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Halve eeuw Bijbelverspreiding
Het deputaatschap Bijbelverspreiding bestaat dit 
jaar een halve eeuw. Vandaar dat u deze pagina ziet 
vormgegeven zoals dat 50 jaar geleden gebruikelijk was. 
Tijdens de op 23 en 24 juni 1971 gehouden vergadering 
van de generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 
werd het deputaatschap in het leven geroepen. In de 
komende uitgaven van de Silas schenken we aandacht aan 
dit heugelijke feit. 

Aanleiding tot het instellen van het deputaatschap was de vraag 
hoe de Gereformeerde Gemeenten zich zouden moeten verhouden tot de 
Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG). Beide hadden ten doel: ‘de uitgave van een zuivere Statenbijbel, 
editie van Ravensteyn, in het huidige taalgebruik’. Predikanten 
van de Gereformeerde Gemeenten hadden in commissies van beide 
organisaties ook al zitting genomen. De synode keerde zich echter 
af van de NBG-activiteiten en sprak naast enige bezorgdheid over de 
bestuurssamenstelling, vooral verheuging uit over de activiteiten van 
de GBS. Het deputaatschap kreeg met deze achtergrond aanvankelijk de 
naam ‘deputaatschap Statenvertaling en verspreiding van Bijbels’. 

Saamroeper
De huidige voorzitter ds. L. Blok heette destijds nog ‘saamroeper’. 
Hij deed dat voor het eerst op 27 september 1971 en is dus ook al 50 
jaar betrokken. Hij schrijft in een Saambinder-presentatie in 2009: 
„Ontroerend is het als via brieven mag worden vernomen wat het Woord 
en de geschriften hebben mogen uitwerken. Wij vinden het zo gewoon dat 
onze boekenkast vol staat met verantwoorde lectuur (dat hebt u toch 
ook?), en dat we die boeken ter hand kunnen nemen en lezen (dat doet u 
toch ook?). In vele gebieden van de wereld is dat echter helemaal niet 
zo’n vanzelfsprekende zaak. De Koning der Kerk Zelf verbinde aan dit 
werk Zijn onmisbare zegen en geve dat eenmaal mag blijken dat Zijn Woord 
de geschriften ook in de genoemde werkgebieden eeuwigheidsvrucht heeft 
mogen afwerpen, Zijn Naam tot eer en verloren zondaren tot zaligheid.”

Kerkgangers in vele 

gereformeerde gemeenten 

doen op 31 oktober 1971 

(Reformatieherdenking) 

voor het eerst hun 

dubbeltjes, kwartjes en 

guldens in de collectezak 

voor Bijbelverspreiding. 

De synode, destijds voor 

het eerst bijeen in het 

historische kerkgebouw 

in Utrecht, had daartoe 

namelijk eeen speciaal 

verzoek gedaan aan alle 

kerkenraden. 

TOENTERTIJD:  
in de Saambinder van 
17 juni 1971 worden 
mensen die de synode 
willen bezoeken 
opgeroepen zich 
eventueel te melden 
voor ‘nachtlogies of 
ontbijt’. 

Tijdens dezelfde 
synodevergadering  
stelde men ook het 
deputaatschap voor 
Studerenden in, dat 
eveneens dit jaar 

jubileert. 

50-jarig jubileum

23-24 juni 1971

DEPUTAATSCHAP 
BIJBELVERSPREIDING
GEREFORMEERDE
GEMEENTEN
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MEDITATIE 

Want hiertoe arbeiden wij ook…
(1 Timotheüs 4:10a)

De apostel Paulus heeft veel arbeid mogen verrichten in Gods koninkrijk. Meer dan anderen 
van Gods knechten. Hij schrijft erover in 1 Korinthe 11 hoe hij ‘in arbeid overvloediger’ is 
geweest. Hij was een arbeider in Gods Woord. Betekent dit alleen dat Paulus hard gewerkt 
heeft? Nee, het woord ‘arbeid’ ziet in 1 Korinthe 11 vooral ook op de moeite die de apostel 
heeft ondervonden: ‘in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude 
en naaktheid’. Hij is in slagen uitnemender geweest en in gevangenissen overvloediger. Hij 
was in doodsgevaar menigmaal, werd met roeden gegeseld en heeft schipbreuk geleden.

De vraag kan gesteld worden waarom hij toch al die arbeid verrichtte. Ook kan de vraag 
gesteld worden waarom de apostel Paulus over zijn arbeid en moeite aan zijn geestelijke 
zoon Timotheüs schrijft. Het zou die jonge Timotheüs, die nog zo teer was, eerder kunnen 
afschrikken dan opwekken. Daarom gaat de apostel het zelf verklaren. ‘Hiertoe arbeiden wij 
ook...’ Waartoe? In het voorgaande vers schrijft Paulus over het woord dat hij verkondigde. 
Dat woord is ‘een getrouw woord en alle aanneming waardig’. Hij sluit daarbij aan wat hij 
al in het eerste hoofdstuk aan Timotheüs had geschreven: ‘Dit is een getrouw woord en alle 
aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te 
maken, van welke ik de voornaamste ben.’

Christus is in de wereld gekomen. Dat de eniggeboren Zoon van God in een vervloekte wereld 
wilde komen, is onbevattelijk. In de wereld is Christus in een smartelijke arbeid geweest en 
dat voor de wereld. En daarom moet in en aan die wereld Christus’ Woord gebracht worden. 
In woord en in geschrift. Het is een getrouw Woord. Een vaste en waarachtige belofte 
(kanttekening 19). Een betrouwbaar Woord. Precies wat de wereld nodig heeft. In de wereld 
waarin Christus gekomen was. Gekomen om zondaren zalig te maken. Het is een woord voor 
zondaren. Zondaren zijn overtreders van Gods wet. Smartelijk had Paulus zelf geleerd hoe 
de wet hem schuldig had verklaard. Hij was een schuldenaar, meer dan enig ander mens. 
Zondaren staan schuldig aan Gods recht. Om aan dat recht voldoening te geven, is Christus in 
de wereld in smartelijke arbeid geweest. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn meester. 
Maar in de arbeid van Christus is overschot (Spreuken 14:23). Dat wil zeggen dat in de 
verdienste van Christus een overvloed is waardoor de grootsten van de zondaren zalig kunnen 
worden. Als uit die overvloed van die arbeid meegedeeld mag worden, zijn er weleens tijden 
voor een schuldige zondaar dat het niet op kan: dan zijn er ‘wateren der zwemming’. Dit was 
het Evangelie dat Paulus toevertrouwd was. Wat een verantwoordelijkheid! En nu met zijn 
eigen voorbeeld beveelt hij Timotheüs daarbij te blijven en daarin te arbeiden.

Uit de tweede brief aan Timotheüs blijkt dat dit onderwijs van Paulus gezegend is geworden 

aan zijn geestelijke zoon. Paulus mag het opmerken: ‘Gij hebt achtervolgd mijn leer, 
wijze van doen,…, mijn vervolgingen, mijn lijden…’ Om meteen met de 
toepassing voor ons te komen: ‘en ook allen die godzaliglijk willen leven in 
Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.’ (2 Timotheüs 3:12).

Ds. G.P. van Nieuw Amerongen
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EEN DAG VAN BARRY

Van Rusland naar India
Van Rusland naar India, vervolgens naar 
Indonesië en op de terugweg nog even wat 
tussenstops in Pakistan en Libanon? Als 
je met het vliegtuig reist, is dat natuurlijk 
onmogelijk. Over een dergelijke wereldreis 
met allerlei lokale ontmoetingen zou je weken 
doen. Nu komt het regelmatig voor dat ik zo’n 
‘rondje’ op een dag maak. 

Welkom bij het digitaal lectuurproject 
bibleandbookminstry.com!

Vanwege het tijdsverschil met een aantal landen zitten er 
’s ochtends altijd berichten in mijn mailbox en ook op WhatsApp 
staan alweer de nodige berichtjes. Ik probeer deze altijd eerst 
te categoriseren. Welke moeten direct beantwoord worden 
en welke kunnen een dag wachten? Ik houd daarbij ook nog 
ouderwets een pen in de aanslag, want ik maak gelijk een 
daglijst van acties die ondernomen moeten worden. Wacht 
ik daar mee, dan vergeet ik dingen. Op dit moment biedt 
onze website in veertien talen boeken aan. Dit betekent dat 
ik met ongeveer 45 vertalers, editors en coördinatoren moet 
communiceren. Daarnaast zijn er uiteraard de contacten in 
Nederland, zoals de vijf deputaatschappen die bij dit project 
betrokken zijn, uitgevers, auteurs van boeken die we willen 
vertalen enzovoort. 

Vandaag ontvang ik een mail van een Arabische vertaler uit 
Libanon. Hij heeft een boekje voor kinderen vertaald. Ik bedank 
hem en stuur de vertaling door naar mijn editor in Jordanië.  
Ik noteer dat ik deze vertaler een nieuw boek ter vertaling zal 
opsturen. We werken met vastgestelde vertaalprijzen per woord. 
Ik maak een overzicht van de beloning van dit boek en stuur dat 
naar hem op. Als hij akkoord is, moet hij het overzicht getekend 
naar mij toe sturen. 

Vertaalteams van Hindi en Tamil tijdens een vertaaltraining in Chennai, januari 2020
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Daarnaast heb ik ook een boek ontvangen in het Gujarati 
(India) dat door de editor is gecorrigeerd. Ik stuur dit door naar 
Johannes Schot die zich met name bezighoudt met de plaatsing 
van de boeken op de website. 

We hebben van ds. H. Hofman een aantal preken ontvangen, die 
gaan over Simson en in het Spaans zijn opgesteld. Deze moeten 
allemaal voorzien worden van een ‘voorkant’. Martjan Schot is 
een vrijwilliger die ons helpt bij het maken van omslagen en 
lay-outs. Hij heeft een aantal voorstellen gemaakt en ik reageer 
daar weer op. 

Na de lunchpauze heb ik een belafspraak met Johannes Schot. 
Vanwege corona zien we elkaar niet vaak, dus is het belangrijk 
om elkaar regelmatig te bellen. We werken met een to-do-
list waarvan we dan alle punten even doornemen. Vandaag 
bespreken we onder meer hoe we Google Adwords gaan 
inzetten voor onze website. Google Adwords is een betaalde 
service om de website hoger op de lijst van Google te plaatsen. 
Dat is belangrijk, omdat we allemaal geneigd zijn bij het zoeken 
op Google de bovenste eerst te bekijken. Verder nemen we ook 
de lijst door met boeken die wachten om geplaatst te worden 
op de website.

Op verzoek van het deputaatschap Bijzondere Noden zijn we 
begonnen met het opzetten van een pagina in het Urdu, de taal 
die in Pakistan wordt gesproken. Ik zoek in mijn fotoarchief naar 
een passende foto om de homepage te plaatsen. 

Morgen heb ik een Teamsbespreking met mensen van het 
Palestinian Bible Society. Zij willen graag een aantal Arabische 
boeken gaan drukken die wij op onze website aanbieden en die 
gratis verspreiden. Ik probeer deze digitale ontmoeting vast wat 
voor te bereiden. 

Het is eind van de middag. Ik wil graag nog iets posten op 
onze LinkedIn-pagina. Het netwerk groeit en we krijgen veel 
profielbezoekers. Fijn om op deze manier ook aan een stuk 
naamsbekendheid in de achterban te werken. 
Tenslotte stuur ik nog wat mails naar Indonesië en India. Ik zal 
niet direct antwoord krijgen, want ze liggen daar al op een oor.  

Barry van der Schoot
Projectcoördinator Bible and Book Ministry

De Linkedinpagina van Bible and Book Ministry.
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TWEE JONGE VERTALERS OVER HUN WERK

Website brengt Evangelie zelfs in 
Indiaas afgelegen plaatsen

Amit Rekate en Jeba Wesley zijn allebei 
jonge mannen die onlangs hun theologische 
studie aan het Johannes Calvijn Seminarie 
in Hyderabad hebben beëindigd. Op dit 
moment zetten ze zich in voor het digitale 
lectuurproject; de een vertaalt in Hindi en de 
ander in Tamil. Hieronder vertellen ze iets 
over dit werk. 

Amit Rekate is geboren in de staat Maharashtra in India. 
 „Ik kom uit een christelijke familie. Mijn grootvader was de 
eerste van onze voorouders die overging naar het christelijk 
geloof. Mijn beide ouders leven nog. Mijn vader is kleermaker 
en mijn moeder is huisvrouw en soms helpt zij mijn vader in de 
zaak. Ik heb vier oudere zussen, waarvan er drie zijn getrouwd,” 
vertelt hij. 

STUDIE
Na de middelbare school ging Amit theologie studeren op het 
Johannes Calvijn Seminarie in Hyderabad. Afgelopen augustus 
ontving hij er zijn bachelorsdiploma. Amit:  „Op dit moment ben 
ik op zoek naar waar ik mijn gaven mag besteden als dienaar 

van het Woord. Dat is op dit moment niet zo gemakkelijk, 
omdat veel kerken in India gesloten zijn vanwege Covid-19 
en er dus ook geen predikanten beroepen kunnen worden. Ik 
ben daarom ontzettend dankbaar dat ik de gelegenheid heb 
gekregen van het deputaatschap Bijbelverspreiding om mij 
in te mogen zetten voor het vertalen van christelijke boeken 
en traktaten. Op het seminarie werden begin 2020 een aantal 
studenten uitgekozen om mee te doen aan een vertaaltraining 
die gehouden zou worden in Chennai in januari 2020. Barry van 
der Schoot leidde deze cursus. We waren met negen personen, 
zowel sprekers van het Hindi als van het Tamil. Het was een heel 
nieuwe ervaring voor mij om te leren wat vertaalwerk inhoudt. 
Deze vertaaltraining heb ik als zeer leerzaam ervaren. Er ging 
een wereld voor mij open en ik heb er veel van geleerd. En nog 
steeds leer ik veel over vertalen terwijl ik er praktisch mee bezig 
ben. In de beginperiode gaf Barry ons vooral traktaten om te 
vertalen. Na een half jaar waren we toe aan wat grotere boeken. Ik 
ben momenteel bezig met het boek ‘Gaat dan heen’ van Van Dam.”

HET BELANG VAN DE WEBSITE 
WWW.BIBLEANDBOOKMINISTRY.COM 
Op de website staat materiaal in de zes meest belangrijks 
talen van India. Veel Indiërs kunnen dus boeken en traktaten 
in hun eigen taal vinden. Nog belangrijker is dat India in 

De vertaaltraining in Chennai in januari 2020

Amit Rekate
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een snel tempo technologische ontwikkelingen doormaakt. 
Steeds meer mensen hebben een smartphone waardoor 
ze toegang tot internet krijgen en dus ook de website van 
bibleandbookministry.com steeds gemakkelijker kunnen 
vinden. Dit geldt niet alleen voor de steden maar ook in de 
plattelandsgebieden van India. Daarom is internet een van 
de belangrijkste media om het Evangelie uit te dragen, tot in 
de verste uithoeken toe. Amit:  „Ik ben ervan overtuigd dat de 
website hierbij erg behulpzaam is, temeer omdat het gebruik 
ervan erg eenvoudig is. De mensen kunnen hier over allerlei 
christelijke thema’s lezen, zoals:  ‘Wie is God?’,  ‘de kerk’,  ‘het werk 
van de Heilige Geest’ en nog veel meer. In een land als India 
is het zaak om haast te maken met het verspreiden van het 
Evangelie. We weten niet hoeveel tijd we hier nog voor krijgen. 
Daarom denk ik dat deze website heel belangrijk is.” 

INTERNETGEBRUIK
Onderzoeken laten zien dat er op dit moment in India 700 
miljoen internetgebruikers zijn. Amit daarover:  „De meeste 
mensen gebruiken hiervoor hun smartphones. Het aantal 
gebruikers groeit hard en daarom geloof ik dat ook deze 
website ook in de toekomst grote impact zal hebben.

Ik wil alle christenen die die werk mogelijk maken, hartelijk 
bedanken voor hun werk om wereldwijd de onbereikten te 
bereiken met het Evangelie. Het zal veel vruchten voortbrengen. 
Ik bid dat de Heere ook jullie zal leiden en helpen als we allen 
op onze eigen manier voorwaarts mogen gaan om dit werk te 
volvoeren. Alleen aan God de eer!”

Jeba Wesley is geboren en opgegroeid in Chennai, een grote 
stad in het zuidoosten van India. Hij vertelt:  „Omdat mijn 
ouders zendelingen waren elders in India, groeide ik op in een 
internaat. Daar is mijn geloof gegroeid.

INDIA

Maharashtra

Chennai (Madras)

Jeba Wesley

Steeds meer mensen hebben 
een smartphone waardoor ze 
toegang tot internet krijgen 
en dus ook de website van 

bibleandbookminsitry.com steeds 
gemakkelijker kunnen vinden. 

Daarom is internet een van 
de belangrijkste media om het 

Evangelie uit te dragen, tot in de 
verste uithoeken toe.

Lees het verhaal van Jeba verder 
op de volgende pagina >>
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Na de middelbare school ben ik chemische techniek gaan 
studeren. Na drie jaar bij een bedrijf te hebben gewerkt, 
heb ik een verandering van het hart ondergaan en besloot 
ik theologie te gaan studeren. Ook ik ben in augustus 
afgestudeerd en kijk nu uit naar waar de Heere mij wil 
hebben om Hem te dienen. En als dat Gods wil is, zou ik ook 
graag verder willen studeren.”

VERTAALWERK
Net als Amit is Jeba door de rector van het theologisch 
seminarie, Dr. Jacob, uitgekozen om mee te doen aan de 
vertaaltraining die zuster Barry heeft gehouden in januari. 
„Vanaf dat moment ben ik actief betrokken bij het 
vertaalwerk. Ik vertaal op dit moment het boek ‘Brug naar 
Genesis’ van ds. A. T. Vergunst in het Tamil, mijn moedertaal. 
Het mooie van de website www.bibleandbookministry.com 
is, dat mensen de boeken van hun keuze gratis kunnen 
downloaden en lezen. Veel christenen willen graag boeken 
lezen om meer te weten te komen over God en hoe men 
geestelijk kan groeien, maar de prijs van boeken is vaak 
een belemmering. Maar jullie stellen deze boeken gratis ter 
beschikking. Dat vind ik heel bijzonder! De boeken op de 
website helpen ons om beter te begrijpen wie God is en hoe 
we in Hem geworteld en gefundeerd kunnen worden.” 

"De boeken op de  
website helpen ons om  

beter te begrijpen wie God  
is en hoe we in Hem 

geworteld en gefundeerd 
kunnen worden."

De vertaaltraining in Chennai in januari 2020
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GUJRATI (India) 

Wees sterk in de Heere. Levenslessen voor jonge mensen – Marieke Ude
Deze twee boekjes zijn geschreven voor tieners en gaan over thema’s als: vriendschap, 

verantwoordelijkheid dragen, volwassen worden, liefde en huwelijk in Bijbels licht. 

De boekjes zijn geschreven door Marieke Ude, predikantsvrouw in de Nigeria Reformed Church.   

Ze waren in eerste instantie bedoeld voor de leerlingen van de middelbare school John Calvin,  

maar de inhoud bleek zo aan te spreken dat we besloten heben om deze boekjes ook in het Gujrati, 

Bengaals, Hindi, Tamil en Arabisch te vertalen. 

BENGAALS (India) 

Eeuwigheid – J.C. Ryle
Dit boekje is niet groot van omvang, maar de inhoud is bijzonder aansprekend. Het is een boek van  

J.C. Ryle en gaat, zoals de titel al aangeeft, over het eeuwige leven. Het boek begint met de tekst uit  

2 Kor. 4: 18:  ‘De dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.’ 

Dit boekje is ook in het Telugu vertaald en staat uiteraard ook op onze website. 

We merken dat de boeken van J.C. Ryle de mensen in India erg aanspreken.

TELUGU (India)

Rijkdom en armoede – J.C. Ryle
Dit boekje gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Een prachtig boekje met veel lessen, ook voor 

mensen van vandaag. Dit boekje spreekt mensen, zeker in een land als India waar armoede overal 

aanwezig is, erg aan.  

RUSSISCH

Een brug naar Markus – ds. A.T. Vergunst
In dit boek wil ds. Vergunst een brug slaan om jongeren, maar ook ouderen die onbekend zijn met 

de boodschap van de Bijbel, te helpen deze boodschap te begrijpen. Na ieder stukje staat een aantal 

gedachten en vragen waarover we kunnen nadenken en bidden.

Dit boek is ook in het Telugu verschenen.

Nieuw geplaatste boeken op de website 
www.bibleandbookministry.com
REGELMATIG WORDEN ER NIEUWE BOEKEN OP DE WEBSITE GEPLAATST, ZOALS:
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‘Backstage wordt belang van website concreet’

64 procent van het groeiend aantal 
bezoekers van de gezamenlijke website 
www.bibleandbookministry.com van de 
deputaatschappen Bijbelverspreiding, 
Bijzondere Noden, Evangelisatie, Israël en 
Zending bekijkt die op de mobiel of tablet. 
Johannes Schot plaatst de boeken op de 
site en houdt backstage de statistieken bij: 
„Vanaf mei 2019 hebben we ongeveer 10.400 
downloads! Bezoekers geven in diverse talen 
getuigenis van wat ze eraan hebben.”

De website die nu bijna anderhalf jaar functioneert, voorziet 
duidelijk in een behoefte, zo concluderen de betrokken 
organisaties. Schot:  „Naast allerlei informatie over onze 
activiteiten en de landen waarin we actief zijn, staan er 
inmiddels 358 boeken op de site. Daarvan zijn er 116 in de vijf 
(!) Indiase talen, 50 in het Russisch, 36 in het Engels. Dat is op 
de website ongeveer 57 procent van de talen die het werk van 
Bijbelverspreiding raken. Achter de schermen is te zien dat naast 
de downloads ook behoorlijk wordt gelezen via een PDF-lezer. 
Het aantal gebruikers groeit. En als het over de ‘coronatijd’ 
gaat: vanaf de opstartfase mei 2019 tot april 2020 zagen we 
4600 downloads, maar vanaf het moment dat corona zijn 
intrek deed tot nu toe hebben we er bijna 6000 downloads bij. 
Getallen zeggen niet alles, maar ze tonen wel de belangstelling 
aan en zeker ook de gevolgen van het continue vertaalwerk 
waardoor er boeken beschikbaar komen voor plaatsing op de 
website. Zo zien we bijvoorbeeld precies dat de Christenreis van 
Bunyan in het Telugu 1020 keer is gedownload en 293 mensen 
geïnteresseerd waren in de Engelse versie van het vragenboekje 
bij de Bijbelse Geschiedenis voor kinderen van Van Dam.”

Totaal bezoekers sinds begin metingen
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Social Media
Schot wijst op het feit dat verschillende momenten zijn te 
markeren.  „Nu er vertaald is in vijf nieuwe India-talen zien 
we dat aan het stijgende bezoekersaantal in dat land. In het 
voorjaar waren er vier conferenties, waarbij de mogelijkheden 
van de website door Barry van der Schoot nog eens nadrukkelijk 
onder de aandacht zijn gebracht. De bezoekers gingen allemaal 
naar huis om in hun eigen omgeving en (appgroepen-)netwerk 
hetzelfde te doen. Dat is de verspreiding die we op het oog 
hebben! In India functioneert internet over het algemeen 
redelijk goed. Of iedereen volledig vrij is om alle christelijke 
websites te bezoeken en het daar met anderen over te hebben, 
is moeilijk te beantwoorden. Toen in augustus de website via 
een actie op LinkedIn in het Arabisch nog eens onder aandacht 
kwam, kregen we ook veel bezoekers uit landen waar het 
Arabisch de gangbare taal is. Onze inzet voor de komende tijd 
is om de inzet van social media te vergroten en ons werk ook 
daarop meer te promoten", zo laat Schot weten.

Financiële middelen
Hij wijst erop dat het belangrijk is dat de website adequaat 
wordt getoond en dat er blijvend financiële middelen nodig 
zijn om naast het vertaalwerk ook het onderhoud van de 
website en de omzetting naar E-books te kunnen bekostigen. 
„Gelukkig hebben we een vrijwilliger die goed technisch 
advies geeft. Barry van der Schoot werkt 32 uur per week als 
projectcoördinator van het Digitaal Lectuurproject (waar de 
website onder valt), ik zelf 10 uur per week. We hebben onze 
handen vol aan het mooie werk. De website verdient een goede 
lay-out. We proberen bovendien steeds actueel te blijven. Als 
je dan ziet en hoort dat we in een wereldwijde behoefte onder 
christenen voorzien, heb je ook met het werk aan een website 
een dienende, maar mooie taak. Tot uitbreiding van Gods 
Koninkrijk!”, aldus Schot. 

Gedrag

GedragGedrag

Terugkerende bezoekers

Percentage van 30% is voldoende

Het ‘bouncepercentage’ 
betreft het aandeel bezoekers dat de 

website relatief snel weer verlaat. 

Bezoekers op de website
bekijken gemiddeld zo’n 5 pagina’s 

per bezoek, en blijven gemiddeld 
ongeveer 4 minuten aanwezig op de 
website. Dit zijn voor een website als 

de onze hoopgevende getallen.
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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

Blijf ook 
op de hoogte 

door ons te 
volgen op 

social media!

 v
ol

g 
on

s 


