De god zegt in de Bijbel, "als iedereen in Christus is (Jesus), is hij een nieuwe verwezenlijking;
oud is gegaan en nieuw is."gekomen (2 Corinthians 5:17)
Een eenvoudig gebed zou kunnen zijn, "Beste
God, geloof ik dat Jesus voor mijn zonden
stierf en ik vraag u om me te vergeven en me
te veranderen op de binnenkant."

Als u hebt gebeden om Jesus in uw hart te ontvangen, zou ik
van u houden van te horen.

Nuttige Hearts
8531 Weinig Dipper Ave.
Anchorage, Alaska 99504
907-952-5042
Helpful.hearts@yahoo.com
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Maar wist u het?

Dutch

This is where you provide a description of
your special event. In addition to listing the
dates, times, location, fees, and speakers or
sponsors for your event, you can indicate
whether registration is required.
Consectetuer adipiscing elit, sed diem nonu,
quis nostrud exerci tution ullamcorpert elit,
sed diem nonummy nibh euismod.
De god zegt in de Bijbel, "als iedereen in Christus
is (Jesus), is hij een nieuwe verwezenlijking; oud
is gegaan en nieuw is."gekomen (2 Corinthians
5:17)
Een eenvoudig gebed zou kunnen zijn, "Beste
God, geloof ik dat Jesus voor mijn zonden stierf
en ik vraag u om me te vergeven en me te veranderen op de binnenkant."

Als u hebt gebeden om Jesus in uw hart te ontvangen, zou ik
van u houden van te horen.

Nuttige Hearts

8531 Weinig Dipper Ave.

Describe your location by
landmark or area of town.

Anchorage, Alaska 99504
907-952-5042
Helpful.hearts@yahoo.com
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Maar wist u het?

Dutch

Wist u het..?

De vlinders waren niet altijd mooi

...dat de vlinders met hun voeten proeven?
...dat
de vlinders met hun antennes ruiken?
...
…de die vlindervleugels zijn behandeld met uiterst
kleine schalen? De verschillende kleurenscala's
maken omhoog de mooie patronen die wij hebben
gezien.

....that de mond van een vlinder is als een rietje?
Aangezien zij vloeistoffen zoals
nectar eten, blijft hun mond omhoog gerold tot het tijd is te eten.

Het het beginleven van vlinders
als rupsen. Zijn niet zeer vrij,
zij? Dan verpakken zij zich in
een cocon. Terwijl binnen, zij nieuwe delen kweken.
Na een tijdje, beginnen zij binnen de cocon tot de
shell onderbrekingen te worstelen. Tot slot komen
zij te voorschijn als mooie vlinders met verbazende
kleuren en ontwerpen. Als zij niet
Worste-len weg te gaan, kunnen zij vliegen niet.

...teen
vlinder was niet altijd een
...
vlinder?

Wist u het..?

...de
... die vlindervleugels zijn behandeld met uiterst
kleine schalen? De verschillende kleurenscala's
maken omhoog de mooie patronen die wij hebben
gezien.
....that de mond van een vlinder is als een rietje?
Aangezien zij vloeistoffen zoals
nectar eten, blijft hun mond omhoog
gerold tot het tijd is te eten.
...teen
vlinder was niet altijd een
...
vlinder?

U zult geen vleugels kweken en zult vliegen, maar de
God kan u een nieuwe verwezenlijking met het nieuw
leven maken. Iedereen doet slechte dingen soms, als het
vertellen van een leugen of het nemen van iets die geen
van u is. De god roept deze slechte dingenzonde en de
zonde moet worden gestraft. De god wil ons als hem
zijn. Zo, stuurde de God Zijn zoon, Jesus, die voor onze
zonden moet worden gestraft toen hij verkeerd niets had
gedaan. Hij stierf voor ons, maar gissing wat? Hij kwam
aan het leven na 3 dagen terug. Zo de manier voor ons
een nieuw schepsel te zijn is te geloven dat Jesus voor
onze zonden stierf en hem wij heeft sinned en vraagt hem
vertelt om ons voor het doen van hen te vergeven. Vraag
hem om u op de binnenkant te veranderen zodat kunnen
wij schoon en mooi in Zijn ogen zijn en als hem zijn. .
De god zegt in de Bijbel, "als iedereen in Christus is
(Jesus), is hij een nieuwe verwezenlijking; oud is gegaan
en nieuw is."gekomen (2 Corinthians 5:17)

De vlinders waren niet altijd mooi

...dat de vlinders met hun voeten proeven?
...dat de vlinders met hun antennes ruiken?

Wist u dat u een nieuw schepsel kunt zijn?

Het het beginleven van vlinders
als rupsen. Zijn niet zeer vrij, zij?
Dan verpakken zij zich in een cocon. Terwijl binnen, zij nieuwe delen kweken. Na een
tijdje, beginnen zij binnen de cocon tot de shell onderbrekingen te worstelen. Tot slot komen zij te
voorschijn als mooie vlinders met verbazende
kleuren en ontwerpen. Als zij niet worste-len weg
te gaan, kunnen
zij vliegen niet.

Wist u dat u een nieuw schepsel kunt zijn??
U zult geen vleugels kweken en zult vliegen, maar de God
kan u een nieuwe verwezenlijking met het nieuw leven
maken. Iedereen doet slechte dingen soms, als het
vertellen van een leugen of het nemen van iets die geen van
u is. De god roept deze slechte dingenzonde en de zonde
moet worden gestraft. De god wil ons als hem zijn. Zo,
stuurde de God Zijn zoon, Jesus, die voor onze zonden
moet worden gestraft toen hij verkeerd niets had gedaan.
Hij stierf voor ons, maar gissing wat? Hij kwam aan het
leven na 3 dagen terug. Zo de manier voor ons een nieuw
schepsel te zijn is te geloven dat Jesus voor onze zonden
stierf en hem wij heeft sinned en vraagt hem vertelt om ons
voor het doen van hen te vergeven. Vraag hem om u op de
binnenkant te veranderen zodat kunnen wij schoon en mooi
in Zijn ogen zijn en als hem zijn. .
De god zegt in de Bijbel, "als iedereen in Christus is
(Jesus), is hij een nieuwe verwezenlijking; oud is gegaan en
nieuw is."gekomen (2 Corinthians 5:17)

