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Johannes-evangeliën
We zijn blij te mogen melden dat
we weer Johannes-evangeliën in
zakformaat hebben. Het Johannesevangelie hebben we uitgegeven
in de Het Boek-vertaling. Dit omdat
veel ontvangers nog nooit eerder een
Bijbel gelezen hebben en deze parafrase beter aansluit qua taalniveau.

Zaterdag 4 okober is het zover!

Dan vieren we het 100-jarig bestaan van de ZakBijbelBond.

GRAAG NODIGEN WE JE UIT OM SAMEN MET ONS
DIT JUBILEUM TE VIEREN!
Iedereen die geïnteresseerd is in bijbelverspreiding
willen we hierbij van harte uitnodigen. Onze
viering en de presentaties worden gehouden
op de prachtige locatie van ‘De Westerbouwing’
(Westerbouwing 1, Oosterbeek).
Het laatste deel van ons programma vind
plaats in ons eigen kantoor, 800 meter verder
(Benedendorpsweg 188, Oosterbeek).
Beide locaties zijn rolstoelvriendelijk.
Vanaf 10:30 ben je welkom op Westerbouwing 1
in Oosterbeek. Om 11:00 uur start het programma.
Het volledige programma kun je raadplegen op
www.zakbijbelbond.nl/100jaar
De toegang, incl lunch, is gratis.
Er zal een collecte gehouden worden voor één van
onze bijbelverspreidingsprojecten.
AANMELDEN VOOR DEZE JUBILEUMDAG
IS WÉL NOODZAKELIJK.
Aanmelden kan via info@zakbijbelbond.nl
(met opgave van contactgegevens en het aantal
mensen), of via 026 3338048
of op www.facebook.com/ZakBijbelbond
Ook op 4 oktober kun je ons op bereiken
op 026 3338048.

Achterin ons Johannes-evangelie hebben we
het traktaat Stappen naar Vrede met God van de
International Tract Society geplaatst.

Het Boek voor kerst
Het is ons gelukt! Nu kunnen we ook Het Boek
Nieuw Testamenten met jouw eigen coverdesign
aanbieden in lagere oplages. Vanaf 100 stuks is dit
nu ook mogelijk.
Ontwerp bijvoorbeeld je eigen cover met de titel
‘Het Boek voor Kerst’.
Aanvragen kun je indienen via info@zakbijbelbond.nl
of bel met 026 3338048 voor meer info.
Ook kun je onze standaard uitgaven bestellen.
Deze zijn slechts € 1,50 bij afname van 50 stuks.

Evangelisatiekalenders
voor evangelisatieprijzen
Ansichtkaartenkalender Leven

Wandkalender
Woorden van Leven

Beschikbaar
in 23 talen

Beschikbaar
in 21 talen

Nu te bestellen op
www.zakbijbelbond.nl

Speciaal voor Amsterdam
Speciaal voor de organisatie BridgeMakers uit Amsterdam
hebben we 12.000 Johannes-evangeliën laten drukken met
hun eigen coverdesign.
Wil je ook Johannes-evangeliën verspreiden,
maar met je eigen coverdesign?
Vanaf 5.000 stuks is dit mogelijk.
Neem daarvoor contact met ons op
via info@zakbijbelbond.nl of bel met 026 3338048.

GEBEDSPUNTEN
• Dank voor de bijbelverspreiding welke
de ZakBijbelBond nu al 100 jaar mag
doen
• Dank voor de nieuwste druk met
Johannes-evangeliën
• Dank voor de AudioBijbels die we naar
Bagdad mochten sturen
• Dank voor de AudioBijbels die we naar
Nigeria mochten sturen
• Bid mee voor de christenen in Nigeria
• Bid mee voor de christenen in Irak

AUDIOBIJBELS VOOR BAGDAD | NIEUWS
Samen met jou hebben we 400 AudioBijbels aan de kerk in Bagdad geschonken!!!
Broeder Andrew uit Bagdad heeft ons 2 berichten geschreven:
Bericht 1:

Bericht 2:

Beste vrienden,
De respons op de AudioBijbels die jullie toegezonden hebben is fenomenaal. Er onstonden haast
opstootjes omdat iedereen ze wil hebben. De
mensen komen niet alleen van onze kerk. Er zijn
grote aantallen MOSLIMS DIE ZE OOK WILLEN
en ik probeer mensen te overtuigen dat ze echt
moeten afwachten tot er weer nieuwe toegestuurd worden.
Iedereen is gewoon zó opgewonden!

Update: Beste vrienden,
Zoals jullie weten gaat het slecht in Irak. Zoveel
van onze mensen hebben Nineve en Mosul
moeten ontvluchten. We hebben het hier over
200.000 mensen. De foto die ik heb toegevoegd
is van een familie waarvan alle leden door het
hoofd geschoten en gedood zijn.
Zoals je kunt zien zat deze familie hun Bijbel op
de bank te lezen toen het gebeurde.*
Alle christenen zijn gevlucht met slechts de kleren
bij zich die ze aan hebben. Het gevolg hiervan is
dat geen van hen nog een Bijbel heeft.
Daarom dat we de AudioBijbels ook uitdelen aan
hen die alles kwijt zijn geraakt. Ik had het niet
durven denken, maar deze AudioBijbels hebben
een bovennatuurlijke rol gekregen. Iedereen
bedankt die dit mogelijk heeft gemaakt!
Zegengroet uit Bagdad, Andrew

Andrew

*Red: deze foto hebben we bewust weggelaten.

Geef een AudioBijbel aan Bagdad door een
gift van € 35 over te maken op:
NL91 INGB 0000 0674 46
STG ZBB-Gospel for Guests
Ter attentie van: AudioBijbels voor Bagdad

AUDIOBIJBELS VOOR AFRIKA | NIEUWS
Dankzij een grote gift konden wij 100 extra luisterbijbels
beschikbaar stellen voor Nigeria. Deze luisterbijbels hebben we
geschonken aan stichting Elim, die ze daar uitdeelt in het Igede
taalgebied. Ze worden verspreid door de veldwerkers welke
de dorpen langsgaan om blinden, anders gehandicapten en
weduwen te bezoeken. Alle mensen die sociaal geïsoleerd zijn.
Het Igede gebied heeft de grootte van provincie Utrecht. In dit
deel van Nigeria, waar armoede de overhand heeft, wonen zo’n
300.000 mensen.
Wat een zegen dat wij het gesproken Levende Woord van God
gratis beschikbaar mogen stellen voor verspreiding in Nigeria
aan blinden, gehandicapten en weduwen.
Laat Gods Woord hier zijn werk doen!
Laten we daarom nog véél meer van deze AudioBijbels sturen naar Nigeria!
Dit doe je door een gift van € 35 over te maken op:

• Bid mee dat zoveel mogelijk mensen de
Heer Jezus persoonlijk mogen leren kennen als hun Redder.
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Dank je voor je onmisbare steun in de verspreiding van Gods Woord
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