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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Bijbel-In Haarlem
Adventstijd:
Wees loyaal - koop lokaal!
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen,
maar doe dit jaar op tijd je inkopen voor
(Sinterklaas en) Kerst, om de drukte te
vermijden.
Bestellen kan ook via www.bijbelin.nl of via
info@bijbelin.nl.
We komen de bestelling dan bij u brengen of
versturen het gratis!

In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van diverse Kerst-uitgaven
(zowel boeken als CD's en DVD's)
Voor diegenen die liever een e-book lezen: Ook die kunt u bij ons bestellen!!
Onze winkel is geopend
op dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur
op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 17 uur
Tijdelijk zullen we (in heel Nederland) geen bezorgkosten in rekening brengen!
Een reden te meer om gewoon bij ons te blijven bestellen. Graag zelfs!
Daarmee steunt u de lokale winkelier.
Bestellen kan via de website of via de mail. Op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag zijn we in de winkel ook telefonisch (023-5321622) bereikbaar.
Meer informatie kunt u vinden op onze Website
of in onze winkel (Gasthuisvest 17a, Haarlem, tel. 023 – 532 16 22).
Volg ons ook op Facebook of Instagram.

Kerst
https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Michel de Boer - Op zoek naar het kindje - €2,99
Vier herdertjes zitten bij het vuur.Opeens verschijnt
er een engel.Jezus is geboren, zegt hij blij.Hij ligt in
een voerbakje, niet ver hier vandaanDe herders
gaan meteen naar Hem op zoek.Maar dat valt nog
niet mee.Wil jij ze helpen?Vouwboekje met extra
grote kleur- en zoekplaat

Michel de Boer - De allereerste Kerstnacht €7,99
De allereerste kerstnacht was lang geleden. Toen
werd een heel bijzondere koning geboren. Het
gebeurde in Israël, een land hier ver vandaan. Om
precies te zijn, het begon allemaal in het dorpje
Nazareth … Zo begint dit bekende kerstverhaal
over Jozef en Maria en de geboorte van Jezus. Met
liefde geschreven en voorzien van kleurrijke
tekeningen. Leuk voor scholen en kerken om
cadeau te geven!

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Bethan James - Het wonder van Kerst - €3,95
'De Engel Gabriël kwam op bezoek bij Maria: 'Wees
niet bang,' zei hij. Maria had nog nooit een engel
gezien. 'Ik heb goed nieuws voor je. God heeft jou
uitgekozen om de moeder van Zijn Zoon te zijn. Je
moet Hem 'Jezus' noemen, en je mag voor Hem
zorgen tot Hij alle mensen zal laten zien hoeveel
God van hen houdt.''
Een handzaam en sfeervol boekje met het complete
kerstverhaal. In begrijpelijke taal met aansprekende
illustraties van Paula Doherty.

Andre F. Troost - Morgen komt de
Messias - €2,50
Meditaties, kerstverhalen en gedichten met het oog
op advent en kerst. Troost brengt ons in de warme
sfeer van advent en kerst en weet de lezer te raken
met ernst én humor. Bezinning en verstilling,
vreugde en verwondering. Verzorgde, stijlvol
uitgevoerde bundel met stofomslag en leeslint. Mooi
geschenk, bruikbaar in persoonlijke stille tijd, maar
ook in vieringen tijdens de advents- en
kerstperiode.
Geschikt voor iemand die een meditatie wil
verzorgen in een zorginstelling en voor iemand die
een gedicht wil voordragen tijdens een
vesperdienst. Voor degene die een kerstverhaal
zoekt en voor degene die een opening verzorgt van
een kerkactiviteit.

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Billy Graham - Het geschenk van Kerst - €4,95
De bekende evangelist Billy Graham helpt u om het
kerstfeest te begrijpen en te beleven als nooit
tevoren. U ontdekt de heilige roeping van Maria,

Pareltje licht - €5,95

Klein boekje, zakformaat, vol met uitspraken van
de Heere Jezus.

Jozefs stappen in geloof en het nieuwe perspectief
van de herders. Leer ook het kind zelf kennen, dat
op een dag de mensen zal onderwijzen en
genezen.
Het geschenk van kerst brengt de ware reden om
het kerstfeest te vieren dichtbij.
Door overdenkingen en liederen komt u op het
spoor van de rijkdom van kerst; een overvloed van
hoop, zekerheid, vreugde, liefde en vrede.

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Ann Voskamp - Pak het grootste geschenk maar

Dansen in de sneeuw - kerstverhalen - €17,99

uit - €10,00
Schitterend geïllustreerd. Het verhaal van de
afstamming van Jezus verteld voor kinderen. Ann

Bert is boos als zijn vrouw met kerst moet werken in
de daklozenopvang. Maar als hij haar met hun drie
kinderen bij verrassing opzoekt, wordt het toch een

Voskamp en haar man hebben een boerderij in
Ontario, waar hun kinderen worden opgevoed

mooi kerstfeest - met een verrassend einde..

tussen de maïsvelden, de kriebels en krabbels van
hun moeder, en de worstelingen en dankbare
lofzangen van een gewoon en dus bijzonder gezin.
Haar boek 'Duizendmaal dank' maakte haar tot een
bestsellerauteur en tot een van de vijftig meest
invloedrijke vrouwen in kerk en cultuur (Christianity
Today) Daarna verschenen van haar 'Gebroken
leven', 'Dagboek Duizendmaal dank', 'Wees een
geschenk', en een tweetal adventsboeken.

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Paulien Vervoorn - Donkere dagen vragen €16,99
DonkereDagenVragen biedt verdieping tijdens
Advent, in de aanloop naar Kerst. Paulien Vervoorn
en Willem Ouweneel nemen de lezer mee door de
adventstijd aan de hand van vragen en

Ann Voskamp - Het grootste geschenk - €10,00
Beginnend met Jesse, de vader van David, vertelt
Het grootste geschenk het indrukwekkende verhaal
van de mensheid, van Adam tot de Messias.

Bijbelgedeelten. Wat betekent het dat Jezus mens
geworden is? Voor elke dag een korte overdenking,
een gebed en opdrachten.Voor persoonlijk gebruik,
voor gezinnen en voor gespreksgroepen.

In de stal - een kerstbundel - €4,00

Sarah Young - Dicht bij Jezus met Kerst - €17,95

Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus

Dicht bij Jezus met Kerst is een prachtig uitgevoerd

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Christus, een verhaal dat elk jaar weer harten raakt.
Dit is een verhalen bundel die u inspireer en een
bijdrage geeft aan de gever van licht in deze wereld.

dagboek om speciaal te lezen tijdens Advent, de
kerstdagen, tot op nieuwjaarsdag. De vijftig
overdenkingen richten je hart en je gedachten op
God. Hij stuurde Zijn Zoon naar deze aarde opdat
wij door Hem nieuw leven zouden ontvangen. Jezus
Zelf zei daarover: 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U
kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, Die U gezonden hebt.' Hij kent je, houdt
van je en dit boekje helpt je om de kerstdagen in
Zijn liefdevolle nabijheid door te brengen.

Love Letters - Handletter inspiratie voor Advent
en Kerst - €4,99
Leef al letterend toe naar de feestdagen. Het boekje
bevat overdenkingen en inspirerende opdrachten
om zelf aan de slag te gaan met handletteren. Voor
zowel beginnende als gevorderde letteraars
geschikt. Concreet zelf aan de slag met handig
stappenplan. Breng je huis in kerstsfeer! Of gebruik
handletteren om anderen te bemoedigen door het
versturen of cadeau doen van jouw handgeletterde
creatie.Handletterdeskundige Carlyn Verwijs is 30
jaar, getrouwd en moeder van twee jonge kinderen.
Ze staat parttime voor de klas. Ze vindt het heerlijk
om te handletteren en bezig te zijn met mooie
vormgeving en typografie. Haar enthousiasme voor
handletteren brengt ze ook over op anderen tijdens
workshops.Mirjam Looij is 29 jaar, getrouwd en
werkzaam in het basisonderwijs. Haar verlangen is
dat vrouwen door het werken met Loveletters
geraakt, geïnspireerd en verwonderd raken over de
liefde van God en dat ze enthousiast
wordengemaakt voor handletteren. Ze heeft zelf
ervaren dat het een geweldige vorm is om je stille
tijd te verdiepen.

Kerst CD's en DVD's

Diverse artiesten - Kerst in de lage

Kerst bij Joke Buis (CD) - €15,00

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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landen - €4,95

Kerst cd van Joke Buis met bekende kerstliederen.

In 2006 werd in samenwerking met de EO het
album 'Waarom Kerst? 2006' uitgebracht. waarop
een aantal bekende nederlandstalige kerstliederen
te horen zijn die op moderne wijze zijn
gearrangeerd. Ze worden gezongen door
Nederlandse artiesten zoals Gerald Troost.
Stonewashed. Reni & Elisa. Inside Out en Martin
Brand. Op veler verzoek zijn de muziektracks van
dit album opnieuw uitgebracht. nu onder de titel
'Kerst in de Lage Landen' en met alle backingtracks
in MP3 formaat.

Gerald Troost - Morgen is het Kerstfeest (CD)

De ster (DVD) - €9,99

- €9,90
Ontdek het nieuwe kerstalbum Morgen is het
kerstfeest van zanger Gerald Troost. De cd bevat
nieuwe Nederlandstalige liedjes als Goud. wierook.
mirre en Morgen is het kerstfeest. Een van de

Het verhaal volgt Bo, een kleine, maar dappere
ezel. Hij verlangt naar een leven dat uit meer
bestaat dan de dagelijkse sleur in de molen in het
dorp. Op een dag vindt hij de moed om te
ontsnappen en begint hij eindelijk aan het avontuur

mysteries in het christelijk geloof is de menswording
van God. Gerald is erin geslaagd om met dit
inspirerende album weer een klein stukje van dit
wonder te onthullen!

van zijn dromen. Tijdens zijn reis wordt hij vergezeld
door Ruth, een lief schaap dat haar kudde is
verloren, en Dave, een duif met grote ambities.
Samen met drie grappige kamelen en enkele

Ontdek de bijbehorende bladmuziek en videoclips
via geraldtroost.nl

excentrieke beesten uit een stal volgen Bo en zijn
vrienden een ster en worden ze per ongeluk helden
in het bekendste en allereerste kerstverhaal.

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Christmas Grace - €9,99

Let there be light (DVD) - €9,99

De jonge Gary is eigenaar van een goedlopende
speelgoedwinkel en heeft een prima contact met
zijn klanten. Dan hoort hij dat de zakenman Jim in
dezelfde straat een grote speelgoedzaak wil
openen. Jim staat bekend om zijn harde manier van

Nadat dr. Sol Harkens zijn jongste zoon verloren
heeft aan kanker, verliest hij zijn geloof en wordt hij
een fervent aanhanger van het atheïsme. Door het
schrijven van bestseller boeken en houden van
speeches waarin hij God belachelijk maakt en het

zaken doen. Winst en succes boeken gaan boven
alles en vaak ten koste van de concurrentie. Hij
verklaart Gary direct tot doelwit en de strijd om de
klanten barst los. Gary wordt uiteindelijk zelfs

christendom hard aanvalt, is zijn populariteit en
succes enorm. Maar ondanks alle roem bevindt zijn
leven zich in een neergaande spiraal. Zijn huwelijk
is op de klippen gelopen en voor zijn twee

gedwongen zijn winkel te sluiten en Jim lijkt als
winnaar uit de bus te komen. Maar dan keert het tij
en blijkt de echte boodschap van kerst een
bijzondere uitwerking te hebben in het leven van de
beide mannen.

overgebleven zonen is hij allang geen echte vader
meer. Alcohol lijkt dé manier om de pijn en leegte in
zijn leven te vullen. Als hij na het zoveelste feestje
met teveel drank op achter het stuur kruipt, gaat het
mis, met een ernstig auto-ongeluk tot gevolg. Hij is
vier minuten klinisch dood maar kan worden
gereanimeerd. Wat zich tijdens deze vier minuten
afspeelt, zal zijn kijk op het leven drastisch
veranderen.

I still believe (film) - €14,99
Het is de nieuwste film van de Erwin Brothers. Een
romantisch muziekverhaal gebaseerd op
dramatische gebeurtenissen uit het leven van
gospelartiest Jeremy Camp, gespeeld door de
populaire acteur KJ Apa. Jeremy en Melissa zijn
nog studenten als zij verliefd op elkaar worden. Als
Jeremy doorbreekt als artiest, krijgt Melissa te
horen dat ze kanker heeft. Samen gaan zij de strijd
aan en vinden kracht in hun geloof. De Erwin
Brothers maakten in 2018 het zeer succesvolle I
Can Only Imagine.

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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Bijbel-In Haarlem
Gasthuisvest 17A
2011 ET HAARLEM
tel. 023 - 5321622
zie ook onze website

U ontvangt deze mail
omdat u op onze website
hebt aangegeven onze
nieuwsbrief te willen
ontvangen

Deze e-mail is verstuurd aan stewartosborne@outlook.com.• Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en
wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@bijbelin.nl toe aan uw
adresboek.

https://bijbelin.email-provider.nl/web/5kzed185om/ayyo7pddll/kwggfmw9by/whlmnruzrj
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