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Het is een tijd geleden dat jullie iets van ons hoorden. In deze
uitgebreide e-brief praten we jullie graag bij.
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Terugblik - Wie is je doelgroep?
Het is een vraag die andere standhouders regelmatig aan mij stellen: 'Wie is
eigenlijk jullie doelgroep?' Zo'n vraag geeft altijd een mooie gelegenheid om
te vertellen dat Gods liefde er voor alle mensen is en ik probeer dan het
evangelie te verwerken in mijn reactie. Alle mensen horen bij onze
doelgroep: bezoekers van elk geslacht en van alle leeftijden, maar ook
standhouders en organisatoren van de beurzen. We spraken in januari met
veel oudere mensen op de Senioren Expo in Veldhoven. In februari in

Utrecht op de Gezondheidsbeurs waren zowel mannen als vrouwen van
allerlei leeftijden. Op de Huishoudbeurs in Amsterdam kwamen duizenden
vrouwen en een enkele man aan de stand voorbij. Heel dankbaar kijken we
terug op de leiding van God in gesprekken, op Zijn bewogenheid in onze
harten, Zijn zorg voor alle praktische zaken en voldoende medewerkers, en
op de bemoedigingen die we kregen van eerdere bezoekers. Een jonge
vrouw vertelde: 'Vorig jaar heb ik hier een gesprek gehad. Het heeft me aan
het denken gezet en ik ben op zoek gegaan. En ik heb mijn leven aan Jezus
gegeven!' Een oudere man met wie ik vaker gesproken heb, mailt me met
enige regelmaat en hij schreef me deze week dat hij op bladzijde 316 is van
het Nieuwe Testament. 'Ik leer God steeds meer toe te laten in mijn leven en
dat geeft een prettige gewaarwording.' Wil je bidden voor alle contacten die
er zijn geweest en ook voor wijsheid in de contacten die na de beurzen
doorgaan? Zodat mensen daadwerkelijk een keuze maken om de Heer
Jezus als hun Redder aan te nemen. Hij is het waard!

Nieuwe website online
De nieuwe website www.Bijbelstand.nl is online!! Iris van Heartbeat
Design ontwierp deze voor ons en Ron van Noroads heeft de site
vervolgens voor ons gebouwd. We hopen dat je even een kijkje neemt
en stellen je reactie op prijs!

Thema 'Waar ben je?'
Er is inmiddels een prachtige banner ontworpen om in de stand te hangen,
de kleuren zijn gekozen en de eerste proefstukjes voor de nieuwe stand zijn

geverfd. In die stand zal ook een scherm komen waarop een video wordt
afgespeeld. Deze video laat een man zien die zijn lasten achterlaat bij het
kruis, met de uitnodiging van de Heer Jezus: Kom naar Mij toe als je
vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Deze video is gemaakt door
Arend van der Meij, die zijn talent graag wilde inzetten voor de verspreiding
van het evangelie. Wil jij ook je steentje bijdragen? Dat kan bijvoorbeeld door
een financiële bijdrage over te maken. We hebben een globaal overzichtje
gemaakt van de kosten voor deze nieuwe stand:

Boodschap van hoop!
Wij willen je uitdagen om de mensen om je heen te vertellen op Wie jij je
hoopt vestigt in deze tijden van angst en onzekerheid. De Heer Jezus
komt spoedig terug - en wij hebben een boodschap van hoop voor deze
wereld! Evangelisatiemateriaal kun je eenvoudig bestellen via de nieuwe
website.

Agenda en het coronavirus
Vanwege het coronavirus is de beurs Vrouw in Leeuwarden op het laatste
moment afgelast. Alle stand waren juist helemaal opgebouwd toen het
nieuws kwam dat er geen 100 mensen meer bij elkaar mochten komen. Ook
de Seniorenbeurs van BeleefPlus in Goes is afgelast. De Libelle Zomerweek
die in mei gehouden zou worden, gaat ook niet door. De organisatie zoekt
nog naar een mogelijkheid in augustus/september en als dat niet lukt vervalt
ook deze beurs voor dit jaar. Onwerkelijk - maar God is erbij en Hij weet alle

dingen.

Op de achtergrond is er gelukkig nog genoeg te doen. Behalve het bouwen
van de nieuwe stand zal ook de website www.Godscadeauvoorjou.nu geheel
vernieuwd worden.

Uitnodiging: op zaterdag 12 september is er een trainingsdag voor
evangelisatie in Arnhem en op zaterdag 10 oktober in Alphen aan den Rijn.
Deze dagen zijn voor iedereen, dus ook als je niet meewerkt in de
Bijbelstand.

Gods zegen!
Wil je voor dit werk blijven bidden, ook juist in deze tijd van onzekerheid en
nu er geen beurzen zijn?

Gods zegen en onze hartelijke groet,
Richard en Emke de Jager

De Stichting tot Bevordering van Evangelisatie is een organisatie die al ruim vijftig jaar actief is in het
stimuleren en mogelijk maken van evangelisatie. Door met een Bijbelstand consumentenbeurzen in Nederland
te bezoeken, biedt SBE de mogelijkheid om zelf actief, eventueel onder begeleiding, te (leren) getuigen van
Jezus Christus.

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

Je ontvangt deze mailing omdat je betrokken bent bij SBE.
Klik hier om wijzigingen door te voeren of je voor deze mailing af te melden.
Stuur deze mail door naar een vriend(in).
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