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Zwolle, mei 2020
Beste lezers, klanten en donateurs,
In deze merkwaardige tijd, waarin ‘blijf thuis!’ en ‘houd afstand!’ de wachtwoorden zijn, is er behoorlijk wat gebeurd
bij Stichting Titus en Uitgeverij Daniël.
Evangelisatie via billboards
In onze vorige brief vermeldden we dat de gemeente Gorinchem op 11
oktober jl. de boer op wiens land het spandoek staat, had gesommeerd
dit weg te halen. Het zou in strijd zijn met het open karakter van het
landschap. Hij heeft het toen tegen zijn bedrijfsgebouw geplaatst. Maar
dat was nog niet goed. De gemeente Gorinchem wilde dat hij de tekst
vóór 28 april van zijn erf zou verwijderen…
Gelukkig vond zijn buurman, die in een naburige gemeente land heeft,
het goed dat de Bijbeltekstkar op zijn land zou komen. En nu staat hij
opnieuw aan de A27, maar dan in een andere gemeente… We bidden
dat gemeente Molenlanden dit bord met rust laat en dat deze tekst
over EEUWIG LEVEN, vooral in deze tijd waarin ‘vreze des doods’ heerst
tot zegen zal zijn.
Ook het bord aan de N35 moet weg: het land waarop het staat is verkocht aan iemand die het er niet wil hebben.
Hier zien we bijna dezelfde situatie: een christen, die een eindje verderop woont, wil het wel op zijn land zetten!
India in lock-down…
Dankzij de giften die u gezonden hebt, kon een aantal keren een bedrag worden verstuurd naar broeders en zusters
in Zuidoost-India. Veel van hen zijn ‘dagloner’ en voor hen is het werk in fabrieken en bedrijven weggevallen. Sociale
voorzieningen zoals wij die kennen bestaan daar niet. Om enigszins te helpen in deze nood kunnen we via onze
stichting geld sturen naar de leidende broeders om voedsel te kopen en hulppakketten samen te stellen (zie foto’s).
Het gaat om hulp aan de armste mensen – vaak dagloners die nu dus zonder werk zitten. Dat is vooral in het gebied
rond Banaganapalle, in Bapatla en een vissersdorp in de buurt, in de slums en onder dagloners in Vijayawada en in
het Koya-gebied. Tot nu toe hebben we ruim € 6400,- kunnen verzenden. Alle gevers hartelijk dank!
Wilt u ook nu helpen, dan kunt u een bedrag overmaken naar Stichting Titus (rekeningnr. NL83 INGB 0007048777)
onder vermelding van ‘Project Corona’.
Ook is er om dezelfde reden geld overgemaakt naar
Oeganda.
De plaatselijke leidende broeders verdelen dit onder
gezinnen die nu zonder inkomsten zitten. Bij een
bedankbericht ontvingen we ook dit opmerkelijke
proviandlijstje:

Bij de foto’s uit India:
Het voedsel
wordt in
gekleurde
plastic
zakken door
de leidende
broeders
uitgedeeld
in de Indiase
dorpen, aan
behoeftige
gelovigen en
ook aan
anderen in
nood.

Uitgeverij Daniël
Er zijn in de afgelopen weken aanzienlijk meer boeken verkocht dan normaal. Ook andere uitgevers merken dat de
mensen meer tijd hebben om te lezen!
Pakkettenverkoop
We zijn blij dat ook de boekwinkels belangstelling tonen voor deze drie pakketten: ‘De Pentateuch’ (Genesis t/m
Deuteronomium), ‘De Kleine Profeten’ en ‘Zie Serie’ (de eerste vijf boeken van het Nieuwe Testament). Als u klikt op deze
namen, ziet u meer informatie.
Nieuwe website
Onze website leed aan allerlei ouderdomskwaaltjes en was niet ‘veilig’ meer. Sinds eind april is onze nieuwe website ‘in de
lucht’. Hij ziet er fris uit en zal, na het herstellen van een paar ‘kinderziekten’, vast en zeker goed functioneren!
Grote oplages
De Bijbelstudieboeken die wij uitgeven, laten we meestal drukken in kleine oplages.
De afgelopen maanden hebben wij, samen met Stichting Bijbel & Onderwijs, een
boekje uitgegeven om christen-ouders handvatten te bieden om hun kinderen te leren
omgaan met mobieltjes. Van het boekje ‘Hoe beschermen we onze kinderen’ konden
1700 exemplaren gedrukt worden. Het is geschreven
door een schooldirecteur in Duitsland, Axel Volk.
Eveneens een grote oplage (1200) is gedrukt van het
boek ‘Heere, leer ons bidden’ (Benedikt Peters).
Dit boek zal eind mei worden verzonden naar allen die
(in normale omstandigheden) de Heart Cryconferenties en de Bijbelseminars bijwonen en zich
hiervoor hadden opgegeven.
Als u op de boeken klikt, komt u op de Daniël-website.

Nieuwe en toekomstige uitgaven
Het tweede deel van ‘Psalmen’ (42 t/m 89) is bijna voltooid en we verwachten dat het D.V. voor de zomer leverbaar
is. Verder is de voorraad van sommige titels flink geslonken, zodat we de Timotheüsbrieven, Richteren, Job en
Hooglied moeten laten bijdrukken. De herdrukken van ‘Toegelicht & Toegepast’ die als paperback waren uitgevoerd,
verschijnen nu in gebonden vorm met ‘hardcover’.

Br. G.H. Kramer heeft een commentaar op de Eerste Brief aan de Thessalonicenzen geschreven, dat begin mei is
uitgekomen: ‘De Heer tegemoet in de lucht’. Grote kennis van de Griekse tekst en heldere uitleg zijn kenmerkend
voor deze auteur. In 1992 schreef hij een commentaar op de Tweede Brief aan de
Thessalonicenzen, ‘De Verschijning van Zijn komst’, dat nog steeds leverbaar is.
Naast eigen uitgaven hebben wij ook
goede Bijbelstudie- en pastorale
boeken van andere uitgevers op onze
website beschikbaar. Zo kunt u alle
boeken van br. Hugo Bouter bij ons
bestellen, ook de titels die niet
vermeld worden op onze website, en
alle boeken van br. Jan van Buren.
De website ‘OudeSporen.nl’ bevat
ook veel van deze uitgaven voor wie
op het scherm wil lezen.
Bijbelseminars
De Zaterdag Bijbel Seminars in Dronten en de Maandagavond Bijbel
Seminars in Uithoorn konden (gelukkig) digitaal worden voortgezet.
Iedere deelnemer heeft een inlogcode, waarmee deze cursussen, die
ook opgenomen werden, kunnen worden beluisterd. We hopen dat
deze seminars in het tweede cursusjaar (september D.V.) weer
‘gewoon’ kunnen worden voortgezet en wij samen met de cursisten
opnieuw kunnen genieten van de rijkdommen van Gods Woord.
Hiernaast ziet u het programma van dat cursusjaar. Lezers van deze
nieuwsbrief die zich willen aanmelden voor de seminars in Dronten,
kunnen dat doen doormiddel van deze link. Voor de Maandagavond
Bijbel Seminars in Uithoorn, klik hier.
Tot slot
Bent u ook zo dankbaar dat we in en vanuit ons land nog steeds
(ondanks de coronacrisis) ongehinderd de Blijde Boodschap kunnen
verkondigen op heel veel manieren? Daarvoor mogen we onze God en
Vader wel dagelijks prijzen! Wat is het een voorrecht Zijn Zoon zó
bekend te mogen maken: ‘… God, onze Heiland, Die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de
waarheid komen’ (1Tim 2:3,4). Zolang de Heer Jezus nog niet gekomen is, willen wij hier graag mee doorgaan.
Wij wensen u een gezonde zomerperiode toe en bovenal Gods zegen met Numeri 6:24-26.
Met hartelijke broedergroet, mede namens het bestuur van
Stichting Titus / Uitgeverij Daniël, Andries Loos

