NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING
&

In 2013 werden ruim 18.000 Bijbeluitgaven geplaatst, In 2014 waren dat er
al 27.000 en in de 1e helft van 2015
mochten zelfs ruim 17.500 Bijbels
worden verspreid.

&

We hopen en vertrouwen dat extra
giften en donaties de groei in uitgaven
zullen bijhouden. Ook zijn meer op
brengsten van collecten nodig om de
grotere aantallen Bijbeluitgaven te
financieren!

&

Het kost steeds meer moeite de
‘hotelwereld’ enthousiast te blijven
houden voor de gratis Bijbelplaatsingen.
Uw gebed wordt gevraagd.

het Engels, Duits en Frans blijven we
veel verspreiden.
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&

De Bijbelvereniging zoekt
vrijwilligers die zich willen inzetten voor
(structurele) Bijbelverspreiding op diverse
plekken in ons land. Kijk op onze website
www.bijbelvereniging.nl
of bel 085-104 17 14.

MET DE

&

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

&

We merken een geweldige honger
naar het Evangelie onder gevangenen en
vluchtelingen.

&

Niet alleen is er veel behoefte aan
Arabische, Turkse en Poolse Bijbels. Ook
voldoen we intussen aan de vraag naar
Bijbeltjes in het Spaans, Italiaans, Grieks,
Hongaars, Koerdisch, Russisch, Tadzjieks,
Oezbeeks en Kirgizisch. Ook Bijbels in
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Het houdt niet op!

HET HOUDT NIET OP!
‘Ik heb jullie Bijbel vandaag ontvangen en ben er
ontzettend blij mee. Ik kan niet stoppen met
jullie te bedanken. Ben vanaf de ontvangst al
bezig met lezen en blijf vandaag zeker doorgaan
tot ik het uit heb. Echt bedankt. Gods woorden
doen me goed’ (vanuit een jeugdzorginstelling).
‘Veel dank, ook namens de bewoners die ik heel
gelukkig kon maken. Wat een geweldige service
verlenen jullie toch. Alle goeds’ (contactpersoon
zorginstelling).
‘Mijn dank voor de levering van uw Bijbel
uitgaven. Met name Kostbare tijd is een prachtig
uitgegeven en inhoudsvol boekje! Ik ga met uw
exemplaren een groot aantal bewoners heel blij
maken’ (van een geestelijk verzorger).
Grote dankbaarheid
Steeds weer valt het op in de reacties die ons bereiken: de grote dankbaarheid
voor de gratis Bijbeluitgaven die door onze vereniging worden verstrekt. Zowel
in zorginstellingen als in gevangenissen en vele andere overnachtingslocaties
ontdekken mensen (opnieuw) de waarde van het Woord van God.
Het houdt niet op
Eigenlijk is bij ieder mens altijd de behoefte aanwezig aan een wegwijzer in het leven,
aan troost, aan geborgenheid en aan oprechte liefde. Dat houdt niet op. Of die mens
nu op reis is, vluchteling is of ziek of gevangen is.
Moedeloos of hoopvol?
Er is God-dank de Bijbel! Het Evangelie van Jezus Christus is een geweldige kracht
bron en wijst mensen de weg. De grote vraag naar Bijbels en de reacties bewijzen: er
wordt steun gezocht en gevonden in Gods Woord. Moedeloze, zoekende en reizende
mensen krijgen weer hoop en perspectief en vinden weer houvast!

Spannende wegen
Als Bijbelvereniging spelen we in op de wensen die er zijn. Soms vragen gewijzigde
omstandigheden om andere beslissingen. Met name de vraag vanuit gevangenissen en de
nood onder de toenemende stroom vluchtelingen leidde tot het beschikbaar stellen van
Bijbeluitgaven in vele andere talen.
Kostbare tijd
Het boekje ‘Kostbare tijd’ wordt enorm
gewaardeerd. Om aan de grote vraag te kunnen
voldoen hebben we er opnieuw 10.000 laten
drukken. Daarnaast zijn onze voorraden aangevuld
met nog eens ruim 54.000 andere Bijbeluitgaven.
En het is de bedoeling dat er dit jaar nog eens
60.000 Bijbels in (voornamelijk) andere talen dan
het Nederlands van de persen rollen. De tijd waarin we leven is te kostbaar om aan de
vraag naar het Woord van God voorbij te gaan!
Enorme kansen
Daarom zijn we zo ontzettend blij als u en jij de missie van onze Bijbelvereniging steunt!
De financiële investeringen zijn namelijk heel erg groot. Maar de kansen die er liggen zijn
minstens even groot. Want we investeren in de verspreiding van het machtige Woord van
onze God. En van God zelf staat in de Bijbel dat ‘Hij niet wil dat iemand verloren gaat,
maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9b). Helpt u (weer) mee met deze
zegenrijke investering?
De kans is groot dat veel goede doelen u vragen om een financiële bijdrage. De kans die u
en jij nu krijgt om heel dichtbij, in eigen land, rechtstreeks mee te helpen met de
verspreiding van het Evangelie, is enorm!
Met vriendelijk groet,

drs. R. Petri,
voorzitter Bijbelvereniging
P.S. Veel reacties motiveren ons om Bijbeluitgaven te blijven verspreiden in Nederland.
Mede namens u? Dank u wel!

