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Ik zal u rust geven.
Meditaties over troost in moeiten en zorgen
Ds. J. Joppe

Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met
moeiten en zorgen. Elk huis heeft zijn kruis. Een kruis van
een onverwacht verlies, van spanningen in het huwelijk of
van problemen in het gezin of op het werk. Een kruis van
een handicap, van een zwakke gezondheid of van een
ernstige ziekte. Wat kan het zwaar worden. Zo zwaar dat je
steeds meer de moed verliest om verder te gaan. De 25
meditaties in dit boek gaan over Bijbelgedeelten uit het
Oude en Nieuwe Testament waarin sprake is van moeiten en
zorgen, maar ook hoe de Heere kracht en sterkte geeft om
verder te gaan. Vanuit de Bijbel wil dit boek een oase
bieden voor de moeitevolle momenten tijdens de
woestijnreis van ons leven.

ISBN 9789033131233, Uitgever Den Hertog, Aantal pagina’s 128, Prijs 12,90 euro
Met de aanschaf van dit boek steunt u Diaconaal gastenhuis De Oase!
Deze uitgave is een initiatief van uitgeverij Den Hertog ten bate van diaconaal gastenhuis
De Oase te Ouddorp. De Oase werd in 2012 opgericht vanuit vier reformatorische
kerkgenootschappen. De hersteld hervormd predikant ds. J. Joppe maakte deel uit van
de stuurgroep, die aan de wieg stond van het gastenhuis. Nu schreef hij deze bundel
meditaties, waarin Bijbels onderwijs en pastorale bewogenheid samen komen. Een bron
om uit te putten. Van harte aanbevolen!

Informatie over bestellen:
Als u dit boek koopt via De Oase, dan ontvangt De Oase 45% van de opbrengst.
Bestellen kan via de website: www.deoase-winkel.nl. Bij aankoop van 1
exemplaar betaalt u 3,84 euro porto; bij meerdere exemplaren 6,75 euro.
Bestellen kan met dit bestelformulier. Stuur deze retour naar Jolande Francke:
secretariaat@diaconaalgastenhuisdeoase.nl. Dit kan ook per post: Secretariaat
De Oase, Hazersweg 81, 3253 XE Ouddorp. U ontvangt een factuur.
De bestelling kan eventueel worden afgehaald bij een afhaalpunt. Gebruik
hiervoor dit bestelformulier of geef dit aan bij de aankoop via de website.
Overweeg om ook een set kaarten van kunstenaar Ruud Wuite te kopen. Een set
van 10 kaarten met natuurschilderingen kost 5,00 euro. Ook via de website.
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
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