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Een mooi moment voor...
... Kostbare tijd

hotels | pensions | recreatiecentra | ziekenhuizen | verpleeginrichtingen | gevangenissen | schepen

Let op: wij zijn verhuisd!
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Veel animo voor vernieuwde editie
Vorig jaar kwam onze nieuwe editie op de markt. Dat is een goede zet geweest. 
De reacties zijn zeer positief op deze uitvoering. Er is veel vraag naar. Daarom 
in de eerste plaats: dankzij de steun van velen hebben we dit met elkaar kunnen 
realiseren. Wij zijn daar zeer blij mee!

Gratis verspreiding is niet vanzelfsprekend
Die optimistische geluiden zijn natuurlijk ook weer niet zo vreemd: wie zou er 
niet blij zijn met zo’n fraai uitgevoerd cadeautje? Aan de andere kant: het is niet 
vanzelfsprekend dat we de Bijbel zomaar kunnen verspreiden. En ook niet dat 
mensen de gelegenheid krijgen er in te lezen, niet alleen in tijden van eenzaam-
heid of ziekte. Om troost te zoeken, bemoediging, kracht. Het Goede Nieuws 
blijft  mensen vernieuwen. Da’s pas nieuws!

Ons antwoord op toenemende leegte
Onderzoeken maken het duidelijk: er is wel minder kerkelijkheid, maar de 
aandacht voor godsdienst en geloof wordt er niet minder om. Ook de Bijbel deelt 
in die toenemende interesse. Zelfs van mensen die zich bijvoorbeeld overtuigd 
humanist noemen. Dat stond recent in de media. Kortom, de verspreiding van 
Gods Woord blijft  een bron van vernieuwing. Dat is ons antwoord op een ogen-
schijnlijk groeiende maatschappelijke leegte...

Eenheid in verscheidenheid
Ondanks onze diversiteit en verschillende kerkelijke achtergrond kunnen we 
samen dit initiatief inmiddels al bijna zestig jaar in stand houden. Wat is er in die 
tijd niet veranderd! Deze Bijbel biedt ons de mogelijkheid om over alle verschil-
len heen dezelfde boodschap uit te dragen. U draagt daar toe bij, ongetwijfeld 
niet alleen in materiële zin. Over blijvende  - en verblijdende - vernieuwing 
gesproken!  
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2.Jaarverslag over 2007: nummer 60
Het jaar 2007 werd gekenmerkt door de voorbereidin-

gen voor het lustrum in 2008. Bovendien werd de Ver-

eniging door de belastingdienst erkend als Algemeen 

Nut Beogende Instelling.

Maar natuurlijk ging ook het gewone werk door. Tenslotte is dat de kern 
van ons werk. Hotels, ziekenhuizen enz. werden bezocht om voor het 
eerst bijbels te plaatsen of van de bestaande bijbels te controleren of ze 
nog in goede staat waren, wanneer nodig tot vervanging over te gaan 
of tekorten aan te vullen. Het aantal plaatsen waar we bijbels konden 
achterlaten steeg licht, het aantal bijbels dat bijgeplaatst, vervangen of 
voor het eerst geplaatst werd lag wel veel hoger: 80%! Deze spectaculaire 
toename is gedeeltelijk te verklaren omdat men vaak aangaf de oude uit-
gaven te willen vervangen door de nieuwe boeken die in de tweede helft  
van 2006 beschikbaar kwamen.
Als deze vervanging buiten beschouwing wordt gelaten is het aantal 
afgezette bijbels 10% hoger dan in 2006.

Een punt van zorg is dat het aantal hotels en bungalowparken dat geen 
bijbel wenst te plaatsen groeit, omdat er geen belangstelling voor is of 
omdat ze “neutraal” willen zijn. 
U, die ons werk een warm hart toedraagt, kunt hier een belangrijke rol 
vervullen. Wanneer u verblijft  in een hotel, vakantiepark, zorginstelling 
of ander tijdelijke overnachtingsplek, en geen bijbel aantreft , laat dit dan 
op een vriendelijke manier weten bij de receptie of (evt. per brief aan 
het) management, en vul het gemis van een bijbel in op het evaluatie-
formulier. De ervaring leert dat men dan spoedig bij ons aanklopt voor 
bijbels. Wilt u in uw gebed vragen om bereidwilligheid bij hen die beslis-
sen over plaatsing en om veerkracht bij de medewerker die de contacten 
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onderhoudt? Maar zeker ook voor de mensen die in hotels onze Bijbels 
tegenkomen en ter hand nemen.

De Vereniging werd opgericht in 1948, dus in 2008 vieren we ons 
60-jarig bestaan. Om daaraan inhoud te geven die recht doet aan onze 
doelstelling passeerden verschillende ideeën de revue. Gekozen werd 
voor een uitgave speciaal gericht op mensen die hun levenseinde zien 
naderen. Een bundel van op deze situatie toegesneden passages uit 
Oude en Nieuwe Testament. Het boek dat vooral verspreid zal worden 
in hospices, afdelingen van ziekenhuizen met terminale patiënten zal in 
oktober 2008 worden gepresenteerd.

Door een wijziging in de belastingwetgeving moeten 
alle charitatieve organisaties als zodanig erkend worden 
door de fi scus, willen gift en in aanmerking komen voor 
belasting aft rek. Onze Vereniging heeft  die erkenning 
gekregen.

Op 18 oktober 2007 hielden wij onze 59e algemene 
ledenvergadering. De jaarlijkse minimum-bijdrage van 
de leden en contribuanten werd onveranderd vastgesteld op respectie-
velijk € 13,50 en € 5,00. Afscheid werd genomen van de voorzitster mw 
Klomp-Verhoeven, Mw Groenevelt-Hofsteenge en dhr I.A. Kole traden 
af als bestuurslid, mw A. van der Kolk-Sierksma en mw J.G: Mooi wer-
den gekozen. 
De jaarvergadering over het jaar 2007 zal Deo Volente plaatsvinden op 
30 oktober 2008. 
Aan het eind van 2007 steunden 7903 personen of instellingen regelma-
tig ons werk.
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2. Bijbelverspreiding, wat bezielt ons? 
Wilt u weten wat onze bedoelingen zijn en waar we voor 

staan? Hier laten we doel en werkwijze van de Vereni-

ging volgen, overgenomen uit de Statuten. Ter beoorde-

ling van het in het afgelopen jaar verrichte werk ziet u daarna de aantal-

len geplaatste Bijbels en Bijbelgedeelten alsmede de aantallen locaties.

 
2.1 Doel en werkwijze van de Vereniging.
Het doel van de Vereniging staat in de statuten als volgt omschreven:

Artikel 2 Het doel van de Vereniging is de verspreiding van het Evange-
lie zoals dit in de Bijbel - Gods Heilig Woord - is geopenbaard, opdat velen 
met dit Evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten.

Artikel 3 Onder de verspreiding van het Evangelie, in artikel 2 bedoeld, 
wordt in het bijzonder verstaan het zorgdragen voor de blijvende aan-
wezigheid van de bijbel of van bijbelgedeelten in hotels, motels, pensions, 
vakantieverblijven, in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, in gevangenissen 
en op schepen, en - voor zover nodig- in andere inrichtingen, instellingen, 
middelen van vervoer of hiertoe geëigende verblijfplaatsen.

Korter geformuleerd is ons doel dus: Verspreiding van het Evangelie, de 
Blijde Boodschap, dat het Licht in de wereld is gekomen, dat de genade 
en de waarheid zijn gekomen door Jezus Christus! 

Die genade bezielt ons en om die bekend te maken, leggen we ze neer: 
Nieuwe Testamenten in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Om zo-
veel mogelijk mensen, ook uit andere landen, in de gelegenheid te stellen 
kennis te nemen van die Boodschap, van het reddende Woord, dat we zo 
graag aan anderen willen doorgeven. 
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2.2 Programma voor 2008

We proberen in de loop van vier jaar alle bestaande en nieuwe locaties 
in heel Nederland te bezoeken. Waar geen Bijbels zijn plaatsen we die, 
waar eerder Bijbels werden achtergelaten controleren we of ze nog in 
goede staat zijn en vervangen beschadigde en verdwenen exemplaren. 
Dat zal ook in 2008 ons belangrijkste werk zijn. Er zal dus een kwart van 
de locaties bezocht moeten worden. Dat vertaalt zich niet direct in een 
kwart van de bijbelafzet, want hotels zijn verschillend in omvang in de 
onderscheiden delen van ons land.
In 2008 zal contact met het Centraal Bureau Fondsenwerving opgeno-
men worden om de mogelijkheden van een keurmerk te bespreken.

2.3 Liggen alle hotels al vol met Bijbels?
 
Overzicht van de locaties 2007

Overzicht van 
de locaties, 2007 

hotels

bungalow
-

parken

zieken-
huizen

schepen, 
gevangenis

totaal

geregistreerd op 1 januari 2.357 186 436 79 3.058
opgeheven -30 -2 -4 -36
geweigerd / niet zinvol -22 -1 -4 -27
  
nieuw bezocht/eerste plaatsing 68 3 84 17 172
  
geregistreerd op 31 december 2.373 186 512 96 3.167
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Hoewel er hotels verdwijnen, komen er ook weer bij. Het aantal over-
nachtingsgelegenheden waar bijbels liggen en waar we regelmatig con-
troleren of die bijbels nog in goede staat zijn, laat ook dit jaar een stijging 
zien.

2.4 Hoeveel exemplaren zijn dat wel niet?

Zoals uit de cijfers blijkt moeten regelmatig bijbels vervangen of her-
plaatst worden. De bijbels die nu aanwezig zijn maken ongeveer 10% uit 
van het aantal dat we in de loop van de tijd mochten verspreiden.

Overzicht van 
geplaatste Bijbels, 2006

hotels

burgalow
-

parken

zieken-
huizen

schepen, 
gevangenis

totaal

geregistreerd op 1 januari 102.840 24.241 28.620 6.201 161.902
ingenomen/afgekeurd -5.088 -285 -244 -5.617
verdwenen -5.784 -1.277 -3.113 -1.139 11.313
bijgeplaatst vervangen   

Viertalig 10.616 1.188 176 588 12.568
Nederlandstalig 337 10 1.356 566 2.269

nieuw geplaatst  
Viertalig 2.136 418 202 236 2.992
Nederlandstalig 220 1.221 285 1.726

geregistreerd op 31 december 105.277 24.295 28.218 6.737 164.527
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2.5 Wat leggen we neer in hotels?
Onze voorraad Bijbels:
Het Nieuwe Testament en de Psalmen in het Nederlands (Nieuwe Bij-
belvertaling). Vooral in gebruik in zorginstellingen, vanwege het lagere 
gewicht en het iets grotere lettertype. 
    Voorraad eind 2007 21.952
Het Nieuwe Testament in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Vooral 
in hotels, bungalowparken enz. vanwege de buitenlanders. 
    Voorraad eind 2007 73.180

2.6 Bijbelverspreiding in het buitenland
In België is werkzaam onze zustervereniging De Belgische Gideons,  
secretaris de heer J.B.M. Vanhees, Oude Molenstraat 133, 2400 Mol, 
België, e-mail: jan.vanhees@edpnet.be; www.gideons.be. Hoewel wij 
geen organisatorische band hebben, konden wij hen meermalen helpen 
met exemplaren van onze hotel- en ziekenhuisbijbel, die u dus ook in 
een aantal Belgische hotels kunt aantreff en. In Nederland gegeven bijdra-
gen voor de Bijbelverspreiding, met de toevoeging: “voor de Belgische 
Gideons”, zijn hier fi scaal aft rekbaar.
In Nederland is verder sinds 1984 de vereniging Th e Gideons Interna-
tional actief. Dit is een vanuit Amerika aangestuurde en gesubsidieerde 
vereniging. Volgens hun reglementen mogen ze niet samenwerken met 
andere organisaties. Er is dan ook geen organisatorische band.

VeluweFun in Barneveld verhuurt verschillende types skelters aan toeristen. 
Een deel van de opbrengst is bestemd voor onze Vereniging. Een schitterend initiatief! 
Meer informatie op www.Veluwefun.nl
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3. Financieel verslag over 2007
Volledige openheid van zaken is nodig om een goede 

beoordeling mogelijk te maken. Niet iedereen stelt 

daar altijd prijs op en voor zover daar vertrouwen in 

onze vereniging uit spreekt, zijn wij daar blij mee. Toch is het goed 

dat we altijd weer onze cijfers laten zien en zo verantwoording afl eg-

gen van ons handelen. Het is belangrijk dat wij zo open mogelijk zijn. 

Gift gevers zullen er zich bij hun overwegingen op baseren. 

3.1 Het resultaat
De bijdragen van kerken lopen al jaren lang terug. Die trend werd in 
2006 onderbroken, maar toont zich helaas weer in 2007. Ook het aantal 
kerken dat bijdraagt is weer verder gedaald maar de bijdrage per kerk is 
gestegen (zie paragraaf 3.5.2 voor details). 
Ook de bijdragen van leden, contribuanten en begunstigers zijn gedaald. 
Dit is daaraan toe te schrijven dat in 2006 niet één maal een mailing is 
uitgegaan zoals gebruikelijk, maar twee maal. Het lijkt dus van belang te 
zijn om waar mogelijk twee keer per jaar een beroep op de achterban te 
doen.
Uit de rekening van baten en lasten blijkt dat (afgezien van het vrijvallen 
van de reserve i.v.m. de nieuwe uitgaven in 2006) de baten in 2007 bijna 
€13.500 lager waren dan in 2006. 
De totale lasten (alweer afgezien van de kosten gemoeid met de nieuwe 
uitgaven in 2006) waren ca €17.500 hoger dan in 2005. Dit wordt ver-
klaard door het grote aantal bijbels dat uitgezet kon worden waardoor 
een hoger bedrag moest worden gereserveerd voor een herdruk in de 
toekomst.
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3.2 Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2007

Activa 31-12-2007 31-12-2006

Vaste activa 3.800 7.975
Voorraad Bijbels p.m. p.m.
Te vorderen diversen 99,84 264
Spaarrekeningen/liquide middelen 315.841,88 275.131
Nadelig Saldo 18.884,15

338.625,87 283.370

Passiva

Eigen vermogen:
     Vrije reserve 75.306,14 63.023
     Bestemmingsreserve aankoop Bijbels 87.968,51 26.818
     Continuïteitsreserve 76.943,70 76.944
     Reserve Lustrum 39.992,10 40.000
Pensioenvoorziening 54.109,01 55.875
Vooruit ontvangen en te betalen 4.306,41 8.428
Batig saldo 12.282

338.625,87 283.370
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

Baten 2007 2006
Bijdragen leden, begunstigers 95.122,83 109.483
Eenmalige gift en 1.630,22 2.934
Legaten 16.919,75 4.538
Bijdragen kerken 22.500,30 24.490
Ontvangen rente 4.231,42 9.034
Incidentele baten 2.584,26 2.668
Ontvangen ziekengeld 3.513
Onttrekking reserves 7,90 358.577
Nadelig saldo 18.884,15

161.880,83 515.237

Lasten
Salarissen, soc.lasten, pens.premie 43.604,34 58.402
Kosten medewerker 9.959,18 8.916
Drukken nieuwe Bijbels 358.577
Kosten geplaatste Bijbels 61.150,75 27.896
Verzekering/Opslag Bijbels 5.821,02 4.238
Bureaukosten 10.288,68 10.135
Porti 9.196,47 12.466
Voorlichting, folders 13.685,00 11.257
Reis-/Vergaderkosten 835,40 930
Accountants/Advieskosten 1.814,86 4.572
Diversen 1.350,13 1.391
Afschrijvingen 4.175,00 4.175
Voordelig saldo 12.282

161.880,83 515.237
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3.3 Grondslagen voor de waardering van de activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. Er is geen permanence de l’inventaire toegepast.

Aanschaf Bijbels
Aanschaffi  ngen worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve 
Aankoop Bijbels.

Vaste activa
Op duurzame gebruiksgoederen wordt met een aanschaf-
waarde boven €1.500 afgeschreven. De activa zijn gewaar-
deerd tegen de verkrijgingsprijs onder aft rek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte levensduur. Activa 
met een lagere aanschafwaarde worden als kosten opgeno-
men in het jaar van aanschaf.

Baten en Lasten
Bijdragen en gift en worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 
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3.4 ACCOUNTANTSVERKLARING
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2007 van Bijbelvereniging v.h. De 
Nederlandse Gideons te ‘s-Gravenhage bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de 
winst-en-verliesrekening over 2007 met de toelichting gecontroleerd. Het fi nancieel verslag 
is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2007 van Bijbelvereniging v.h. De 
Nederlandse Gideons. Bij die jaarrekening hebben wij d.d. l augustus 2008 een goedkeurende 
accountantsverklaring verstrekt. 

Verantwoording van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van het jaarverslag die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde wet-en regelgeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ont-
werpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in het jaarverslag van vermogen en resultaat, zodanig dat 
deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen 
en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en het maken van 
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarverslag op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dien-
overeenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn 
wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat het jaarverslag geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over het jaarverslag en de toelichtingen in het jaarverslag. De keuze van de uit te voeren werk-
zaamheden is afh ankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaron-
der begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de con-
trolewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de eff ectiviteit van het interne beheersingssysteem van 
de vereniging. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid 
van de toegepaste grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en van de redelijkheid van schat-
tingen die het bestuur van de entiteit heeft  gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van het jaarverslag 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat het fi nancieel verslag op juiste wijze ontleend is aan de jaarrekening. 
Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de fi nanciële 
positie en de resultaten van de vereniging en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van 
onze controle dient het fi nancieel verslag te worden gelezen in samenhang met de volledige 
jaarrekening, alsmede de door ons daarbij op l augustus 2008 verstrekte goedkeurende ac-
countantsverklaring. 

Leiden, 1 augustus 2008

Berveling, Accountants & Adviseurs B.V.
Drs. J. Berveling RA



Pagina 15

3.5 Toelichting op de balans en de rekening 
       van baten en lasten

3.5.1 Saldo, Eigen Vermogen reserves en voorzieningen

Het batig saldo over 2006 is toegevoegd aan de vrije reserve, De toevoe-
ging aan de reserve voor de aankoop van bijbels is gerelateerd aan het 
aantal uitgegeven bijbels, inclusief de bijbels beschikbaar gesteld aan de 
Belgische Gideons.

 Mutaties in reserves 
en voorzieningen 2007 mutatie 2006

vrije reserve 75.306,14 12.282,49 63.023,65
reserve aankoop bijbels 87.968,51 61.150,75 26.817,76
lustrum reserve 39.992,10 7,90 40.000,00
continuïteitsreserve 76.943,70 76.943,70
pensioenvoorziening 54.109,01 -1.765,65 55.874,66
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3.5.2 Bijdragen van kerken en geloofsgemeenschappen in 
2007 (en ter vergelijking 2005):

 2007 2006 2007 2006
 aantal aantal € €
Nederlands Hervormde Kerk 56 60 12.150 10.594
Gereformeerde Kerken 24 35 2.657 4.060
overig PKN 10 7 912 761
PKN totaal 90 102 15.719 15.415
Gereformeerde Kerken 
Vrijgemaakt 8 13 600 934

Gereformeerde Gemeenten 22 24 1.647 1.953
Chr Gereformeerde Kerken 3 7 480 637
Hersteld Hervormde Kerk 1 250

Nederlands Gereformeerde Kerken 7 10 1.194 3.051

Vergadering van Gelovigen 6 7 1.165 1.252
Bond Vrij Evangelische 
Gemeenten 1 2 192 235

Andere gemeenschappen 5 5 1.253 1.013
 143 170 22.500 24.490
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4. Gift en en de fi scus
De fi scus Heeft  onze vereniging erkend als zgn ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) d.w.z. dat gift en 
aan de vereniging aft rekbaar zijn voor de belasting. 

Bij uw leven zijn gewone gift en aft rekbaar voor de inkomstenbelasting 
voorzover zij tezamen 1% van het verzamelinkomen vóór persoonsge-
bonden aft rek met een minimum van € 60 overtreff en (tot maximaal 
10% van uw verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aft rek). Uw giro- 
of bankafschrift  geldt als wettig bewijs van uw bijdrage.
Via de notaris vastgelegde periodieke (dwz voor een aantal achtereen-
volgende jaren toegezegde) schenkingen in de vorm van een vast bedrag, 
geven een onbeperkte aft rekbaarheid. 

Uw wensen omtrent uw nalatenschap kunt u via de notaris vastleggen 
in een testament. U kunt daarbij een vereniging als de onze benoemen 
tot erfgenaam of tot legataris. Een erfgenaam ontvangt een bepaald deel 
van uw nalatenschap. Een legataris ontvangt een vastgesteld bedrag, een 
legaat.
Wanneer onze vereniging door u als erfgenaam of als legataris wordt 
benoemd, dan geldt een voor instellingen van algemeen nut een 0% 
belastingtarief. De notaristelefoon (0900-3469393) kunt u raadplegen bij 
vragen.
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5. Samenstelling van het bestuur

Voorzitter a.i:  B.W. Kraaijeveld te Zierikzee

Secretaris:  Drs J. van Bolhuis te Wildervank

Penningmeester: Ir W.V. Struik te ‘s-Gravenhage

Leden:   Mw I.Develing-Pieterman te Zwartebroek

  Prof dr M.A. van Hoepen RA te Sommelsdijk

  Mw A. van der Kolk-Sierksma te Hoogland

  Mw dr J.G. Mooi te Hoogmade

  W. Uittenbogaard te Noordgouwe

  Dr .ir M. Verhage te Huizen

  Drs J.H. Verheij te Leiden.

Vertegenwoordiger:
H. Kamminga, Mathenesserweg 122B, 
3026 HK Rotterdam; Tel: 010-41 5 79 08; Fax: 010 - 415 69 91
e-mail henkkamminga@bijbelvereniging.nl
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6. Comité van aanbeveling
Mr A.A.M. van Agt, oud-minister-president | Pof dr A. Baars, hoogleraar Th eol. 

Universiteit der Chr. Gereformeerde Kerken | Mr drs L.C. Brinkman, oud-lid 

van de Tweede kamer voor het CDA, voorzitter van het Algemeen Verbond 

Bouwbedrijf, AVBB | Dr G.J. van Butselaar, voorzitter Chaplaincies International Students in the 

Netherlands (CHAINS); algemeen secretaris International Association for  Mission Studies (IAMS) | 

Anne van der Bijl | Dr G.H. van de Graaf, oud-praeses Generale Synode Nederlandse Hervormde Kerk 

| Dr ir J. van der Graaf; oud-studiesecretaris Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk | 

Commissioner W. van der Harst, territoriaal leider van het Oost-Europese territorie | Drs J. Hoeksema, 

voorzitter Unie voor Christelijk Onderwijs | H. Hofstede, oud-voorzitter Christelijk Nationaal Vakver-

bond, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA) | Mevrouw J.G. Kraaijeveld-

Wouters, oud-burgemeester van de gemeente Hilversum | Mevrouw J. van Leeuwen, 

Oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA), Voorz. I.Z.A. Zorgverzekeraar 

voor Ambtenaren, Oud-Voorzitter Bestuur Sociale Verzekerings Bank etc. | Mr H.P. 

Medema, uitgever en publicist | Prof dr W.J.Ouweneel, bedienaar des Woords, docent 

Evangelische Hogeschool, medewerker Evangelische Omroep; hoogleraar Universiteit 

Potchefstroom | Drs A.W. Overwater, oud-voorzitter Raad van Bestuur Bührmann-

Tetterode N.V. | Ds L.W.Ch. Ruijgrok, predikant in de Hersteld Hervormde Kerk | 

G.J. Schutte, oud-lid Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond | Prof dr 

ir E.Schuurman, oud-hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Universitei-

ten te Delft , Eindhoven en Wageningen, Lid Eerste Kamer (Christen Unie) | D. Terpstra, oud-voorzitter 

Christelijk Nationaal Vakverbond, voorzitter HBO-raad, voorzitter ICCO | Mr C. van Veen, oud-voorzit-

ter NCW | Ds  A. van der Veer, voorzitter Evangelische Omroep | Prof dr W.H. Velema, emeritus-hoog-

leraar Th eol. Universiteit der Chr. Gereformeerde kerken | Drs P.J. Vergunst, algemeen secretaris van 

de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, eindredacteur De Waarheidsvriend | Mgr 

F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond



Gegarandeerd goed zonder subsidie!
In ons land zijn er allerlei fi nanciële regelingen waarvan instanties gebruik kunnen maken. Onze vereniging krijgt 

geen subsidie. We zijn aan niemand iets verplicht, behalve aan u die ons elk jaar steunt. Ook nu doen we weer een 

beroep op u om ons werk mogelijk te blijven maken. We hoeven u er vast niet van te overtuigen: geen geld, geen 

Bijbels...

Meer steun maakt meer mogelijk
Aan de voortdurende verspreiding van de Bijbel - elk jaar zo’n 12.000-15.000 - zijn uiteraard kosten verbonden. 

Uw jaarlijkse vaste bijdrage stelt ons daartoe in staat. Voor 13,50 euro geven wij namens u een Bijbel weg. 

Het staat u vrij om meerdere keren per jaar of elke maand een vast bedrag over te maken. Andere opties zijn een 

legaat of een erfenis. Hoe meer u bijdraagt, hoe meer we kunnen doen... We danken u opnieuw hartelijk voor uw 

betrokkenheid!

Doelstelling
Het doel van de vereniging is de blijvende aanwezigheid van het Evangelie door gratis verspreiding in hotels, 

motels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, gevangenissen en op schepen.

De Bijbelvereniging voorheen De Nederlandse Gideons heeft  volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in 
het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage, onder nr. V 407.494. 
De Vereniging is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en houdt kantoor te Oegstgeest. De Vereniging is erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling en gift en zijn daarom aft rekbaar voor de belasting.
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