Nieuwsbrief Juni 2019
Evangelisatie op consumentenbeurzen

Huishoudbeurs 2019:
Heidi: ‘Ik geloof wel dat
er iets is, en ook na dit
Marselis vertelt het
evangelie aan twee
vriendinnen op de
Huishoudbeurs

leven, maar ik heb te
veel vragen.’ Ze wordt
geroepen door haar
vriendinnen. ‘Moet je

Van de voorzitter…

weg?’ vraag ik haar.
‘Nee, ik neem hier

“En dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus, die U gezonden hebt.” (Joh. 17:3).

even de tijd voor’, zegt

In zijn gesprek met de Vader maakt de Heer Jezus duidelijk dat ‘eeuwig
leven’ veel meer is dan ‘eeuwig voortbestaan’. De kern is: relatie. Een relatie
hebben met God, met Vader, Zoon en Geest. Dat is de betekenis van echt
kennen. Van dat leven mogen we via de Bijbelstand vertellen aan de
bezoekers van de beurzen waar we staan. En aan u die dit leest kunnen we
vertellen hoe mensen, als ze die boodschap aannemen, door God gevuld
worden met blijdschap en vrede. Het is bijzonder dat dat keer op keer zelfs
ter plekke op beurzen gebeurt.

magazine LEVEN lezen!

ze. Heidi gaat het

God leren kennen, door Hem aangenomen worden als zoon, als dochter,
dat is werkelijk LEVEN. Vandaar ook dat het nieuwe magazine rond het
Lukasevangelie zo heet. Dit magazine bevat het boek Lukas en daarnaast
verschillende getuigenissen van mensen die het LEVEN gevonden hebben.
Het maken van dit magazine is een meerjarenproject geweest. Maar het is
nu klaar! We delen het magazine uit aan mensen die best graag eens in de
Bijbel willen gaan lezen. We stellen het ook tegen een lage prijs beschikbaar
voor ieder die het wil gebruiken in evangelisatiewerk. Je kunt het bekijken en
bestellen op www.godscadeauvoorjou.nu/leven.
Met de apostel Johannes willen wij blijven getuigen van het eeuwige leven
dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Doet u mee op uw plek?
Dan mogen we daarin voor elkaar bidden dat God dat getuigenis zal
zegenen.
Jaap Fijnvandraat
Voorzitter

Hilbrand leest de
kinderfolder voor.

Huisstijl en websites – van de penningmeester
In de vorige Nieuwsbrief heb ik u opgeroepen mee te werken door voor
het Bijbelstand werk te bidden en gevraagd of u aan het werk wilde
geven. Dankzij uw gebeden konden we de afgelopen periode
daadwerkelijk mensen bereiken op consumentenbeurzen en mochten
we zaaien (en soms oogsten). Dankzij uw gulle giften konden we 2018, in
tegenstelling tot voorgaande jaren, afsluiten met een kleine winst.
Hiervoor willen we u heel hartelijk danken. De winst bedroeg 138 euro,
het volledige financiële verslag kunt u vinden op de site onder “ANBI”.
Ook dit jaar zijn we naar de Libelle Zomerweek geweest. Op deze grote
beurs komen veel bezoekers, maar deelname is kostbaar, zo’n €5.700,-.
Daarnaast hadden we de vrijmoedigheid om opdracht te geven de
huisstijl en de websites te vernieuwen. Dit is hard nodig. De huidige huisstijl
past steeds minder goed bij deze tijd en de uitingen die we willen doen.
Mensen kunnen beter bereikt worden met betere websites (dit geldt met
name voor www.godscadeauvoorjou.nu, maar ook voor
www.bijbelstand.nl). Dit extra project kost €4.000,-.
Gebedsmail ontvangen?
Meld je aan:
info@bijbelstand.nl

Wilt u aan het werk blijven bijdragen? Uw gebed maar ook uw giften zijn
nodig, beiden zijn voorwaardelijk voor dit werk. Hem zij de eer.
Met vriendelijke groet,
Andre Reumerman
Penningmeester

Agenda najaar D.V.
14 september
Trainingsdag Utrecht
17-21 september
50Plusbeurs Utrecht
Hel
19 oktober
Trainingsdag Eindhoven
13-16 november
55Plus Expo Zwolle
22-28 november
Margriet Winter Fair Den Bosch
5-8 december
Winterfair Rotterdam
13-15 december
Landleven Winter Arnhem
Een presentatie in uw gemeente
over wat God doet in de
Bijbelstand? We zijn blij met uw
uitnodiging en komen graag!

Libelle Zomerweek 23-29 mei 2019. We kijken dankbaar terug op een
intensieve week waarin veel ontmoetingen mochten plaatsvinden, en
veel lectuur werd meegenomen.

Stichting tot Bevordering van Evangelisatie
Secretariaat: Prins Willem-Alexanderpark 215, 3905 CG Veenendaal
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

