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NIeuWSBRIeF

van de PenningMeester ANDRÉ REUMERMAN

Hartelijk dank voor uw steun!
Mijn opa zei altijd: “Je moet werken alsof bidden niet helpt
en bidden alsof werken niet helpt”. dit komt in mijn gedachten op als ik denk aan het werk van de SBe.
Sinds ik begin dit jaar als penningmeester in het bestuur
zit, zie ik dat we zo goed als mogelijk voorbereid naar de
beurzen gaan met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken en te vertellen over de here Jezus. We doen dit door
te werken vanuit een ruime, professioneel uitziende stand
op een mooie locatie, met elke keer een aansprekend
thema. We zorgen dat er iets is waarmee we met mensen
in gesprek kunnen komen zoals een banner, of een kaartje
om mee te geven, en dat ziet er ook mooi uit (zo goed dat
deze nu ook meer en meer door anderen bij evangelisatie
gebruikt worden). er is een duidelijke planning en aan medewerkers wordt een training voor de beurs aangeboden.
dit alles doen we biddend zodat we geleid worden tot
de juiste keuzes. We vragen extra gebed voor tijdens de
beurzen, ook door de gebedsmail die emke stuurt aan het
einde van elke beursdag. dit extra gebed is hard nodig
omdat deze consumentenbeurzen het terrein van de vijand
zijn waar alleen de heer ons kan beschermen en met zijn

Over evangelisatie op beurzen

engelenmacht om de stand heen kan staan. Alleen de
heer kan bezoekers sturen die voorbereid zijn op een open
gesprek. Alleen de heer kan de medewerkers de juiste
woorden geven op het juiste moment.
We ervaren en zien dat de heer het werk mogelijk maakt
en ook rijk zegent. gelovige bezoekers worden bemoedigd, (nog) niet-gelovigen, zoekers en twijfelaars horen
het evangelie en sommigen geven hun hart aan de heer.
Fantastisch. Wilt u helpen met bidden? velen van u doen
dit al, daar danken we u hartelijk voor. Wilt u dit alstublieft
blijven doen?
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“extra gebed is hard nodig omdat de
beurzen het terrein van de vijand zijn,
waar alleen de heer ons kan beschermen.”

Wilt u helpen met werken door het werk mogelijk te maken
door ﬁnanciële ondersteuning? velen van u doen dit al, ook
hier zijn we heel dankbaar voor. toch hebben we vrijmoedigheid u te vragen of u wilt overwegen of u dit jaar nog
wat extra kunt geven. De afgelopen boekjaren moesten
we steeds afsluiten met een verlies, het zou fijn zijn als
het dit jaar anders was.
tot slot dit: de SBe betaalt de kosten van beursdeelname,
stands, thema’s en literatuur. De SBE betaalt de werkers
niet, zij zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van
giften van hun achterban. Wilt u ook aan hen denken?
giften voor werkers kunnen worden overgemaakt naar de
SBe of naar stichting Nehemia onder vermelding van project Alphen (Richard & emke de Jager) en project veldhoven (Jaap en Frouwke Noorlander).
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uit gesPrekken
‘Ik geloof niet in schuldgevoel,
maar dat ik mag doen wat ik wil’

agenda vooRJAARSBeuRZeN
Wij hopen de volgende beurzen te bezoeken in het voorjaar van 2019:
Naam beurs
Studie experience
Senioren expo
Nationale gezondheidsbeurs
huishoudbeurs
trainingsdag evangelisatie
vrouw!
55Plus expo
libelle Zomerweek

Plaats
Alkmaar
veldhoven
utrecht
Amsterdam
leeuwarden
leeuwarden
Zwolle
Almere

Datum
10 januari
15-20 januari
7-10 februari
16-24 februari
2 maart
8-10 maart
20-23 maart
23-29 mei

Wil je een dagdeel meewerken? een gebedsmail in je mailbox na elke beursdag?
laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@bijbelstand.nl.
We gaan ook in 2019 weer 1x per maand samen bidden voor het beurswerk. van
harte welkom om (een keer) met ons mee te bidden! Kijk voor de actuele data op
www.Bijbelstand.nl/agenda.

uitgenOdigd(?)
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nieuw kersttheMa
Jezus is gods cadeau voor jou!
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de bijbel dichtbij
het lukasevangelie als magazine

We genieten er altijd van om in
(kerk)gemeenten te laten horen
en zien wat vader god doet in
de Bijbelstand. ook bij jullie in de
gemeente komen we graag een
keer langs om wat verhalen te
vertellen over gods warme hart
voor verloren mensen. We kijken uit
naar jullie uitnodiging!
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PenningMeester sbe
‘SBe medewerkers zijn afhankelijk
van giften van hun achterban’

in de bijbelstand

Schuldgevoel
Of vrijheid?
Joke zit op het bankje. Als ze
door Gods cadeau voor jou
bladert, ga ik op mijn knieën bij
haar zitten. ‘Waar staat uzelf?’
vraag ik bij het plaatje van de
kloof met de brug. Ze wijst
naar het midden van de brug.
‘En waarom die plek?’ ‘Daar is
een horizontale lijn. Dat zijn de
mensen. En een verticale. Dat is
de verbinding met jezelf. En het
voorbeeld van Jezus.’
‘Wie is hij voor u?’ ‘Gewoon,
een voorbeeld. Ik hecht geen
waarde aan dat Hij stierf.
Anders gaat alles weer over
schuldgevoel en zonde en dat
vind ik zo akelig. Daarom geloof
ik dat je altijd mag doen wat je
zelf wil.’
Het klinkt alsof ze haar standpunt moet verdedigen. Maar
haar ogen worden warm en
zacht als ik vertel hoe God haar
gemaakt heeft voor een leven
in relatie met Hem. Nu zij haar
doel mist, heeft Jezus Zijn leven
gegeven om haar schuld eens
en voor altijd te betalen, zodat
ze vrij kan genieten van de relatie met God. ‘Wat is dat mooi.
Dat zet het verhaal in een heel
ander licht. Dankjewel!’, zegt ze.

“schuldgevoel vind
ik zo akelig. Daarom
geloof ik dat je
alles mag doen wat
je zelf wilt”

een wijntje en de eeuwigheid
‘Ik zoek de notaris’, zegt Klaas. ‘Ik wil mijn levenstestament op laten
maken.’ ‘Nu u toch met uw toekomst bezig bent, waar gaat u die eigenlijk doorbrengen?’ Hij lacht hard. ‘Laten we daar eens een avond over
praten met een goed glas wijn.’ Het lijkt me een uitstekend idee, zowel
het gesprek als de wijn. Maar hij meent het niet helaas… ‘Grapje hoor, ik
heb daar geen tijd voor.’ ‘Als je 40 jaar lang werkt voor je pensioen, zou
je dan geen glaasje de tijd hebben om te praten over de eeuwigheid?’
‘Daar zit wat in...’ reageert hij. En als hij even later richting de notaris
gaat in de stand achter ons, heeft hij het evangelie gehoord. Zal hij de
laatste jaren van zijn leven doorbrengen in relatie met God?!

Het mooiste kerstcadeau
Op de kerstbeurzen staan we met een nieuw thema met de prachtige
boodschap: God houdt van jou. Hij geeft jou het mooiste cadeau. Jezus is
Gods cadeau voor jou! Bovenstaande afbeelding hangt als banner in de stand
en staat op de kaart die we uitdelen. Op de komende voorjaarsbeurzen willen
we inhoud te geven aan ditzelfde thema, maar dan in de nieuwe stand die nu
gebouwd wordt.

Nieuw bij SBE
Onze nieuwe voorzitter Jaap Fijnvandraat
is al jaren betrokken bij SBE en staat
regelmatig op een beurs. Els Hoekstra is
de nieuwe secretaris. Ze is enthousiast
over hoe mensen bereikt worden via de
Bijbelstand en wil in deze rol meewerken
aan dit belangrijke evangelisatiewerk.

Lukasmagazine LEVEN
In 2011 konden we als SBE Bijbelstand 1400 Bijbelstandbijbels laten drukken. Een Nieuw Testament (Het Boek)
met quotes, een getuigenis, een uitleg van het evangelie
en nog wat meer. We wilden graag niet alleen een deel
van Gods Woord kunnen meegeven, maar ook duidelijk vertellen hoe je een relatie, een band met God kunt
krijgen. Dus: hoe begin je met geloven?
Voor ons als christenen, kinderen van Vader God, is veel
duidelijk en logisch. Voor iemand die (nog) niet gelooft,
is veel onduidelijk. Geweldig was het bijvoorbeeld toen
een mevrouw in de stand kwam vertellen dat de Bijbelstandbijbel, die ze jaren geleden ontving, haar uiteindelijk
bracht bij de Auteur. Prijs God!
In de loop van de jaren zijn er inmiddels zo’n 1300 Bijbelstandbijbels gericht meegeven aan belangstellenden.

De Bijbel dichtbij

Een aantal jaren geleden kregen we (gratis) 1500 stuks
van het Marcusmagazine, ‘Levensveranderend’, met de
tekst van het Marcusevangelie. Door bezoekers werd dit
blad meegenomen. Met een mevrouw die het blad op
een beurs zag, raakten we in gesprek. Zij vertelde dat ze
‘uit het leven’ wilde stappen. De uitgestoken liefdevolle
hand van God bracht haar bij de Heer Jezus en zij koos
die avond voor LEVEN met Jezus. Prijs God!

Door deze en andere ervaringen wilden we graag het
Lukasevangelie als magazine gaan vormgeven, met een
uitleg van het evangelie in de vorm van ‘Gods cadeau
voor jou’. In een tijd waarin mensen steeds minder lezen,
proberen we op deze manier de Bijbel toch heel dichtbij te brengen. Dankzij een mooi legaat, konden we dit
project opstarten.

Voor Henk en Lilian

Royal Jongbloed gaf toestemming voor het gebruik van
de tekst. Een werkgroep (Gerda en Gerard Hoddenbagh, Linda Schreuder, Emke de Jager, Frouwke en Jaap
Noorlander) schreef per hoofdstuk informatieve blokjes.
Samen met Iris Meijer van Heartbeat Design gaven Emke
en Jaap het magazine vorm. Met foto’s, columns, getuigenissen en een eigentijdse opmaak is er een magazine
ontstaan waarvan wij geloven dat het ‘Henk en Lilian’,
die staan voor onze denkbeeldige doelgroep, aanspreekt.
Na meer dan een jaar hard werken, zal het Lukasmagazine LEVEN begin januari 2019 beschikbaar zijn om mee
te geven. We kunnen 10.000 stuks laten drukken!
Bid mee dat bezoekers van de Bijbelstand het magazine
meenemen, gaan lezen en het LEVEN vinden! Wij kijken
er verwachtingsvol naar uit wat onze God met en door
dit magazine gaat doen.

