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 Bestellingen
Gemiddeld krijgen we per 
maand ruim 200 bestellin-
gen binnen. We ervaren 
het als een rijke zegen dat 
er zóveel interesse is in het 
Woord van onze God. Uit 
de vele reacties spreekt 
dankbaarheid en verwon-
dering in allerlei bewoor-
dingen.

 Groot Letter Bijbels
De 3.000 sets van de 
Groot Letter Bijbel staan 
inmiddels in onze opslag-
ruimte. Klaar om verzon-
den te worden. Wilt u 
helpen om dit financieel 
mogelijk te maken? Voor 
€ 27,50 ‘doneert’ u een 
volledige set (5 delen) 
en helpt u slechtziende 
mensen om de Bijbel met 
eigen ogen te kunnen 
lezen. Er is veel vraag naar 
deze Bijbels, vooral door 
zorginstellingen en woon-
centra voor ouderen. 

 Gedetineerden
In overleg met gevange-
nispastors stuurden we 
vele kinderbijbels naar 
gevangenissen. Met name 
in verband met het pro-
ject ‘gezinsbenadering’ 
bleek dit aan te slaan. Dit 
project heeft als doel om 
gedetineerden betrokken 
te laten blijven bij hun 
gezin. De zogenoemde 
‘vadervleugels’ in diverse 
penitentiaire inrichtingen 
boden hiervoor een prach-
tige gelegenheid. 

 Groeibijbel
Het is fijn dat we prach-
tige reacties krijgen op 
de Groeibijbel, die sinds 
kort in ons assortiment is 
opgenomen. De aanste-
kelijke manier waarop 
Piet van Midden de 
Bijbelse verhalen tot 
leven laat komen spreekt 
jongeren enorm aan. Ook 
de strip- en kinderbijbels 

in vele talen worden veel 
aangevraagd.

 Meeleven 
Meeleven doet goed! 
We merken dat heel veel 
christenen hun talenten 
niet verborgen houden, 
maar zich inzetten voor 
het ‘heil van de naaste’. Ze 
geven anderen het Evan-
gelie, ze bidden om vrucht 
en ze steunen financieel 
de missie van onze vereni-
ging. Het is mooi om zo 
met elkaar te bouwen aan 
Gods Koninkrijk! Verborgen 

talenten



We zeggen het wel eens tegen iemand 
die bijvoorbeeld ‘ineens’ goed blijkt te 
kunnen schilderen: ‘Joh, je hebt verbor-
gen talenten’. En we zeggen daarmee 
eigenlijk: ‘Dat hadden we niet achter je 
gezocht’. Ook als Bijbelvereniging ontdek-
ken we vaak verborgen talenten. Bewo-
gen christenen die met prachtige ideeën 
komen. Ideeën om anderen in aanraking 
te brengen met het Evangelie. Zo kregen 
we een vraag van ouders van wie de 
kinderen op een christelijke school zitten 
in een ‘moeilijke’ wijk in Amsterdam. Ze 
constateerden dat, ondanks de officiële 
identiteit van de school, hun kinderen 
niets meer over de Bijbel wordt verteld. 
Hooguit wordt de Bijbel nog genoemd in 
het kader van een brede levensbeschou-
welijke visie. De ouders vroegen ons Bij-
bels ter beschikking te stellen om aan de 
kinderen te kunnen geven bij het afscheid 
nemen van de school. Fijn dat ze hiervoor 
bij hun kerk verzochten om een collecte 
voor onze vereniging. 

Muziek
Geestelijke verzorgers in gevangenissen 
blijken ook te beschikken over verborgen 
talenten. Ze vinden allerlei manieren om 
gedetineerden creatief bezig te laten 
zijn. Ze werken bijvoorbeeld nauw samen 
met een muziekgroep die wekelijks in de 
gevangenis komt oefenen. Een verzorger 
schreef: ‘Het doet de mannen zo goed om 
muzikaal bezig te zijn. We zijn ook blij met 
alle kerkvrijwilligers en bezoekvrijwilligers 
die hun werk doen met liefdevolle toewij-
ding en trouw. Genade is het. En blij zijn we 
met de honderden Bijbels in verschillende 
talen die we kosteloos mogen verstrekken 
via de Bijbelvereniging. Dit jaar voor het 
eerst met honderd kinderbijbels, die zo 
prachtig zijn vormgegeven’. 

Angola
Het wordt steeds beter bekend dat onze 
vereniging een groot aantal Bijbels in heel 
veel talen op voorraad heeft. Zo ontvin-
gen we vorig jaar ruim 2.600 bestellingen 
en hebben we meer dan 100.000 Bijbels 
verstrekt. Maar we hebben niet van 
iedere uitgave in elke taal honderden 
exemplaren op voorraad. Meestal kunnen 
we gelukkig wel voor de nodige aantallen 
zorgen. Zo kregen we in januari een mail: 
‘Wij verlenen hulp in Angola en willen graag 
200 Portugese kinderbijbels met kleurplaten 
bestellen. We zijn een stichting die samen-
werkt met een school en kerken. We zullen 
dan ook bijdragen in de kosten. Het kan 
goed mogelijk zijn dat we in de toekomst 
meer Bijbels nodig zullen hebben. Want het 
uitreiken van kinderbijbels gaat één van onze 
pijlers worden de komende jaren.’
In dit geval moesten we wel extra gaan 
inkopen, gezien de hoeveelheid. Maar ook 
dat is goed gekomen. Trouwens, 95% van 
de gevraagde Bijbels kunnen we diréct 
leveren en worden dan ook in de regel 
binnen een week bezorgd.

Slechtziend
Vanuit verpleeg- 
en verzorgings-
huizen werd ons 
vaak gevraagd 
om Groot Letter 
Bijbels. In het 
verleden hadden 
wij daarvan een 
beperkte hoeveel-
heid, maar al enige tijd was onze voorraad 
uitgeput. We vonden deze uitgave wel 
echt passen in ons assortiment. Vandaar 
dat we stappen hebben ondernomen 
om deze Bijbels gedrukt te krijgen. En 
inmiddels kunnen we meedelen dat ze 

weer leverbaar zijn. Evenals onze andere 
uitgaven zijn ook deze Bijbels (als set) 
gratis te bestellen. Dat is mede te danken 
aan bijdragen van een aantal Stichtingen. 
We zijn er dankbaar voor! We vertrou-
wen er op dat deze uitgave een zegen zal 
zijn voor mensen voor wie de lettertjes 
van een gewone Bijbel niet meer te lezen 
zijn. Hoewel deze prachtige set Bijbels in 
eerste instantie is bedoeld voor woon- en 
zorginstellingen, krijgen ook particulieren 
de gelegenheid om deze Bijbels gratis te 
bestellen. Dat kan via: https://www.bijbel-
vereniging.nl/bijbels-bestellen/. Wel vra-
gen we voor deze zware Bijbels een bijdra-
ge in de verzendkosten van € 9,50. Dus: 
weet u iemand die geholpen zou zijn met 
een Bijbel met een letter in groot formaat, 
schroomt u dan niet om zo’n prachtige set 
te bestellen. We hopen er veel mensen 
mee te kunnen helpen.

Talen en talenten
In de eerst paar 
maanden van dit jaar 
hebben we al weer ruim 
40.000 Bijbels gekocht in 
32 talen, waaronder veel kin-
derbijbels. Overigens hoeven we de talen 
waarin we Bijbels aankopen niet zelf te 
‘verzinnen’. Ze worden aangevraagd voor 
allerlei doeleinden. Zo worden zeeschepen 
bezocht door christenen, die een luiste-
rend oor bieden aan de opvarenden en 
gesprekken met hen aangaan. Naar aanlei-
ding daarvan willen de zeelieden vaak heel 
graag een Bijbel in hun eigen taal. Twee 
‘grote’ talen in dit verband zijn Tagalog en 
Indonesisch. In het voorjaar van 2018 heb-
ben we van beide talen enkele duizenden 
stuks besteld. De Tagalog Bijbels konden 
snel worden geleverd, maar de Indonesi-
sche Bijbels konden we pas vorige maand 

Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

VERBORGEN TALENTEN

in ontvangst nemen. We zijn blij dat het 
gelukt is en ze worden al veelvuldig be-
steld. De bezoekers van de schepen kun-
nen dus hun talenten weer volop inzetten!

Waakmanden
Waken is een emotionele en intensieve 
tijd, waarin familie of naasten weinig oog 
hebben voor hun eigen behoeften. Vaak 
vergeten ze zelfs te eten, omdat ze zich 
volledig richten op het stervende familielid. 
Het verlenen van palliatieve zorg heeft 
twee kanten. Het is vaak mooi, maar soms 
ook heel zwaar. Daarom hebben steeds 
meer ziekenhuizen, zorginstellingen en 
hospices waakmanden klaarstaan. De man-
den zijn gevuld met allerlei materialen voor 
troost, rust en verwerking. In veel waak-
manden ligt inmiddels een boekje ‘Kost-
bare tijd’ of ‘InZicht’. Ook deze prachtige 
boekjes zijn gratis beschikbaar. 

Helpt u mee?
We mogen het meest zinvolle in deze 
wereld verspreiden: het Evangelie van 
vergeving en verzoening. We zijn dank-
baar in een vrij land te leven waar dit (nog) 
mogelijk is! En we vertrouwen er op dat u 
deze missie met hart en hand zult steunen. 
Helpt u (ook deze keer weer) mee om dit 
werk te kunnen blijven doen?

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat harten worden 
geraakt? Zodat mensen de liefde van en de verzoening 
door Jezus Christus (opnieuw) gaan ontdekken? 
Uw gebeden en uw (financiële) talenten zijn nodig! 
Hartelijk dank!


