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lesson 8 - How to share the gospel - The Pioneer schoolWhat to say when you pray for people and they don’t get healed?
Bishop Barron on The DevilLesson 1 - Come out of the box - The Pioneer School Lesson 3 - The book of acts - The pioneer school Een klein huis
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Zijn de pogingen om het recht op abortus in de VS af te schaffen een teken des tijds of een merkwaardige aberratie, in een wereld op weg naar gelijke
rechten?
‘Vrouwenrechten zijn de kanarie in de kolenmijn’
Zijn de pogingen om het recht op abortus in de VS af te schaffen een teken des tijds of een merkwaardige aberratie, in een wereld op weg naar gelijke
rechten?
Wat na de strengere abortuswet in Amerika? ‘Vrouwenrechten zijn de kanarie in de kolenmijn’
Een kwart van de patiënten met hoge bloeddruk neemt deze medicatie niet regelmatig in, en loopt zo een groot risico op ernstige hart- en vaatproblemen.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Christelijke ...
Kwart van patiënten gebruikt bloeddrukverlagers niet correct
Bijna de helft van de Nederlanders (een kleine 45 procent) is niet bereid meer zorgpremie te betalen om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Dat
meldt het Zorginstituut Nederland op basis ...
Bijna helft mensen heeft niet meer premie over voor zorg
Ik ervaar daarbij ook een bepaalde schaamte over de traagheid waarmee onze generatie heeft gereageerd op de vraagstukken van onze tijd. We zijn, om in
christelijke termen te spreken, bepaald geen ...
Gerdi Verbeet: ‘Ik vind er niets aan om het in mijn eentje goed te hebben’
‘We leggen het duistere netwerk rond Poetin bloot en we richten ons op de luxe levensstijl die zij aanhouden ... Volgens officiële informatie ontvangt
Poetin een bescheiden salaris, maar ...
Nieuwe Britse sancties tegen Poetins familie en ex-vrouw
Daarbij vliegen veel claims over tafel over wat een oude Nokia wel of niet kan. Tweakers probeerde te achterhalen wat daarvan klopt. Dit artikel gaat
natuurlijk niet over de vraag of minister ...
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