'Rantsoen voor de feesten en daarna'
1. Martha Dane, Sabbatsgedachten: diepgaande ovedenkingen voor de sabbatavond; winkelprijs: €
12,50
2. J. den Admirant, de Herder en de tempel:een greep uit de grote daden van God, vanaf de
schepping tot vandaag, waarbij de feesttijden des HEEREN, Zijn plan met Israël, zending en
opwekking op een vertellende manier naar voren worden gebracht; winkelprijs: € 19,9
3. Jan den Admirant, Nederlands grootste ommekeer :hoe koning Hizkia zijn regering startte bij
een geestelijke puinhoop, maar door God gebruikt werd om in korte tijd het hele volk samen te roepen,
Pascha te vieren in een gereinigde tempel. Toegespitst op de situatie in Nederland! In geloof
geschreven, tijdens het begin van de pandemie. Winkelprijs: € 5,00
4. Jaap Heeringa, Gij, kustlanden: een rijk geïllustreerd boek dat vanuit de Bijbel de schijnwerper
richt op het hele volk Israël, inclusief de Tien Stammen, en vanuit Bijbel en geschiedenis bouwstenen
aandraagt om Nederland tot haar eigenlijke roeping en bestemming te brengen. Winkelprijs: € 17,50
Met name met het oog op de feesttijden des HEEREN worden deze boeken u aangeboden met 25 %
korting. Het hele pakket kost: 12,50 + 19,90 + 5,00 + 17,50 = € 54,90
25 % korting: 54,9 minus 13,73 = 41,17:naar beneden afgerond: € 40,00, portovrij!
Wilt u overwegen, aan welke personen (allereerst u zelf) u denkt, een of meer van deze geschriften
door te geven?
U kunt er ook voor kiezen een aantal ex. van bijvoorbeeld Nederlands grootste ommekeer te
bestellen. Een uiterst hoopvolle boodschap in de huidige regeringcrisis en geestelijke en morele
ontwrichting van ons land! De korting geldt ook voor elk boek afzonderlijk.
Overigens doen wij ons best, om de verkoop via de boekhandels te stimuleren,
zie www.jeruzalemforome.nl.
Attentie!!
Deze aktie loopt niet via de boekhandels maar via de Uitgeverij. Het is te omslachtig om de
boekhandels hierbij in te schakelen. Wanneer u bestelt via de webwinkel van jeruzalemofrome.nl krijgt
u een 'normale 'nota met portokosten toegestuurd, zonder de 25 & korting. Daarom stellen wij u het
volgende voor: Wanneer u het complete 'rantsoen voor de feesten en daarna' of een gedeelte
ervan bestelt, doet u dit dan door onderstaande bestelbon in te vullen en terug te mailen:
Naam:......................................................
adres:.........................................................
Postcode:....................................
Woonplaats:.............................................
Hierbij bestel ik:
....ex. van Sabbatsgedachten
....ex. van De Herder en de tempel
....ex. van Nederlands grootste ommekeer
....ex. van Gij, kustlanden
Mailen naar j.den.admirant@ziggo.nl of per post opsturen naar:
Uitgeverij Jeruzalem of Rome
p/a Vondelstraat 18
7901 HR Hoogeveen

