najaar / winter
editie

32 pagina’s
waardevolle
aanbiedinge
n!

Uitgever: NAWplus
info@proficiat.nu
www.proficiat.nu

Schrijf je in
voor
gratis works de
hop
op zaterdag
10 decembe
r!

inspiratie
persoonlijke
kunstzinnige ontwikkeling
ontwikkeling

Centraal gelegen in Barneveld

Wil je leuke tekenwerkvormen en schildertechnieken leren? En ben je
benieuwd wat de tekening zegt over jou? Ga naar: www.detekenschool.nl

+ Quizvragen,
+ Natuurweetjes

x Natuurmagazine Roots
+ Prachtige
natuurfoto’s

365 pagina’s

Full
colour!

Scheurkalender 2017

+ GRATIS cadeau naar keuze
Scheurkalender 2017

Scheurkalender 2017
Full
colour!
365 pagina’s

Prachtige
natuurfoto’s
Boordevol
natuurweetjes
en quizvragen
+ antwoorden

t.w.v. € 14,95

of

t.w.v. € 12,50

Natuurmagazine Roots brengt je midden in de natuur
Met de ideale mix van ontspanning en er zelf actief op uit gaan • bijzondere
wandelingen plus routekaarten • adembenemende natuurfotograﬁe
• tips om zelf de mooiste foto’s te maken • inspirerende natuurreportages

STUUR DEZE KAART IN OF GA NAAR ROOTSMAGAZINE.NL/COUPON

NU
SLECHTS

€  STOPT

AUTOMATISCH

Ja,

ik maak gebruik van deze aanbieding
en kies voor:
Postzegel is
niet nodig

Mijn gegevens
Naam:

M/

V

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:
Ja, ik ontvang graag leuke en interessante acties en aanbiedingen van Roots en New Skool
Media via e-mail.
Ik ontvang liever geen acties en aanbiedingen van Roots en New Skool Media via e-mail.
Ik machtig hierbij New Skool Media om het abonnementsgeld automatisch af te schrijven
van mijn bankrekening

Mijn rekeningnummer (IBAN) is:

N L
LANDCODE

Datum:

CONTROLEGETAL

BANKCODE

REKENINGNUMMER

Handtekening:

Deze aanbieding is geldig tot 1 maart 2017. Het abonnement van 3 nummers stopt automatisch.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Roots kost in de winkel € 5,95. Als abonnee
heb je ook toegang tot de digitale versie van Roots.

Antwoordnummer 46109
1060 WB Amsterdam

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

3x Roots + gratis de Roots Natuuragenda 2017 t.w.v € 12,50
Nu samen voor slechts € 15. Abonnement stopt automatisch. CODE 3PE7 BONRTS101
3x Roots + gratis de Roots Scheurkalender 2017 t.w.v. € 14,95
Nu samen voor slechts € 15. Abonnement stopt automatisch. CODE 3PE6 BONRTS101

Reformatorisch Dagblad | blogs

Reformatorisch Dagblad | informatie

Reformatorisch Dagblad | magazines

Christen mag vluchtelingen
nooit in de kou laten staan

RD
WOORD IN
JOUW WERELD

ACT I E

Dailytrend

2 WEKEN

GRATISDigibron

Alles is in beweging. Gebeurtenissen buitelen over elkaar heen. Maar wat zijn de feiten
Kitsen wat meningen?
Is twijfel de maatstaf? Of mag dé waarheid ook nog bestaan? Houd je blik fris. Lees een krant die de Bijbel, hét Woord,
als ijkpunt heeft. Een krant die met beide benen op de grond én in jouw wereld staat.

Reformatorisch Dagblad

Ik maak gebruik van de aanbieding. Ik kies voor:
 GRATIS 2 WEKEN RD COMPLEET:

2 weken van maandag t/m zaterdag de papieren krant en
toegang tot de e-paper en digitale artikelen op rd.nl

 GRATIS 2 WEKEN RD COMPLEET

+ AANSLUITEND 4 WEKEN VOOR SLECHTS € 7,90*
* Hierbij machtig ik het Reformatorisch Dagblad om het abonnementsgeld
via incasso af te schrijven van mijn rekeningnummer

SNEL REGELEN? Ga naar rd.nl/pro of bel 055-5390498
Voorletter(s):

Naam:

m/v

Reformatorisch Dagblad
t.a.v. Abonneeservice
Antwoordnummer 92
7300 VB Apeldoorn

Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel.:
E-mail:

7300VB92

*IBAN:
Handtekening:

M PRO

Stuur de ingevulde kaart zonder postzegel naar ons terug.
Bent u al abonnee? Laat dan een ander van dit aanbod profiteren. Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en stopt
automatisch en is niet te combineren met andere acties. Uiterste ingangsdatum en geldigheid van dit aanbod
is 28 februari 2017. Dit aanbod is alleen van toepassing indien u de laatste 6 maanden geen (proef)abonnement
op het RD heeft gehad. Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.
Kijk voor alle voorwaarden en vastlegging persoonsgegevens op www.service.erdee.nl.

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

JA

fun

inspiratie

Activiteiten
• Workshops
• Kinderfeestjes
• Cursussen
• Scholenprogramma

gezellig

creatief

Centraal gelegen
in Barneveld

Neem een kijkje: www.atelierhupsakee.nl

co o l!
Voor s
bedrijfsuitje

Voo
kinderfeerstjes
www.atelierhupsakee.nl
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Jente IS HET KLEURRIJKE MAGAZINE VOOR
CHRISTELIJKE OUDERS VOL INSPIRATIE, INTERVIEWS,
ACHTERGRONDARTIKELEN EN PRAKTISCHE TIPS
RONDOM GELOOFSOPVOEDING.

Kijk ook op
jentemagazine.nl

Maak kennis
met Jente!

KIES JE
CADEAU BIJ
EEN JAARABONNEMENT
OP JENTE!

Zoekbijbel prentenbijbel (2+ jaar)
Volg mij kinderbijbel (4-9 jaar)
Jongleren over christelijk opvoeden

JA, ik wil graag kennismaken met Jente
Ik neem een basic jaarabonnement (€ 32,50) en kies een cadeau.
Ik neem een standaard jaarabonnement (€ 35,95/jaar
Volg mij kinderbijbel

Zoekbijbel prentenbijbel

Jongleren

Geen
postzegel
nodig!

Ik neem een proefabonnement en ontvang 2 nummers voor € 8,50.
Deze aanbieding geldt t/m 31 december 2016
Voornaam:
Achternaam:
Straat:

Nr:

Postcode + plaats

Jente

Telefoonnummer:

Antwoordnummer 1101

Geb datum:

8440 VB Heerenveen

E-mailadres:

Handtekening:
ONZE UITGEVER ROYAL JONGBLOED NEEMT JOUW PRIVACY HEEL SERIEUS EN ZAL INFORMATIE OVER JOU OP EEN
VEILIGE MANIER VERWERKEN EN GEBRUIKEN. WE ZULLEN JOUW GEGEVENS NIET VERKOPEN OF VERSTREKKEN
AAN DERDEN. WE GEBRUIKEN ZE ALLEEN OM JE TE INFORMEREN OVER DE ACTIVITEITEN VAN ONZE UITGEVER.

JEN-PROF2016

IBAN-nummer:

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

+ 2x Zomer, 2x Thuis) en kies een cadeau.
Ik kies:

‘Mijn kinderen
hebben geen
perfecte moeder
nodig, maar wel
een die van
genade leeft’

Midden in het mooie Overijsselse Vechtdal ligt vakantiepark “De Kleine Belties”. Tijdens de
schoolvakanties een gezellig familiepark met volop activiteiten voor het hele gezin. In het
voor- en naseizoen is het de ideale plek voor de 55 plussers en jonge gezinnen. In 68 jaar
is “De Kleine Belties” van een boerencamping uitgegroeid tot een vakantiepark met veel
faciliteiten, zoals een mooie horeca met binnenspeeltuin en een overdekt zwembad met
glijbaan en whirlpools. In de vakanties is er altijd een enthousiast recreatieteam aanwezig.
Vanaf 2016 verhuren wij ook zorgchalets!

Nog nooit bij ons geweest?
• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN
RHEEZER WEG 79 HARDENBERG TEL. 0523-26 13 03 WWW.KLEINEBELTIES.NL

Vadesto Outdoor & Rondvaarten

Vadesto biedt een groot aantal unieke recreatieve belevenissen, o.a. spetterende
wateractiviteiten, avontuurlijke landactiviteiten, educatieve stadswandelingen met gids en
natuurboottochten. Activiteiten vol spanning en avontuur voor kleine en grote groepen met
als startpunt het uniek gelegen Panorama Paviljoen, met groot terras, drempelvrije horeca
en gratis parkeren. Een perfecte plek voor vergadering, feest, jubileum, e.d. waar ook
uitstekend verzorgde lunches, buffetten, BBQ’s e.d. verzorgd worden.

Buitengewoon
veelzijdig actief
op een unieke
locatie
Het hele jaar open van maandag tot en met zaterdag
De Bleek 3 • 8051 EE Hattem • 038-4445428
info@vadesto.nl • www.vadesto.nl • www.panorama-paviljoen.nl

ij met
Maak iemand (of jezelf) bl
terreeks
een abonnement van de Ci
s!
en ontvang de boeken thui

Bij een jaarabonnement
ontvangt u de prachtige
Nellie Fishertrilogie
twv € 17,50 cadeau!

Een geluksmomentje voor jezelf met meeslepende verhalen
over familiebanden, tegenslagen en liefdesgeluk!
€ 21,90
(incl. De romans van de Citerreeks kunt u automatisch thuisper zending
ten)
bezorgd krijgen voor een aantrekkelijke abonneeprijs.
verzendkos
kelin
w
t.o.v. de
Uw
aanmelding kunt u invullen op www.citerreeks.nl
0
,0
prijs € 33
Citerreeks, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht, abonnementen @kok.nl, 088 7002780

Naam:

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

Straat + huisnummer:
Postcode + Plaats:
Telefoonnr.:
E-mailadres:
*IBAN + rekeningnummer
Naam rekeninghouder:
Datum:
Handtekening:
*Betaalwijze:

JA, ik wil graag een abonnement op Citerreeks en ik ontvang twee keer per jaar
twee romans voor € 17,90 per zending (excl. € 4,00 portokosten).
Als welkomstgeschenk ontvang ik Nellie Fisher trilogie twv € 17,50

❍ Ik ontvang liever een acceptgiro per zending (admin. kosten € 1,50)

automatisch van mijn rekening af te schrijven.

❍ Ik machtig hierbij Uitgeverij Kok het bedrag van de boeken per zending

Citerreeks
Antwoordnummer 4176
3500 VB Utrecht

WILD OP HET BORD.NL

EERLIJK VLEES
VAN DE VELUWE

DOOR FIJNPROEVERS ONTDEKT!

BESTEL NU MET DE

Net zoals vele andere mensen
houd u wellicht ook van de
prachtige wildkeuken. De bijzondere eigenschappen van deze
allesbehalve alledaagse natuurproducten nodigen uit om er eens
heerlijk voor te gaan zitten en te
genieten van een heerlijk diner.

Houdt u van klein wild of van
gevogelte of misschien wel van
wildpaté? U bestelt het gewoon
in onze wildshop. Ook kunt u zelf
een pakket van wildproducten
samenstellen. Door ons uitgebreide
assortiment stelt u zelf de prachtigste meergangen diners samen.

CODE: #PROFICIAT
EN PROFITEER VAN
10% KORTING

BESTEL NET ALS ANDERE FIJNPROEVERS OP: WILDOPHETBORD.NL

Loop je vast? Heb je een hulpvraag? Tekenen en schilderen helpt!
Creatief coach & therapeut voor kids, jongeren en volwassenen
www.beeldendcoachhelene.nl

10% korting

bij het reserveren van een verblijf

tot juli 2017 (Code NAW2017)

(muv de vakanties en feestdagen)

Familiehuis De Oldestee is een sfeervol verblijf voor 14 personen dat van alle luxe, zoals een hottub, is voorzien.
Het kan gereserveerd worden voor een week, weekend of midweek.
Voor meer info informatie: www.oldemeyer.nl of bel 0523-262805 (Rheeze - Hardenberg)

Deze schilder- en hobby producten zijn te verkrijgen in onze winkel op de 1 e
etage van Villa Varia, Torenplein 7-9 te Barneveld. Aanbiedingen zijn geldig
t/m 31 december 2016 of zolang de voorraad strekt. Voor workshops en
cursussen ga naar www.atelierhupsakee.nl.

Moslims: Omheen gaan
of mee omgaan?
De islam is overal aanwezig in Nederland. Moslims zijn je buren,
je collega’s, je klanten en vrienden. Soms worden ze je familie.

Wat doen we daarmee?
Stichting Evangelie & Moslims geeft moslims in Nederland een
eerlijke kans om Jezus Christus te leren kennen. We werken
daarbij samen met kerken. En we zien veel zegen!

Ontvang ons gratis Info-bulletin.

Bij een gratis proefabonnement (een jaar lang, 4 nummers), ontvangt u
nu ook gratis één van onze andere publicaties naar keuze.
Kijk op: www.evangelie-moslims.nl/proficiat of bel: 033-4659290

3 redenen om deze bon in te sturen:

1

www.agape.nl

Cadeau 1

2
3

Jezus film, nieuwste editie, in 32 talen ondertiteld,
ideaal om weg te geven aan een naaste die onze
taal niet spreekt!

Cadeau 2

The Christmas Candle
Hartverwarmende kerstfilm in de stijl van Charles
Dickens, met Susan Boyle (Britian’s Got Talent) als een
van de dorpsbewoners.

Cadeau 3

Vrouwen uit de Bijbel
Unieke filmcollectie. Vier films, vier vrouwen uit de
Bijbel. Over moed, vertrouwen en hoop.

Maar de belangrijkste reden?

Agapè wil investeren in Nederland. Want ons land is zendingsland geworden. Tachtig
medewerkers werken dagelijks met christenen uit allerlei kerken en in allerlei plaatsen
samen om het Evangelie te delen. We geloven dat Gods liefde mensenlevens verandert.
Investeer ook in Nederland! Met een donatie, maar: we zijn ook op zoek naar nieuwe
medewerkers, ambassadeurs, en zelfs ‘aandeelhouders’! Kijk op www.agape.nl voor meer
informatie! We hebben u hard nodig!

Ja, ik investeer ook in Nederland!

M/V
Woonplaats:
Geb. Datum:

q Ik wil voortaan graag de Nieuwsbrief van Agapè ontvangen.
q Ik wil meer informatie over Agapè en hoe ik (of mijn kerk) meer betrokken kan raken.
q Ik machtig hierbij Stichting Agapè Nederland om eenmalig per automatische
incasso het hierboven aangekruiste bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.

Mijn (Nederlandse) bankrekeningnummer is:
N L
Datum:

Handtekening:

U kunt ook online doneren en uw cadeau bestellen: www.agape.nl/cadeauactie
Deze aanbieding is geldig tot en met 31 dec. 2016 en alleen geldig in Nederland.

www.agape.nl

Naam:
Straat:
Nummer:
Postcode:
Telefoon:
Email:

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

een
postzegel is
niet nodig

Ik ondersteun Agapè met een eenmalige donatie van:
q € 10, -- en ontvang de dvd Jezusfilm
q € 20, -- en ontvang de Kerstfilm
q € 40, -- en ontvang de dvd-box Vier vrouwen
q € …..,-- en hoef geen cadeau te ontvangen

Stichting Agapè Nederland
Antwoordnummer 610
3800 BV Amersfoort

De RMU verbindt christenen
Vakorganisatie RMU verbindt christenen zodat ze
samen steviger staan op de werkvloer. Sluit u nu aan
en ontdek dat het lidmaatschap veel voordelen biedt!
Naam/voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

m/v

RMU
Antwoordnummer 1139
3900 VB Veenendaal

E-mail:
Werknemer/ondernemer/AOW’er/student/andere*
Beroep/functie:
Datum:
Handtekening:

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

Postzegel
plakken
hoeft
niet

Voor de contributie en onze voorwaarden, kijk op www.rmu.nu.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | www.rmu.nu

naw

DOE MEE MET DE ELISABETHBODE!
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Neem nu een abonnement op Elisabethbode en

KIES UW CADEAU!
Ga naar www.elisabethmagazine.nl/abonnee of stuur de coupon op.

Uw gegevens
De heer/ mevrouw

Voorletters

Achternaam
Adres
PC/Woonplaats
Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mail
Betaling
Ik machtig Royal Jongbloed BV om het verschuldigde bedrag
af te schrijven van mijn bankrekening:

Datum

Handtekening
/

/

0

0

0

0

0

0

0
ELB-PROF2016

N L 0 0 B A N K 0 0 0
Ik ontvang een factuur (€ 2,- toeslag).

Abonneeservice
Elisabethbode
Antwoordnummer 1101
8440 VB HEERENVEEN
(geen postzegel nodig)

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

ik wil ook
profiteren
van deze
aanbieding

AANBIEDING GELDT T/M 31 DECEMBER 2016

Ja,

ik neem een jaarabonnement (€ 35,95) en
ontvang gratis de Bijbel in Gewone Taal
ik neem een tweejaarabonnement (€ 35,95
per jaar) en ontvang gratis de Vrouwenbijbel
ik neem een jaarabonnement (€ 35,95) en
ontvang gratis Ons Oranjehuis 2017
ik neem een proefabonnement en ontvang
tien nummers voor € 10,00

WWW.GEZINSENERGIE.NL/BESPARINGSCHECK

BESPAAR TENMINSTE
€200,- OP JAARBASIS!

KOM OOK
ST
BIJ HET SNELE
D
EN
EI
O
GR
VAN
COLLECTIEF D!
N
LA
ER
NED

Op basis van de besparingen die wij momenteel voor onze
deelnemers realiseren, durven wij te garanderen dat u ten
minste €200,- gaat besparen in de komende 12 maanden.

HALEN WE DE BESPARING NIET?
DAN KRIJGT U VAN ONS EEN
GRATIS BROODBAKMACHINE!
Ga naar www.gezinsenergie.nl/besparingscheck en upload daar uw jaarnota en gegevens.
Vervolgens ontvangt u van ons een persoonlijk besparingsvoorstel!
Aanbod is geldig voor iedereen met een particulier energiecontract met gas en stroom die dit jaar nog niet overgestapt is
van energiemaatschappij en nog geen deelnemer is van ons collectief. Actie loopt tot en met 15-01-2017.

Op basis van de besparingen die wij momenteel voor onze
deelnemers realiseren, durven wij te garanderen dat u ten
minste €200,- gaat besparen in de komende 12 maanden.

HALEN WE DE BESPARING NIET?
DAN KRIJGT U VAN ONS EEN
GRATIS BROODBAKMACHINE!
Ga naar www.gezinsenergie.nl/besparingscheck en upload daar uw jaarnota en gegevens.
Vervolgens ontvangt u van ons een persoonlijk besparingsvoorstel!
Aanbod is geldig voor iedereen met een particulier energiecontract met gas en stroom die dit jaar nog niet overgestapt is
van energiemaatschappij en nog geen deelnemer is van ons collectief. Actie loopt tot en met 15-01-2017.

WWW.GEZINSENERGIE.NL/BESPARINGSCHECK

BESPAAR TENMINSTE
€200,- OP JAARBASIS!

KOM OOK
ST
BIJ HET SNELE
D
EN
EI
O
GR
VAN
COLLECTIEF D!
N
LA
ER
NED

Stuur mij twee weken lang
GRATIS het Nederlands Dagblad!

Invullen, hierlangs afknippen en vandaag nog op de post doen

Gratis kennismaken met een krant die het nieuws anders belicht?
Gratis kennismaken met een krant die het nieuws anders belicht?
Dat kan. Stuur de kaart op en ontvang gratis 2 weken het Nederlands
Gratis
kennismaken
met
krant diegratis
het nieuws
anders
belicht?
Dat
kan.
Stuur de kaart
opeen
en ontvang
2 weken
het Nederlands
Dagblad. Of ga naar nd.nl/2weken. Bellen kan ook 0342 411711.
Dat kan. Stuur
kaart
op en ontvang
gratis
2 weken
het411711.
Nederlands
Dagblad.
Of ga de
naar
nd.nl/2weken.
Bellen
kan
ook 0342
Dagblad. Of ga naar nd.nl/2weken. Bellen kan ook 0342 411711.

Naam en voorletter(s):
Naam en voorletter(s):
Naam en voorletter(s):

m/v

m/v
m/v

postzegel
postzegel
niet
postzegel
niet
nodig
niet
nodig
nodig

Straat en huisnummer:
Straat en huisnummer:
Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats
Postcode:
Woonplaats
Postcode:
Woonplaats

Nederlands
DagbladDagblad
Nederlands
Nederlands Dagblad
Antwoordnummer
1004 1
Antwoordnummer
1
3770 VBAntwoordnummer
Barneveld
3770 VB Barneveld
3770 VB Barneveld

Telefoon (i.v.m. controle bezorging):
Telefoon (i.v.m. controle bezorging):
Telefoon (i.v.m. controle bezorging):

Mobiel:

E-mail:

Mobiel:
Mobiel:
E-mail:
E-mail:
PROF

Dit aanbod geldt alleen als je de afgelopen 6 maanden geen (proef)
Dit aanbod
alleen
als je de afgelopen
6 maanden
geen (proef)
abonnement hebt
gehad.geldt
Wij gaan
zorgvuldig
met jouw gegevens
om,
abonnement
hebtalleen
gehad.
gaan
zorgvuldig
met jouwgeen
gegevens
Dit aanbod geldt
alsWij
je de
afgelopen
6 maanden
(proef)om,
zie hiervoor www.nd.nl/privacy.
zie
hiervoor www.nd.nl/privacy.
abonnement
hebt gehad. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om,
zie hiervoor www.nd.nl/privacy.

HETZELFDE
NIEUWS
ANDERS
BELICHT

Twee weken lang gratis
het Nederlands Dagblad!

nd.nl

