CLF NUUS
Die ‘Prayer Power’-reeks is wonderlike gidse wat verwagtende ouers bemagtig om te bid vir guns en
beskerming oor hul kind se lewe, vanaf die eerste paar weke van swangerskap. Die eerste twee boeke in
die reeks fokus op die biologiese, intellektuele en fisiese ontwikkelingstadium, sowel as die
kleuterstadium, tot ses jaar oud.
Kinders is ons grootste geskenk en dit is belangrik dat ouers leer om te verstaan dat daar krag is in die
woorde wat hulle oor hul kinders spreek, sowel as die gebede wat hulle kies om oor hul lewens uit te
spreek. Ons vind ons in 'n wêreld waar die vyand ons kinders beskou as sy nommer een teiken. Daarom
moet ouers waaksaam wees en leer om te bid!
Die boeke bevat van die mees kragtige seëninge en beloftes wat ouers oor 'n kind se lewe kan bid.
Hierdie gebede is egter nie net gefokus op beskerming en gesondheid nie, maar verklaar ook God se wil
oor hul toekomstige lewens; of dit nou die doel, keuse, gedagtes, struikelblokke, finansies of familieerfenis is. Koop albei boeke teen die spesiale aanbod van R200, uitgesluit posgeld (normale
verkoopprys R120 elk). Aanbod geldig tot 31 Maart 2018.
Helena Croukamp het 'n diploma in die bediening en 'n sertifikaat in leierskap. Sy woon saam met haar
man, Basil en twee kinders, Tian en Leonè in Wellington. Helena het dit haar enigste missie gemaak om
God se Naam te verheerlik deur sy Woord te gebruik om mense se oë te open vir sy wil vir hul lewens. Sy
inspireer haar lesers deur hul harte te verander en hulle te bemagtig om hul gedagtes te vernuwe met
die nodige kennis om God se seëninge in hul lewens te ervaar.
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