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Gereformeerde Gemeenten

Beeld bij Bijbel- 
verspreiding
Wellicht heeft u zich afgevraagd hoe 
u zich beter op de hoogte kunt stellen 
van het werk van het deputaatschap 
Bijbelverspreiding. Wij spelen op 
uw vraag in door onze website zo 
toegankelijk mogelijk te maken. 
Wilt u zich een beeld vormen van de 
vervolging, van het Hindoeïsme in 
India? Bezoek onze website!

Rasmi vertelt in een video over hoe zij 
als christenmeisje behandeld wordt op 
school. „Als wij vragen hebben, zeggen 
de leraren dat we na de les maar even 
moeten komen, maar áls we dan 
komen, zijn ze plotseling verdwenen, 
omdat ze ons niets willen uitleggen.”

Isaac ziet het somber in voor 
christenen in zijn land. „Men wil 
christenen het zwijgen opleggen, 
zodat het Evangelie niet meer 
verspreid zal worden. Soms worden 
hun huizen verwoest of verbrand,” 
vertelt hij. 

In een ander filmpje legt Kumara uit 
hoe boeken die worden verspreid 
door het deputaatschap de levens van 
mensen kunnen redden en in weer 
een ander filmpje vertelt Raghu dat 
Hindoes en christenen in zijn dorp juist 
in vrede kunnen leven, hoewel er ook 
mensen zijn die hen goed in de gaten 
houden. Wilt u liever zien hoe het 
dagelijkse leven in India verloopt, hoe 
kinderen in India leren lezen, hoe het 
straatbeeld eruit ziet, hoe de kippen 
midden op de onverharde wegen in de 
stad aan hun eten komen, klik dan op 
de video ‘De gezichten van India’. 

Kortom: u heeft voor een deel zelf in 
de hand hoe dichtbij u bij het werk van 
het deputaatschap komen wilt! 

www.bbministry.com/videos

Onze verkoopkraam in Accra, Ghana
Lockdown in India
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In het afgelopen jaar zijn door het Deputaatschap Bijbelverspreiding 
weer Bijbels en boeken verspreid in Ghana, India en het Russisch 
taalgebied. 

Van de penningmeester

Blijf ook op de hoogte 
door ons te volgen op 
social media!

Er is steeds hard gewerkt aan de verdere 
ontwikkeling van de website waarop boeken 
in diverse talen zijn te downloaden. Ook dit 
jaar konden nieuwe boeken worden geplaatst. 
Op deze manier kunnen vele mensen bereikt 
worden met het evangelie.

Zo wordt er op diverse terreinen hard gewerkt 
aan de verspreiding van Gods Woord. Wij 
kunnen zaaien, maar het is de Heere die de 
wasdom geeft. Wij vragen u in de eerste plaats 
om uw gebed voor dit belangrijke werk. 
Daarnaast vragen wij u om een financiële 
bijdrage, zodat de verspreiding van het Woord 
door mag gaan.

Het is onze wens en bede dat het werk van 
ons deputaatschap gebruikt mag worden tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Een gift voor dit mooie en zo noodzakelijke 
werk wordt gewaardeerd. Het 
bankrekeningnummer van het deputaatschap 
is: NL81 RABO 0322 4223 29 t.n.v. 
Deputaatschap Bijbelverspreiding te 
Woerden.

M. van der Wilt
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India is zwaar getroffen door het coronavirus. Kumara Krupa, directeur 
van de uitgeverij Speiro die onder andere zorgt voor Bijbelverspreiding: „We 
hebben bijna tweehonderd van onze distributeurs geholpen door hen een 
pakket te geven met basisvoedsel en onze tijd van lockdown gebruikt om hen 
bellend te bemoedigen.”

‘Bij lockdown tijd gebruikt 
om te bemoedigen’

Volgens Krupa lijkt de wereld niet meer hetzelfde te zijn als 
voorheen.  „De manier waarop we leefden, is drastisch veranderd. 
Nog meer dan het virus zelf zijn het de omstandigheden die 
daaruit voortvloeien die in heel India veel zorgen en verdriet 
hebben veroorzaakt. Internationale vluchten zijn allemaal 
gestopt, winkels, kantoren, scholen, kerken, tempels en 
moskeeën zijn allemaal gesloten. Onze stad Hyderabad ging 
in een lockdown op 22 maart tot en met 31 mei. Het gevolg 
was dat de armen, de mensen die voor een dagloon werken en 
de werkers die uit andere delen van India kwamen, plotseling 
zonder werk en dus zonder geld kwamen te zitten. Velen hadden 
geen geld meer om eten of andere basale benodigdheden te 
kopen. Voor hen was de lockdown het ergst.”

Kerken
De kerken waren vanaf 22 maart gesloten, zo laat hij weten.  
„Vier weken geleden mochten er weer fysieke diensten gehouden 
worden onder strenge veiligheidseisen, maar veel kerken geven 
er de voorkeur aan om gesloten te blijven. Omdat men bang is 
dat daardoor het virus weer verspreid zal worden en de kerken 
daarvan de schuld zullen krijgen. De medewerkers van Speiro 
hebben meegeholpen om in Hyderabad ruim 6000 armen en 
behoeftigen een maaltijd te geven. Helaas waren de plaatselijke 
kerken niet actief in het verlenen van hulp,” aldus Krupa.

Uitgeverij
Ook de situatie voor de uitgeverij Speiro veranderde. De 
directeur:  „We kwamen nog wel naar kantoor, maar omdat het 
hele openbaar vervoer plat lag, konden we geen boeken meer 
versturen naar onze distributeurs. In plaats daarvan hebben 
we de tijd gebruikt om al onze distributeurs te bellen en hen 
te bemoedigen. Daar waren ze erg blij mee. Bijna aan 200 van 
hen gaven we een pakket met basisvoedsel. Ieder gezin kon 
daar ongeveer een maand van eten. Het geld hiervoor hebben 
we gekregen van een christelijke hulpverleningsorganisatie. De 
mensen waren bijzonder blij en dankbaar voor deze hulp. 

Onze vertalers konden gelukkig doorgaan met hun werk. Het 
drukken van de boeken kon in juni weer opgepakt worden. 
Helaas zien we als gevolg van de lockdown dat bijna alles 
duurder is geworden.”

Dankbaar
Toch is de Speiro-directeur dankbaar.  „We zijn de Heere dankbaar 
dat Hij ons, onze gezinnen en alle distributeurs die betrokken zijn 
bij het werk van Speiro, heeft willen sparen. Het is ons gebed dat 
de Heere ons ook in de toekomst wil gebruiken tot Zijn eer en 
voor het werk in Zijn Koninkrijk.”
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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 steunen.

IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29 
t.n.v. deputaatschap Bijbelverspreiding 
Woerden

www.bbministry.com

Vanuit de bookshop in Accra, Ghana

Helaas is onze verkoop ernstig getroffen door de Covid 19-pandemie. 
Alle instellingen blijven gesloten. Als gevolg hiervan kunnen we onze 
gebruikelijke verkoopbezoeken buiten de boekwinkel niet afleggen. 

Hoewel de beperkingen van de lockdown zijn versoepeld, zijn vele Ghanezen 
terughoudend om uit hun huis te komen. Dat resulteert in een aanzienlijke 
vermindering van het aantal bezoeken aan de boekwinkel. We hebben echter 
een tele-verkoopmethode aangenomen, waarbij boekbestellingen worden 
opgenomen en de boeken worden afgeleverd met het openbaar vervoer en 
het betalen gebeurt met mobielgeld. Ook hebben we voor de boekwinkel een 
verkoopkraam geplaatst die passanten aantrekt.

Het bookshopteam,
Gideon, Augustin, Evans en Richard


