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Digitale Nieuwsbrief
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Wordt deze mail niet goed
weergegeven?
Bekijk deze email in je browser

De nieuwsbrief van SBE, zomer nr. 30, is verschenen. Lees eens
hoe ontroerend het steeds weer is om te zien hoe groot Gods
liefde is. Hoe het ging op de voorjaarsbeurzen. Het is fijn als je
met ons de Heer dankt voor Zijn zegen en aanwezigheid in wat
we met enthousiaste christenen mogen doen.
Klik op de nieuwsbrief hiernaast om hem te lezen.

BeleefPlus Geleen (28 t/m 30 mei)
Vrijdag stond ik, Astrid, op de beurs. Er waren heel veel
katholieke mensen die iedere zondag in de kerk zitten maar niet
in het bezit zijn van een Bijbel. Verschillende vrouwen waren
ontroerd dat ik ze een gratis nieuw testament mocht aanbieden.
Ze wilden er zo graag eens zelf in lezen. Laten we bidden dat het
Woord krachtig in hen zal werken.
Een katholieke meneer was zo verdrietig dat er nog maar zo
weinig enthousiaste jonge mensen zoals ik in zijn kerk waren. Ik
had hem aan het begin van het gesprek een beursbijbel
aangeboden maar hij wilde deze niet aannemen. 'Geef die maar
aan een ander’, zei hij. Ik vertelde hem dat ik zo enthousiast was
omdat ik was gaan zien hoe geweldig het volbrachte werk van de
Here Jezus is en hij (met zijn 80 jaar) net zo enthousiast kon
worden als ik als ook hij zicht zou krijgen op het werk van de
Here Jezus aan het kruis. Toen nam hij toch mijn Bijbel aan...

Super bedankt!
In de vorige digitale nieuwsbrief
vroegen wij jou om financiële hulp. De
website Godscadeauvoorjou.nu willen
we aanpassen aan smartphones. Wat
we ontvingen is voldoende om dit
project te realiseren. Dankjewel. Er
wordt nu ook een pagina toegevoegd
met video's van getuigenissen en over
geloof. Ken je een korte, aansprekende
video, laat het ons weten. We
verwachten dat eind augustus de

website is geüpdatet.

Trainingsdag - 3 oktober Alphen a/d Rijn
Niet iedereen vindt het gemakkelijk om gesprekken te voeren met wildvreemden. Wil jij
graag wat meer leren over hoe het zou kunnen en ook leren van anderen? Noteer deze
datum dan alvast in je agenda en stuur ons een mailtje dat je erbij bent.

Nieuwsbrief van Jaap en Frouwke Noorlander
Met veel dank aan Vader God, vertellen zij over het afgelopen halfjaar. Je kunt
hier hun nieuwsbrief downloaden.
Gezegende zomermaanden toegewenst.

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, Houten.
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).
Secretariaat:
Valkenlaan 19,
6026 SG Maarheeze.
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