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Nieuwsbrief

 ‘Nú begrijp 
ik het!’
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 Verspreidingen
 In 2015 werden ruim 

58.000 Bijbeluitgaven 
verspreid. Dat was een 
ruime verdubbeling van 
dat jaar er voor. Toch ziet 
het er naar uit dat we dit 
jaar dat aantal ruimschoots 
gaan overschrijden. Per 
eind augustus waren er 
namelijk al bijna 65.000 
Bijbeluitgaven geplaatst en 
verzonden.

 Bestuursvoorzitter
 Dankbaar mogen we melden 

dat Harm Jager zich beschik-
baar heeft gesteld om de 
vacature van bestuursvoor-
zitter te vervullen. Tijdens 
de Algemene Ledenverga-
dering in 2017 hoopt hij zich 
verkiesbaar te stellen. 

 Kinderbijbels
 Naast de Bible Boxen en 

de daarin passende Nieu-
we Testamenten is er nog 
een groot assortiment 
aan Bijbeluitgaven in vele 
(andere) talen beschikbaar. 
Nieuw zijn de Kinderkleur-
bijbels, die we in 14 talen  
voorradig hebben. Ook 
zijn er Nederlandse kin-
derbijbels: de ‘Regenboog-
bijbel’ en ‘De Bijbel in 365 
verhalen’. Bij bijvoorbeeld 
vluchtelingen- en evangeli-
satiewerk blijken ze in een 
grote behoefte te voorzien.

 Gezocht: rayon-
vertegenwoordigers!

 We zoeken dringend zes 
rayonvertegenwoordigers 
die, verspreid over Neder-
land, zich willen inzetten voor 
dat deel van de missie van 
de vereniging dat zich richt 
op het onderhouden van 
bestaande contacten en het 
leggen van nieuwe contacten 
met locaties en doelgroepen. 
Daarbij staat het plaatsen en 
verspreiden van het Evange-
lie centraal. Voor inlichtingen: 
www.bijbelvereniging.nl > 
Help ons > Word rayonver-
tegenwoordiger en/of bel 
Jaap van Middendorp, 

 085-104 17 14.

 Kerken
 Vanuit de kerken mogen 

we steeds meer betrok-
kenheid ondervinden. 
Daar zijn we erg dankbaar 
voor. De Bible Box heeft 
al in veel kerkgebouwen 
een plaats gekregen en de 
mogelijkheden om gratis 
Bijbels aan te bieden wor-
den met meerdere handen 
aangegrepen. 

  Kostenloos
 Alle Bijbeluitgaven worden 

door ons kostenloos ver-
spreid. Wel ondersteunen 
steeds meer christenen 
de missie van onze vereni-
ging. Individueel en/of via 
een collecte in de kerk. En 
daar zijn we blij mee, want 
de inkomsten van onze 
vereniging bestaan uitslui-
tend uit giften, donaties en 
collecten.

Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging



‘Goedendag, 
wij hebben net 
een Bible Box 
ontvangen! Via 
deze weg wil ik 
jullie hartelijk 
bedanken voor 
deze Box. De 
Bijbeltjes gaan 

binnenkort uitgedeeld worden tijdens een 
evangelieavond voor dak- en thuislozen. 
Wij verzorgen nu bijna vier jaar maaltijden 
voor dak- en thuislozen en delen kleding uit. 
Voorafgaand aan de kerkdienst zijn er ook 
maaltijden en kunnen zij zo daarna de dienst 
bijwonen. Er zijn al veel mensen tot geloof 
gekomen en we zien hun leven totaal ver-
anderen. We zijn daarom zeer blij met deze 
Box. Nu kan iedereen een Bijbel krijgen, ook 
nog in hun eigen taal!’

‘Hierbij veel dank voor jullie werk. De Bijbels 
doen het zeer goed in mijn gevangenissen. 
De Bible Boxen zien er mooi uit en we stal-
len ze dan ook iedere week uit aan de ingang 
van de kerk. Als er koffie gedronken wordt 
kan men uit de ‘reliwinkel’ meenemen wat 
men wil. Wie weet hoe de Geest werkt. Nog-
maals hartelijk dank voor jullie werk.’

‘Sinds eind vorig jaar gebruiken we hier  
de Bijbel Box. Dat bevalt erg goed. We 
zetten hem neer in de koffieruimte na de 
kerkdiensten. Vooral buitenlandse gedeti-
neerden, die nauwelijks met anderen kun-
nen communiceren, zijn erg blij iets in hun 
eigen taal te vinden, en maken hier gretig 
gebruik van!’

‘Wat is die Bible Box een mooi initiatief. Er 
worden veel Bijbels meegenomen vanuit 

onze kerk, maar ook uit ons wijkgebouw. 
Waardoor wij er nu wat extra bestellen. 
Gods zegen op jullie werk.’

700 Bible Boxen
Bovenstaande reacties zijn er enkele uit 
de velen die ons bereiken. Ze geven aan 
hoe de Bible Boxen worden gewaardeerd 
en hoe nuttig ze zijn. Terwijl het idee heel 
eenvoudig is: een kistje met acht vakken, 
waarin totaal honderd Nieuwe Testamen-
ten passen. In bijvoorbeeld uw kerk, uw 
verenigingsgebouw en/of uw diaconale 
centrum, plaatst u deze box met daarin 
ongeveer honderd Nieuwe Testamenten. 
In elk van de acht vakken passen namelijk 
twaalf Bijbeltjes. In minder dan een jaar 
tijd zijn intussen al 700 Bible Boxen be-
steld en geplaatst.

In heel veel talen
Aangezien de Nieuwe Testamenten in ver-
schillende talen beschikbaar zijn, kunt u op 
deze manier Bijbels in minstens acht talen 
aanbieden. De Nieuwe Testamenten zijn 
in ieder geval beschikbaar in het Albanees, 
Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Fries, 
Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Neder-
lands (zowel in de HSV als de BGT), Pools, 
Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, 
Spaans, Thai en Turks. Het aantal talen 
wordt nog verder uitgebreid. 

Open kerken
Tijdens openstellingen van kerkgebouwen 
is soms veel informatie over het kerkge-
bouw aanwezig; over het interieur en het 
orgel. Maar vaak is er geen Bijbel beschik-
baar voor mensen die daarin geïnteres-
seerd zijn. Het blijkt bijzonder waardevol 
te zijn om juist dan, bijvoorbeeld tijdens 

BIBLE BOX

‘Kerkenpad’ of op andere dagen waarop 
de kerk open is, een Nieuw Testament in 
meerdere talen beschikbaar te hebben en 
gratis te kunnen aanbieden. 

Missiegericht
Ook benaderen steeds meer kerkleden 
onze vereniging met vragen naar Bijbels in 
diverse talen. Om te geven aan hun buren, 
collega’s of bekenden. 
We zijn geweldig dankbaar dat er een 
hernieuwd missionair elan aan het gloeien 
en groeien is! De Bible Box blijkt vaak een 
erg mooie aanleiding te zijn om het geloof 
ter sprake te brengen. De daad kan dan 
direct bij het woord worden gevoegd door 
kostenloos een Bijbel uit te reiken.
Naast kerken worden ook Bible Boxen 
geplaatst in hotels, in wacht- en ontmoe-
tingsruimten en in hulpverlenings- en 
stiltecentra. Stuk voor stuk geweldige 
mogelijkheden voor het Evangelie!

Mooie berichten
We ontvangen veel mooie berichten. 
Graag geven we er enkele door. 

‘Dankjewel voor 
de toezending. De 
patiënte in kwestie 
is asielzoeker en 
spreekt buiten Ti-
grinya en Arabisch 
geen enkele andere 
taal. Ze is christelijk 

en wilde heel graag een Bijbel. Bedankt en 
Gods zegen bij jullie goede werk.’

‘Bedankt voor de Russische kinderbijbel. Ik 
ben er erg blij mee en hoop er samen met 
mijn Russische kleinzoon veel in te lezen.’

‘We hebben dankzij de Bijbelvereniging Bij-
bels in verschillende talen beschikbaar en 
hebben er al 65 kunnen uitdelen aan mensen 
die gevlucht zijn uit hun vaderland, maar ook 
aan mensen uit de buurt.
We hebben ook samen met moslims mogen 
bidden voor de veiligheid van hun families. 
Ook hebben we de Regenboog-kinderbijbel 
aangevraagd. Kortom dankzij de Bijbelver-
eniging wordt Gods woord op veel manieren 
verspreid. En het is zeker de moeite waard 
om de Bijbelvereniging te steunen.’ 

Daad bij het Woord
Met de laatste aanbeveling, gedaan na-
mens een asielzoekerscentrum, zijn we 
het uiteraard van harte eens. We vragen 
daarom ook of úw kerkelijke gemeente de 
daad bij het Woord wil voegen en ons wilt 
(blijven) ondersteunen. Met uw gebed en 
met uw giften en collecten. Zodat steeds 
meer mensen het Evangelie in hun eigen 
taal lezen en het begrijpen. En hun ogen 
worden geopend voor Jezus, die de Weg 
is, de Waarheid en het Leven! 

Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
interim voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Voor het plaatsen en verspreiden van alle Bijbel-
uitgaven hebben we mensen nodig die beseffen hoe 
belangrijk het is dat het Evangelie iedereen bereikt. 
Helpt u mee? Dank u wel!


