Bijbelverspreiding in vele talen

GEBEDSPUNTEN
We danken God voor de verdere uitbreiding van Het BijbelFonds en voor alle
Bijbels en evangelisatiemateriaal welke verspreid zijn. Ook vragen we Hem om
Zijn zegen te verbinden aan de verdere verspreiding van de Bijbels. We bidden
dat zoveel mogelijk mensen mogen inzien dat alleen het offer van de Heer
Jezus hen kan redden.
We danken God ook voor de binnengekomen giften welke we hard nodig hadden om het werk voort te kunnen zetten. Ook vragen we God om arbeiders te
sturen voor hulp op ons kantoor. Er is veel werk, maar weinig ‘mankracht’.

GEBEDS- &
NIEUWSBRIEF

Sinds 1914

Zomer 2018

NIEUWE EDITIES VAN DE BASISBIJBEL
Steeds meer mensen ontdekken en waarderen de BasisBijbel in makkelijk Nederlands. Met jullie steun hebben we nieuwe edities uitgebracht.
Ze zijn allemaal direct leverbaar op www.zakbijbelbond.nl/basisbijbel

DE NIEUWSTE LUISTERBIJBEL-SPELERS
COLOFON

BASISBIJBELS IN
MEDIUM FORMAAT

BASISBIJBELS IN GROOT FORMAAT

99e jaargang, zomer 2018
Contact
Telefoon:
Postadres:
E-mail:
Internet:

LUISTERBIJBEL MET 1 TAAL

LUISTERBIJBEL MET 2 TALEN



Door de verbeterde ergonomische vorm liggen ze nóg fijner in de
hand.



De speakerkwaliteit was al erg goed, maar is nu verbazingwekkend
goed! Dit moet je echt horen...



De knoppen zijn nog soepeler te bedienen.



Beschikbaar in enorm veel talen. De 2-talige editie kan met elke gewenste combinatie van 2 talen worden geleverd.

Probeer de luisterbijbel zelf uit! Bestellen kan op www.zakbijbelbond.nl
Stuur je ‘m toch liever weer terug? Geen probleem, stuur de luisterbijbel in
een enveloppe binnen 31 dagen terug en je ontvangt je complete aankoopbedrag retour. Graag wel even een briefje toevoegen met jouw gegevens,
zodat we weten aan wie we het geld over mogen maken.

ZAKBIJBELBOND IN JE TESTAMENT?
Je kunt ons werk ook steunen door de ZakBijbelBond op te nemen in je
testament. Een notaris kan dit voor je opstellen. Dit kan doormiddel van
een erfstelling (de ZakBijbelBond ontvangt een vastgesteld percentage van
je erfenis) of door middel van een legaat (een vastgesteld bedrag/
bezittingen). Zo kan jouw vermogen, groot of klein, ook na jouw overlijden
ingezet worden voor Gods koninkrijk.
Voor meer informatie: stuur een e-mail naar info@zakbijbelbond.nl
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steun
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HuisBijbel
026 3338048
Postbus 141, 6860 AC Oosterbeek
info@zakbijbelbond.nl
www.zakbijbelbond.nl
www.facebook.com/ZakBijbelBond

harde kaft
21 x 14 cm
art.nr. 3101732
€ 29,95
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STG ZBB-Gospel for Guests

Paperback

HuwelijksBijbel
harde kaft & goudsnede
21 x 14 cm
art.nr. 3101747
€ 29,95
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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.
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.

art.nr. 3101711
18 x 12 cm
€ 9,95

NIEUW TESTAMENTEN IN ZAKFORMAAT

BasisBijbel NT - standaard editie
paperback
14 x 10 cm
art.nr. 3102711
€ 2,95

Hardcover
art.nr. 3101731
18 x 12 cm
€ 16,95

BasisBijbel NT - ‘voor jou’
paperback
14 x 10 cm
art.nr. 3102712
€ 2,95

De inhoud van beide Nieuw Testamenten is hetzelfde.
Je vindt het traktaat ‘Stappen naar Vrede met God’ als bijlage achterin.

Vivella met
zilversnede
art.nr. 3101741
18 x 12 cm
€ 29,95

GRATIS BIJBELS VOOR VERSPREIDING VAN GODS WOORD

GRATIS BIJBELS VOOR VERSPREIDING VAN GODS WOORD

9.000 pocket NT’s in Perzisch

ONZE WERKWIJZE


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 uitgedeeld aan o.a. gevangenen, vluchtelingen, toeristen, prostituees, zwervers, chauffeurs & studenten.

LUISTERBIJBELS VOOR NIGERIA
Nigeria is geregeld in het nieuws vanwege aanslagen. Mensen smachten er naar Gods Woord. Het percentage analfabeten is echter
enorm hoog. Er is een grote behoefte aan het gesproken Woord van God. Wat mooi is het dan om juist dit land van luisterbijbels te
voorzien.
Daarom vragen wij je met klem om één of meerdere luisterbijbels voor Nigeria te sponsoren. De luisterbijbels worden dorp aan dorp
verspreid en overhandigd aan geïsoleerde mensen zoals bejaarden of gehandicapten. De vreugde die dit brengt is enorm! Denk aan
allen die vervolgens meeluisteren naar het gesproken Woord. Wereldwijd is gebleken dat een luisterbijbel in warme culturen gemiddeld maar liefst 10 mensen bereikt. We maken gebruik van praktisch onverwoestbare luisterbijbel-players die tevens bestand zijn
tegen een hoge vochtigheidsgraad.
In de Perzische taal (ook wel ‘Farsi’ genoemd) heeft het Bijbelfonds 9.000 Nieuw Testamenten in zakformaat op voorraad gekregen. De
gebruikte bijbelvertaling is het beste te vergelijken met de Herziene Statenvertaling. De Nieuw Testamenten zijn aan Het Bijbelfonds
geschonken door organisatie Elam, welke gevestigd is in Groot Brittannië. Door de samenwerking tussen Elam en Het Bijbelfonds hoeven bestellers geen transportkosten van Groot Brittannië naar Nederland te betalen. Deze Perzische Nieuw Testamenten in zakformaat
kun je gratis bestellen op www.bijbelfonds.nl

Mogen er met jouw steun nog meer luisterbijbels in Nigeria uitgedeeld worden? Je kunt op deze manier écht veel betekenen voor dit land en haar inwoners.
Met € 35,- sponsor je 1 luisterbijbel
Je kunt dit project steunen door je gift over te maken aan:

CHINESE NIEUW TESTAMENTEN
Jaarlijks bezoeken veel Chinese toeristen ons land. Speciaal voor hen heeft Het Bijbelfonds nu ook
Nieuw Testamenten in het Chinees op voorraad genomen. Het zijn NT’s in zakformaat, zodat de
toeristen deze gemakkelijk bij zich kunnen steken. De geschreven Chinese taal maakt gebruik van
symbolen, níet van letters. Deze Nieuw Testamenten zijn dan ook geschikt voor bijna alle Chinezen
welke van het vaste land van China komen. Mensen uit Hong Kong en Taiwan kunnen deze NT’s
vaak ook lezen, hoewel zij normaliter nóg meer symbolen gebruiken in hun geschreven taal.
Gratis te bestellen op www.bijbelfonds.nl

NL91 INGB 0000 0674 46
o.v.v. Het Bijbelfonds - Luisterbijbels voor Nigeria

GEBED & FINANCIËLE STEUN GEVRAAGD
Het Bijbelfonds ontvangt aanvragen voor een groeiend aantal talen. Graag breiden we daarom het assortiment gratis Bijbels nog verder
uit. We kunnen vanuit Het Bijbelfonds zéér goedkoop aan Bijbels komen omdat we deze zelf importeren of zelf laten drukken. In de
meeste talen kost een Bijbel ons maar 7,50 EUR, wanneer wij deze in een grotere partij inkopen. We hebben echter extra financiële
steun nodig om Bijbels in de meest gangbare talen gratis te kunnen verstrekken aan christenen die deze uitdelen aan geïnteresseerden.
We willen je dan ook vragen Het Bijbelfonds financiëel te steunen en voor deze bediening te bidden.

WAAROM HET BIJBELFONDS?




Het Bijbelfonds verstrekt Bijbels absoluut gratis en vraagt géén vergoeding van de kostprijs!
Ook niet wanneer wij grotere hoeveelheden Bijbels gratis verstrekken.
De Bijbels zijn immers al door binnengekomen giften betaald!
Door onze jarenlange ervaring en wereldwijde contacten kunnen wij zeer scherp inkopen.
Gemiddeld sponsor je met 7,50 EUR al een complete Bijbel. Dat is inclusief plaatsing/overhandiging.

Dank je voor jouw steun

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!

Dank je voor jouw steun

