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Doelstelling
De Bijbelvereniging (v/h De Nederlandse Gideons) heeft
als doel te zorgen voor de blijvende aanwezigheid van
het Evangelie door gratis verspreiding in hotels, motels,
pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, gevangenissen en op schepen.

Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Dhr. B.W. Kraaijeveld, voorzitter a.i., Zierikzee
Drs. J. van Bolhuis, secretaris, Wildervank
Ir. W.V. Struik, penningmeester, Den Haag
Mw. I. Develing - Pieterman, Zwartebroek
Prof. dr. M.A. van Hoepen, Sommelsdijk
Mw. A. van der Kolk - Sierksma, Hoogland
Mw. dr. J.G. Mooi, Hoogmade
Dhr. W. Uittenboogaard, Noordgouwe
Dr. ir. M. Verhage, Huizen
Drs. J.H. Verheij, Leiden

Medewerker:

Een mooi
moment voor...
... Kostbare tijd

Dhr. H. Kamminga, Rotterdam, 010 41 57 908

hotels
pensions
recreatiecentra
ziekenhuizen
verpleeginrichtingen
gevangenissen
schepen

Eensgezind en enthousiast
De Bijbelvereniging is een bijzondere club. Gelukkig
is het in ons land mogelijk eensgezind en enthousiast
samen te werken met leden van (op dit moment acht)
verschillende kerkelijke gezindten. We kunnen over
kerkgrenzen heen in actie komen voor en door dezelfde
Heer. We ervaren dit als zeer stimulerend. Dit initiatief
zal u ongetwijfeld aanspreken, ook al kent u onze vereniging niet of nauwelijks. Wilt u meer weten, veel is te
lezen op www.bijbelvereniging.nl.

Uren, dagen, maanden, jaren...
...vliegen als een schaduw heen. Wie kent ze niet,
deze bekende liedregels? Ze bepalen onze tijd hier
op aarde. We staan er bij stil als er belangrijke gebeurtenissen om ons heen plaatsvinden. Plezierige
maar ook minder plezierige. Deze keer hebben we
in ieder geval goed nieuws voor u: twee bijzondere
momenten die we met u willen delen. Een jubileum en
een nieuwe uitgave.

Positief geluid
In 1948 werd onze vereniging opgericht naar
Amerikaans voorbeeld. Dat betekent dat we dit jaar
60 jaar bestaan. Reden voor een bescheiden feestje.
En bij een feest hoort een cadeau. Vandaar dat we
besloten hebben een speciale editie uit te brengen:
Kostbare tijd. Een boekje met een positief geluid: belangrijke teksten uit de Bijbel die ons bemoedigen in
moeilijke tijden, met name voor hen die weten voor
het einde van hun leven te staan..

Kracht van boven
De Bijbel is al eeuwenlang een bron van inspiratie.
Voor ons dagelijks bestaan, maar ook voor hem of
haar die het levenseinde nabij weet. ‘Kostbare tijd’ is
speciaal geschikt voor gebruik in hospices en ziekenhuizen, waar wij het gratis gaan verstrekken. Kracht
van boven ervaren mensen vooral in moeilijke periodes. Daar zal ‘Kostbare tijd’ duidelijk in voorzien.
Het boekje is praktisch klaar. Op 30 oktober zal het
eerste exemplaar worden overhandigd aan mevrouw
Hannie van Leeuwen. U zult er ongetwijfeld meer
over horen of lezen...

Geen subsidies!
U zult begrijpen dat er geld nodig is om dit boekje te ﬁnancieren en ons initiatief in stand te houden. Onze vereniging krijgt namelijk geen subsidies. Alleen door uw
ﬁnanciële betrokkenheid kunnen we hiermee doorgaan.
Wat ons betreft op naar het volgende jubileum! Vandaar
dat het in meerder opzicht een belangrijk moment is voor
ons. We doen een beroep op uw kostbare tijd om geld
over te maken. Het mooiste zou zijn als u ons voortaan
elk jaar een vast bedrag wilt geven.

Veel werk
Naast deze speciale editie gaan we natuurlijk gewoon
door met de verspreiding van de Bijbel. Elk jaar zo’n
15.000 exemplaren. Ook daarvoor is uw jaarlijkse vaste
bijdrage hartelijk welkom. Voor 13,50 euro geven wij namens u een Bijbel weg. Onder meer in gevangenissen
en in hotels. Het staat u uiteraard vrij om meerdere keren per jaar of elke maand een vast bedrag over te maken. Andere opties zijn een legaat of een erfenis. Hoe
meer u bijdraagt, hoe meer we voor anderen kunnen
betekenen... Hartelijk dank!

