Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

Bijbeluitgaven gekocht
In 2015 werden meer dan
144.000 Bijbeluitgaven
gekocht en werden er dat
jaar ruim 58.000 verspreid.
In 2016 werden tot nu toe
al weer meer dan 40.000
Bijbels gratis ter beschikking gesteld.

Curaçao
Vanuit Curaçao kwamen
begin deze maand 1.600
Bijbels aan in de Nederlandse haven. Ze maken onderdeel uit van de tienduizenden Bijbeluitgaven die
in 2016 werden gekocht.

Gebed en giften
Een groeiende groep christenen steunt ons werk met
gebed en met giften. Ze
zien het grote belang van
deze missie in de tijd waarin we leven. Daar zijn we
dankbaar voor.

Verspreiding
Alle Bijbeluitgaven worden
in principe kosteloos verspreid. De inkomsten van
de Bijbelvereniging bestaan
uit donaties en collecten.
Ook wordt regelmatig een
gift gedaan als dank voor de
gratis verstrekte Bijbels.

Website
Onze website www.bijbelvereniging.nl wordt goed
bezocht. Daarop zijn al
onze gratis Bijbeluitgaven
zichtbaar én is het formulier te vinden, waarmee
Bijbels besteld kunnen worden. Bed & breakfast- en
hoteleigenaren, diaconale
contactpersonen, evangelisatiecommissies, geestelijke
verzorgers, werkers onder
asielzoekers, bezoekers van
vluchtelingen, enz, enz., zijn
daar hartelijk welkom!

Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl
I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98

Bestuursvoorzitter
De Bijbelvereniging is nog
steeds op zoek naar een
nieuwe bestuursvoorzitter.
Onze huidige voorzitter,
Rufo Petri, zal - na acht jaar
bestuurslidmaatschap - de
voorzittershamer deze
maand neerleggen. Kent u
iemand die het bestuur kan
komen versterken?
Voor meer informatie en
een profiel:
www.bijbelvereniging.nl of bel
085-104 17 14.
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Nieuwe talen
Omdat wij onze missie heel
graag vraaggericht willen
uitvoeren, wordt navraag
gedaan naar de talen van de
Bijbel waaraan behoefte is.
Zo werden in 2015 achttien
nieuwe talen toegevoegd.
En dit jaar werd ons aanbod
tot nu toe met al weer met
twintig talen uitgebreid.

‘Iedereen in zijn
eigen taal…..’

BIJBEL IN EIGEN TAAL
‘Veel gedetineerden die met onze predikanten in de inrichtingen van
justitie contact hebben, willen graag een Bijbel in hun eigen taal. Voor
velen is of wordt de Bijbel een waardevol boek dat hen tijdens de
detentie en hopelijk ook daarna begeleidt.
Mede door de Bijbelvereniging kunnen onze predikanten Bijbels aan
gedetineerden beschikbaar stellen. Ik ben de Bijbelvereniging en alle
donateurs daarvoor uitermate dankbaar’ (Ds. Jan-Gerd Heetderks,
hoofdpredikant bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Vreemde taal
Voor velen van ons zijn het vreemde talen: Dari,
Farsi, Urdu, Tarifit en Tigrinya, om er enkele
te noemen. Voor miljoenen mensen is één van
deze talen hun moedertaal. Intussen zijn er ook
in Nederland tienduizenden die zo’n ‘vreemde
taal’ spreken: vluchtelingen, asielzoekers, gedetineerden. De Bijbelvereniging wil graag dat
ook díe mensen het Evangelie in hun eigen taal
kunnen lezen. En daarom is vorig jaar het aanbod van gratis Bijbeluitgaven uitgebreid met
tientallen talen. Naast bovengenoemde talen

zijn er nu bijvoorbeeld ook Bijbels beschikbaar
in het Arabisch, Chinees, Georgisch, Grieks,
Hongaars, Italiaans, Koerdisch, Lets, Macedonisch, Pools, Portugees, Servisch, Sloveens,
Somalisch, Spaans, Turks en Vietnamees.

Kindertaal
Steeds vaker en dringender kwam ook het
verzoek om kinderbijbels naar ons toe. Vooral
in het Farsi, de taal die voornamelijk in Iran
wordt gesproken. Veel mensen zijn vanuit dat
land naar Nederland gevlucht. Iemand schreef

ons: ‘God stuurt ook naar
onze gemeente vluchtelingen. Onlangs hebben we
een aantal mensen uit
Iran mogen dopen. Zij
hebben een Bijbel nodig. Bedankt voor uw
hulp!’ Deze mensen
verlangen er naar
dat hun kinderen op hun
eigen niveau (opnieuw) kunnen
kennismaken met het Evangelie. We meenden
die roep niet langer naast ons neer te mogen
leggen en hebben nu ook kinderbijbels aangekocht. En niet alleen in het Farsi. Ook aan
kinderbijbels in veel andere talen bleek grote
behoefte te zijn. Vandaar dat we nu ook kinderbijbels in het Duits, Engels, Frans, Grieks,
Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Swahili,
Thai en Turks in ons assortiment hebben.

Eigen taal
Onze eigen taal is gelukkig ook ruim vertegenwoordigd in het aanbod van gratis Bijbeluitgaven. Want er is eveneens grote behoefte
aan Bijbels in het Nederlands. Onder andere
vanuit zorginstellingen, gevangenissen, diaconale organisaties, evangelisatiecommissies
en hulpverleningsinstanties bereikt ons een
groot aantal vragen naar het Evangelie in ónze
moedertaal. En ook daar zijn we dankbaar
voor. Want het Woord van God is krachtig en
het verandert vele mensenlevens!

Nog meer talen
Vele duizenden verzoeken bereiken onze
vereniging. En hoewel we dus al aan heel veel

verzoeken kunnen voldoen, blijkt er regelmatig vraag te zijn naar Bijbels in nóg meer talen.
Bijvoorbeeld als gevolg van onze intensieve
contacten met gevangenispredikanten. Zo was
er al lange tijd veel vraag naar het Evangelie in
het Papiaments. Ze moesten vanuit Curaçao
verscheept worden, maar we kunnen nu ook
voorzien in Bijbels in díe taal.

Gebedstaal
Het is geweldig dat er zóveel honger is naar
het Evangelie, dat we tienduizenden Bijbels
per jaar in Nederland mogen verspreiden onder geïnteresseerde lezers. Maar dat betekent
niet ‘automatisch’ dat mensen tot geloof komen. Wilt u daarom alstublieft helpen bidden?
Dat mensen met heel hun hart (gaan) vertrouwen op de Heere Jezus? Dat de Heilige Geest,
die alle talen spreekt, in hun harten werkt en
zo het licht zal laten schijnen op het Licht van
de wereld? Dat mensen houvast, steun en
redding vinden in het Woord van God? Wilt u
ook meehelpen met uw gift? Zodat we, mede
namens u, kunnen doorgaan met de plaatsing
en verspreiding van al deze (kinder-)bijbels in
de meest uiteenlopende talen? Het is nodig!
Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijk groet,

drs. R. Petri
voorzitter Bijbelvereniging
P.S. Voor het plaatsen en verspreiden van alle Bijbeluitgaven zijn we afhankelijk van mensen die de taal spreken
van hun hart en van hun handen. Helpt u mee? Dank u
wel!

