpen en Terneuzen

Even Voorstellen: Els Venhuizen en Rien Kooij

Ruud Kuijer heeft een bewogen hart voor de buitenlanders in
Nederland, maar bovenal voor mensen die de Heere Jezus nog
niet kennen. Hij heeft altijd foldertjes bij zich in de auto en op
zak om uit te delen aan mensen die hij tegenkomt, bijvoorbeeld
als hij benzine tankt of in een supermarkt.

Els Venhuizen is ongeveer 15 jaar geleden via Jan en Dicky
van der Helm bij de EAS betrokken geraakt. Haar
werkzaamheden bestaan uit factureren, telefoon
beantwoorden, bestellingen maken en soms inpakken en
verzenden.
Ze is altijd bij asielzoekers betrokken geweest en heeft zo
mogen meewerken aan de verspreiding van het Evangelie.
Ze vindt het heel waardevol dat ze zowel door woorden als
daden en het uitdelen van Bijbels en Bijbelse lectuur dit
mag doen. Ze vindt het heel fijn om met de andere
vrijwilligers samen te werken.
Ze vond de gezamenlijke uitjes ook heel leuk, want zo
leerde ze hen persoonlijker kennen.
Els blijft vrijwilliger tot eind dit jaar. We zijn erg blij en
dankbaar dat ze zo lang een trouwe medewerker van de
EAS is geweest!

Ruud heeft onlangs 500 God of Wonders, een documentaire in
26 talen over Gods Schepping in de stijl van Planet Earth, bij ons
gekocht om te kunnen uitgeven. Hij heeft 160 DVD’s aan Felix
Hendrichs gegeven, die bij de Havenzending in Rotterdam werkt.
Felix heeft ze binnen een maand allemaal weggegeven aan
moslims, boeddhisten en andere belangstellenden. Die waren
erg heel erg blij mee. Felix heeft in afgelopen 5 jaar zeelieden uit
ruim 160 landen ontmoet; de meesten komen uit de Filippijnen,
China en India. Zo wordt Gods Woord op schrift en in beeld
verspreid aan buitenlanders die in Nederland komen.
U kunt de DVD God of Wonders bij ons krijgen voor €2,50.
Wij verkopen ook de Jezus-film op DVD in 32 talen. Deze film
spreekt ongelovigen altijd erg aan. Door het leven van Jezus
leren ze God kennen.

Ook Rien Kooij is bij EAS betrokken geraakt via Dicky en
Jan. Dicky vertelde wel eens over EAS in de kerk en zo
raakte Rien geïnteresseerd. Hij heeft verschillende taken
gehad, zoals verkoop en administratieve taken; de laatste
jaren deed hij de boekhouding.
Er zijn helaas mensen die niet meteen betalen en die
worden door Rien gebeld en eraan herinnerd. Dat is best
wel een uitdaging, omdat er klanten zijn die denken dat
het gratis materiaal is.
Rien heeft het team versterkt door werkzaamheden te
verrichten die noodzakelijk zijn en waar andere vrijwilligers
geen tijd voor hadden. Nu, na zich 10 jaar te hebben
ingezet, wil hij het stokje aan een ander overdragen. Hij zal
de prettige sfeer missen om met de andere vrijwilligers
samen te werken!
Rien is blij dat hij zijn naaste (anderstaligen in Nederland)
heeft kunnen helpen bereiken met Gods Woord in hun
eigen taal.
Ook Rien zijn we enorm dankbaar voor zijn trouwe inzet bij
de EAS!
Moge God zowel Els als Rien rijk zegenen voor hun
jarenlange betrokkenheid bij de EAS; dat ze nog heel lang
mogen genieten van de vrucht van hun arbeid!
“Dus, beste broeders, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf
actief voor de Heere. U weet toch dat het werk dat u onder
Zijn leiding doet, niet voor niets is.” (1 Cor. 15:58)

Evangelisatielectuur Anderstaligen Service, 2012
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Scheurkalenders (Roemeens, Russisch, Albanees, Arabisch, Engels, Duits, Frans,
Kroatisch, Pools, Spaans, Tsjechisch en Turks)
Ansichtkaartkalenders: €1,50
(Albanees, Arabisch, Armeens-West, Bulgaars, Chinees, Duits, Engels, Farsi,
Frans, Hindi, Hongaars, Tsjechisch, Koerdisch-Kurmanzji, Kroatisch, Oekraïens,
Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Italiaans en Turks)
Wandkalenders: €2,35 (Bengaals, Tagalos en Spaans)

Kinderbijbels
Auteur: V.G. Beers

Prijs: vanaf 5,75 Euro

Op iedere pagina staat een illustratie, daarnaast een verhaal over het genoemde
Bijbelgedeelte met vier vragen voor de kinderen. Deze Kinderbijbel is verkrijgbaar in
het Albanees, Arabisch, Armeens-West, Bulgaars, Engels, Georgisch, Hongaars, Kirgisch,
Lets, Oekraïens, Roemeens, Russisch, Servisch en Turks.
Bestsellers van de maand

Aanraders
We verkopen ook DVD’s en CD’s in andere talen !!

1. Farsi-Bijbel (Living)

2. Dari-Bijbel
DVD God of Wonders in 26 talen: €2,50

3. Zuiver Goud (Bulgaars,
Spaans, Roemeens, Duits)
4. Evangeliën (Turks)

Informatie en bestellingen
Jezus-film op DVD in 24 talen - €11,50

Jezus-film op DVD in 32 talen - €7,50

E-mail: eas@solcon.nl; Telefoon: 0341-417172
Website: www.eas-lectuur.nl
U bent ook van harte welkom in:
De Wheme, Kerkplein 2a
Naast de Hervormde Kerk
3840 AJ Harderwijk
Openingstijden:
Dinsdag en Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
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