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Bezoek onze avonden en ontdek de realiteit en
Kracht van Gods liefde. o.l.v. evangelist C. Kruijf

Van Swietenlaan 1
(nabij winkelcentrum Zuidplein)
Iedere zaterdagavond 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

EN

HET ABC VAN ONZE EVANGELISATIEDIENSTEN
A = Aanbidding van God.
B = Bemoediging van gelovigen.
C = Communicatie met ongelovigen.

PROGRAMMA
Zaterdag 5 mei

Spreker: Arie Knoester, die jaren lang
een geweldig opvangwerk heeft
gedaan in Den Haag.

Zaterdag
12 mei

Zanger en spreker:
Peter Kits.
Hij is ook bekend
van solozang bij
koorconcerten.

man die hem regelmatig meenam naar
christelijke jeugdsamenkomsten. Van
toen af aan nam zijn leven een radicale
wending.

Zaterdag 16 juni
Spreker: Jan van Vliet

Zaterdag
23 juni

Spreker: evangelist C. Kruijf

Spreker: Peter Bakker.
Schrijver en columnist, oudste/voorganger van een Evangelische gemeente.

Zaterdag 26 mei

Zaterdag 30 juni

Zaterdag 19 mei

Spreker: evangelist C. Kruijf

Zaterdag 2 juni

Spreker: evangelist C. Kruijf

Zaterdag 9 juni

Spreker: Frits Bartels
Na mijn periode in het leger (dienstplicht), ben ik tot geloof gekomen.
Door de genade van God mag ik o.a.
al vele jaren in de bediening van het
Woord staan binnen een brede kring
van gemeenschappen.

Zaterdag 7 juli

Spreker: evangelist C. Kruijf

Zaterdag 14 juli

Spreker: René Ham Hij kwam op 17jarige leeftijd tot geloof door zijn buur-

Spreker: Fred Lachman, brenger van de
blijde boodschap is al heel jong begonnen met getuigen en evangeliseren.
Zijn grootvader en zijn vader waren
zendeling/evangelist.

Zaterdag
21 juli

Spreker:
Ben Thommis
Wat onmogelijk
is bij mensen is
mogelijk bij God,
ook in jou leven.

Zaterdag 28 juli

Spreker: evangelist C. Kruijf

Zaterdag 4 augustus
Spreker: Jaap Boel

Zaterdag 11 augustus
Spreker: Ds. Bill Praamsma

Zaterdag
18 augustus

Spreker: evangelist
C. Kruijf

Zaterdag 25 augustus
Spreker: Cees Smits.

DIT ZIJN
MOOIE AVONDEN OM
IEMAND
MEE TE NEMEN

Website: www.st-exodus.nl e-mail: info@st-exodus.nl

BLIJF ONS A.U.B. STEUNEN IN ONS EVANGELISATIE WERK

Maak uw liefde voor zending en evangelisatie bekend door een fijne gift over te maken
op IBAN gironummer NL83 INGB 0002 9637 19 t.n.v. Stichting Exodus,
Wolphaertsbocht 343, 3081 KG Rotterdam.
Giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.
Algemeen Nut
Beogende Instelling

Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Kees & Leny Kruijf.

ANBI

SPREEKBEURTEN
Ik ben blij met de vele spreekbeurten en goede contacten
in verschillende gemeenten in diverse plaatsen.
Op uitnodiging kom ik graag spreken in uw gemeente.

Verdiepingsreis door het Beloofde Land in 2019
Nog nooit is Israël zo dichtbij geweest!

12 DAAGSE COMPLETE GROEPSRONDREIS DOOR HET LAND VAN DE BIJBEL
WIE EEN VOORDELIGE EN TOCH UITSTEKENDE VERZORGDE REIS NAAR ISRAËL WIL,
HEEFT NU EEN MOOIE KANS!
DE REIS IS INCLUSIEF GOEDE JOODSE HOTELS EN ALLE EXCURSIES.
ALLE HOOGTEPUNTEN ZIJN IN DE REIS OPGENOMEN.
GRIJP NU UW KANS OM ISRAËL TE BEZOEKEN, VOOR HET EERST OF OPNIEUW!
U reist van de immense Negevwoestijn naar de Poorten van Jeruzalem
en het groene Galilea. We bezoeken vele Bijbelse plaatsen waar u in de
voetsporen van Jezus en zijn discipelen treedt.
De reis wordt geleid door Kees Kruijf.
Geef u nu op! Dan sturen wij u alle informatie toe.
Prijs: Wordt zeer aantrekkelijk voor deze compleet verzorgde reis.
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Met vrienden de mooiste
betaalbare vakanties
Wolphaertsbocht 343,
3081 KG Rotterdam
Telefoon 010 - 485 55 57
E-mail: info@st-exodus.nl
Web-site: www.st-exodus.nl

De bijbel spreekt boekdelen in het beloofde land
Pelgrimsreis door Israël & Jordanië april 2018. Als groep met 48 personen hadden we
een indrukwekkende, adembenemende en gezegende rondreis door Israël & Jordanië
georganiseerd door Exodus Travels.

“Van de landen waar ik
rondwandelde en dan
vooral Israël, heb ik meer
ontvangen dan ik ooit nog
kan uitdelen.” - Kees Kruijf

Groepsfoto Petra
in Jordanië

Groepsfoto Menorah,
het symbool van de
staat Israël
Een geweldige reis, waarbij Bijbelse en geschiedkundige plaatsen werden bezocht.
De reis bestond eigenlijk alleen uit hoogtepunten.
“Wij zijn zo ongelooflijk enthousiast en ‘rijk’ teruggekomen uit Israël & Jordanië.
Het heeft onze ‘stoutste’ dromen overtroffen.” Hoorde ik deelnemers zeggen.
Ik wil je bedanken voor de geweldige reis en sfeer die er zeker toe bijdroeg .
Het was adembenemend en we hebben er vrienden aan over gehouden.
Ook jouw persoonlijke inzet was bewonderenswaardig en zie uit naar de reünie.
Ron Stevense
ISRAËL - Een ervaring die je leven verandert.
We mochten zien: De HEER bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
Psalm 147:2.

Foto in de Graftuin. Het lege graf jubelt.
De dood is overwonnen.

Vernieuwing per e-mail
Blijf op de hoogte van onze zaterdagavond bijeenkomsten, campagnes, seminars,
ExodusTravels en onze evangelische boek- & cadeaushop Exodus.
In de huidige tijd zien we dat informatie op papier steeds meer wordt vervangen door digitale informatie via websites
of per e-mail.

Als u Vernieuwing nog niet per e-mail ontvangt

Stuur dan zo spoedig mogelijk uw gegevens naar ons toe! A.u.b. ook als u van mail adres bent veranderd!
- Uw naam
- En vooral: uw e-mailadres
Wij vragen u deze gegevens in een email te sturen naar: info@st-exodus.nl
Uw e-mailadres wordt uitsluitend door Stichting Exodus gebruikt en wordt niet aan anderen ter beschikking gesteld.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verandering.

Een bezoek aan evangelische
boek- & cadeaushop Exodus
is zeker de moeite waard!
Een winkel die meer biedt; een winkel die licht verspreidt
Evangelische boek& cadeaushop
Exodus
Uw adres voor:

Bijbels en kinderbijbels
Bijbelstudies en
concordanties
Huwelijks- en
gezinsboeken
Wetenschappelijke werken
Zendingsverhalen
Jeugdlectuur
Bijbelse stripverhalen
Kinderboeken
Kleurboeken

Evangelisatielectuur
Christelijke romans
Dagboeken
Gedichtenbundels
Zangbundels
Kalenders
Posters
Cd-rom’s
Beeldengroepen
Tegels
Wenskaarten
Zondagsschoolmateriaal
Cd’s
Israëlproducten
Speelfilms op DVD

Cadeaubon!

Geef een cadeaubon
voor een trouwpartij,
verloving of verjaardag.
Voor ieder gewenst
bedrag is de cadeaubon
verkrijgbaar in onze
winkel.
Tramlijn 2 stopt voor
de deur.
Parkeren nooit een
probleem.

Evangelische boek- &
cadeaushop Exodus
Wolphaertsbocht 343a
3081 KG Rotterdam
tel. 010 - 485 55 57

Openingstijden:
Ma
Di t/m vrij
Zat

14.00 – 17.30 uur
10.00 – 17.30 uur
10.00 – 16.00 uur

U kunt in onze winkel
elektronisch betalen
met de pin.

Beste klant van evangelische boek- & cadeuashop Exodus.
Al meer dan 40 jaar lang mogen we mensen in onze omgeving bemoedigen en
steunen in hun geloof door middel van Bijbels, boeken, muziek, inspirerende
films, persoonlijke wenskaarten en mooie geschenken.
Ook niet-christenen kunnen we middels de winkel op weg helpen wanneer ze
belangstelling hebben voor het christelijk geloof. We zijn dan ook zeer dankbaar
voor de vele jaren van zegen die achter ons liggen.

GEZOCHT VOOR ONZE
EVANGELISCHE BOEK- &
CADEAUSHOP EXODUS:
Vrijwillige medewerkers(sters)
voor onze winkel. Wij zien uit
naar u komst.

We zijn dankbaar voor uw aankopen bij onze Evangelische boek & cadeuashop
Exodus i.v.m. de continuïteit van onze winkel.
Op dit moment gaan veel Evangelische winkels door een moeilijke tijd en sluiten!
Wij hopen nog lang een lichtpunt te zijn in Rotterdam en omgeving en daarom
hebben we uw steun erg hard nodig.

Neem contact op met
Leny Kruijf.
Telefoon: 010-4 85 55 57

Hartelijk dank voor uw steun doormiddel van uw aankopen en uw bestellingen.

Ruime collectie
Engelse bijbels
en boeken
aanwezig in
onze winkel
Al uw bestellingen binnen
één week geleverd!

Meer dan 99% van alle christelijke boeken is bij
ons verkrijgbaar. Ruim 10.000 titels leverbaar.
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Bijbel Dichtbij

Bijbel in gewone taal met uitleg en
toepassingen. Het boek bevat:
- de complete bijbel in gewone taal
- inleidingen met belangrijkste thema’s
- achtergronden, informatie, afbeeldingen
en kaarten bij de wereld van de bijbel
- honderden kaderteksten met uitleg
-d
 uizenden inspirerende vragen en
gedachten om met de bijbel aan de slag
te gaan
-dwarsverwijzingen naar andere bijbelteksten
- een aantal leesroosters

€€59,95

Website: www.st-exodus.nl e-mail: info@st-exodus.nl

