ZELFMOORDAANSLAGEN

TEKENEN VAN DE
SPOEDIGE

W

OORLOGEN

TOENEMEND AANTAL
AARDBEVINGEN

EDERKOMST
VAN

Zelfmoordaanslag in Bali

C

HRISTUS

De verwoestende zelfmoordaanslag en de
puinhoop van 11 September 2001 in New
York. Meer dan 5000 doden.

Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten
van oorlogen.
Kuweit, Afghanistan en Irak zijn voorbeelden
daarvan.

18 April 1906 werd de stad San Francisco
bijna totaal verwoest door een krachtige
aardbeving.

De trots van Amerika, de World Trade Centre
(Twin Towers), werd verwoest op 11
september 2001.

In 2005 werden India, Iran en Pakistan
getroffen door een aardbeving.
Meer dan 50.000 mensen vonden de dood.

Autobom explosies in Irak.
Tientallen doden per dag. Een bloedige 2005
Wilt U meer weten over
De Wederkomst van Christus?
Maak dan contact met:

MATTEÜS 24

De oorlog in Irak heeft aan duizenden
mensen het leven gekost en de machtige
Sadam Hoesein op zijn knieen gekregen.

in

BEELD

Zie: www.ecclesia-suriname.com

MARANATHA,
KOM HEER JEZUS!

Bhagdad is in handen van de geallieerden.
Sadam Hoesien is ten val gebracht.

Een zware aardbeving op 12 januari 2010
verwoest delen van Haïti. Meer dan
250.000 doden.

VERWOESTENDE

HONGERSNOOD

OVERSTROMINGEN

VULKANISCHE
UITBARSTING

Israël zit overhoop met de opstand van de
Palestijnen.

Tsunami 26 december 2004. Deze toeristen
kijken hoe hun dood aankomt.

Delen van de wereld, vooral Afrika en Zuid
Amerika, worden geteisterd door extreme
droogte. Resultaat: hongersnood

Merapi in Indonesië komt tot uitbarsting.

Boze Moslims over de hele wereld
protesteren tegen de zgn
‘Mohamed Cartoon’.

Op 26 december 2004 heeft een Tsunami aan
ongeveer 300.000 mensen het leven gekost in
Azië. Steden werden totaal verwoest.

VERSCHRIKKELIJKE
ZIEKTEN

Door de droogte is de oogst verloren gegaan.
De veestapels zijn totaal vernietigd.

Pest, Malaria, Ebola, Vogelgriep, BSE,
Hepatitis B en C, Kanker, AIDS etc.

Vulkanen te Montsarat, Equador en Java
komen na tientallen jaren tot uitbarsting.

Geen plaats om te schuilen voor de
moordzuchtige Tsunami van
26 december 2004.

In mei 2006 heeft Suriname haar eerste
natuurramp geregistreerd.
Nagenoeg het hele binnenland lag onder
water. De materiële schade is enorm.

TOENEMENDE
Hongersnood neemt de overhand in
Afrika en Azië.

In vele andere landen heerst er hongersnood
en grote armoede. Tienduizenden
ondervoeden.

VOLKSOPSTAND
AIDS eist zijn tol. Miljoenen doden per
jaar.

Opstand van het Iraakse volk na de invasie
van de geallieerden.

Nog steeds geen medicijn tegen AIDS.

