
De Fakkel Eindhoven
Let op: gewijzigde openingstijden!

Weet je dat de medewerkers van De Fakkel de winkel zien als dé
ontmoetingsplek voor christenen en nog-niet-christenen? 

Maak gemakkelijk een afspraak voor Personal Shopping

Ik zie, ik zie....wat jij niet ziet.....

Ken je dit spel?  Misschien speelde je het als kind? Wij deden het
vooral tijdens lange autoritten om onze kids te vermaken.

Een paar weken geleden spraken de Fakkelmedewerkers elkaar
tijdens een Zoom-ontmoeting. Vooraf kreeg iedereen een pakketje
lekkers thuisbezorgd.

Een quiz met gekke vragen was de start
van dit (her)kennismakingsmoment. 

Van tevoren hadden de medewerkers de opdracht gekregen om na
te denken over de volgende zin: 

Ik droom, ik droom......wat jij niet droomt....
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En dromen, dát deden ze....van veel omzet tot een tweede winkel.
Iedereen was het er over eens: De Fakkel heeft een belangrijke
functie in Eindhoven:

Een plaats zonder kerkmuren, een plaats waar christenen elkaar
kunnen ontmoeten. Een plaats waar nog-niet-christenen horen
over onze Heer en Vader. Een plaats waar meer gebeurt dan de
verkoop van boeken....Een plaats van ontmoeting! 

Ik vond het ontroerend om zoveel herkenning in elkaars dromen te
vinden. 

Het bemoedigde me om deze nieuwe periode in te gaan...vanaf
morgen mag De Fakkel immers - na 134 dichte dagen- weer
gewoon open?!

Heleen

NIEUWS

Speciaal voor jou: Personal Shopping

Vanaf woensdag 28 april is De Fakkel weer geopend zonder
afspraak. Maar eigenlijk was het winkelen op afspraak voor de klant
best wel �jn. En voor de medewerkers was het heel prettig om alle
tijd voor jullie te hebben. 

Daarom hebben we onze openingstijden aangepast. Van 9.30 uur
tot 13.30 uur kun je zo binnenlopen. 

Maar....



...na 13.30 uur helpen we je graag persoonlijk. Er is dan alle tijd voor
een gesprek of extra advies. Of misschien wil je gewoon het risico
op besmetting zo klein mogelijk houden? Snappen we...

Neem voor een afspraak contact op met de winkel via telefoon,
WhatsApp of e-mail. 

Gratis is extra leuk!

De Fakkel start deze nieuwe periode op een goede manier: de
maand mei is uitgeroepen tot de maand van Ann Voskamp. Dit
betekent dat je bij aanschaf van een boek van deze schrijfster, een
boek cadeau krijgt. Gewoon gratis!

Is dat geen leuke moederdagtip?

De website van De Fakkel Eindhoven

Hopelijk heb je 'm al ontdekt...onze eigen Fakkel Eindhoven website.
Nog jong en zoekend naar zijn eigen persoonlijke identiteit. Een
puber in kinderschoenen, zeg maar. Maar wij hebben er alle
vertrouwen in dat hij uitgroeit tot een prettige volwassen en vooral
betrouwbare website. 

Je kunt je, via de website al aanmelden voor de nieuwsbrief en een
afspraak maken voor personal shopping. 

En het uiterlijk? Je weet hoe dat werkt met pubers, die veranderen
net zo lang totdat ze eindelijk weten wat écht bij hen past. Kom dus
regelmatig even kijken en ontdek verbeteringen. 

De NBV21 komt eraan! Dé Bijbel voor de 21e eeuw

Je hebt het vast al gehoord...er komt, medio oktober, een nieuwe
uitgave van de NBG vertaling. De opmerkingen van lezers zijn
gebruikt en verwerkt om er een nog betere, scherpere en krachtiger
versie van te maken dan de uitgave van 2004.

Binnenkort liggen in De Fakkel voor-intekenlijsten, met daarop ook
een tweetal limited editions die in de eerste periode goedkoper zijn.
Natuurlijk hoef je pas te betalen bij het ophalen. 

We houden je op de hoogte.

Word jij ambassadeur voor De Fakkel Eindhoven?

Heb je een hart voor De Fakkel?

Word dan onze ambassadeur in je eigen (kerkelijke) omgeving. Je
zet De Fakkel bij hen op de kaart, vertelt anderen over Fakkelacties
en deelt jouw Fakkelenthousiasme met de mensen om je heen. 

Meer informatie bij Heleen.
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Schootsestraat 134

5616 RH Eindhoven

dinsdag t/m vrijdag 9.30 uur - 13.30 uur

Personal shopping afspraak? Neem even
contact op!

+31 (0) 40 252 78 13
info@defakkeleindhoven.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u zich hebt
aangemeld. 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Gebruik hiervoor onderstaande knop. 

Afmelden

De Fakkel Eindhoven
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