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Emke de Jager

Van: De Bijbelstand <info=bijbelstand.nl@mail129.atl171.mcdlv.net> namens De 

Bijbelstand <info@bijbelstand.nl>

Verzonden: donderdag 1 februari 2018 20:12

Aan: emkedejager@gmail.com

Onderwerp: Nieuws uit de Bijbelstand
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Hulp nodig: Huishoudbeurs Amsterdam 17-25 februari 

Ná de Nationale Gezondheidsbeurs (1-4 februari) is het al weer tijd voor de 

Huishoudbeurs. Al jaren mogen we op deze beurs veel (voornamelijk) 

vrouwen ontvangen in en bij de Bijbelstand. Het rooster voor de komende 

Huishoudbeurs is nog niet helemaal rond! Zou jij een dagdeel mee willen 

werken? Je hulp is heel welkom. Kijk even in de agenda om te zien welke 

plaatsen er nog beschikbaar zijn en meld je aan via een mailtje naar 

info@bijbelstand.nl. 

   

Nieuw: naar de Libelle Zomerweek 21-27 mei 

We hopen dit jaar een voor ons nieuwe beurs te bezoeken: de Libelle Zomerweek, die gehouden wordt 

op het strand van Almere. De Libelle Zomerweek is een grote en jaarlijks 

drukbezochte beurs. We ervaren hoe God ons steeds bemoedigd en 

aangemoedigd heeft in het verlangen om voor deze beurs in te schrijven. In 

de voorbereidingen voor deze beurs leggen we contacten met christenen in 

(de omgeving van) Almere. En het is bijzonder om nu te zien hoe 

enthousiast het idee in 'christelijk Almere' ontvangen wordt! De kosten voor 

deze beurs zijn hoog: €5300,-! Daarom willen we een vraag neerleggen: wil 

jij iets aan deze kosten bijdragen? Elke euro is waardevol! Je kunt je gift 

overmaken naar NL35 INGB 0000 9432 00 t.n.v. St. tot Bevordering van Evangelisatie. Online doneren 

via de website kan natuurlijk ook. Alvast hartelijk dank! 
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Trainingsdag Leeuwarden 3 maart 

Dit voorjaar is er ook weer een trainingsdag. Deze wordt gehouden op 3 maart in Leeuwarden. Je bent 

van harte welkom! 

 

Wil je voor de komende beurzen en voor ons bidden? 

Onze hartelijke groet en Gods zegen, 

Richard en Emke de Jager 

              

  

  

 

De Stichting tot Bevordering van Evangelisatie is een organisatie die al ruim vijftig jaar actief is in het stimuleren en mogelijk maken van 

evangelisatie. Door met een Bijbelstand consumentenbeurzen in Nederland te bezoeken, biedt SBE de mogelijkheid om zelf actief, 

eventueel onder begeleiding, te (leren) getuigen van Jezus Christus. 

 

De activiteiten van SBE worden volledig gefinancierd vanuit giften. 

Giften kunt u overmaken op: 

IBAN: NL35INGB0000943200 

 BIC: INGBNL2A 

t.n.v. St. tot Bevordering van Evangelisatie, Houten. 

 

Je ontvangt deze mailing omdat je betrokken bent bij SBE. 

Klik hier om wijzigingen door te voeren of je voor deze mailing af te melden.  

Stuur deze mail door naar een vriend(in). 

Secretariaat: 

Dillenburg 2a, 

2404 EV  Alphen aan den Rijn. 

 

www.Bijbelstand.nl 

www.Godscadeauvoorjou.nu 

info@Bijbelstand.nl 
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