Zorg verlenen
Wat ontzettend fijn dat jullie
bestaan. Wat ontzettend fijn
dat ik als vrijwillige zorgverlener Bijbels kan bestellen voor
mijn asielzoekers, vluchtelingen, daklozen, statushouders
en ex-daklozen. Ik bid elke
dag voor jullie hulp en Bijbels.

Tips
Volg de Bijbelvereniging ook op

en op

Stimuleer dat hotels en vakantieparken onze
Bijbels plaatsen in hun kamers. Ontbreekt er
een Bijbel? Meld het de eigenaar. Via de website
kan hij gratis Bijbels bestellen. Ook zo helpt u de
Bijbelverspreiding!

Wachten op vonnis
Bijgaand spreken we onze
dank uit voor de Bijbels
die we recentelijk mochten
ontvangen. De Bijbels worden
verspreid in diverse cellenhuizen waar arrestanten wachten op hun vonnis. Hartelijke
groet en Gods zegen toegewenst bij jullie goede werk.

Overweeg om de Bijbelvereniging op te nemen
in uw testament. Iets nalaten is mooi. Het Woord
van God nalaten voor vele zoekers is een zegen!

postzegel
plakken niet
nodig, maar
helpt wel !
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Wij gebruiken de boekjes
bij de vrijwillige terminale
thuiszorg. We geven ze aan
de cliënt of soms aan de
mantelzorger. De boekjes
worden zeer op prijs gesteld.
Soms zijn mensen te ziek
om in de Bijbel te lezen. Dit
boekje staat vol met troostwoorden, die vaak precies
bij de beleving aansluiten.
Ook als mensen weinig of
niets van het geloof willen
weten, lezen ze wel hierin.
Wij zijn er dus erg blij mee.

Gevangenis, hospice,
ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, bed & breakfast,
vakantiehuis, hotel,
schip, kerk, receptie,
stiltecentrum...
een uitgelezen plek
voor de Bijbel
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Drugsverleden
Al een aantal jaren leid ik een
huisgemeente. De mensen die
de samenkomsten bijwonen
zijn vooral mensen met een
drugsverleden of hebben
in de criminaliteit gezeten.
Wij zijn ook betrokken bij
evangelisatie. Dat is de reden
waarom ik ook de buitenlandse versies heb besteld.

Terminale thuiszorg:
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Uitgelezen plekken

Een hotelkamer een uitgelezen plek om een
Bijbel neer te leggen. In de rust van hun kamer
kunnen hotelgasten Gods Woord lezen. De Bijbelvereniging zorgt ervoor. Al sinds 1948. En niet
alleen in hotels. Elke overnachtingslocatie is een
uitgelezen plek voor de Bijbel. Zo liggen de Bijbels van de Bijbelvereniging ook in duizenden
vakantiebungalows, bed & breakfastlocaties en
op schepen.
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Ook in gevangenissen,
zorginstellingen en hospices
ligt de Bijbel van de Bijbelvereniging voor het grijpen.
Want ook dat zijn uitgelezen
plekken voor de Bijbel! Juist
mensen in moeilijke leefomstandigheden staan vaak
open voor het Evangelie en
snakken naar de uitgestoken
hand die de Bijbel uitsteekt.
Het is wonderlijk hoe vaak
er vrede en moed wordt
ontvangen door het lezen
van de Bijbel!

Maatwerk

Voor ziekenhuizen en
zorgcentra wordt vaak de
Nederlandse uitgave van
het Nieuwe Testament met
de Psalmen gebruikt. Voor
verpleeghuizen en hospices
zijn er boekjes met aansprekende Bijbelteksten: ‘Kostbare tijd’ en ‘InZicht’. Gevangenissen maken graag gebruik
van de Bijbels in meer dan
70 talen, die we beschikbaar
hebben. Ook verrassend
veel kinderbijbels, in allerlei
talen, vinden hun weg naar
gedetineerden.

Plaats een Bijbel

Nederland
kent
vele hotels, waar
dagelijks tienduizenden mensen
komen. Grote kans
dat die mensen
de Bijbel op hun
nachtkastje vinden. Het boek dat
mensen de weg
wijst tot God en
spreekt van genade, verzoening
en verlossing, van
hoop voor de toekomst. De meeste
gasten kennen de Bijbel niet van huis uit. Wellicht hebben ze zelfs nog nooit een exemplaar
in handen gehad! De viertalige Bijbel bevat een
Nieuw Testament in het Nederlands, Engels,
Duits en Frans en kan dus door veel mensen worden gelezen.

Uitgestoken hand

Het blijkt erg nuttig te zijn
om een breed assortiment
Bijbels beschikbaar te hebben. Zo blijkt ook de Groot
Letter Bijbel in een grote
behoefte te voorzien.

Missionair

Via allerlei wegen zijn er
Bijbels beschikbaar voor
zoekers. Zo staan er al meer
dan 1.500 Bible Boxen in
Nederland. Een Bible Box
is een kistje met 8 vakken, waarin totaal zo’n 100
Nieuwe Testamenten kunnen worden geplaatst. Er is
keuze uit tientallen talen.
De Boxen (kunnen) worden
geplaatst in kerkgebouwen,
stiltecentra, wachtkamers,
ontmoetingsruimten, hotellobby’s en bij recepties.

Ja, ik help de Bijbel verspreiden!

Bezoekers kunnen daaruit
gratis een Nieuw Testament meenemen. Ook
voor evangelisatieactiviteiten, vluchtelingenwerk
en diaconale projecten
zijn Bijbels beschikbaar.
Niet alleen in heel veel
talen, ook in diverse soorten: kleuter- en kinderbijbels, jongerenbijbels,
stripbijbels,
parallelbijbels
en Bijbels
met
toelichtingen.

De Bijbelvereniging kan
dit werk niet alleen. Het
plaatsen van een gemiddelde Bijbel kost € 13,50
per exemplaar. U kunt
helpen. Met uw gebed en
door één of meerdere Bijbels voor uw rekening te
nemen. Daardoor biedt
u velen in Nederland
de kans om de Bijbel te
gaan lezen. Velen, die er
anders de kans niet voor
zouden hebben gehad.
In hun eigen taal en op
hun eigen niveau. Zodat
ze hopelijk (opnieuw) de
levensreddende genade
van God gaan ontdekken. ‘Want het Woord van
God is levend en vol van
kracht’.

Ik geef de Bijbelvereniging opdracht om:

ANTWOORDKAART
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Viertalige Bijbel
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DE BIJBEL, HET MEEST UITGELEZEN BOEK

o per maand
o per half jaar

o per kwartaal
o per jaar

o éénmalig

o € 13,50 (voor 1 Bijbel)
o € 27,00 (voor 2 Bijbels)
o € 40,50 (voor 3 Bijbels) 		
o een ander bedrag, namelijk € __________________
van mijn rekening af te schrijven.
o fam.

o de heer

o mevrouw

Voorletter(s) en naam: ________________________________
Adres: ______________________________________
Postcode:

____________________________________________

Woonplaats: __________________________________________
E-mail:

_______________________________________________

Geb. datum:

__________________________________________

Bankrek./IBAN:
Datum:

______________________________________

_______________________________________________

Handtekening:

_______________________________________

U mag deze kaart eventueel in een gesloten
envelop en ongefrankeerd verzenden naar ons
antwoordnummer (zie andere zijde).

Of maak uw bijdrage over op IBAN:
NL66 INGB 0000 5398 98 ten name van
de Bijbelvereniging te Barneveld.

