
$ it$

I h A+f".n A+traN'7r '|v7
''

r-rfá ]J I/I/UW, CU urrcrlrórrI rI
at::l:llilltii::: ri::ltri:r:,:l::::i;:ui:i,,rr :li:.::iili:ii:lir:.lil:lliiliil :,::rilill:li'.l:ri::-:t:ar:l :l:l:t:li:l',llii:::lrr ...:ti:.1i1.il.

i:::lrl 'JE HEBT HET AL' t:l*tl
i!it:: Nieuwe serie Andrew Wommack ,,iitt.lrll'.-,, ,,... ,lr.irii Nieuwe serie Andrew Wommack .,;ltfl
,:,::::ll:i::: .lllll
.;i::]::]i%opdonderdag13septemberstarteennieuweseriesbijbe|studiesmetAndrewWommack.;.E"*c%qffi. onder hó+ thnmn In hnAr hn+ al Fen nrachtino eorio bij[glg onderwijs over het in gelooÍ gaan

::ïil::'ï:ï': J;;:ltïL'ï" il"ffi'nïï1ï"ï'n"'<ru13 Her is vorbrach. Nos re vaak
*l-llf.@-
ffi W+ ontvangen van alles wat Christus al qedaan heeft aan het kruis. Het is volbracnt: Noo te vaat<' ffi

lrt:t'
I

É, :ai:,lii:li:ill

lffiil||eilSpeCteÍlVaI]ÍleL|eVeIl.neL|S!JOe0OrIlOeoa|anSIeV|noenIUSSengenaOeengelooÏ..|iii],
lllllll" 

"ft[J 'it. 
Andrew wommack is inmiddels êên nr22n nezipno Rihro Toechpr nn hor F:mirrrT tv-scherm. Zijn

# #ïï[J":ï"ï"ï ::ï:i"H:ï;::iï:fiïï:: 3l r*.
-

E-
ffi|eeftijdtotge|oofenstaatinmiddelsaanhethooÍdvandeinternationaIeorganisatieAndrew:i:i.::ll

..:i::lilWstudiemateriaa|'Vee|vanhetmateriaa|wordtgratisverspreid'Rnore*i,zettneoixmeege-aakt:i:lii:ii'
,l:::il:.:::llf hoe het is om geen geld te hebben. Op een christelijke conÍerentie wilde ik graag cassettebandjes kopen maar ;";;""; n",J. lli.:].il.r:::ti::tu::,ii

.i|;i:ai:.:l Toen heb ik God beloofd dat ik noolt geld zou vragen voor mijn studiemateriaalals mensen dat niet konden betalen.' ,,,itlli;;ill:i:l:t:,:iili .i::;lir:rl.aili::::]:: ,,,,,iiill:1,:

;l:l*l Het eerste radioprogramma'Gospel Truth'ging in 1976 de lucht in. Sindsdien zijn er vele uitzendingen geweest, die 
;;a:iill:

.,i::;;ll wereldwijd te beluisteren zijn, Later kwamen daar ook tv-uitzendingen bij. Wie geinteresseerd is, kan op www.awme.net l1.:lt:i:]
l;'i:l1till, een groot aantal bijbelstudies vinden. Daarnaast biedt de site veel informatie over visie, missie en diverse activiteiten van ;;;lri11iil

,1lila:;1ll Andrew Wommack Ministries. ;:i;;t,
'..i:;::rt::l:]t:ll ii::ii:lajti:.la:i:::U:lil:.. rt:itt,ri:r:irrrii

::iilri:'ir- :i:i:::::

-

t;lli.r...:.r: 

- 

::11l:ll:::::tii:i;,:ll irir:ri:ll:

:-il

- 

G
-5

l- il

i:::::::ii:,li t:].::!t.
,::.*t 

,,*,..,tl'l FAMrL.y? rv-r\{AcAZrNË - as .ti:.:ili.t..l

:fiiiill ,,l,i:il:
il::::lll]rr:l:.. .r:.ii,..:i,ri

,il:t:.i ti::t' ,,,::rl::ll:l:i
:



*' i.:

FAM I LYtr ::,1;ï ;i;1i'Í1|l: ll,,*u,,,,,,u,,u,,

J

ê{F

%,,
d, . . .,]:.iii,:

Jaargang 2, nr. 9, september 2012

FamilyT W Magazine is het maandelijkse
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Voor slechts € 3 per maand ontvang je
het TV-Magaztne en heb je 24/7 toegang tot

FamilyT Internet TV en FamilyT Uitzending Gemist

Door het sponsoren van FamilyT* help je mee aan de verspreiding van het evangelie in
bijna vier miljoen huishoudens* bied je FamilyT de mogelijkheid te investeren in de
aankoop en productie van (nog) meer mooie program-
ma's!

Aanmelden kan op de volgende manieren
Bel 055-579 07 10

of surf naar www.familyT.nl
en vul het formulier in onder 'Steunen' Wffi


