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Evangelisatiekalenders 2019
Om evangelisatie te bevorderen zijn de kalenders bij ons nog voordeliger
In meer dan 30 talen hebben wij kalenders beschikbaar waarmee je het Evangelie
kunt verspreiden. Ideaal als geschenk!
Ansichtkaartenkalenders
Zwitserland-kalenders
Scheurkalenders
Kinderkalenders
Israël-kalenders
Wandkalenders
Boekkalenders

Telos NT
De Herziene Voorhoeve - vertaling
Zeer letterlijke vertaling vanuit de grondtekst.
Ideaal voor bijbelstudie!

NIEUW: DE COMPANION
DE LUISTERBIJBEL VOOR ONDERWEG
Ontwikkeld voor het Amerikaanse leger
- schokbestendig & waterafstotend Deze meest compacte luisterbijbel
(9,5 x 3 x 2 cm en 29 gram)
leveren wij standaard met:
Complete luisterbijbelopname
Oplaadbare AAA batterij
Bevestigingsclip
Temporegelaar
Micro SD sleuf
Oplaadkabel
Oordopjes

Voor jou
Nieuw Testament uit de BasisBijbel
Zakformaat met als bijlage het evangelisatietraktaat ‘Stappen naar Vrede met God’

www.zakbijbelbond.nl/luisterbijbels
Bestel met 30 dagen zichttermijn!
Voorkant

Achterkant

waar Zijn Woord waarheid is!
Het Logos Instituut wil jou meer kennis bij brengen over de werkelijke geschiedenis van de aarde en over de God die ons gemaakt heeft. Op www.logos.nl vind je
allerlei artikelen over schepping en wetenschap, en de implicaties die wetenschappelijke modellen hebben op jouw visie op God en de Bijbel. Hier vind je o.a. veel
bewijs tegen de evolutieleer en data waarop lezingen worden gegeven.

Levensbelangrijke vragen
Pocket formaat met HSV bijbelteksten
Dit evangelisatieboekje behandelt levensbelangrijke vragen zonder omwegen - en beantwoordt ze eenvoudig, helder en direct.

Gratis Bijbels voor verspreiding van Gods Woord
In 2018 mochten we duizenden bijbeluitgaven gratis verstrekken ten behoeve
van evangelisatie. Hier zijn we erg dankbaar voor. God is groot!
Het is ons gebed dat dit belangrijke werk in 2019 verder mag groeien.
De vraag naar Bijbels overstijgt de hoeveelheid talen waarin we gratis Bijbels
beschikbaar hebben. Graag verstrekken we kosteloos Gods Woord in alle benodigde talen. Bid je met ons mee?

Dank je voor je onmisbare steun
bij de verspreiding van Gods Woord

COLOFON
99e jaargang, winternummer 2018 - 2019



Via onze website www.bijbelfonds.nl verstrekken we kosteloos
Bijbels ten behoeve van gratis verspreiding.



Ook benaderen wij zelf christelijke organisaties, die we steunen
met gratis Bijbels.



De Bijbels worden gratis verstrekt aan o.a. gevangenen, vluchtelingen, toeristen, prostituees, zwervers, chauffeurs & studenten.

INVESTEER IN HET BIJBELFONDS
Investeer in verspreiding van Gods Woord onder hen die geen Bijbel
hebben. Dit kun je doen door je financiële steun over te maken aan:
NL91 INGB 0000 0674 46 ten name van Stg ZBB-Gospel for Guests
o.v.v. HET BIJBELFONDS
Namens de ontvangers van de Bijbels enorm bedankt!
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GA MEE OP REIS NAAR ARMENIË

Mission Possible organiseert voor belangstellenden reizen naar
Armenië. Naast kennismaking met de rijke cultuur, de geschiedenis en de gastvrije bevolking van Armenië zullen activiteiten worden bezocht die door Mission Possible worden ondersteund.
De gids is Gevorg Babayan, oud-werknemer van de ZakBijbelBond.
Van harte aanbevolen!
Meer informatie: www.missionpossible.nl

De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting
ZakBijbelBond - Gospel for Guests heeft tot doel
iedereen die betrokken is bij evangelisatie te
bemoedigen, te ondersteunen en te informeren
over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en
gebedsonderwerpen.
Stichting ZakBijbelBond - Gospel for Guests is een
door de belastingdienst erkende Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting worden door de belastingdienst geaccepteerd als aftrekbare giften.

