Overzicht najaarsbeurzen

Terugkijken

Naam beurs		Plaats		Datum
Botterdag		
50 Plus Beurs		
Boten- en Camperbeurs
Herfstfair			
Margriet Winter Fair

Elburg		
Utrecht		
Gorinchem
Venray		
Utrecht		

Als voorzitter mocht ik in het voorjaar op verschillende
beurzen meewerken. Het blijft geweldig mooi om te getuigen
van je Heer en Heiland en van Gods liefde voor verloren
zondaars. Kijk ik terug, dan dank ik de Heer Jezus dat
ongelovige mensen nu kinderen van God zijn geworden.
Daarvoor doen we het.
Als SBE konden we dit unieke werk weer financieel mogelijk
maken, dankzij uw steun en dankzij Gods kracht!
Op www.facebook.com/bijbelstand staan foto’s en
berichten over beurzen die dit voorjaar zijn bezocht.

12 september
15 t/m 19 september
26 september
16 t/m 18 oktober
13 t/m 19 november

Kom eens een dagdeel naar de Bijbelstand op de beurs.
Meld je aan en beleef het mee. Je hulp is zeer welkom!

Anbi verklaring aangepast
SBE heeft een ANBI verklaring. Het ‘bevorderen van evangelisatie’ wordt erkend als algemeen nut. Dat betekent dat
u, als donateur, uw giften aan de Stichting onder bepaalde
voorwaarden bij uw belastingaangifte als een aftrekpost mag
opgeven.
De belastingdienst heeft echter op 19 december 2014 het
volgende gepubliceerd:
‘Giften die aan een specifiek persoon worden gegeven via een
ANBI organisatie, zijn niet langer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB) van de gever. Deze giften worden door de
belastingdienst beoordeeld als zijnde van geen algemeen nut.
Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2014. Ook is het nu zo dat, wanneer het totaal van dit soort
giften voor een organisatie meer dan 10% van hun inkomsten
bedraagt, de kans heel groot is dat de ANBI status komt te
vervallen.
Als penningmeester van SBE wil ik u vragen met mij contact
op te nemen als u een gift wilt overmaken voor een persoon.
Samen kunnen we dan kijken hoe we dit verantwoord kunnen
doen.
Met dank voor uw medewerking,
Hans Noorlander - penningmeester
E-mail: hansnoorlander@kpnmail.nl
Telefoon: 06 27 31 49 79

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze vaste medewerker:
Jaap Noorlander
Hagerpad 33, 5509 LT Veldhoven
Telefoon (040) 262 34 25
E-mail: jaap.noorlander@bijbelstand.nl
Heb je tips of ideeën? Wil je een reactie achter laten?
Ga dan eens naar facebook.com/bijbelstand
Ook vind je hier meer info over de Bijbelstand en foto’s.

Colofon
Voorzitter: Martin Oppenhuizen,
Castricum. Telefoon (0251) 654 596
Secretaris: Gert Oskamp,Valkenlaan 19,
6026 SG Maarheeze.
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Penningmeester: Hans Noorlander,
Houten. Telefoon (030) 637 72 56
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E-mail: Info@bijbelstand.nl
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Bank: NL35 INGB 0000 9432 00
t.n.v. St. tot Bevordering van Evangelisatie,
Houten.
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Dank Vader God:
• voor alle gesprekken die er gevoerd zijn op de afgelopen
beurzen. Voor de kansen die Hij gaf om van Hem te getuigen,
voor Zijn leiding en aanwezigheid.
• voor alle medewerkers in de Bijbelstand, waaronder veel
nieuwe, jonge mensen!
• dat Hij ons leven en onze woorden wil gebruiken om Zijn
reddingsplan bekend te maken aan verloren mensen.
• dat Hij financieel voorzien heeft. Voor de mogelijkheid om
dit werk te doen en voor de nieuwe thema’s.

Bid mee:
• voor alle mensen die lectuur of een Bijbel meenamen.
Bid dat ze het lezen en de Here Jezus vinden!
• voor alle mensen met wie we gesproken hebben. Bid dat ze
terugdenken aan dat gesprek en verder op zoek gaan! Bid ook
voor hen die Gods boodschap afwezen en niet wilden praten.
• voor de standhouders die om ons heen stonden en getuige
waren van wat er in de Bijbelstand gebeurde. Bid dat God hun
harten aanraakt en dat ze nieuwsgierig worden naar Hem!
• voor nieuwe medewerkers. Bid om vrijmoedigheid en
doorzettingsvermogen. Bid om Zijn bewogenheid in jouw hart.
(En meld je aan om een keer mee te werken!)

Evangeliseren. Hoe doe je dat?
Evangeliseren kan overal: op je werk, in de trein, op je sportclub.
Maar het is best lastig om iemand zomaar aan te spreken. Wil jij
met je vriendengroep of vereniging eens wat meer horen over
hoe je kunt evangeliseren in de praktijk? Bel of mail ons gerust!
We kunnen een middag of avond organiseren waar we specifieke
vragen of dilemma’s behandelen. Onze beursmedewerkers
vertellen graag over hun praktijkervaringen!
Op facebook.com/bijbelstand kun je meer lezen over onze
ervaringen opde beurzen en expo’s.

Vooruitkijken
Dat doen we als bestuur, samen met Jaap Noorlander.
De ‘to-do-list’ is lang:
• het project ‘deel je geloof’ dat in dit najaar van start gaat
• aanpassing van de websites voor smartphones
• actualiseren van thema’s
• trainingsdagen organiseren
Het vraagt vooral van Jaap Noorlander veel tijd en
inspanning. Wij zijn dankbaar voor de hulp die hij krijgt.
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steun en dankzij

Gods kracht konden we dit unieke
werk weer financieel mogelijk maken!

Broeders en zusters, de cijfers over 2014 geven een zorgelijk
beeld. De inkomsten uit giften zijn met 14% afgenomen.
Als er minder geld beschikbaar is, zullen er minder beurzen
bezocht kunnen worden. Ruim 300.000 bezoekers liepen dit
voorjaar langs de Bijbelstand. Dit najaar verwachten we ruim
215.000 bezoekers. Er is met zoveel mensen gesproken over
de Verlosser en Heiland van deze wereld.
Helpt u ons om dit werk voort te zetten: met uw gebed en
financieel? Als bestuur bidden wij dat de Heer, onze God, zal
blijven voorzien.
Gezegende zomermaanden in een wandel met de Heer,
Namens het bestuur van SBE,

Martin Oppenhuizen
voorzitter
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Gewoon eens doen

De voorjaarsbeurzen – een terugblik

Naar de Senioren Expo

En het is nog gratis ook!

Zij houdt veel van de Heer Jezus. Dat hoor je als je met haar
spreekt en je ziet het ook.
‘Er is altijd wel een manier om over de Heer te spreken’, is een
uitspraak die bij haar hoort. Ze vertelde mij hoe ze met een
Nederlander in het buitenland in gesprek was geraakt en verteld
had over haar Heer.
‘Het is best gemakkelijk. Je moet het gewoon doen. Maar ik vind
het ook moeilijk hoor!’ Zo is ze.

In januari was de Senioren Expo in Veldhoven. Overal grijze
haren, wandelstokken en rollators! Het is heel schrijnend
om te zien hoeveel ouderen niet weten waar ze heengaan
als ze sterven. God gaf mooie en goede gesprekken. Op de
Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht kwamen massa’s
jonge mensen om zich te laten informeren over gezond
eten, sport en spiritualiteit. Geweldig om op die plaats te
kunnen getuigen van Wie het Leven is! Veel gesprekken
waren onverwacht mooi en open. Er was veel duisternis om
ons heen, maar er werd veel voor ons gebeden en Gods
bijzondere zegen was op ons. Op de Huishoudbeurs in
Amsterdam en op de beurs ‘Vrouw!’ in Leeuwarden, mochten
we een kaart meegeven met de prachtige boodschap: ‘Jij bent
waardevol’. Die boodschap raakt mensen en geeft een mooie
opening voor een gesprek over de liefde van Vader God voor
verloren mensen.

Hoe kom je in twee minuten overstaptijd, in de spits,
8 perrons verder? Ik blijk niet de enige te zijn met dit
probleem. Voor de deur van de afremmende trein verzamelt
zich een opgejaagd kijkende groep mensen. Zodra de deur
opent, beginnen we te rennen. Terwijl ik bijna ondersteboven
de roltrap afduikel, zie ik de trein staan. Met mijn laatste
restje energie werp ik mij naar binnen en in mij is een
juichend dankgebed.

Op woensdag 25 februari mocht ik meewerken in de Bijbelstand
op de Huishoudbeurs. Het was mijn eerste keer. Wat een rijke
ervaring! Ik heb zoveel mensen mogen bemoedigen, alleen al
door het geven van de kaart ‘Jij bent waardevol’.

Mag ik die paar weken niet
even wat anders doen?
Ik vond van wel.
Het maakte bij mij meer los dan ik in eerste instantie had
verwacht. Je bent het hele jaar bezig met je werk als evangelist.
Mag ik dan die paar weken niet even wat anders doen? Ik vond
van wel. Oh ja, ze had ook gezegd: ‘Bid maar voor de mensen
bij je op de camping of waar je ook bent. Dan geeft de Heer wel
openingen’.
Ik heb het gedaan. Bidden en afwachten hoe het zou gaan.
Er volgden meerdere spontane gesprekken waarin ik kon
getuigen van de Heer Jezus. Het ging zo natuurlijk. Bidden,
luisteren, getuigen en bidden.
Wat moet ik er meer over vertellen? Geen idee. Dus daarom:
gewoon eens doen.

Het is steeds weer
ontroerend om te zien hoe
groot Gods liefde is.
Soms is het werk in de Bijbelstand ook gewoon moeilijk en
taai. Dat zijn vaak leerzame momenten. Waardoor loopt
een gesprek vast? Hoe stel ik de juiste open vragen? Mensen
kunnen soms zo verbitterd of geïrriteerd reageren. Je voelt
dan iets van de afwijzing die de Here Jezus op aarde heeft
ervaren.
Een vrouw zei: ‘Ik heb nog nooit iets van Zijn liefde gemerkt’.
Na een gesprek in de stand nam ze het boekje ‘Hij deed dit
speciaal voor jou’ mee. Het is steeds weer ontroerend om
te zien hoe groot Gods liefde is en hoe Hij harde, gesloten
harten zacht en ontvankelijk maakt. Veel mensen kregen hun
eerste Bijbel of namen andere lectuur mee. Er is veel gezaaid
en we mochten getuige zijn van mensen die hun hart aan Hem
gaven. Prijs God!

Emke de Jager

Ik hijg nog een beetje als de conductrice om mijn
vervoersbewijs vraagt. ‘Je had beter rechtstreeks de trein
naar Eindhoven kunnen pakken, die ging aan de overkant
van het perron.’ Ik kijk haar verbijsterd aan. Het kost een
paar volle minuten om te verwerken dat ik in de trein naar
Arnhem zit – en belangrijker: dat ik er niet zomaar uit kan.
En ik dankte nog wel dat ik het gehaald had! God moest vast
lachen.
Later die ochtend ontmoet ik René. Hij haalt opgetogen een
Nieuw Testamentje uit zijn broekzak. ‘Altijd bij mij!’ zegt
hij. Wat later weet ik een hoop over de power die hij voelt
bij God. Toch mis ik iets in zijn verhaal. ‘René, wie is Jezus
voor jou?’ Dat is een lastige vraag. Een Voorbeeld, zeker.
Maar zijn Redder? Nee, dat niet. Te weten dat God bestaat,
geeft hem al genoeg kracht. Als hij dát zegt, weet ik ineens
wat er mis is gegaan eerder die morgen. Ik vertel hem over
mijn treinreis. Hij lacht er hard om, en ik lach mee – als een
boer met kiespijn. Dan zeg ik: ‘Ik was heel dom. Ik keek niet
op het bordje! Jij weet dat God bestaat. Vol energie ren jij
naar de trein. Maar je kijkt niet op het bordje! God heeft
opgeschreven op welk perron je moet wezen. Je draagt het
antwoord elke dag bij je in je broekzak. God zegt dat je Jezus
nodig hebt als je Redder. Wat heb je eraan te weten dat
God bestaat, als je niet doet wat Hij zegt? Wéét je wel hoe
ellendig het voelt, als je in de verkeerde trein bent gestapt –
simpelweg omdat je niet naar een bordje keek dat vlak voor
je neus hing?’
Voor hij verdergaat, belooft René ernstig om thuis te lezen
wat God erover zegt. Ik smeek zachtjes of God René wil
helpen. Ik kijk omhoog naar God en lach voluit terug. En dan
dank ik Hem opnieuw dat ik de trein gehaald heb!

Ik vond het een zegen
om zoveel mensen met
Gods ogen te bekijken.
Ik vond het ook een zegen om deze mensen met Gods ogen
te bekijken. Dat heeft Hij in mij gedaan, want zelf ben ik nog
weleens veroordelend (helaas).
Sowieso is de Bijbelstand de mooiste stand van de hele
Huishoudbeurs. Je krijgt er informatie over een gelukkig en
waardevol leven tot in eeuwigheid. En het is nog gratis ook!

Carla Oosterom
Evangeliseren kun je leren

Niet iedereen vindt het gemakkelijk om gesprekken te
voeren met wildvreemden. Wil jij graag wat meer leren over
gesprekstechnieken en luisteren naar voorbeelden van
anderen? Zet de trainingsdag op 3 oktober vast in je agenda!

