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  Rayonvertegen- 
woordigers actief

 Intussen zijn twee rayon- 
vertegenwoordigers als 
vrijwilliger actief bezig 
om contact op te nemen 
met bestaande loca-
ties, zoals hotels, bed 
& breakfast-locaties en 
zorginstellingen. We vin-
den het namelijk belang-
rijk om met een zekere 
regelmaat te informeren 
of de Bijbels in die loca-
ties nog in goede staat 
zijn en of er aanvullingen 
nodig zijn. Uitbreiding 
met nog enkele rayon-
vertegenwoordigers is 
zeer welkom!

  Verspreidingen
 In 2016 werden nage-

noeg 90.000 Bijbeluitga-
ven verspreidt! En terwijl 
2017 nog geen twee 
maanden oud is, staat de 
‘teller’ dit jaar al weer op 
vele duizenden Bijbel-
plaatsingen.

 Uitbreidingen
 Bijna maandelijks wordt 

het aantal talen dat we op 
voorraad hebben, uitge-
breid. Dat is ook nodig om 
aan de grote vraag te kun-
nen blijven voldoen. Met 
de 55 talen (in ruim 100 
verschillende Bijbeluitga-
ven) waarin we momenteel 
Bijbels op voorraad heb-
ben, kunnen we de ‘grote 
taalgroepen’ allemaal van 
een Bijbel voorzien. Maar 
we streven er naar om 
iederéén, die hongert naar 
het Evangelie, een Bijbel-
uitgave in haar/zijn eigen 
taal te kunnen geven.

  Jongeren 
 Jongeren staan anders in 

het leven dan ouderen en 
kinderen. Ze beleven en 
beoordelen zaken  anders. 
Vandaar dat we aan het 
zoeken zijn naar een uit-
gave die jongeren op een 
Bijbelse, eigentijdse, on-
derhoudende, heldere en 
tegelijk ook verantwoorde 
manier, aanspreekt.  

  Algemene  
Ledenvergadering

 Op D.V. woensdagmiddag 
17 mei 2017 willen we 
onze ledenvergadering 
houden. Otto de Bruijne, 
die ook de illustraties 
schilderde voor het boek-
je ‘InZicht’, zal ons dan 
uitleg geven over de door 
hem ontworpen Canvas 
Kapel. 

  Missionair
 Het is hartverwarmend 

om te merken dat steeds 
meer christenen anderen 
graag willen laten delen 
in de troost en de be-
moediging die ze zelf er-
varen vanuit het Woord 
van God. Ze vragen bij 
ons Bijbels aan voor de 
mensen die ze bezoeken, 
hun buren en voor hun 
dorps- of stadsgenoten. 
Het is de liefde van 
Christus, die hen dringt 
(2 Korintiërs 5 : 14a). 
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“De reden dat 
ik u schrijf, 
komt voort 
uit de behoef-
te van mijn 
leerlingen. Het is 
namelijk zo, dat zij tij-
dens de lessen Nederlands 
die ik geef, spontaan vragen 
zijn gaan stellen over het geloof, zoals: ‘Wat 
is het geloof? Hoe werkt het? Wat zijn de tien 
geboden? Bestaan er engelen? Hoe bid ik? Is 
het erg om te vloeken? Wie zijn God, Jezus en 
de Heilig Geest?’ En de vragen blijven komen. 
De lessen staan volledig in het teken van 
God. Ongelooflijk. Zoiets heb ik nog nooit 
meegemaakt. De leerlingen hebben werkelijk 
een honger naar onze God. Afgelopen week 
vroegen zij of ik voor hen aan een volledige 
Bijbel kan komen, want ze willen er dolgraag 
één ontvangen. Wat zijn de mogelijkheden 
voor deze leerlingen?’

“Voor een Syrische statushouder, die via jullie 
vereniging een tijdje terug het Nieuwe Testa-
ment heeft mogen ontvangen, vraag ik nu een 
volledige Bijbel aan. Hij hongert namelijk ook 
naar de oude boeken, zoals de Psalmen. Dank 
u wel voor uw hulp voor deze jonge man. Hij 
heeft veel gebed nodig. Maar voor mij is deze 
Bijbel al een antwoord op een gebed.”

“Wat ben ik ontzettend blij met jullie! Ons 
verpleeghuis en palliatief centrum heeft al 
regelmatig Bijbels en het boekje ‘Kostbare tijd’ 
van jullie mogen ontvangen. Het is zo mooi 
om dit aan mensen te mogen geven en te zien 
dat zij erin gaan lezen, er door worden bemoe-
digd. Het nieuwe boekje ’InZicht’ ziet er ook 
erg goed uit. Mogen wij er hier 30 van ontvan-
gen? Mogen wij ook de ’Groot- Letter Bijbel’ in 

6 delen 1 maal ontvangen? Naast mijn werk 
als geestelijk verzorger ben ik ook medeorgani-
sator  van een landelijke ontmoetingsdag voor 
kankerpatiënten. Gemiddeld komen hier 130 
mensen naar toe die ongeneeslijk ziek zijn, 
zoeken naar God, zoeken naar zin. Zouden 
we op die dag ook het boekje ‘InZicht’ mogen 
aanbieden? Ik zie uit naar uw reactie. Dank 
voor u prachtig mooie werk. Gods zegen.”

Grote verrassing
Jaarlijks ontvangen we enkele duizenden 
verzoeken zoals bovenstaande, met als 
kernvraag: “Mogen we van u ……..”.  Op die 
manier mochten we in 2016 zo’n 90.000 
Bijbeluitgaven verspreiden: boekjes ‘Kost-
bare tijd’ en ‘InZicht’, kinderbijbels, Nieu-
we Testamenten en volledige Bijbels (in 
ruim 50 talen). Met nogal eens een ont-
roerende reactie als dank: “Bij terugkomst 
van mijn vakantie vond ik een pakketje met 
de boekjes ‘Kostbare tijd’ en’ InZicht’. Groot 
was de verrassing bij de bewoners vandaag 
toen ik tijdens een groepsactiviteit het boekje 
’InZicht’ tevoorschijn haalde en er uit voorlas. 
Wat een prachtige lay-out, geweldige illus-
traties, fijn lettertype, boeiende thema’s met 
bijpassende Bijbelpassages. Heel erg bedankt 
namens alle bewoners van het verpleeghuis. 
Dat ik op deze manier, samen met collega’s, 
de boodschap van hoop, geloof en liefde 
levend mag houden.”

Onderwijswens en 
ouderenzorg
Op nogal wat open-
bare basisscholen 
wordt godsdienstvor-
mend onderwijs aan-
geboden. Veel docenten 
die dit onderwijs geven, 

vinden het belangrijk om de kinderen iets 
waardevols te overhandigen bij het verla-
ten van de school. Een mooie kinderbijbel 
is daarvoor uitermate geschikt. Voor de 
kinderen vanaf 8 jaar stelt de Bijbelvereni-
ging daarvoor ‘De Bijbel in 365 verhalen’ 
gratis beschikbaar en voor de jongere 
kinderen is er de ‘Regenboogbijbel’. Voor 
kinderevangelisatie onder anderstaligen en 
vluchtelingenwerk hebben we kinderkleur-
bijbels in ons assortiment in 17 talen. 
Voor ouderen is de situatie de laatste jaren 
erg aan het veranderen. Nu ze vaak veel 
langer thuis blijven wonen, bestaat er bij 
(pastorale) ouderenbezoekers behoefte 
aan een zinnig en mooi uitgevoerd boekje 
om achter te kunnen laten. Naast het voor 
dit doel zeer bruikbare boekje ‘Kostbare 
tijd’ is nu dus ook de uitgave ‘InZicht’ kos-
teloos bij onze vereniging te bestellen.

Bible Boxen
We hebben ze 
‘Bible Boxen’ 
genoemd: de 
kistjes met acht 
vakjes, waarin 
12 Nieuwe Tes-
tamenten per 
vakje kunnen worden geplaatst. De kistjes 
hebben de afmetingen: 45 x 36 x 14,5 cm. 
(l x b x h) en zijn ideaal om te plaatsen in 
kerken, in ontmoetingsruimten, bij voed-
selbanken, in stiltecentra en in lounges van 
hotels. Intussen hebben we deze Box-Bij-
beltjes in 26 talen op voorraad, zodat 
ontzettend veel mensen de gelegenheid 
hebben een Nieuw Testament in hun eigen 
taal gratis mee te nemen. Sinds oktober 
2015 zijn al bijna 900 Bible Boxen ge-
plaatst. De erkentelijkheid daarvoor wordt 

Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
interim voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat de bood- 
schap van verzoening en vergeving levend gehouden 
mag worden? Ook uw gift is van harte welkom!  
Hartelijk dank!

‘MOGEN WE VAN U ...’

soms prachtig verwoord: “Ontzettend 
bedankt. Wij hebben als gemeente eerder 2 
Bible Boxen gekregen. En er is veel belang-
stelling voor de Bijbels. We zijn God dankbaar 
dat we op deze manier zijn kostbare Woord 
kunnen verspreiden en bidden dat er vele 
mensen gered gaan worden door het levende 
Woord. Nogmaals ontzettend bedankt en 
God zegen op uw werk. Onze penningmeester 
zal een gift aan uw vereniging overmaken.”

Giften, donaties en collecten
Voor al deze tienduizenden Bijbels per 
jaar, die kosteloos worden verspreid, zijn 
uiteraard financiën nodig. We zijn onder 
de indruk van het feit dat ons werk ook 
afgelopen jaar geweldig werd gesteund 
door giften, donaties en collecten. Maar 
doordat de aankopen en de verspreidingen 
enorm zijn toegenomen, kregen we wel 
te maken met een fors tekort. Toch willen 
we graag aan zoveel mogelijk verzoeken 
tegemoet blijven komen. Helpt u (weer) 
mee om deze missie ook dit jaar te kunnen 
verwezenlijken door op de meest uiteenlo-
pende plaatsen in Nederland het Evangelie 
te verspreiden? 


