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‘Verder broeders, bidt voor ons dat het Woord van de Heere
zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u’. 2 Thes.3:1
Zwolle, oktober 2022
Beste lezers, klanten en donateurs,
Lange tijd hebt u geen informatie over het werk van Stichting Titus / Uitgeverij Daniël ontvangen. En omdat we
vrijwel elke dag bezig zijn met het verzenden van boeken en andere dingen die u hieronder vindt, had dit geen hoge
prioriteit. Toch geloven we dat het goed en nodig is, dat u een aantal dingen weet, zodat u persoonlijk, maar
misschien ook als gemeente voor dit werk kunt bidden. Nieuwe klanten maken op deze manier ook kennis met ons.
Evangelisatie via billboards
‘Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven!’ staat op spandoeken van 6 x 2 meter langs drie drukke wegen.
Veel mensen weten waar deze teksten staan! Ze herkennen het bord als ik een
visitekaartje laat zien (zie afb.) Als ik vraag ‘gelooft u dat ook?’ dan kan er een
gesprek volgen. Mocht u ook zo’n kaartje met uw adres aan de ander kant
willen hebben, laat het ons weten. Het Reformatorisch Dagblad heeft onlangs
een twee pagina’s groot artikel geplaatst waarin o.a. onze stichting
geïnterviewd werd m.b.t. deze vorm van evangelisatie. Het is verblijdend dat er
meer organisaties en personen deze mogelijkheid aangrijpen om het evangelie
te verbreiden.
India
Als het gaat om vrijheid om het christelijk geloof te verbreiden, zijn er in India grote verschillen. In de gebieden waar
inlandse zendelingen werken voor de Heer, die door gelovigen uit Nieuw Zeeland en Nederland gesteund en ook van
tijd tot tijd bezocht worden, is tot nu toe nog grote vrijheid om de Blijde Boodschap te brengen! Veel reden tot dank!
Er vinden dan ook regelmatig bekeringen plaats. Mensen worden ook aangetrokken door de zorg van christenen
voor mensen in nood - met name tijdens de lockdowns door corona. Er is veel armoede en daar is ondersteuning
voor nodig, die we vanuit hier proberen te geven.
Ook gebeurt er veel kinderwerk. In het Koya-gebied (in de jungle) gaat een zuster dagelijks zo’n zes dorpen langs om
kinderen te onderwijzen. Onlangs kwamen daar honderden kids (vooral uit niet-christelijke gezinnen) bij elkaar om
in groepen te horen over de Heer Jezus (zie de foto). In de weken
daarna worden alle kinderen in hun dorpen weer opgezocht.
Datzelfde gebied is getroffen door overstromingen. Daar wordt
hulp geboden om ingezakte huizen weer op te bouwen.
Solomon is een broeder van tegen de 70. Hij is al bijna 40 jaar als
zendeling actief. Zijn gezondheid is broos: hij is net geopereerd aan
zijn hart. Het grootste deel van de medische kosten wordt door zijn
verzekering gedekt, maar niet alles. Er gebeurt natuurlijk veel meer.
Vanuit Banaganapalle (een dorp met 35.000 inwoners) zijn er op 12
andere plaatsen kleine gemeentes ontstaan. Het Telugu nieuws, dat enkele malen per jaar verschijnt, vermeldt daar
meer over en laat zien dat er veel reden is tot dank - en tot gebed!
Wie het werk financieel wil ondersteunen, kan dat doen via Stichting Titus (rekeningnummer zie onder) met
vermelding van (Telugu) INDIA. Wie het Telugu nieuws regelmatig wil ontvangen, kan mailen
naar keesfieggen@gmail.com.

Uitgeverij Daniël – webwinkel
Naast het vele Bijbelstudiemateriaal dat op internet te vinden is (auditief en schriftelijk), blijkt dat er toch ook
gelukkig een groeiende belangstelling bestaat voor Bijbelstudieboeken. Via onze website, christelijke boekwinkels,
het CBC en Het Zoeklicht, vinden onze uitgaven hun weg naar de lezers. Ooit dachten wij dat de gratis app
kingcomments (verkrijgbaar in de app-stores) waarop alle Bijbelcommentaren van Ger de Koning te vinden zijn,
misschien een vermindering van de verkoop van de boeken zou betekenen, het tegendeel bleek echter waar! Veel
mensen die deze verklaringen al via deze app in hun telefoon bezitten, zijn het belang
ervan gaan waarderen en willen liever een tastbaar boek voor hun Bijbelstudie
aanschaffen.
De bundel ‘Geestelijke Liederen – 2016’ is uitverkocht. Wij beraden ons over een
herdruk. De pianoversie is nog wel verkrijgbaar ook met akkoorden.
In onze webwinkel hebben wij begin oktober een boek over de zendelinge Heleen
Voorhoeve (1912-2014) geplaatst, geschreven door haar neef Joris Voorhoeve (oudminister van Defensie). Daarin heeft hij veel interessante informatie (vanuit zijn
oogpunt) verzameld over deze bijzondere zuster, die haar lange vruchtbare leven in
Egypte mocht werken voor de Heer. Dit nieuwe boek vindt u hier. Ook onze eigen
uitgave over zr. Heleen Voorhoeve is nog verkrijgbaar.
Bijbelseminars
Dit jaar vierde cursusjaar van de Zaterdag Bijbel Seminars in Dronten is weer begonnen met rond 50 deelnemers,
waarvan er 35 fysiek deelnemen, terwijl de anderen deze cursussen online volgen. Ook dit jaar gaan een klein aantal
cursisten verder met de vervolgcursus Nieuwtestamentisch Grieks. Het is ons helaas niet gelukt om een geschikte
docent Hebreeuws te vinden.
Ook in Uithoorn zijn de veertiendaagse Maandagavond Bijbel Seminars fysiek verder gegaan, ook deze cursussen
kunnen digitaal worden gevolgd. Wij zijn heel dankbaar dat er belangstelling bij jong en oud is voor deze seminars!
Interesse? Zie: https://bijbelseminars.nl/
Zending, evangelisatie en sociale nood
Onze stichting ondersteunt door Gods genade al 50 jaar in ons land en daar buiten diverse evangelisatie- en
zendingsprojecten, alsmede hulp bij sociale nood. Recent kon o.a. noodhulp geboden worden aan mensen die
getroffenen zijn door de watersnood in Pakistan en werk onder vluchtelingen. Gelden voor christelijke projecten
(niet personen) die in overeenstemming zijn met de doelstelling van onze stichting worden doorgestuurd naar deze
projecten. Wij zijn blij dat wij vanwege onze Anbi-status hulp kunnen bieden voor het maximale bedrag dat
geschonken wordt, met name waar het legaten betreft. M.a.w. er blijft niets aan de ‘strijkstok hangen’, want noch
de fiscus, noch de stichting of de bestuurders delen mee in de giften.
Tot slot
Laten we niet te gering denken over de kracht van het gebed! Zie s.v.p. nogmaals de tekst bovenaan deze
informatiebrief. God hoort en met goddelijke wijsheid verhoort Hij.
Wij willen u de vrede, blijdschap en ook de bescherming toewensen van onze God en Vader die verheven is boven
alles wat in deze wereld plaatsvindt.
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur van Stichting Titus / Uitgeverij Daniël,
Andries Loos
P.S. Mocht u deze informatiebrief niet meer willen ontvangen om welke reden dan ook, klik dan s.v.p. op de groene knop die op het emailbericht staat, waarvan deze brief een bijlage is. Wij verwijderen dan uw e-mailadres van onze lijst.
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