Nieuwsbrief Juni 2018
Evangelisatie op consumentenbeurzen

Huishoudbeurs 2018:
Hij rent langs de tafel
met boeken, maar blijft
Ingeborg in
gesprek op de
beurs Vrouw

ineens stokstijf staan.
Verbaasd roept hij uit:
‘Wat?!
Bestaat de Bijbel

Van het bestuur…
In het voorjaar van 2016 begon ik te bidden met als hulpmiddel het woord ezelin.
Dat is natuurlijk geen noodzaak maar het hielp mij in die periode ruim de tijd voor
gebed te nemen en daar ook enige structuur in aan te brengen. Iedere letter staat
voor een onderdeel in het gebed. De laatste letter N staat voor ‘Nodigen tot
toerusting’, ‘God uitnodigen mij toe te rusten om van Hem te getuigen wanneer Hij
mij daartoe leidt’. Ik had me nu eenmaal voorgenomen volgens ezelin te bidden en
sprak deze woorden vaak plichtmatig als slot van mijn gebed. Toch heeft dit gebed
grote gevolgen gehad voor mijn leven en voor dat van anderen. In de zomer van
2017 nodigde Emke mij uit voor een SBE trainingsdag in november. Ik ben daar
inderdaad naar toegegaan en meteen in de week erna stond ik op de beurs en
’s avonds om 21.50 uur, vlak voor sluitingstijd, gaven in de stand een moeder en
dochter hun hart aan de Heer. En nu mag ik ook samen met mijn man, André
Reumerman een rol spelen in het bestuur. André is per 1 januari 2018
penningmeester. Hij is de opvolger van Hans Noorlander die dit werk 18 jaar mocht
doen. We zijn als bestuur dankbaar voor zijn jarenlange inzet! Geen enkel gebed is
zonder gevolg en daar ben ik nog steeds diep van onder de indruk.
Bidt u ook voor Emke, Richard en voor alle andere vrijwilligers in de Bijbelstand?
Opdat ons het woord gegeven wordt bij het openen van onze mond, om met
vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken (Ef. 6: 19).
Durft u het aan om bij ieder gebed God uit te nodigen u toe te rusten om te
getuigen? Het zal niet zonder gevolgen blijven.
Hanneke Reumerman
Bestuurslid

in het Nederlands?!
En ik heb juist altijd al
willen weten wat er in
de Bijbel staat!!'
(Lucas, 11 jaar)

Jan in actie op de
Senioren Expo. Aan veel
ouderen mochten we
het evangelie vertellen.

Dankbaar terugkijken
Als we terugkijken naar het afgelopen voorjaar, zijn we dankbaar voor:
-

Steeds voldoende medewerkers, waaronder ook een hoop nieuwe
gezichten.

-

De trainingsdag in Leeuwarden.

-

De presentaties in Utrecht en in Leiden over wat God doet in de
Bijbelstand.

-

De contacten met bezoekers op de Senioren Expo, de Nationale
Gezondheidsbeurs, de Huishoudbeurs, de beurs Vrouw en de Libelle
Zomerweek. Wil je bidden dat God nawerkt in de harten van de
bezoekers en dat de meegenomen lectuur/Bijbel gelezen wordt?

-

Alle steun van jullie als trouwe gevers en bidders. Jullie hulp is hard nodig
om dit mooie werk te kunnen blijven doen.

Nieuwe stand ‘Gods cadeau voor jou’ en najaar 2018
We zijn bezig met de voorbereidingen en het bouwen van een nieuwe stand.
Aan de wand komt de tekst: ‘Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste
wat je hebt…’ In de stand willen we wat interactie aanbieden d.m.v. de
mogelijkheid om een vraag te stellen op een tablet. Wij hopen dat het zal
bijdragen tot meer contact. De agenda voor het najaar stroomt al weer vol.
Overweeg je om eens mee te werken, meld je dan aan voor een trainingsdag!
We willen in het najaar ook het project ‘LEVEN’ afronden: het Lukasevangelie in
uitnodigende magazine-vorm. Een hele klus, maar het wordt prachtig.

Agenda najaar D.V.
7-9 september
Landleven Arnhem
18-22 september
50Plusbeurs Utrecht
Hel
29 september
Trainingsdag Winschoten
10 november
Trainingsdag Alphen a/d Rijn
23-29 november
Margriet Winter Fair Den Bosch
5-9 december Winterfair
Rotterdam
Gebedsmail ontvangen?
Meld je aan via
info@bijbelstand.nl
Een presentatie in uw gemeente
over wat God doet in de
Bijbelstand? We zijn blij met uw
uitnodiging en we komen heel
graag!

De Libelle Zomerweek was een groot succes! Het was alle 7 dagen
droog en zonnig. We hadden een mooie plek en hebben heel veel
gesprekken mogen voeren. Prijs God voor deze mogelijkheid!

Stichting tot Bevordering van Evangelisatie
Secretariaat: Dillenburg 2a, 2404 EV Alphen aan den Rijn
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, Den Haag.

www.Bijbelstand.nl
www.facebook.com/Bijbelstand
www.Godscadeauvoorjou.nu

