Die ideale geskenke vir Kersfees!

Kleurmeditasies vir Kerstyd
Prys: R140,00
BINNEKORT BESKIBAAR
Hierdie boek help jou met die geloofsgewoonte om elke dag
vriendskaptyd met God deur te bring. Die inkleursirkels by elke
geloofsgedagte nooi jou om te rus, om bewus te raak van jou gedagtes
oor die geloofsgedagte en om te bid.
Nog boeke in die reeks @ R140.00

Vir die gebruik met die seisoene van die kerkjaar. Hierdie boeke is die ideale hulpmiddel as
jy elke seisoen in die kerkjaar 'n tyd van vernuwing wil maak.
Kleurmeditasies vir Pinkster - KOOP HIER
Kleurmeditasies vir Lydenstyd en Pase - KOOP HIER
Kleurmeditasies vir Koninkrykstyd - KOOP HIER
Kleurgebede oor hoop
Prys: R80.00 - KOOP HIER
Psalm 23 is die hoop-psalm. Met gebed en kleur nooi Kleurgebede
oor hoop jou om ŉ oomblik stil te staan by die hoop wat God gee.
Mag die gebede en inkleurprente jou aandag ŉ oomblik vashou by al
die fasette van God se troos en omgee, versorging en bewaring,
redding en troos. Mag dit jou aanmoedig om opnuut te leef vanuit
die hoop wat in jou is. Mag die kleure wat uit jou potlode en penne
vloei jou bewus maak van God se genade, sorg, omgee, uitdaag en
weer begin. Mag die hele palet van kleur geloof en hoop opnuut in
jou lewe innooi. Mag Kleurgebede oor hoop ŉ wonderlike tyd van
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oordenking, nadink en insigte wees. Geniet God se wonderwêreld vol reënboë terwyl jy
sien, hoor en bid in volkleur.
Nog inkleurboeke beskikbaar @ R80.00

Mosaics of love
A colouring book for adults on 1 Corinthians 13 - BUY HERE
Kleurgebede vir vroue
'n Inkleurboek oor 13 vroue in die Bybel wat jou nooi om by elkeen stil te staan - KOOP HIER
Kleurgebede oor liefde
'n Inkleurboek vir volwassenes gegrond op 1 Korintiërs 13 - KOOP HIER

Vir meer inligting en bestellings, kontak asb BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of
bestel@bmedia.co.za
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