NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING
&

De beperkte financiën kunnen de
verspreiding van de Bijbel hinderen. We
hopen intens dat dit wordt voorkomen
door extra giften en opbrengsten van
collecten.

&

We constateren een enorme vraag
naar Bijbeluitgaven in Nederland. Daar zijn
we geweldig dankbaar voor.

&

Nodig ons uit om iets te komen
vertellen over het werk van de Bijbelvereniging om het Woord van God ’binnen
handbereik’ van velen te brengen. Op uw
vereniging en in uw kerk of gemeente
doen we graag ’een boekje open’ over
onze missie. Neem contact op via info@
bijbelvereniging.nl of bel 085-104 17 14.

MET DE

VIER BIJBELUITGAVEN
Doordat we vier verschillende Bijbeluitgaven gebruiken, kan per locatie de
meest passende uit
gave worden neergelegd. In een hotel en op een schip bijvoorbeeld is een meertalige Bijbel erg
nuttig. En in een verpleeg- en ziekenhuis
blijkt een uitsluitend Nederlandstalige
Bijbeluitgave in een wat groter lettertype
heel prettig te zijn. In het boekje ’Kostbare tijd’ zijn veel bemoedigende Bijbelteksten en veel kleurige illustraties opgenomen
en het is daardoor heel geschikt voor onder andere hospices. En de Engelse Bijbel vindt
bijvoorbeeld weer gretig aftrek onder asielzoekers en in gevangenissen. Dit ’maatwerk’
voorziet duidelijk in een behoefte.
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‘De vraag is
zó groot… !’

VRAAG EN AANBOD
Vraag
”Ik was blij verrast door deze prachtige Bijbeluitgave. Wij zijn een kleinschalige woonvorm en hebben geen geestelijk verzorger voor onze ouderen. Terwijl er wel vraag naar
is van onze cliënten. Graag zou ik nog een aantal exemplaren van het Nieuwe Testament
met Psalmen willen en nog wat boekjes ’Kostbare tijd’. Kan dat?’’ Het is een van de vele
vragen die aan onze Bijbelvereniging worden gesteld. Want er is vraag naar de Bijbel.
Ontzettend veel vraag zelfs! Verrassend en verheugend, vindt u niet?
Aanbod
Het is de missie van onze vereniging om
te zorgen dat iedereen die in Nederland
buitenshuis overnacht, een Bijbel binnen
handbereik heeft. Om de drempel zo laag
mogelijk te laten zijn, voeren we de Bijbelplaatsingen gratis uit. Dat betreft niet alleen
het viertalige Nieuwe Testament, ook het
Nederlandse Nieuwe Testament met Psalmen,
de volledige Engelse Bijbel en het boekje
‘Kostbare tijd’. Afhankelijk van de behoefte
worden die neergelegd in hotels, bed &
breakfast gelegenheden, vakantiebungalows,
zieken- verzorgings- en verpleeghuizen,
hospices, gevangenissen en op schepen.
Onvoorstelbaar groot
De vraag naar Bijbels blijft toenemen. In de 66 jaar dat de Bijbelvereniging bestaat,
zijn er niet zulke aantallen verspreid als juist dit jaar. Werden in 2012 nog zo’n 15.000
uitgaven geplaatst, vorig jaar waren dat
er al meer dan 18.000. En in 2014 wordt
verwacht dat er zelfs 29.000 Bijbeluitgaven
worden neergelegd! Het is ronduit bemoedigend dat de mogelijkheden voor verspreiding van het Woord van God in ons land zó
groot blijken te zijn.
Variaties in dankbaarheid
De dankbaarheid van ontvangers en lezers
van de Bijbels komen in meerdere talen en
allerlei bewoordingen bij de Bijbelvereniging

binnen: ”We zijn oprecht blij dat we voor de gevangenis Bijbels bij u kunnen bestellen”.
”Hartelijk dank voor de mooie Bijbeluitgaven voor onze zorginstelling.” ”We were very
pleased to see a Bible in our room”. ”Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb ik er veel
steun aan gehad”.
Zonder woorden
Mede dankzij de gebeden en gaven van al die christenen die ons steunen, kunnen we al
die Bijbels neerleggen. Zo brengen we het Woord van God zonder onze woorden, in het
vertrouwen dat de Bijbels opengaan. Zodat God Zelf tot de lezers spreekt.
Met uw gaven
Het gratis plaatsen van 29.000 Bijbeluitgaven is uiteraard van grote invloed op de
financiën van onze vereniging. Eerlijk gezegd dreigt hierdoor een gat te ontstaan tussen
de uitgaven en de inkomsten van maar liefst € 30.000,--.
We kunnen stoppen met Bijbels verspreiden. Of de aantallen verminderen.
Maar dat willen en mogen we niet! Daarom doen we vrijmoedig een dringend beroep op
u. Help de Bijbelverspreiding in ons land en geef met gulle hand. Juist nu!
Voor elke € 13,50 die u doneert, kunnen wij een Bijbel aanbieden namens u. Door uw gebed
en gift bent u volop betrokken bij deze missie. Bedankt daarvoor!
Met vriendelijke groet,

drs. Rufo Petri,
voorzitter Bijbelvereniging

Uitdagend vrijwilligerswerk doen?
De Bijbelvereniging zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten
voor (structurele) Bijbelverspreiding en voor promotie en
voorlichting. Kijk op onze website
www.bijbelvereniging.nl of bel:
085-104 17 14.

