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“Wereldwijd leven momenteel 1,2 miljard mensen zonder elektriciteit.
Dat staat in een rapport van de Wereldbank en het Internationaal Energieagentschap.
Van alle mensen die geen toegang tot stroom hebben woont 80 procent op het platteland,
voornamelijk in Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara.”

Luisterbijbels op zonne-energie
Sinds begin dit jaar is de ZakBijbelBond
officieel distributeur van MegaVoice luisterbijbels. MegaVoice maakt luisterbijbels
met ingebouwde zonnepanelen en heeft
’s werelds grootste audiobibliotheek met
evangelisatieopnames met meer dan 7.000
talen en opnames van SIL, UBS, ASM, GRN,
God’s Story, The Story of Jesus en anderen.
Het biedt een immense variëteit aan talen en
evangelisatieopnames.

De ‘Envoy’; speciaal voor navigeren door
complete LuisterBijbels en NT’s.

Beschikbare opnames zijn: Complete Luisterbijbels, Gesproken Nieuw Testamenten,
de luisterversie van God’s Story, The Story
of Jesus en van The HOPE, een Mini Bijbelschool en evangelisatieopnames als Good
News, Words of Life, enz.
De opnames worden geladen op compacte
audiospelers met een ingebouwde speaker
zodat je er makkelijk met zijn 10-en tegelijk
naar kunt luisteren. De audio-opname is er
door gebruikers niet af te halen. De spelers
werken op een moderne Lithium Polymeer
batterij welke binnen 6 uur kunnen worden
opgeladen door het ingebouwde zonnepaneel aan de achterzijde van de audiospelers.
Deze werken tevens op kunstlicht!! De batterij is ook met een oplader (binnen 1 uur) of
een USB-kabel (binnen 2 uur) op te laden.

Bestel je een Nederlandse Bijbel mee?
Ook dan gratis verzending voor de complete
bestelling.

De ‘StoryTeller’; de voordeligste variant
voor opnames tot 20 uur.

Spaanse
complete Bijbel
Hedendaagse vertaling
€ 4,95 incl. 6% btw

Franse complete
Bijbel
De ‘Dual’; speciaal voor 2 talige Bijbels of
andere parallelopnames.

De speciaal voor gebruik op het
zendingsveld ontworpen spelers zijn de
duurzaamste in hun soort. “Deze spelers zijn praktisch niet te verslijten”, aldus een zendelinge
die we eerder dit jaar spraken. Wereldwijd staan deze audiobijbels bij zendingsorganisaties
als handig en duurzaam bekend. Zelfs het zwaarste model weegt maar 67 gram! Het
kostte ons slechts € 4,75 aan porto om op verzoek een audiobijbel in het Shona
naar Zimbabwe te sturen als cadeau voor een dame haar 80e verjaardag. Deze
audiobijbels zijn voor ouderen en blinden/slechtzienden ook zeer geschikt
vanwege de intuïtieve navigatie door de Bijbelboeken/hoofdstukken en het
reliëf van de navigatietoetsen.
Voor meer info: www.zakbijbelbond.nl/megavoice of bel of mail ons.
Wilt u uw eigen opname plaatsen op een Envoy of StoryTeller?
Bel ook hiervoor met 026 3338048 of mail naar info@zakbijbelbond.nl
Gebruikers uit Nederland:
“Ik ben dyslectisch en dit is voor mij dé
manier om de Bijbel tot mij te nemen”
(Nederlandse Luisterbijbels zijn
helaas niet beschikbaar)

In welke taal je ook Bijbels of evangelisatiemateriaal nodig hebt, bij ons betaal je bij bestellingen tot € 20,- het verlaagde verzendtarief
van € 3,50.
Bij bestellingen vanaf € 20 is verzending gratis.

“We hebben zelf allebei een nieuwe smartphone
maar pas nu we een audiospeler speciaal voor de
Bijbel hebben luisteren we samen naar Gods Woord”.

Herziene traditionele vertaling
€ 2,95 incl. 6% btw

Levensbelangrijke vragen
We zijn blij te melden dat ook
de Nederlandse versie van dit
veelgevraagde evangelisatieboekje weer door ons te importeren viel.
Bij de ZakBijbelBond beschikbaar in meer dan
40 talen!

Alpha-cursus in
het Perzisch
Nu leverbaar: Het cursistenboek
van de Alpha-cursus in het
Perzisch!
€ 11,95 incl. 6% btw

NIEUW!
Bijbel in dwarsliggend
formaat
Een compacte Bijbel
in dwarsliggend formaat in de Herziene
Statenvertaling of de
Nieuwe Bijbelvertaling.
Afmeting: 18 x 12 cm.
Introductieprijs
€ 24,95 + incl. 6%
btw (gratis verzonden!)

Ansichtkaarten-kalenders
voor het jaar 2014
Nu al te bestellen!
€ 1,30 incl. 21 % btw
Albanees, Arabisch, Armeens,
Bulgaars, Chinees, Duits,
Engels, Frans, Grieks, Hongaars,
Italiaans, Koermandisch,
Kroatisch, Litouws, Nederlands,
Oekraïens, Perzisch, Pools,
Portugees, Roemeens, Russisch,
Servisch, Sloveens, Slowaaks,
Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks &
Vietnamees.
Bestel op tijd! Sommige talen zijn al
uitverkocht voordat ze binnenkomen.
Verwachte levertijd:
medio september 2013

Gebedspunten
• Dank dat de ZakBijbelBond al bijna 100 jaar het Evangelie mag verspreiden in alle hier benodigde talen.
• Gebed voor Nederlandse Luisterbijbels; deze zijn niet voor handen.
• Gebed voor arbeiders; We komen veel tijd tekort bij het importeren van Bijbels, omdat we
simpelweg te weinig vrijwilligers hebben voor de overige werkzaamheden.
• Gebed voor giften om de voorraad met 160 talen aan gedrukte Bijbels/bijbelgedeelten op
peil te brengen
• Dat nog zoveel mogelijk mensen met het Evangelie bereikt mogen worden.

Is de zondagspreek van jouw kerk/gemeente te
downloaden via internet?
Behoorlijk wat ouderen hebben internet en sommigen geven aan uitleg te willen over hoe
ze de preek kunnen downloaden en beluisteren. In de praktijk blijkt niet iedereen de uitlegde handelingen te kunnen reproduceren. Sommigen blijven de drempel van het downloaden te hoog vinden. Hoewel men soms liever de preek uit eigen gemeente beluistert is de
kans groot dat er een preek op t.v. of radio gevolgd gaat worden.

De StoryTeller kan uitkomst bieden. Je kunt de ouderen met weinig pc
vaardigheden en de zieken in je gemeente heel eenvoudig helpen door
het mp3-bestandje met de zondagspreek vanaf je pc naar de StoryTeller te
‘slepen’ en hen een StoryTeller te overhandigen.
Dit apparaatje is zo simpel mogelijk gehouden en is daarom voor iedereen heel intuïtief in
gebruik. Door het gebruik van een interne speaker zijn er geen oordopjes nodig. De StoryTeller is
al jaren een succes op het zendingsveld en daarom enórm duurzaam. Je zult verrast zijn van de
geluidskwaliteit van de ingebouwde speaker (ook op een harder volume!). Je kunt er met gemak
met zijn 10-en tegelijk naar luisteren.
De StoryTeller heeft ook nog een ingang voor oordopjes, maar het gebruik van oordopjes is niet
aan te raden als je voor bepaalde frequenties afhankelijk bent van een gehoorapparaat.
De batterij gaat úren mee en kan binnen 1 uur opgeladen worden. Nog een leuk detail: Het zonnepaneel op de achterkant laadt de batterij ook met kunstmatige lichtbronnen op!

De zondagspreek verspreiden met een StoryTeller:
Makkelijker dan het branden van CD’s
Veel goedkoper
Kan jaren intensief gebruikt worden.
Groter gebruiksgemak (less is more!)
Verhoogt de kans op beluisteren

Bedankt voor uw steun in de verspreiding van Gods Woord

iDeal betaling
Het is nu mogelijk om via onze webshop
www.zakbijbelbond.nl Bijbels in allerlei talen te
bestellen én ook meteen te betalen met iDeal.
Dit werkt exact als het internetbankieren van
uw eigen bank en is ook net zo veilig.
Als je met iDeal vooruitbetaalt kunnen
we jouw bestelling dezelfde werkdag
nog aan je opsturen (tot 16:00 uur).

Ik ga op vakantie en neem mee
Het in handig zakformaat uitgevoerde
evangelisatieboekje ‘Gelukkig is…’
Beschikbaar in 47 talen!
‘Gelukkig is...’ mag niet in jouw koffer
ontbreken!
Bel 026 3338048 of bestel op
www.zakbijbelbond.nl
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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.

