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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)

PROGRAMMA
Zaterdag 8 september

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 15 september
Spreker: evangelist C. Kruijf

Zaterdag 22 september
Zanger en spreker: Peter Kits.
Hij is ook bekend van solozang bij
koorconcerten.

Zaterdag 29 september
GOSPELGROEP MERCY
“Mercy” is een enthousiaste
groep christenen met voornamelijk Indische roots met een
groot verlangen om de liefde
van Jezus te delen gebruikmakend van de muzikale talenten
die God ons gegeven heeft.

Zaterdag 20 oktober

Joop Gottmers Kickbokser &
Ex-drugscrimineel
‘In het leven van Joop speelt het
geloof vele jaren geen enkele rol.
Hij groeit op in Rotterdam als zoon
van een gewelddadige caféhouder.
Wordt gepest op school, leert
boksen en heeft de nodige kickbokstitels op zijn naam staan. Hij
belandt in het criminele circuit en groeit uit tot een gevreesde
drugsbaron met enorm veel geld. Op de vlucht voor een stel
achtervolgers rent hij een antiekwinkel binnen, waar de eigenaar hem vertelt dat de echte rust alleen bij God te vinden is.
Dat blijft haken. Joop volgt Bijbelstudies bij de antiekhandelaar en komt tot geloof. Hij reist nu het land door om in kerken
en op scholen te vertellen over Gods liefde.

Zaterdag 27 oktober

Spreker: evangelist C. Kruijf

Herstel voor de gehele mens naar ziel, geest
en lichaam.
Drs. Peter Reis is arts-evangelist. Hij zal
vanavond spreken over genezing en de tijd
nemen om met de zieken te bidden.

Zaterdag 13 oktober

Zaterdag 3 november

Zaterdag 6 oktober

Maaike - evangeliste. Maaike mocht zelf
ervaren het geknield zijn aan de voeten
van Jezus Christus. Het heeft haar een nog
diepere relatie met haar Heer en Heiland
gegeven. Ze heeft op dat moment veel
mogen ontvangen om door te geven. Zij
spreekt, zingt en getuigt hierover. Harten gaan open voor
Zijn grote genade.

Spreker: evangelist C. Kruijf

Zaterdag 10 november

THE COUNTRY TRAIL BAND & WIM POLS
De band is al meer dan 25 jaar één van de toonaangevende
country gospelbands in Europa en heeft met vele artiesten
uit binnen- en buitenland samengewerkt! Zij zullen vanavond aanwezig zijn. Deze band heeft een breed repertoire

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

Zaterdag
8 december

Spreker: evangelist C. Kruijf.

Zaterdag
15 december
met zowel eigen werk als bekende Amerikaanse country
songs. Bekend van radio en TV.
Dus komt allen!!

Zaterdag 17 november
Spreker: Jaap Boel.

Zaterdag 24 november

It’s time to praise met Gerard en Ellen Ritzema.
Zelfgeschreven Nederlandstalige gospelliederen die je aan
zullen spreken.

Zaterdag 1 december

Mark van der Meer spreekt over mooie geschiedenissen van
water in de Bijbel, en wat wij hiervan kunnen leren. Heeft
bijna 25 jaar ervaring op het water als varensman, en werkt
nog steeds op het water in de Rotterdamse haven.

Herstel voor de gehele mens naar ziel, geest en lichaam.
Drs. Peter Reis is arts-evangelist. Hij zal vanavond spreken
over genezing en de tijd nemen om met de zieken te bidden.

Zaterdag 22 december

Maak een onvergetelijke kerstavond mee!
Het wordt een kerstavond zoals u hopelijk nog van
vroeger kent:
We zullen de aloude Nederlandse kerstliederen zingen,
zodat iedereen kan meezingen.
Laat u verwarmen en kom op zaterdagavond 22 december.
Gratis koffie met een heerlijke traktatie.
Toegang vrij. Iedereen is welkom.
Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 29 december
Spreker: evangelist C. Kruijf.

DIT ZIJN MOOIE AVONDEN OM IEMAND MEE TE NEMEN.
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OOK ALS OPFRISSING
In de even weken
op dinsdagavond
door: C. Kruijf.
We starten op
dinsdagavond 18 september
ONDERSTEUND MET
BEAMERPRESENTATIE.

ONDERWERPEN
FUNDAMENTENCURSUS
Plaats: Van Swietenlaan 1
(bij metrostation Zuidplein)
Dinsdagavond om de week
Aanvang: 19.30 uur.
Gods WOORD is als een
zwaard. Efeziërs 6:17
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1e. Stappen tot vrede met God
2e. De Bijbel het Woord van God
3e. Aanbidding en gebed
4e. Wie is God
5e. Heiligmaking
6e. De waterdoop: Hoe? Wanneer? Waarom?
7e. De Heilige Geest
8e. Gods plan ter genezing van ons lichaam
9e. Stille tijd
10e. De strijd in de hemelse gewesten
11e. Het Avondmaal
12e. De toekomst
13e. Gods plan voor voorspoed
14e. Getuigen en harten winnen

* ZEER INSPIREREND EN
KRACHTIG ONDERWIJS! * ZEG HET DOOR!
* IEDEREEN WELKOM! * MIS DIT NIET!
* TOEGANG VRIJ!

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 nummer
NL83 INGB 0002 9637 19
t.n.v. Stichting Exodus,
Wolphaertsbocht 343,
3081 KG Rotterdam.
Giften komen in
Algemeen Nut
Beogende Instelling
aanmerking voor
belastingaftrek.

ANBI

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

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 veranderd!
- Uw naam
- Uw telefoonnummer
- En vooral: uw e-mailadres
Wij vragen u deze gegevens in een
e-mail 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.

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.
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Maandag 16 t/m vrijdag 27 september 2019
Nog nooit is Israël zo dichtbij geweest! De verhalen uit de Bijbel komen zo wel heel erg dichtbij
12 DAAGSE COMPLETE GROEPSRONDREIS DOOR HET LAND VAN DE BIJBEL
Wie een voordelige en toch
uitstekend verzorgde reis
naar Israël wil, heeft nu
een mooie kans!
De reis is inclusief goede
Joodse hotels en alle
excursies zijn inbegrepen.
ALLE HOOGTEPUNTEN ZIJN
IN DE REIS OPGENOMEN
Tijdens een avontuurlijke rit
door de Negevwoestijn denken we terug aan Abraham,
die hier zijn huis bouwde, en
de Nabateeërs, die hier met
hun karavanen van kamelen
langs de specerijenroute
kwamen.
U reist van de immense
Negevwoestijn naar de
Poorten van Jeruzalem en

bent getuige van de Bar
Mitswaceremonie en waar
we de aanvang van de
Shabbath mee zullen maken.
We bezoeken het indrukwekkende Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem.
Het groene Galilea waar
we vele Bijbelse plaatsen
bezoeken en waar u in de
voetsporen van Jezus en
zijn discipelen treedt. U ziet
onder andere Kapernaüm,
waar Jezus predikte.
We maken een boottocht
over het Meer van Tiberias.
We maken van dichtbij kennis met de Joodse cultuur en
tradities en bezoeken ook
minder bekende plaatsen.

GRIJP NU UW KANS OM
ISRAËL TE BEZOEKEN,
VOOR HET EERST OF
OPNIEUW!
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.

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

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

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

€€45,00

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

