Nieuwsbrief -

Nr. 1 – februari 2016

Heb je het nieuwe logo al gezien?
Ontworpen door Marcel Flier. Hij is
ook de vormgever van mijn boeken.

Start to write en Pen de Preek
Op 8 februari komen 2 nieuwe boeken van de drukker!
In Start to write vind je uitleg over het gebruik van creatieve
schrijftechnieken bij het bijbellezen, met een heleboel opdrachten om te
oefenen. Pen de preek is een boekje met notitieruimte voor tijdens de
kerkdienst en een aantal schrijfopdrachten voor thuis.
Prijzen: Start to write € 8,95, Pen de Preek € 7,50.
Genoeg schrijfinspiratie dus en leuk om cadeau te
geven voor belijdenis of moederdag.

2e druk!
Van Love to write is eind januari een 2e druk
verschenen! Dus heb je hem nog niet in huis, er is
weer een flink aantal boeken beschikbaar!
2e druk

Workshops Start to write
Ben je nieuwsgierig naar mijn nieuwe boeken en hoe je kunt schrijven
tijdens je stille tijd? Kom dan naar één van de volgende workshops.






Dinsdag 1 maart, Den Hertog, Nijkerk, 10.00 – 11.30 uur
Kosten: € 6,-, opgeven: aanmelden@hertogboeken.nl of in de winkel
www.hertogboeken.nl
Donderdag 3 maart, Het Boekpunt, Putten, 20.00 – 22.00 uur
kosten: € 5,-, opgeven: info@hetboekpunt.nl of in de winkel
www.hetboekpunt.nl
Donderdag 10 maart, Het Baken, Bunschoten-Spakenburg,
20.00 -22.00 uur
meer informatie beschikbaar vanaf 10 februari
Vrijdag 18 maart, De Bron, Ede, 9.30 – 11.30 uur
Kosten: € 6,-, opgeven: info@boekhandeldebron.nl
www.boekhandeldebron.nl

Meer info vind je op de diverse websites of op www.lovetowrite.info.
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Eens iets anders doen op je
bijbelstudiegroep, verjaardag,
vrouwenavond? Ik geef graag
workshops. Kijk voor meer info op
mijn website.

Schrijven tijdens de 40-dagentijd
Wil jij dit jaar bewust de 40-dagentijd beleven? Schrijf dan met mij
mee! Like de facebookpagina van Love to write. Vanaf 10 februari
plaats ik daar op de doordeweekse dagen
een schrijfvraag. Aan de hand van teksten
uit Lucas sta je stil bij Jezus leven op
aarde en zijn weg naar het kruis.
(Ik plaats bewust maar 5 x per week een
vraag, zodat je, als je een dag geen tijd
hebt, de ruimte hebt om de vraag op een
ander tijdstip in te halen. Je kunt er ook
voor kiezen de vragen op te sparen en één
keer in de week een uurtje te schrijven.)
Heb je geen facebook maar wil je toch meedoen? Geef je mailadres
door ik stuur je de vragen per mail.
Workshop ‘Hij is opgestaan, Bezinnen op goede vrijdag en pasen’
Op stille donderdag ben je welkom om schrijvend stil te staan en
stil te zijn bij het lijden en sterven van Jezus én zijn opstanding.
Wanneer: Donderdag 24 maart 2016, 20.00 uur tot 22.00 uur
Entree: € 7,50 p.p. inclusief koffie/thee en schrijfmaterialen
Waar: De Tiggelstee, Hoevelakerveenweg 3 te Hoevelaken
Opgeven: wilma@lovetowrite.info

Workshop ‘Haal meer uit je stille tijd’
Deze workshop is voor iedereen die graag een dag de tijd neemt voor God
en zichzelf. Er is tijd voor verdieping en rust.
Wanneer: Zaterdag 16 april 2016, 10.00 uur tot 16.30 uur
Entree: € 25,- p.p. inclusief koffie/thee/lunch en alle materialen
Waar: De Tiggelstee, Hoevelakerveenweg 3 te Hoevelaken
Opgeven: wilma@lovetowrite.info

Kijk ook eens op mijn vernieuwde website www.lovetowrite.info
en like de facebookpagina van love to write!

