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‘Opfrisser met de 7 W's’: Een nieuw boek van Arie De Paauw

Iedere dag wordt een Bijbeltekst uitgelegd aan de hand van 7 vragen, die met een W beginnen. Er

worden thema's behandeld als discipelschap, evangelisatie en heilige Geest. Maar ook eenvoudige

onderwerpen hoe men geloof iedere dag in praktijk kan brengen

 

Stille tijd, luisteren naar en spreken met God is voor veel mensen niet altijd even gemakkelijk. Deze

vorm kan je daar misschien bij helpen. Iedere tekst wordt 7 vragen gesteld, die de tekst handvatten

geven en toepasbaar maken in het dagelijks leven. Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer, Waarvoor

en Waartoe ontsluiten de tekst en maken het praktisch. Het is de vrucht van de stille tijd van de

schrijver, die hij ging publiceren via zijn blog en de sociale media en waar positief op werd

gereageerd. Daarom besloot hij om het nu als dagboek uit te geven, zodat nog meer mensen er

plezier aan kunnen beleven. Het is niet echt een diepgaande studie, maar meer van hoe breng je

het christelijk geloof in praktijk. Het gaat over discipelschap en alles wat daarmee te maken

heeft.Volgeling van Jezus zijn anno nu. Kortom, wil je iedere morgen worden opgefrist met Gods

Woord en handen en voeten geven aan je geloof, dan kan dit dagboek daar een hele goede hulp bij

zijn. Achtergrond is de tekst uit Efeze 5 vers 26, waar staat: 'om haar te heiligen, haar te reinigen

met water en woorden' vandaar de term Opfrisser en de badkuip scene op de cover. Veel zegen bij

het toepassen van deze Opfrissers!  

‘Opfrisser met de 7 W's’ (375 pagina's, ISBN: 9789461934918) wordt uitgegeven via Boekhandel

Vos & Van Der Leer.

Het boek is onder andere te koop bij www.vosvdleer.nl, de boekhandels en bol.com. Prijs

paperback: € 22,50.  

Over Arie De Paauw

Arie de Paauw, getrouwd met Margreet, vader van 3 zoons en inmiddels 3 schoondochters, waarvan

2 a.s. Werkzaam als logistiek planner bij een meelfabriek in Rotterdam, al meer dan 35 jaar

drummer van de Nederlandstalige Gospelband Courage en in hart en nieren een geroepen

evangelist.  

Over Boekhandel Vos & Van Der Leer

Boekhandel Vos & van der Leer is al meer dan vijftig jaar een begrip in Dordrecht. Naast onze

boekhandels bieden wij in samenwerking met mijnbesteller.nl beginnende schrijvers de mogelijkheid

om zelf zijn eigen boek uit te geven. Via het platform dordtsebestseller.nl kan elke schrijver op

professionele wijze zelf zijn manuscript publiceren. Vosvdleerbestseller.nl ondersteunt de auteur bij

het schrijven, vormgeven en publiceren van het boek. Daarnaast biedt het platform een breed scala

aan promotiemogelijkheden, van visitekaartje tot een complete boekpresentatie in een van onze

winkels. Uiteraard zorgt het platform ervoor dat het boek niet alleen te koop is boekhandel Vos &

van der Leer, maar desgewenst ook bij elke ander boekhandel en internetboekhandel. Informatie

over Boekhandel Vos & Van Der Leer:  

Uitgegeven: 12-11-2012



Contact: Arnaud Makkenze

Email: info@vosvdleer.nl

Website: www.vosvdleer.nl

Adres: Voorstraat 258a, 3311 ET Dordrecht

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Uitgegeven: 12-11-2012

https://www.tcpdf.org

