Zendingswerk
Nieuwe
Stijl
#volg je pakket hart

Op maat gemaakt

Voor elk budget

leespakket voor het hele gezin
bemoedigingstasje
verrassingspakket
pura veriTAS
‘ik mis je’ pakket
opa en/of oma pakket
spellenpakket
muziekpakket
kinderpakket
kaartenpakket

Vol leuke dingen

Inhoud bijv.:

order nr. 00 – 8441 – 00 – 8 – EW – 000

FROM: Boekhuis De Brug
TO: opa en oma, tante, kennis,
buurjongetje, oom, juf, vriend,
klasgenootje, neef, ………

HANDTEKENING

PAKKETSERVICE!
Ook in deze tijd van afstand nemen blijft De Brug verbinden. Wij vinden het heel belangrijk om
eenzaamheid terug te dringen en om er in moeilijke periodes voor elkaar te zijn. Daarom zijn we een
pakketservice gestart en bieden we o.a. de volgende speciale pakketten aan:
- Een thuispakket voor het hele gezin, op maat gemaakt.
- Een bemoedigingstas, voor die ene persoon die dat heel goed kan gebruiken (voor elk budget kunnen
we een mooi tasje samenstellen).
- Een verrassingspakket, vol met leuke dingen waarmee je de tijd thuis wel heel makkelijk doorkomt!
- Een pura veriTAS, om je in een onzekere tijd op God te kunnen richten en te groeien in je geloof.
- Een ‘Ik mis je’-pakket, voor je opa/oma/vriend(in)/kennis/klasgenootje/leraar/buurjongen/tante/……
Natuurlijk is er veel meer mogelijk. Om een idee te geven:
* een pakket naar wens: in overleg stellen we een pakket samen zoals u dat graag hebben wilt!
* een muziekpakket
* een peuterpakket
* een filmdoos
* een spellendoos
* een kaartenpakket
* een bible journaling-pakket
Om een pakket (naar wens) te bestellen kunt u ons een bericht sturen via de website of e-mailen naar
info@boekhuisdebrug.nl. U geeft door welk pakket u graag wilt, voor wie het is en wat u er aan uit wilt
geven. Vermeld ook hoe wij het beste contact met u op kunnen nemen en we zullen dat zo snel
mogelijk doen. We stemmen af wat we voor u kunnen doen en gaan voor u aan de slag om een mooi
pakket te maken. Ieder pakket wordt aantrekkelijk verpakt en bevat altijd een extraatje van ons!
Uw pakket kan op een afgesproken tijdstip in de winkel worden opgehaald. En als u niet te ver weg
woont kunnen we het ook bij u thuis bezorgen. Of bij de ontvanger!
Indien nodig kunnen we het ook voor u opsturen. De prijzen van de voorbeeldpakketten die hieronder
staan beschreven zijn zonder verzendkosten.

Babypakket
✓ Schaapje
✓ Kralencliphanger
✓ Slinger ‘Hoger dan de blauwe
luchten’

Met dit superzachte schaapje wil ieder kindje wel knuffelen. Het is
21 cm lang en voldoet aan de Europese normen m.b.t. de veiligheid
van speelgoed.
Aan de kralenclip hangt een kaart met de tekst ‘God heeft jou
wonderlijk mooi gemaakt’. Maar een foto van je eigen kindje eraan is
natuurlijk ook prachtig, want op elke kraal staat een letter van het
woord ‘WONDER’. De vlaggenlijn is ongeveer 1,5 meter lang en heeft
vijf stevige vlaggetjes van 10 x 14 cm.
Pakketprijs € 22,50

Doe-pakket kinderen
✓
✓
✓
✓

Teken- en schrijfboek
Zomer Doeboek 2020
Bijbels kwartetspel
De Bijbel en kinderen
puzzelplezier
✓ Gratis potlood ‘Ik ben er
van God’!

Een heel leuk pakket wat bovendien leerzaam is.
'Mijn leukste teken- en schrijfboek' is een aanrader voor kinderen
die van tekenen houden. Veel stap-voor-stap instructies en
opdrachten. De envelop achterin bevat 4 vellen met stickers.
Het ‘Zomer Doeboek’ staat dit jaar opnieuw vol met verhalen,
puzzels, zoekopdrachten, strips enz. Net als het kwartetspel is het
geschikt voor het hele gezin.
En met het leuke gratis potlood kunnen alle puzzels in het puzzelplezierboek gemaakt worden!
De puzzels in dit boek zijn allemaal gebaseerd op bijbelverhalen.
Pakketprijs € 26,95

Omapakket
✓ Magazine ‘Corrie’
✓ Thee voor de allerliefste
oma
✓ Dubbele kaart
✓ Omatas

Schrijf het liefste wat je kunt bedenken op de mooie kaart en bezorg
het pakket bij je oma. Dan kan ze tijdens het drinken van een
lekkere kop thee genieten van ‘Corrie’.
‘Corrie’ is een inspirerend en prachtig vormgegeven magazine dat
wordt uitgegeven in samenwerking met het Corrie ten Boom Huis. De
artikelen zijn verpakt in een echte omatas!
Pakketprijs € 16,95

Pura veriTAS
✓
✓
✓
✓

Journal ‘Faith’
Pen + boekenlegger
Kruis
Schrijfbijbel ‘Jakobus’

Pura veritas betekent de zuivere waarheid. Daarom vind je in deze
tas mooie items om je te richten op God. Het notitieboek kun je
gebruiken om bijvoorbeeld bemoedigende teksten te verzamelen of als
dagboek. De schrijfbijbel is een inspirerend boek met alle ruimte om
dingen op te schrijven die jou aanspreken uit de tekst. Ideaal voor
bijbelstudie, zowel alleen als samen.
Pakketprijs € 31,50

.

Bemoedigingspakket
✓ Weckpotje ‘Je bent geliefd’
✓ Kussenhoes ‘You are so
loved’
✓ Kruis emaille
✓ Candle bag
(incl. waxinelichtje)
✓ Pocket notepad
✓ Klembordje met kaartje

Als je dit pakket ontvangt, weet je zeker dat er altijd Iemand is
die om je geeft! En er is ook nog een persoon die de moeite heeft
genomen om dit aan je te geven. Hoe bemoedigend is dat?!
In het potje zitten 30 kaartjes met teksten over hoe geliefd je bent
en waar je dat in de Bijbel kunt vinden. Ga er maar eens rustig voor
zitten, omringd door de accessoires waar je zoveel troost uit kunt
putten en laat het tot je doordringen.
Pakketprijs € 37,50

.

Mannenpakket
✓
✓
✓
✓

De ontsnapping
Pen + boekenlegger
Journal ‘In Christ alone’
Mini-multitool

‘De ontsnapping’ is een indrukwekkend en spannend verhaal geschreven
door de internationaal vermaarde thrillerauteur Joel Rosenberg.
Een boek om in één keer uit te lezen, maar voor het geval je het
toch even neer moet leggen zit er een mooie boekenlegger in het
pakket. De pen uit de set is een prachtige combinatie met het
journal, wat op zijn beurt weer zeer geschikt is om bijvoorbeeld
tijdens je bijbelstudie aantekeningen in te maken. En zo’n minimultitool is uiteraard altijd handig, maar eigenlijk past hij gewoon
zo mooi bij de pen en de boekenlegger.
Pakketprijs € 37,50

.

Tienerpakket
✓
✓
✓
✓

Journal
Dubbele wenskaart
Button
Make-up tasje

Met de inhoud van dit pakket kun je nog eens bij je (klein)dochter
aankomen. Hippe spullen ter ondersteuning van haar geloof. Een kaart
voor een lieve boodschap, een button (If prayer is a crime then I’ll
do the time) voor op de jas of tas, een tasje voor kleine spulletjes
en een leuk journal om dingen die je niet wilt vergeten in op te
schrijven.
Pakketprijs € 9,95

.

Brievenbuspakketjes
✓ A4 poster ‘Though I fall I
will rise again’
✓ Dubbele wenskaart
✓ Minikaart

✓ A4 poster ‘Je hoeft niet
bang te zijn’
✓ Dubbele wenskaart
✓ Minikaart

✓ A4 poster ‘Hij verbergt
mij veilig in Zijn tent’
✓ Twee minikaartjes

✓ A4 poster ‘Ik sla mijn
ogen op naar de bergen’
✓ Dubbele wenskaart
✓ Minikaart

✓ Slinger ‘Hoger dan de
blauwe luchten’
✓ Dubbele wenskaart
✓ Minikaart

✓ A4 poster ‘Dit is de dag
die de Heer heeft gemaakt’
✓ Dubbele wenskaart
✓ Minikaart
Deze brievenbuspakketjes kosten tussen € 8,95 en € 10,95

.

Thuispakket groot
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spel ‘40 seconds'
Geef kleur aan je Bijbel
Twee werelden
Koken zonder e-nummers
DVD ‘Home Run’
Sestra zomer 2020
Relaxen met het Woord

Dit uitgebreide thuispakket geeft een gezin heel wat uren lees-,
kleur-, kijk-, kook- en spelplezier! Samen iets lekkers klaarmaken
en daarna gezellig een spelletje spelen of een film kijken.
Omschrijf voor je team binnen 40 seconden de vijf woorden op je
kaartje. Het team dat de meeste woorden raadt wint.
De ‘Sestra’ kun je bewaren voor de zomervakantie, maar of dat lukt
met dit aantrekkelijke magazine is natuurlijk maar de vraag. Dat
geldt ook voor de roman ‘Twee werelden’ van Elizabeth Musser. Wie
wel eens een boek van haar hand heeft gelezen weet dat ze prachtig
kan schrijven.
Voor de noodzakelijke rustmomenten geeft ‘Relaxen met het Woord’ je
laagdrempelige overdenkingen voor vijf weken met elke week een nieuw
thema.
Pakketprijs € 65,00

.

Thuispakket klein
✓
✓
✓
✓
✓

Spel – 40 seconds
Koken zonder e-nummers
DVD ‘Camp’
Klembordje + kaartje
Relaxen met het Woord

De kleine variant van het thuispakket geeft ook vele uren kijk-,
kook- en spelplezier. Een nieuw recept proberen met elkaar en daarna
gezellig een spelletje spelen of een film kijken. Omschrijf voor je
team binnen 40 seconden de vijf woorden op je kaartje. Het team dat
de meeste woorden raadt wint.
En voor de noodzakelijke rustmomenten is er ‘Relaxen met het Woord’.
Laagdrempelige overdenkingen voor vijf weken met elke week een nieuw
thema.
Pakketprijs € 36,00

Tienerpakket
✓ Buitengewoon - dagboek
voor tienerjongens
✓ Mok
✓ Button

Zitten tienerjongens te wachten op een dagboek? Misschien niet, maar
dit dagboek heet niet alleen ‘Buitengewoon’, het ís ook buitengewoon. Zoals er geen dag hetzelfde is, zo is dat ook in dit boek.
De ene dag lees je een (stukje) verhaal uit de Bijbel, de volgende
dag een nieuwtje vanuit onderzoek of wetenschap en weer een dag
later gaat het over een christelijke sporter. Dus, wie weet, zaten
ze hier toch op te wachten. Vooral als je ze er een goede kop koffie
bij geeft in de stoere mok. En als extraatje een button met de tekst
‘May the Lord be with you’.
Pakketprijs € 27,25

.

Spellen en puzzels
✓ Voor jong en oud
✓ Heel geschikt voor in een
pakket
✓ Goed te combineren met een
leuk potlood of een pen,
schrijfblok, limonadeglas,
enz.

Diverse prijzen, vanaf € 2,50. Vraag ons er gerust naar, we helpen u
graag verder!

