
Bestellijst Jeugdbondactie ‘Zorg voor morgen’  

 

Beste gemeenteleden, 

Voor de actie van de Jeugbond organiseren we een drive-in (1 mei). We hebben een aantal mooie 

producten geselecteerd. U kunt bestellen door online het bestelformulier (Exceldocument) in te 

vullen en te versturen naar actiejeugdbond@gmail.com. Het bedrag van uw bestelling kunt u 

overmaken naar rekeningnummer: NL21RABO 0335 0453 40 t.n.v. Penningmeester gergem 

Middelburg-Centrum onder vermelding van uw naam en adres. 

U kunt uw bestelling D.V. zaterdag 1 mei tussen 10.30 en 12.30 uur ophalen op het parkeerterrein 

van de Ter Hoogekerk. Het is ook mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen voor €2,00. 

 

U kunt op aanvraag ook dit formulier op papier ontvangen, u kunt daarvoor bellen naar Pauline 

Bakker, 0634298523. 

 

Met vriendelijke groet, 

Actiecommissie JV Middelburg-Centrum 

 

PS: Tevens kunt u uw opgespaarde lege plastic statiegeld flessen inleveren, spaart u al?! 

Jongens en Bijbellezen. Niet altijd de makkelijkste combinatie, zeker 
niet in de puberteit. Maar de Bijbel heeft een boodschap, ook voor 
jongens. In Gods Woord komen echte jongensthema's naar voren. 
Goed om te lezen wat de Bijbel daarover zegt! De stukjes zijn kort en 
vlot geschreven en bieden voor elke dag iets om vanuit de Bijbel bij 
stil te staan.  
Dit is een nieuw dagboek voor jongens (15-18 jaar). 
Een dagboek in handig formaat, met eigentijdse en stoere 
vormgeving.  

€ 15,90 

 De elf preken in deze uitgave zijn heel karakteristiek voor de manier 
waarop ds. M. Golverdingen Gods Woord verkondigd heeft in de 
zeven gemeenten die hij mocht dienen. Ze behandelen de brieven 
aan de zeven gemeenten in Klein-Azië uit Openbaring 2 en 3. Deze 
gemeenten vormen gezamenlijk een portret van de kerk; toen, maar 
ook nu.  

€ 14,90 

mailto:actiejeugdbond@gmail.com
https://www.jbgg.nl/webshop/actieproducten-zorg-voor-morgen/adam-/?
https://www.jbgg.nl/webshop/actieproducten-zorg-voor-morgen/en-zend-het-aan-de-zeven-gemeenten-/?


 Jong geleerd, oud gedaan. Dat geldt zeker ook voor het lezen van de 
Bijbel. Ontdekkingsreis biedt een leesplan voor de Bijbel dat kinderen 
van ongeveer tien hierbij helpt. In een jaar komen alle Bijbelboeken 
aan de orde. Verwerkingsmogelijkheden helpen kinderen om de 
Bijbel beter te begrijpen. 
Bijbelleesgids voor kinderen tot 12 jaar. Geschreven door David 
Murray, vertaald en bewerkt door Jeroen Kriekaard. ca. 220 blz.  

€ 11,95 

 Deze cd is speciaal voor jongeren gemaakt. Het Seba Meisjeskoor uit 
Krimpen aan den IJssel heeft diverse psalmen en geestelijke 
liederen rond het thema 'Tot U, bidden voor morgen' opgenomen. 
Een cd gemaakt door jongeren vóór jongeren. Centraal op deze cd is 
de boodschap dat 'Tot God' gebeden mag worden voor de zorgen van 
morgen.  

€ 14,90 

 Het spel Kwistet in een nieuw jasje! Met een vernieuwd spelbord. 
Test je kennis van de Bijbel met deze spannende versie van Kwistet! 
Geef het goede antwoord en volg de reizen van de verschillende 
Bijbelse personen. Voltooi jij als eerste de opdracht?  

€ 29,90 

 

https://www.jbgg.nl/webshop/actieproducten-zorg-voor-morgen/kwistet-/?
https://www.jbgg.nl/webshop/actieproducten-zorg-voor-morgen/tot-u-bidden-voor-morgen-/?
https://www.jbgg.nl/webshop/actieproducten-zorg-voor-morgen/ontdekkingsreis-/?

