NIEUWSBRIEF WINTER / VOORJAAR 2019 – 2020

Zwolle, december 2019
Beste lezers, klanten en donateurs,
Deze nieuwsbrief ontvangt u eerder dan we gepland hadden, omdat er belangrijke ontwikkelingen zijn. Het is
goed dat u deze weet en ervoor kunt bidden, en ook danken.
Evangelisatie via billboards
U weet uit vorige nieuwsbrieven dat onze stichting langs drie drukke wegen deze Bijbeltekst heeft geplaatst:
Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven (Jh 3:36). De gemeente Gorinchem heeft ons laten weten
dat deze tekst moest worden verwijderd vóór 8 november jl. Het zou in strijd zijn met het ‘open karakter’ van
de omgeving… Een bevriende advocaat heeft zich erover gebogen, maar tot dusver geen mogelijkheden gezien
daartegen in beroep te gaan. De boer heeft de wagen met het bord nu dichterbij zijn bedrijf geplaatst. Het is
nog wel vanaf de A27 te zien, maar we betreuren dit zeer. Mogelijk zal op het bord verlichting moeten worden
aangebracht, waardoor het beter opvalt.
Ook aan de N35 – een drukke provinciale weg in Overijssel - moet er iets gebeuren met het bord dat daar staat.
De nieuwe eigenaar van het land wil dit bord niet op zijn land hebben. We bidden voor een goede oplossing en
een betere plaats voor deze stille evangelist. Bidt u mee?
Oeganda
In afgelopen maand hebben Ger en Willy de Koning op uitnodiging van gelovigen in Oeganda daar een bezoek
gebracht. Ger heeft van donderdag t/m zondag Bijbelstudies gegeven over het boek Genesis. Onderwijs van
hoofdstuk-tot-hoofdstuk kende men daar nog niet. Er was grote belangstelling en ook veel mooie reacties.
Mocht iemand een verslag van deze reis willen ontvangen, dan kan hij /zij deze vragen via dit mailadres (klik
hierop).
India
Er is weer heel wat werk verzet in India door onze broeders en zusters daar. Graag vragen we opnieuw en
voortdurend gebed voor hen. We konden voor de weduwen een flink bedrag overmaken, dankzij uw giften.
Maar er blijven noden. De broeders Gerard Hoddenbagh en Kees
Fieggen hopen van D.V. van 7 tot 22 januari a.s. weer naar India te
reizen en bezoeken te maken in verschillende plaatsen. Mocht u hun
verslag willen ontvangen, dan kun u dit vragen aan Kees via dit
mailadres (klik hierop). Hoewel het algemeen bekend is, beperkt de
(hindoe-) regering in veel staten het verkondigen van het evangelie,
en wil de landelijke, regerende hindoepartij zelfs het christendom en
de islam volledig verbieden. Gelukkig nog niet in de omgeving waar
onze broeders de contacten hebben.
Zendingswerk en sociaal werk
In het afgelopen jaar konden wij met uw giften het werk (en de werkers) van de Heer ondersteunen in binnenen buitenland, o.a. in verschillende (Noord-) Afrikaanse landen. Daarnaast konden wij financiële hulp bieden bij
diverse sociale noden in Nederland, Roemenië, India, Peru en Noord-Korea (dit laatste opnieuw door
bemiddeling van Stichting Ora).

Uitgeverij Daniël herdrukken – alle hardcover-omslagen
Er zijn veel boeken verzonden, waardoor onze voorraad aangevuld moest worden. Deze nieuwe drukken
hebben alle hardcover omslagen. Samen met ‘Het
Zoeklicht’ konden wij twee herdrukken van Ger de Konings
boeken ‘Jesaja’ en ‘Ezechiël’ realiseren. Van de vijf boeken
van Mozes zijn op ‘Deuteronomium’ na de andere vier
weer leverbaar. De vier delen van ‘de Kleine Profeten’ die
vorig jaar als paperback zijn verschenen, zijn bijna geheel
uitverkocht. Ook deze boeken zullen ca. eind december
opnieuw verschijnen. Een set van vier kost € 37,50 i.p.v. €
50,-. Verder zitten deze twee boeken in ‘de pijplijn’: van
Axel Volk ‘Hoe beschermen we onze kinderen?’ en van
Benedikt Peters ‘Heer, leer ons bidden’.
Website Uitgeverij Daniël
We schreven u dat wij bezig zijn onze website te vernieuwen. Dat project is helaas nog niet afgerond. We
hopen dat de oude site nog blijft functioneren. Hapert er iets als u wilt bestellen, geef dan s.v.p. uw bestelling
door via een e-mailtje.
Zaterdag Bijbel Seminars (ZBS)
Onder verantwoordelijkheid van onze stichting zijn vanaf september jl. maandelijkse cursussen van start
gegaan, aanvankelijk in Zwolle. In vier jaar wordt de hele Bijbel doorgenomen en ’s avonds wordt onderwijs
gegeven in de oorspronkelijke talen van de Bijbel. Voor de ca. 80 deelnemers bleek de gehuurde zaal in Zwolle
te klein. Na enkele weken vruchteloos zoeken in
Zwolle hebben we vanaf 2 november jl. in Dronten een
ruime collegezaal kunnen huren in een school voor
voortgezet onderwijs. Meer informatie? Klik dan op
ZBS.
Dit idee werd ook omarmd door christenen in
Uithoorn, waar dezelfde cursussen door dezelfde 16
docenten worden gegeven op twee maandagavonden
per maand. Ook in Uithoorn is er goede belangstelling van ca. 70 deelnemers per avond. Wilt u meer informatie
over de seminars in deze plaats? Klik dan op MBS. Voor beide Bijbelseminars zijn folders op aanvraag
beschikbaar. Ook ‘dag-gasten’ zijn van harte welkom na aanmelding via info@stichtingtitus.nl . Inmiddels wordt
het tweede cursusjaar voorbereid, waarbij opnieuw voor elk Bijbelboek en Bijbels onderwerp docenten
gevraagd worden.
Wij willen u goede en gezegende kerstdagen wensen en Gods zegen voor het jaar 2020!
Met hartelijke broedergroet,
mede namens het bestuur van Stichting Titus / Uitgeverij Daniël,
Andries Loos

