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UW BIJDRAGE IS NODIG...
Het is best bijzonder dat in een land met
nagenoeg uitsluitend Hindoes (80%) een
conferentie kan worden gehouden, waar
pastors en catechiseermeesters worden
toegerust. De verspreiding van Gods Woord
gaat ondanks verdrukking ook in India door!
Dat werk heeft uw steun nodig!
De conferentievoorzitter, pastor Kumara Bachala, drijft in
Hyderabad een kleine onderneming die zorgt voor het drukken
van (kinder-)Bijbels en andere christelijke lectuur. Naast de
productie van Engelse uitgaven worden er ook boeken vertaald
in het Telugu, één van de plaatselijke talen in India. Die worden
vervolgens verspreid door een klein team van medewerkers. De
activiteiten van deze onderneming in India en de tweejaarlijkse
conferentie worden geheel bekostigd door het deputaatschap
Bijbelverspreiding. De kosten van onze activiteiten in India
bedragen gemiddeld ruim 100.000 euro per jaar.
Met de activiteiten van het deputaatschap in Ghana en Rusland
zijn eveneens bedragen gemoeid die in dezelfde orde van
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grootte liggen, zodat per jaar ruim 300.000 euro nodig is ten
behoeve van de voortgang van deze activiteiten. Het lijkt er op
dat we dit bedrag dit jaar niet gaan halen, zodat wij u willen
oproepen het werk van ons deputaatschap te ondersteunen
met een financiële bijdrage en uiteraard ook met uw gebed.
Uw gift is welkom op bankrekeningnummer
NL81 RABO 0322 4223 29. Via een bezoek aan onze website
www.bbministry.com kunt u ons eveneens steunen. Daar krijgt
u bovendien de gelegenheid een indruk te vormen van het werk
dat door het deputaatschap Bijbelverspreiding wordt verricht.
M. van der Wilt

Oekraïne ziet uit naar
herdruk Matthew Henry
Familie Van Bochove uit Alblasserdam bracht onlangs een vakantiebezoek aan
Stefanie de Wildt, die gedurende langere tijd als vrijwilligster in een ziekenhuis
in Oekraïne werkt. Ze merkten hoe blij de mensen daar zijn als ze een boek als
de Bijbelverklaring van Matthew Henry in handen krijgen.
De familie verwonderde zich over het gemak waarmee Stefanie zich in Oekraïne beweegt. "Als
ze ’s avonds thuiskomt, lopen er regelmatig dronken mannen door haar straat en een dronken
buurman met z’n zoon rond haar huis. Bang is ze bepaald niet. Ze maakt met allerlei mensen
in haar omgeving contact. Ook wij hadden het voorrecht om veel mensen te ontmoeten in hun
huizen, omdat we in groepjes of met elkaar gesponseerde pakketten brachten bij mensen of
gezinnen die dat konden gebruiken. Voor ons lag de zegen in de gastvrije ontmoetingen,
waarvan we konden zeggen: van hart tot hart”, aldus Van Bochove.

Geschenk
Via Stefanie kon de familie Van Bochove op verschillende plekken lectuur kwijt, die ze van
de verschillende deputaatschappen hadden meegekregen om uit te delen: onder andere
de kinderbijbel in het Russisch, de vertaalde versie van Bunyans Christenreis en het
Johannesevangelie in dezelfde taal.
Van Bochove: "Het is mooi om te zien, dat mensen de boeken die ze vanuit Nederland krijgen
als een geschenk ontvangen, maar ook doorgeven aan anderen. Het gebeurde verschillende
keren voor onze ogen. Opvallend ook hoe dicht ze bij de Heere leven en onze komst soms als een
verhoring op hun gebeden zien. Zo gingen we op een avond met Stefanie mee naar een gezin
van de gemeente. De vrouw van de voorganger had ons eerder verteld, dat haar man naar dit
gezin gegaan was, omdat ze hadden gebeld of hij voor hen wilde bidden omdat ze geen eten meer
hadden en waarschijnlijk binnenkort hun flatwoning uit moesten. Toen ze hoorde dat wij er ’s
avonds heen zouden gaan, zei ze: ‘O, dan is de verhoring al onderweg!’”
Van Bochove vertelt verder: "We ontmoetten betrokken ouders en vier lieve kinderen. Ze konden
ons geen stoel aanbieden, maar wat was het goed om tussen de bedden in de kamer in een kring
op de grond te zitten en elkaar te spreken! De vader zei te hopen van ons te kunnen leren hoe je
de Bijbelse boodschap en opvoeding beter op de kinderen kunt overbrengen. Wij leerden van hen
waarschijnlijk meer. Wijzend naar de tassen met diverse etenswaren, zei hij: ‘Wat we gekregen
hebben is fijn, maar dit is nog veel fijner!’ En dat terwijl ze die dag waarschijnlijk nog niet gegeten
hadden. Gods Woord was voedsel voor hen. We zullen dit gezin niet snel vergeten: het Woord
verbindt!”
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Jongeren in nood
Van Bochove zag ook de nood onder jongeren in Oekraïne.
"We ontmoetten in een kindertehuis een zekere Simeon.
Hij werd bijna 18 jaar en vertelde dat hij er erg tegenop
zag om vanuit het kindertehuis op een andere plek te
gaan wonen. Jongeren zijn verplicht om een dag na hun
achttiende verjaardag uit het kindertehuis te vertrekken.
Daardoor komen zij veelal in haveloze flats terecht
waar veel jongens verslaafd en veel meisjes prostituee
worden. Simeon zei echter te willen leven zoals God
dat wilde en vertelde dat hij veel uit zijn Bijbel las. Hij
vertelde ons hoe zijn moeder hem als klein kind bij het
oud vuil had achtergelaten en daarna in verschillende
internaten heeft gewoond. Toen hij 14 jaar was, wilden
zijn opa en oma hem adopteren. Dat leek mooi, maar dat
bleek alleen maar om hem als slaaf te kunnen gebruiken.
Toen zijn moeder hem zag, voegde ze hem toe: ‘Ben je
nog niet dood?’ Zijn familie mishandelde hem ernstig.
Op een dag lag hij geknield op straat terwijl zijn familie
hem schopte. Na zijn stille gebed om verlossing, kwam
de politie die hem in een internaat bracht en later, nu
drie maanden geleden, in het kindertehuis waar we hem
tegenkwamen. Stefanie gaf hem een complete Bijbel. Hij
leek van het bestaan daarvan niet te weten en ging er
meteen in lezen. Met elkaar hebben we gebeden. Gouden,
troostrijke momenten, nu ik eraan terugdenk! De Heere
heeft dit ook gezien en gehoord, ook al weten wij nu niet
waar hij is en hoe het met hem gaat."

Een Johannesevangelie kan al snel uitgedeeld worden,
maar wie zou er behoefte hebben aan de uitgebreide
Bijbelverklaring van Matthew Henry of een boek
van Boston of Brakel? Dat we met dit te denken
ons vergisten, bleek toen Stefanie twee delen van
de Bijbelverklaring mee naar de dienst nam om aan
de voorganger te geven. Niet alleen hij, maar ook
gemeenteleden waren blij verrast en zij vroegen, soms
met tranen in hun ogen, of ze die ook mochten lezen.
Toen werd bedacht dat deze boeken dan het best in de
kerk kunnen komen te staan, zodat alle gemeenteleden
ze kunnen lenen en lezen. De God van daar is ook de God
van hier. Ook dat hebben we met verwondering mogen
opmerken in ons gezin”, aldus Van Bochove.

Herdruk
Lectuur
Van Bochove heeft voor hij uit Nederland vertrok,
gezocht naar lectuur in het Russisch. "Van het
deputaatschap Bijbelverspreiding en Israël kregen we
een heel aantal mooie boeken mee.

Het deputaatschap Bijbelverspreiding vindt in het
bovenstaande relaas van de familie Van Bochove
aanleiding op te roepen bij te dragen aan de herdruk
van de Matthew Henry Bijbelverklaring in het Russisch.
Hiervoor is ruim 93.500 euro nodig.

Helpt u mee de herdruk
mogelijk te maken?
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KORT REISVERSLAG

Driedaags werkbezoek in Ghana
Van 14 augustus tot en met 16 augustus bezochten
deputaat ds. C. Sonnevelt en de algemeen secretaris van
het deputaatschap Bijbelverspreiding de boekwinkel in
Accra. Ze ervaren de overlegcultuur van Ghana, maar
raken ook onder de indruk van de betrokkenheid op de
Schrift. Hieronder een dagverslag.

Dinsdag 14 augustus
Na een voorspoedige reis staan wij met de koffers tevergeefs te
zoeken naar de mannen van de boekwinkel. De mannen waren
van mening dat wij woensdag zouden arriveren. Helaas is de
telefoon van Gideon niet opgeladen, dus hij is niet bereikbaar.
Evans Atiglah is gelukkig wel bereikbaar, maar hij kan op z’n
vroegst pas over een uur ter plekke zijn.
Gelukkig vinden wij een betrouwbare taxichauffeur (dit
geldt overigens niet voor zijn voertuig) die ons snel en
zonder omwegen bij het Paloma Hotel aflevert. Ds. Ferguson,
bestuurslid van het bestuur van de boekwinkel, staat na een half
uur in de lobby om ons alsnog te verwelkomen.
Woensdag 15 augustus
Tijdens het ontbijt staat medewerker Evan Atiglah al bij onze
tafel om zijn vrouw aan ons voor te stellen (ze zijn op weg naar
het ziekenhuis met het oog op de aanstaande geboorte van hun
eerste kind).
Om 9.00 uur komen wij bij de boekwinkel aan. Hoewel we
min of meer onverwacht aankomen, ziet alles er erg verzorgd
uit. Een rondje bookshop leert dat het magazijn daarop een

uitzondering is. Wat een bende! Maar vol trots laten de mannen
de voorste voorraadkamer zien waar zij begonnen zijn om
de voorraad opnieuw in te delen en op alfabetische volgorde
zetten. De stralende gezichten van de mannen laten ons zien
dat ze er zin in hebben.
Om 9.45 uur opent ds. Sonnevelt de vergadering met de
bookshop-mannen met gebed. Fijn om te merken dat de
mannen het goed met elkaar kunnen vinden. Het is gezellig, ze
weten van elkaar wat ze doen en gedaan hebben.
Tijdens het diner op het terras van het Paloma Hotel hebben we
een bespreking met ds. Ferguson. Met hem bespreken we alle
zaken betreffende het werk van het Bible and Book Ministry,
zoals ons deputaatschap in het buitenland wordt genoemd. Ds.
Ferguson vertelt dat hij, met de hulp van de Heere, een nieuw
arbeidsterrein elders in Accra mag beginnen.
Ook komt de persoonlijke situatie van Evans Atiglah aan de
orde. Evans is september vorig jaar getrouwd, hij huurt samen
met zijn vrouw een huis, (nagekomen bericht: op 4 september
is er in hun gezin een dochtertje geboren). Evans moet om in de
bookshop te komen per dag bijna drie uur reizen. Wij bespreken
de mogelijkheid van de aanschaf van een auto, maar kunnen
helaas niet meer dan meedenken en wat ideeën geven. We
hopen en bidden dat ook hier uitkomst mag komen. Wij voelen
ons betrokken bij Evans, mede omdat wij hem meermalen
hebben meegemaakt tijdens de zondagschoollessen. Zijn
betrokkenheid op de kinderen, maar bovenal op Gods Woord,
ontroert ons. Evans leest de kinderen op eenvoudige manier
de wekelijkse Bijbeltekst voor om deze aan te leren. Wat
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is hij eerlijk, ernstig, bewogen en gunnend, ook tijdens de
overhoringen! We hopen dat hij nog lang bij de bookshop
betrokken zal blijven. We zien in hem een goede manager.
De tijd is omgevlogen: het is al na 22.00 uur als ds. Ferguson
afsluit met een gebed.
Donderdag 16 augustus
Ook deze morgen mogen wij genieten van het voedzame en
goed verzorgde ontbijt in het Paloma Hotel. Om 9.00 uur zijn
we weer bij de bookshop. De andere bestuursleden zijn er al
als wij aankomen. Altijd weer spannend of de afspraken op
Nederlandse of Ghanese wijze zijn opgevat. Op hartelijke wijze
worden wij begroet door de broeders. We ontmoeten naast de
voorzitter ds. S.A. Mohenu ook ds. K. Ferguson, maar ook de
voormalige manager van de boekwinkel pastor Hayford, nu als
medebestuurslid.
We kunnen op tijd starten. Ds. Mohenu vraagt aan pastor
Hayford om de vergadering met gebed te beginnen. Daarna
wordt de agenda afgewerkt. Helaas is de secretaris ds. A. Ofusu
Assante afwezig. Om 10.00 uur, ook weer stipt, worden de
vertegenwoordigers van de familie aangekondigd die eigenaar
zijn van het pand van de boekwinkel. Twee dames, zussen,
komen praten over verlenging van het huurcontract van de
boekwinkel en hebben een voorstel tot huurverhoging. Helaas
voor hen moeten zij van voorzitter ds. Mohenu nog even
wachten totdat de vergadering zover is om hen te ontvangen.
Het lijkt erop, dat we heel belangrijk zijn.
Na de gebruikelijke beleefdheden gaan de onderhandelingen
van start. De dames openen de onderhandelingen door een
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percentage te noemen waarmee de huur zal stijgen. Zoals het
spel in Ghana dit vereist, reageert de voorzitter geschokt en
verbijsterd over het genoemde percentage.
Met één handgebaar wuift hij als het ware het voorstel van tafel.
Maar de dames zijn zeker niet voor de poes. De oudste van de
twee taxeert ons snel en gaat even in overleg met haar jongere
zus. Onderwijl probeer ik telkens, zo onopvallend mogelijk, de
genoemde percentages en bedragen om te rekenen naar een
bedrag in euro’s.
Maar we zijn nog maar net begonnen, dus is het aan de
voorzitter om een tegenbod te doen. Nu is het weer aan de
dames om verbijsterd en geschokt te kijken. Bij zo’n huurprijs
raken ze aan de bedelstaf, zo geven ze aan. Ze hebben een
behoorlijke onroerend goed portefeuille en zijn dus gepokt en
gemazeld in dit soort onderhandelingen en houden standvastig
vol. De voorzitter laat een luid lachsalvo horen, heft zijn handen
omhoog terwijl hij de beide andere Ghanese bestuursleden
aankijkt en roept: "Hoe is het mogelijk? Dit kan echt niet!”.
Vervolgens gaat het gesprek over in een plaatselijke taal waar
wij helaas niets van meekrijgen.
Maar na een klein kwartier met verbijsterde uitroepen,
geschokte blikken en bulderende lachbuien is er een soort
van uitkomst. De huurperiode wordt maximaal twee jaar met
vooruitbetaling van 24 maanden. Het rumoer zakt aardig weg
en de dames lijken tevreden, evenals onze voorzitter.
Terwijl de gegevens worden opgeschreven zodat Evans in ras
tempo de huurovereenkomst kan overtypen, gaan de vrouwen
opnieuw in overleg, opnieuw in een Ghanese taal. De jongste

van de twee is het ergens niet mee eens, de oudste schudt
nog met haar wijze hoofd. Het moest toch maar naar de eerder
genoemde 80%. En daar ligt er een bom op tafel. De voorzitter
ontploft bijkans en ook ds. Ferguson, anders de rust zelve, kan nu
niet meer zwijgen. Dit was te gek. Er was juist een overeenkomst
gesloten. En weer gaat het gezelschap in een stamtaal, die ze
blijkbaar allemaal verstaan, in conclaaf. Nu duurt het minder
lang voordat er ineens een oplossing lijkt te zijn. Hoe het nu
precies kan, is onduidelijk, maar het bedrag blijft zoals het is
afgesproken.
Wij bieden beide dames nog een Bijbel en een boek van ds.
Sonnevelt aan, hetgeen ze zichtbaar op prijs stellen. Helaas voor
de jongste van de twee, wint zij de discussie met ds. Mohenu
over het gebruik van een drumstel in de kerk niet. Mohenu houdt
voet bij stuk: de Nieuwtestamentische eredienst is geestelijk van
aard. Dus geen drumstel in de eredienst. Maar de geschenken
en de cheque met de huurpenningen voor de komende 24
maanden maakt dat zij haar verlies moedig opneemt.
Na de bestuursvergadering gebruiken wij met de bestuursleden
de lunch bij het Paloma Hotel.
Daarna kunnen wij ons voorbereiden op de terugreis en worden
wij rond 17.30 uur opgehaald bij het hotel om door Evans naar
het vliegveld gebracht te worden.
Om stipt 22.00 uur vertrekt het vliegtuig en vrijdag 17 augustus
om 6.20 uur landen we veilig op Schiphol.
Dennis Harkes
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MEDITATIE

Eenvoudige middelen in
geestelijke strijd
“En neemt (…) het zwaard des Geestes, hetwelk
is Gods Woord” (Efeze 6: 17b)
Satan zit nooit stil. Altijd is hij in de weer om mensen te
verleiden, om te strijden tegen het Koninkrijk van God. Luther
wijst erop dat hij ook veel ervaring heeft in het verleiden van
mensen: sinds Genesis 3 heeft hij er velen verleid.
Hij draagt ook verschillende maskers, al naar gelang de
omstandigheden. Hij kan zich het ene moment (in het ene land)
vertonen als een ‘briesende leeuw’ en ergens anders als een
‘engel des lichts’.
De kracht van deze vijand mag niet onderschat worden. Wie dat
doet, zal niet staande kunnen blijven. Nee, elke ware christen
zal moeten doen wat de apostel ons voorhoudt: "Doet aan de
gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivel” (Efeze 6: 13). Het is het beeld van de
wapenrusting van een Romeins soldaat dat de apostel overzet
naar de strijd tegen ‘de geestelijke boosheden in de lucht’. Alleen
door deze ‘wapens’ te gebruiken kan een ware christen staande
blijven in deze zondige wereld. Daarom houdt de apostel ons
voor: "Opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles
verricht hebbende, staande blijven” (Efeze 6:13b).
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Twee onderdelen vallen op: de ‘gordel der waarheid’ en ‘het
zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord’ (resp. Efeze 6: 14a
en 17b). Beide onderdelen zien op het hanteren van het Woord
van God als machtig wapen in de geestelijke strijd. Als satan
probeert te verleiden, door Gods Woord te verdraaien, moet
de kerk een antwoord hebben. Zoals Christus tot driemaal toe
tijdens de verzoeking in de woestijn antwoordde vanuit het
Woord van God. Er staat geschreven...! Daarom is het werk
van Bijbelverspreiding – in India, Ghana en Rusland - ook zo
noodzakelijk. De Heere werkt immers door ‘Woord en Geest’. Het
vertalen van boeken, het verspreiden van de vertaalde lectuur
en het organiseren van conferenties rondom het Woord mogen
dienen als eenvoudige middelen in de geestelijke strijd. De
Heere geve hierover Zijn onmisbare zegen.
Ds. W.A. Zondag

CONFERENTIE

Pastors India toegerust
vanuit de Bergrede
Opnieuw organiseerde het deputaatschap Bijbelverspreiding een driedaagse
conferentie voor de pastors in India. De conferenties vormen het middel om
nieuwe boeken, kinderbijbels en traktaten onder de aandacht van de pastors
te brengen. Zij distribueren de boeken onder hun gemeenteleden, maar ook
in hun directe omgeving en onder de jeugd. Zo worden vele Indiërs, ook
Hindoes, met de boeken van Bijbelverspreiding bereikt. De pastors zijn de
spin in het web van Bijbelverspreiding.
Voorbereiding
Net als twee jaar geleden, konden we van 16-18 augustus gebruik maken van het conferentieoord van
de rooms-katholieke kerk van Hyderabad. Een prachtige plek om conferenties te houden, gelegen aan de
rand van de drukke miljoenenstad, midden in het groen. Er zijn goede slaapzalen, het eten is er uitstekend
verzorgd en er is voldoende ruimte voor ontmoeting.
De conferentie werd bezocht door 200 pastors uit de staat Telangana. In de loop van de jaren is weliswaar
een veel groter netwerk opgebouwd, maar lang niet iedereen wordt uitgenodigd. Alleen die pastors die met
zekere regelmaat boeken afnemen en zo van hun betrokkenheid bij Bijbelverspreiding blijk geven, komen
in aanmerking. Ze moeten soms enorme afstanden afleggen om de conferentie bij te wonen. Er kwamen dit
jaar ook pastors uit Mumbai, de grootste stad van India.
Na een lange reis in overvolle treinen of bussen komen de pastors in Hyderabad aan. Eenmaal op het
conferentieoord, worden ze warm ontvangen door Kumara Krupa Bachala en zijn medewerkers, die het
gehele jaar voor Bijbelverspreiding aan het werk zijn. Ook staat er een ‘facility-team’ klaar, een groep
christenstudenten die zich gedurende de drie conferentiedagen volledig inzet om alles goed te laten
verlopen. Zonder de hulp van deze Indiërs zou een conferentie als deze niet mogelijk zijn.
De Bergrede
Het thema voor de conferentie was ditmaal de Bergrede uit Mattheüs 5-7. De pastors geven keer op keer aan
dat ze behoefte hebben aan toerusting voor de praktijk van het christenleven, waarom Bijbelverspreiding
voor dit thema koos.
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Ds. G. Clements en ds. H. Brons legden in vier lezingen diverse
onderdelen van de Bergrede uit en legden die ook aan het
hart van de pastors. Met een lezing over de gelijkenis van het
huis op de rots of op het zand, waarmee de gehele Bergrede
wordt samengevat, werd het conferentiethema afgesloten. In
het conferentieoord waren levensgrote illustraties aangebracht
van de schare die in Galilea samendromde om de woorden van
Christus te horen. Verder was er gezorgd voor een vertaling van
het Bijbelcommentaar van Matthew Henry op de Bergrede in
het Telugu, de taal die in Telangana gesproken wordt. Ds. L. Blok
presenteerde dit Bijbelcommentaar aan de pastors: een mooie
aanleiding om ook iets over het leven en werk van Matthew
Henry te vertellen.
William Carey
Het programma van de conferenties vermeldt altijd een
lezing over een invloedrijk persoon uit de kerkgeschiedenis.
Onderwerp was dit jaar het leven van William Carey, dat door
Cora Clements werd ingeleid. William Carey was de eerste
protestantse zendeling die rond 1800 naar India vertrok. De
pastors vonden dit thema erg aansprekend, omdat William
Carey hún zendeling was. Ruim 40 jaar heeft Carey in India
gewerkt, waarbij hij zich vooral heeft toegelegd op de vertaling
van de Bijbel in de verschillende talen die India rijk is. Nog
steeds lezen de Indiërs uit zijn Bijbelvertaling en zij vinden dat
deze vertaling nog steeds goed leesbaar is.
Bijbelstudie en Bijbelquiz
Het programma vermeldt ook altijd de Bijbelstudies en de
Bijbelquiz. Elke morgen troffen wij de pastors in een kring van
ongeveer tien personen aan: gebogen over de Bijbel en druk
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discussiërend over de Bijbelstudievragen naar aanleiding van
een gedeelte uit de Bergrede. We vroegen de pastors of ze de
antwoorden bij de bijbelstudievragen wilden opschrijven, zodat
we ons een voorstelling konden maken van hun gesprekken.
De antwoorden waren vaak treffend en geven blijk van kennis
en inzicht in de Schrift. Dat bleek ook weer bij de Bijbelquiz. De
pastors doen er graag aan mee en kunnen er bovendien een
goed boek mee verdienen. De quizvragen waren ontleend aan
het Psalmenboek en de brieven van Paulus. Hoewel de vragen
van de Bijbelquiz echt niet eenvoudig zijn, valt bij het nakijken
van de antwoorden op hoeveel pastors de quiz goed maken.
Bij de prijsuitreiking werd door mevrouw Blok, die de quiz
verzorgde, aan 20 pastors een boek overhandigd. Deze pastors
kennen hun Bijbel en vormen voor de andere pastors en ook
voor ons daarin een voorbeeld.
Afsluiting
Na drie dagen volgde het afscheid. Dat gaat gepaard met
veel ceremonieel: toespraken, zang en het overhandigen van
bloemen en cadeaus voor degenen die zich voor de conferentie
hebben ingezet. Het is ook het moment waarop de pastors
hun boeken in ontvangst mogen nemen: een bundeling van
de vier lezingen, het Bijbelcommentaar van Matthew Henry
op de Bergrede en de levensbeschrijving van William Carey.
Bemoedigd en verblijd verlieten de pastors het conferentieoord
om de lange reis naar huis te aanvaarden en om opnieuw het
werk in hun nog jonge gemeenten voort te zetten. We hopen
dat het kleine werk in India grotere dingen teweeg zal brengen.
C.J.J. Clements
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Colofon

Ds. L. Blok, voorzitter
Ds. G. Clements, 2de voorzitter
Ds. W.A. Zondag, secretaris
Dhr. M. van der Wilt, penningmeester
Ds. C. Sonnevelt
Dhr. A. Bremmer
Dhr. A.L. Plomp
vacature
Redactie:
Ds. W.A. Zondag, D. Harkes
Algemeen secretaris:
D. Harkes
Dr. Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop
Tel. 0172 – 21 00 28
dharkes@bbministry.com

Deputaatschap
Bijbelverspreiding
Het deputaatschap Bijbelverspreiding draagt
zorg voor en bevordert de verspreiding van
Gods Woord en de klassieke, gereformeerde
belijdenisgeschriften in de meest zuivere
vertalingen. Door het geven van informatie over
ons werk in de diverse landen krijgt men een
goed beeld van de inhoud en omvang van het
werk van Bijbelverspreiding.
Interesse in een voorlichtingsbijeenkomst?
Voor voorlichting kunt u contact opnemen met het
algemeen secretariaat of dhr. A.H. van der Toorn:
tel. 079 – 34 60 404, info@bbministry.com
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WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u meehelpen aan de verspreiding
van Gods Woord, door middel van
Bijbel- en lectuurverspreiding dan kunt
u dat doen door ons deputaatschap
Bijbelverspreiding financieel te
ondersteunen.
IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. deputaatschap Bijbelverspreiding
Woerden
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