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Gelowiges besef almal die waarde en noodsaaklikheid van sinvolle Skriflesing om God beter te leer ken. Om
die Bybel in ’n jaar te kan deurlees is ’n uitdaging wat ons nie maklik sonder goeie leiding kan aanvaar nie.
Die Bybel in 366 dae vir vroue is ’n unieke geleentheid om in ’n jaar die essensie van die Skrif deur te
lees en elke dag verder toegerus te word met ’n kort oordenking spesiaal vir vroue deur ervare skrywer Nina
Smit. Teksgedeeltes kom uit die Nuwe Lewende Vertaling en is met sorg uitgekies sodat die kern van die
Skrif weergegee word en elke dag se gedeelte ’n sentrale boodskap het.
Hierdie Bybel is ideaal vir stiltetyd en vir vroue wat begeer om die Bybel beter te leer ken en daagliks
versterk en toegerus te word.

KORT KOPIE
Die Bybel in 366 dae vir vroue sal jou in staat stel om die kerngedeeltes van die Bybel in ’n jaar deur te
lees deur elke dag op ’n spesifieke tema te fokus. Sodoende kan jy jou Skepper beter leer ken uit sy Woord
en toegerus word om voluit te lewe as gelowige vrou.

OOR DIE OUTEUR
Nina Smit is die topverkoper-outeur van bykans 150 boeke. Sy en haar man, Johan, woon in Somerset-Wes.
Hulle het drie kinders en ook kleinkinders.

UNIEKE VERKOOPPUNTE
-

Topverkoper-outeur.
Sakpasformaat.
Lees in een jaar deur die kernboodskap van die Bybel.

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR
-

As dit donker is om my (Dagstukke/Algemeen)
Die groot boek van Christelike aanhalings volume 2 (Christelike leefwyse/Algemeen)
Vreugde in die môre (Gebed)
Leef jou lewe nou (Christelike leefwyse/Vroue)
Die groot boek van Christelike aanhalings (Christelike leefwyse/Algemeen)
’n Keur van wysheid (Christelike leefwyse/Algemeen)
Elke dag ’n vreugdepad (Dagstukke/Vroue)
Hoop vir vandag (Dagstukke/Vroue)
In die skadu van sy vleuels (Dagstukke/Vroue)

