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Scholieren en Senioren
Beide groepen mochten we bereiken in januari. In Alkmaar gingen we in
gesprek met scholieren die een studiekeuzedag bezochten. Op zoek naar wat
ze kunnen worden, mochten we vertellen wat ze al zijn: waardevol voor God. In
Veldhoven stonden we opnieuw op de Senioren Expo. Dit keer met de nieuwe
stand! Met veel mensen mochten we in gesprek gaan. Tussen de vele reacties
was daar ook Annemarie die kwam met een open hart en de wens om Jezus te
leren kennen: ze heeft in de stand haar hart aan Hem gegeven en gevraagd of
Hij de Heer van haar leven wil zijn. Prijs God voor deze bemoediging!
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Nieuw thema
Een foto van de nieuwe
stand met het thema:
'Gods cadeau voor jou'.
Op de tablet de enquête
met 3 vragen over
liefde. Het invullen door
bezoekers vormde een
mooie aanleiding voor
een gesprek!

Beurzen en training
Er staan 3 beurzen op de planning voor februari en maart. Voor de Nationale
Gezondheidsbeurs en de Huishoudbeurs zijn de roosters rond. Er komen veel
(nieuwe!) medewerkers! Een reden tot dankbaarheid. Het werk in de
Bijbelstand is heel mooi en fijn om te doen, maar vaak ook ronduit taai en pittig.
Wil je voor ons allemaal bidden? Op zaterdag 2 maart is er weer een
trainingsdag in Leeuwarden. Van harte welkom, ook als je niet meewerkt op
een beurs. Wil je bidden voor de trainingsdag en voor genoeg medewerkers op
de beurs Vrouw! die het weekend daarna is? De 55Plus Expo in Zwolle is
verplaatst naar november en gaat dus niet door in maart.

Agenda 2019
5 mrt, 1 april, 13 mei

Bidstond Alphen aan den Rijn

7-10 februari

Nationale Gezondheidsbeurs
Utrecht

16-24 februari

Huishoudbeurs Amsterdam

2 maart

Trainingsdag Leeuwarden

8-10 maart

Vrouw! Leeuwarden

4 mei

Trainingsmiddag Almere

11 mei

Trainingsdag Vriescheloo

23-29 mei

Libelle Zomerweek Almere

Dank!

2

We zijn heel blij met jullie betrokkenheid door gebed, praktische hulp en giften.
Gods zegen en onze hartelijke groet,
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, Den Haag
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:
Prins Willem-Alexanderpark 215,
3905 CG Veenendaal.
www.Bijbelstand.nl
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