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Read, write, grow
22 februari verschijnt mijn vierde boek ‘Read, Write, Grow’. In het
boek staan 52 bijbelgedeelten uit het oude en nieuwe testament. Bij elk
bijbelgedeelte vind je drie creatieve schrijfopdrachten. Ontdek met dit
boek al schrijvend nieuwe dingen in de bijbel! Het verrast mij telkens
weer hoe de bijbel voor me gaat leven als ik er op deze manier mee
bezig ben!
Tip: Wanneer je dit boek gebruikt voor
een wekelijks moment, kun je er drie
jaar lang mee werken.
Het boek is echt een mooie aanvulling
op de ‘Love to write’- serie!

Zin bookstore Amersfoort
Rond het uitkomen van mijn nieuwe
boek geef ik op 23 maart 2017 een
workshop ‘Start to write’ in
Zin.bookstore. De avond zal beginnen
om 19.00 uur. Precieze info volgt
nog, houd daarvoor mijn website en
facebookpagina in te gaten!

Love to write-themadag: Moed!
Ik ben druk bezig met de voorbereiding van de ‘Love to write’-themadag
op 18 maart. Dat is een dag waarop we veel tijd nemen om te schrijven
en afsluiten met een creatieve activiteit (dit keer handlettering). Het
thema van deze dag is ‘Moed’. Wat is daar toch veel over te vinden in
de bijbel en wat gaat het thema voor je leven als je erover schrijft!
De themadag van 18 maart is inmiddels volgeboekt, maar in het najaar
zal ik opnieuw zo’n dag
organiseren. Interesse?
Stuur mij dan vast een mail:
wilma@lovetowrite.info.

Woon je in Nijkerk of nabije omgeving?
Dan zijn de volgende twee activiteiten misschien wel leuk voor jou!
Fakkelavond ‘Gods stem verstaan’
De Fakkel organiseert één keer in de maand een avond voor vrouwen
die verlangen naar meer van God. Elke maand staat een ander
onderwerp centraal. Er is tijd om te zingen, te bidden en te
spreken met elkaar, altijd met als doel dichter bij God te komen
en meer van hem te ervaren. Elke avond is anders en je kunt ze
los bezoeken. Donderdag 23 februari 2017 is de eerstvolgende
avond met als thema ‘Gods stem verstaan’. De avond
zal door mij worden geleid en we zullen schrijvend
met dit thema bezig gaan.
Je bent van harte welkom om hierbij te zijn! Wel
graag even aanmelden via fakkelnijkerk@hotmail.com
De avond begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) en wordt gehouden
aan de Slichtenhorsterweg 24 te Nijkerk. Voor deelname vraagt de
Fakkel een vrijwillige bijdrage van € 1,-.
Thema-avond Tov
TOV staat voor ‘Thema’s Ontmoetingen Vrouwen’. Op 7 april 2017
organiseren ze een ladiesnight met als thema ’schitterend’.
Kernwoorden voor die avond: enthousiaste spreekster,
toetjesbuffet (start), lifemuziek, leuke workshops,
originele verkoop voor een goed doel ...
Een van de workshops zal worden verzorgd door
Love to write. Je bent van harte welkom!
Voor info en opgave: TOVNijkerk@gmail.com.
Facebookpagina: TOV

Workshops in het land
De komende maanden ga ik weer heerlijk op pad om overal in het land en
bij verschillende gelegenheden workshops te geven! Voor een overzicht:
zie https://www.lovetowrite.info/workshops/agenda/. Lijkt het je ook
leuk? Nodig me dan uit voor jouw bijbelstudiegroep, vrouwenevent of
verjaardag!

