
      

Jimi le Roux se daaglikse oordenkings, Padlangs, 
bestaan al meer as 11 jaar en word aan meer as       
7 000 intekenare uitgestuur. Padlangs deur die lewe 
is ’n uitvloeisel van dié oordenkings. 

Geloof is meer as net passief stilsit. Jimi daag 
lesers in Padlangs deur die lewe uit met vier spesi-
fieke aspekte wat duidelik onderskei word met ikone: 
Lees, dink, bid en doen. Dit wat jy lees, is bedoel 
om diep oordink te word en dan daaroor in gesprek 
met God te tree. Hy moedig lesers ook aan om iets 
spesifieks te gaan doen om te bou aan hul geloof. 
Temas soos beleef God, mense is belangrik en aan-
vaar jouself sal lesers lei tot sterker geloof. 

Die 366 dagstukke in Padlangs deur die lewe sal 
elke leser weer vars na hul geloof laat kyk en hulle 
motiveer om op te staan vir dit waarin hulle glo. 

 
Spesifikasies: 

 

 
KORT KOPIE 
 
Padlangs deur die lewe deur bekende skrywer Jimi le Roux sal jou motiveer om die volgende 366 dae aan 
jou geloof te bou. Lees, dink, bid en doen oor verskeie temas soos beleef God, die lewe is belangrik, mense 
is belangrik en aanvaar jouself. 

 
OOR DIE OUTEUR 
 

Jimi le Roux is ’n lewens- en geestelike begeleier. Terwyl hy sy ordinansie by die kerk behou, 
is hy in die bevoorregte posisie om voltyds te doen wat in sy hart is: geestelike leiding te gee deur 
oordenkings, kursusse, coaching-programme asook prediking, lering en konsultasie aan ge-
meentes. Hy is ook voltyds betrokke by internetbediening. Jimi het ’n MA in Bybelkunde en ’n 
honneursgraad in sielkunde, hy is ook ’n geakkrediteerde dosent aan die CGTS en bied vakke 
tot op honneursvlak aan in praktiese teologie.  

 
UNIEKE VERKOOPPUNTE  
 
- Skrywer van Padlangs – elektroniese oordenkings wat al vir meer as 11 jaar bestaan en daagliks aan meer 

as 7 000 intekenare uitgestuur word 
- Ikone by elke dagstuk om die gedeelte te verdeel in lees, dink, bid en doen. 

 

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR 
 
- Die naakte feite (saam met Timothy Kieswetter) 

 

Padlangs deur die lewe 
Met die Woord as kompas 
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