Bijbelverspreiding in vele talen

GEBEDSPUNTEN

NIEUWSBRIEF

Sinds 1914

We hebben veel punten om God voor te danken. Zo is het Bijbelfonds
verder gegroeid en hebben we hierdoor duizenden Bijbels en Nieuw Testamenten mogen drukken en gratis mogen verspreiden.

GEBEDS- &
December 2016

Ook wordt de BasisBijbel erg warm ontvangen. We hebben er al een paar
duizend van mogen distribueren. Veel christenen vinden deze vertaling
veel bijbelgetrouwer dan andere Bijbels in eenvoudiger Nederlands en
minstens zo makkelijk te lezen.

Ansichtkaartenkalender 2017

BasisBijbel als cadeau

Bid je met ons mee voor meer hulp op ons kantoor en magazijn? We ontvangen veel vragen voor Bijbels in allerlei talen, maar door gebrek aan
hulp kunnen we niet aan alle verzoeken gehoor geven.
Ook is het erg fijn als je mee wilt bidden voor onze financiën. We hebben
een groot aanbod in veel talen, maar door de lage omloopsnelheden van
Bijbels in veel talen en de hoeveelheid werk die dit aanbod met zich meebrengt, hebben we lang niet altijd budget om de voorraden aan te vullen.
Ook zouden we graag het gratis aanbod van Het Bijbelfonds verder uitbreiden met Bijbels in nog meer talen.

BINNENGEKOMEN BERICHT
Beste mensen van de ZakBijbelBond,
Ik wil graag jullie heel erg bedanken dat jullie de BasisBijbel in druk hebben
uitgegeven! Ik gebruik hem sinds ongeveer een jaar dagelijks op de Bijbel
App en had al vaker gedacht dat het toch zo fijn zou zijn om hem echt als
boek te hebben. Ik heb weleens gezocht op internet, maar op dat moment
bleek hij inderdaad alleen op internet beschikbaar te zijn. En nu is ie er!
Ik vergelijk regelmatig Bijbelteksten in verschillende vertalingen en ik vind
de BasisBijbel heel erg getrouw naast de NBG51 of de Statenvertaling. Dat
maakt het een ideale vertaling om moeilijkere teksten te begrijpen. Ik vind
de BasisBijbel echt een uitkomst!
Wonderlijk genoeg had ik deze week gebeden om de BasisBijbel in druk, ik
bad dat iemand het zou gaan uitgeven, ook omdat het zoveel mensen zou
kunnen helpen de Bijbel te begrijpen. Vanavond kreeg ik ineens een ingeving om te googelen of de BasisBijbel in druk verkrijgbaar was en meteen
zag ik hem staan bij de resultaten, bij de verwijzing naar jullie site! Zo'n bijzondere verhoring!
Ik ben er echt heel blij mee (dat is wel te merken hè? ;-)) Ik ga voorstellen of
onze gemeente de collecte af en toe voor de ZakBijbelBond kan bestemmen. Jullie doen echt waardevol werk!
Heel erg bedankt!
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Deze ansichtkaartenkalender kun je ophangen of neerzetten. Elke maand
heeft een foto met bijbeltekst. Als de maand voorbij is, houd je een ansichtkaart met bijbeltekst over. Aan de achterkant van het calendarium (de dagen
van de maand) staat een evangelisatieboodschap.
Deze ansichtkaartenkalender kun je bij ons bestellen in 31 talen: 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, Turks & Vietnamees.

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.

‘Jesusfilm’ in 16 talen

Kleurkalender 2017
De kleurkalenders voor kinderen zijn er weer. We kunnen
deze leveren in de volgende
talen: Albanees, Arabisch, Engels, Estlands, Frans, Grieks,
Italiaans, Kroatisch, Litouws,
Oekraïens, Perzisch, Pools, Roemeens, Russisch, Servisch, Slowaaks, Tigrinisch & Tsjechisch.

Design
Basis-layout: Lumineus Design
Vormgeving: ZakBijbelBond
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.

Geef de BasisBijbel als geschenk. De
paperback uitgave van deze Bijbel in
makkelijk Nederlands kost maar € 9,95.

Wandkalender 2017
Ook kun je bij ons wandkalenders in A4
formaat bestellen. Deze bestaan uit 6
pagina’s die aan beide kanten zijn bedrukt
en zijn beschikbaar in de volgende talen:
Albanees, Amhaars, Arabisch, Catalaans,
Ekegusii, Engels, Frans, Hongaars, Litouws, Nederlands, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch,
Spaans, Urdu & Welsh.

Deze bekende DVD naar het Lukasevangelie hebben we in 2 edities:
Editie 1: Albanees, Arabisch
(Standaard), Arabisch (Egypte), Darija,
Dari , Duits, Engels, Frans, Kabyle, Koerdisch-Bahdini, Koerdisch-Kurmandisch,
Koerdisch-Sorani, Nederlands, Pasjtoe,
Perzisch & Turks.
Editie 2: Amhaars, Arabisch (Sudan),
Bambara, Bengaals, Duits, Engels,
Fulani, Hausa, Mandinka, Somali, Soninke, Swahili, Sylheti, Tigrinisch (Ethiopië),
Urdu & Wolof.
Nu tijdelijk beschikbaar vanaf € 0,49 per
stuk op www.zakbijbelbond.nl.
Ideaal als kerstgeschenk om het Evangelie door te geven.

HET BIJBELFONDS DEELT UIT MET KERST

HET BIJBELFONDS DEELT UIT MET KERST

DANKZIJ JOUW STEUN

AUDIOBIJBELS VOOR AFRIKA

Dankzij de door u gedane donaties hebben we duizenden Arabische Bijbels,
Nieuw Testamenten en traktaten zelf kunnen drukken en gratis mogen verstrekken.
Hiernaast een foto van broeder Ferdy aan wie we recent 1008 Arabische Nieuw
Testamenten mochten meegeven.
Broeder Ferdy is actief evangelist in België en Nederland en komt met veel vluchtelingen in contact. Hij verdeelt niet alle exemplaren zelf, maar is deze partij op
komen halen namens een aantal evangelisten in België en Nederland.
Hij dankt jullie allemaal voor deze gift, waarmee het Evangelie weer verder verspreid kan worden onder Arabisch sprekenden.

INVESTEER IN HET BIJBELFONDS
Als je investeert in Het Bijbelfonds dan investeer je in verspreiding van Gods Woord onder 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
Namens de ontvangers van de Bijbels enorm bedankt!

OPNIEUW 1.000 ARABISCHE BIJBELS VOOR VLUCHTELINGEN
Het Bijbelfonds heeft opnieuw Arabische Bijbels ontvangen van het
Nederlands Bijbelgenootschap. Ditmaal 1.000 stuks in de begrijpelijke
Arabische Good News vertaling. Stuks voor stuk Bijbels in groot formaat. Hierdoor is het lettertype ideaal voor dagelijks gebruik. Je kunt
deze uitgaven en de door Het Bijbelfonds gedrukte uitgaven gratis bestellen op www.bijbelfonds.nl voor verspreiding onder vluchtelingen.

UPDATE ARABISCH-NEDERLANDSE BIJBELUITGAVEN
De Arabisch-Nederlandse bijbeluitgaven zijn enorm vertraagd. De hoeveelheid financiële steun welke we voor dit project hebben
mogen ontvangen is tot op heden nog niet toereikend. Van de benodigde 30.000-40.000 EUR hebben we voor dit project 3700 EUR
aan financiële steun ontvangen. De typesetting van deze tweetalige uitgaven wordt uitgevoerd in het buitenland. Onze partners hebben deze voorbereiding nog niet afgerond. Wel blijven we met in overleg om toch de typesetting af te krijgen.
We blijven voorlopig echter doorzetten. We hopen in een later stadium de Arabisch-Nederlandse bijbeluitgaven
alsnog te kunnen drukken en gratis door te geven. Mocht je vragen of wensen hebben n.a.v. de door jou gedane
giften: we horen het graag van je.
Om de ontvangen donaties voor dit project goed te besteden hebben we het Arabisch-Nederlandse evangelisatieboekje “Gelukkig is...” in een grote oplage laten drukken. Christelijke organisaties, maar ook kerken, gemeenten en particulieren kunnen deze boekjes gratis bij ons bestellen via www.bijbelfonds.nl voor gerichte verspreiding onder vluchtelingen.

Abigail, 60 jaren oud, woont in Zuidoost Nigeria in een klein dorpje in een gebied zonder verharde wegen, zonder electriciteit en
zonder stromend water. Het huisje waar ze in verblijft heeft geen
deur en het dak lekt. En ook niet iedere dag heeft ze voldoende
te eten. Ze leeft in armoede. Niet iedereen in haar buurt leeft zo
armoedig. Het komt door de omstandigheden waarin Abigail verkeert: ze is blind, heeft ernstige nekklachten en ze is weduwe.
Haar nekklachten heeft ze al sinds jong volwassene. Het belemmert haar om lang te zitten en om werk op het land te verrichten.
Toen ze 53 was, kreeg ze acuut glaucoma en binnen zeer korte
tijd was ze totaal blind. Ze voelde zich door iedereen verlaten en
had moeite om nog te geloven in een God. Een veldwerker van
Elim gaf haar training in orientatie en mobiliteit. Ze kon daarmee
in ieder geval rond het huis haar weg vinden. Vanwege haar nekklachten en haar blindheid was het moeilijk voor haar om naar de kerk te gaan, hoewel ze dat juist zo nodig had. Als de veldwerker
van Elim langskwam, las hij voor uit de Bijbel. Maar ze wilde graag vaker en meer bemoedigd worden door Gods Woord.
En toen kwam de dag dat ze een MegaVoice luisterbijbel kreeg met het Nieuwe Testament in haar moedertaal Igede. Wat was ze blij
en wat is ze nog steeds dankbaar dat ze nu iedere dag kan luisteren en gesterkt kan worden door Gods Woord. De MegaVoice luisterbijbel is zo gemakkelijk op te laden met zonnenenergie, daar heeft ze niemand voor nodig. Ze hoopt dat andere blinden, net als
zij, bemoedigd kunnen worden d.m.v. deze luisterbijbels op zonne-energie.

Help jij ons zoveel mogelijk luisterbijbels te verstrekken voor
verspreiding onnder gehandicapten en analfabeten in Nigeria?
Het kos t ons €35,- per luisterbijbel.
Je kunt dit project steunen door een gift over te maken aan:
NL91 INGB 0000 0674 46 t.n.v. Stg ZBB-Gospel for Guests o.v.v.
HET BIJBELFONDS - AudioBijbels voor Afrika

DRINGEND HULP GEVRAAGD
Heb jij tijd om te helpen met het inpakken van Bijbels en luisterbijbels voor Het Bijbelfonds? Elke bestelling die op
www.bijbelfonds.nl binnenkomt wordt namelijk in ons eigen magazijn verwerkt. Op dit moment hebben we een groot tekort aan
hulp bij het verzendklaar maken van de bestellingen.
Ook zoeken we nog extra hulp voor het bijhouden van onze website en onze facebookpagina.
Heb jij andere vaardigheden die je graag inzet voor het werk voor de Heer? Laat het ons weten!

