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Engelse NIV Bijbel

Poolse Bijbel

Traktaten voor maar € 0,05

Arab./Ned. evangelieboekje

Albanese Bijbel

Luisterbijbel met FM radio

De BasisBijbel wordt gedrukt!

1398 pagina’s - 18 x 12 cm - € 9,95 (paperback) - € 16,95 (hardcover)
De BasisBijbel is een begrijpelijke bijbelvertaling die trouw wil blijven aan de oorspronkelijke teksten. De vertaling is tot stand gekomen door de tekst uit de Statenvertaling naar makkelijker Nederlands om te zetten. De BasisBijbel is in 2013
als online Bijbel verschenen en telt nu al meer dan 30.000 actieve lezers!
De ZakBijbelBond heeft de exclusieve licentie gekregen om de BasisBijbel te mogen drukken. We zijn blij te kunnen melden dat de BasisBijbel naar verwachting
in juli 2016 in de boekhandel zal liggen.
“Wat fijn dat deze Bijbel in druk verschijnt!
Ik gebruik hem regelmatig in mijn preken,
vooral in de jongerendiensten, vanwege de heldere tekst.”

Sender

Stripboek voor vluchtelingen
‘Hij leefde onder ons’ vertelt over het leven van de Heer Jezus naar de evangeliën. De afgelopen 25 jaar is dit stripboek in meer dan 40 talen en meer dan
48.000.000 stuks verspreid en is velen tot zegen geweest.
Deze speciale Arabische editie heeft als extra bijlage de zaligsprekingen uit het
evangelie van Matthëus. Dit is speciaal gedaan om de doelgroep zo goed
mogelijk te bereiken met het Evangelie.
De vertaling naar het Arabisch is uiterst zorgvuldig
verzorgd in het Midden-Oosten en door diverse
christelijke proeflezers gecontroleerd. Het stripboek
is op 70 grams helderwit papier gedrukt. Het lettertype is vergroot, zodat de leesbaarheid optimaal is.
Een prachtige kans om het Evangelie te verspreiden
onder Arabisch sprekende vluchtelingen.
We hebben een grote hoeveelheid op voorraad.
Per stuk € 1,50. Bij 150 stuks slechts € 1,25.
Te bestellen via www.zakbijbelbond.nl

Simpel en doeltreffend: Plaats thuis een
digitale Bijbel op de Sender via de USB ingang. Vervolgens kun je de digitale Bijbel
overal en op elk moment kopiëren naar een
mobieltje via de kleinere micro USB poort.
Voordelig: Je hebt geen MicroSD kaartjes
meer nodig om digitale Bijbels te verspreiden. Zo kun je veel geld besparen.

Simply The Story
Bijbelse verhalen nauwkeurig en boeiend
doorvertellen. Een waardevolle manier
van evangelieverspreiding.
Nu ook in Nederland!
Kijk snel op www.simplythestory.nl

VERNIEUWDE WEBSITE
Makkelijk online doneren en/of gratis Bijbels bestellen kan nu via onze nieuwe website. Het internetadres is hetzelfde gebleven: www.bijbelfonds.nl

GEBEDSPUNTEN
 We danken God voor de groei van Het
Bijbelfonds
 We danken God dat we de BasisBijbel mogen drukken.

GRATIS BIJBELS VOOR VLUCHTELINGEN

 Ook bidden we voor hulp op ons kantoor

Begin dit jaar hebben we duizenden Arabische Bijbels gratis verspreid.
Zo hebben we bijvoorbeeld Arabische Bijbels naar Krimpen aan
den IJssel mogen sturen.
Deze Bijbels zijn via lokale broeders en zusters overhandigd aan
vluchtelingen uit opvanglocatie
De Stuw. De dames op deze foto
begonnen al gelijk te zoeken
naar hen bekende passages in
hun Arabische Bijbel.
“Zij zijn bijzonder dankbaar en ze hebben ons gevraagd hun dank over te brengen:
God bless you all!”
Dankzij jouw financiële steun mogen we ook nu weer duizenden uitgaven gratis aanbieden voor verspreiding onder vluchtelingen.
Complete Arabische Bijbels, Nieuw Testamenten en traktaten voor volwassenen en
kinderen zijn nu gratis te bestellen op www.bijbelfonds.nl

INVESTEER IN HET BIJBELFONDS
Als je investeert in Het Bijbelfonds dan zorg je er voor dat Gods
Woord geschonken wordt aan hen die geen Bijbel hebben.
Dit doe je door je financiële steun over te maken aan:
NL91 INGB 0000 0674 46 t.n.v. Stg ZBB-Gospel for Guests o.v.v.
HET BIJBELFONDS

LUISTERBIJBELS VOOR OUDEREN
Het Bijbelfonds is begonnen luisterbijbels te verstrekken aan ouderen van dagen in
verzorgingstehuizen. Het kunnen luisteren naar de Bijbel is een uitkomst voor hen
die niet zo makkelijk meer een gedrukte Bijbel ter hand kunnen nemen of zelfs
slechtziend of blind zijn. De eerste luisterbijbels zijn al verstrekt en
werden erg warm ontvangen. Ook krijgen we steeds te horen hoe
enorm men ervan genoten heeft om op zo’n eenvoudige manier
naar Gods Woord te kunnen en mogen luisteren.
Het kost Het Bijbelfonds € 35,- om 1 luisterbijbel te overhandigen.
Help jij ons zoveel mogelijk luisterbijbels te overhandigen aan ouderen?

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

