NIEUWSBRIEF winter/voorjaar 2020–2021
Zwolle, november 2020

Beste lezers, klanten en donateurs,
Nog steeds woedt er een pandemie, die met de beste wil van de wereld niet overwonnen kan worden en die dagelijks zijn
slachtoffers eist. De knapste koppen lukt het niet om Covid-19 te bedwingen en de cijfers naar beneden te krijgen. Evenmin lukt
het om ‘met z’n allen Corona eronder te krijgen’, wat onze regering regelmatig roept. In een wereld waarin God door het gros
van de mensen en de meeste regeringen buitengesloten wordt, kun je ook niet anders verwachten. Inmiddels neemt de onrust
toe. Dagelijks lezen we over opstanden, demonstraties, aanslagen en wankelende economieën. De hoop van de wereld is
gevestigd op een vaccin…
Wat is de hoop voor een christen veel verder strekkend! Wat een troost te weten dat God alles in Zijn hand heeft en Zijn
koninkrijk van vrede en gerechtigheid binnenkort zal gaan vestigen! Alles wat God in Zijn Woord beloofd heeft, gaat Hij doen.
‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw!’ (Hebr.10:23). Nu het nog
steeds ‘de dag van het heil’ is, mogen we met vereende krachten het evangelie prediken en bovendien degenen die de blijde
boodschap brengen, ondersteunen met gebed en gaven.
Evangelisatie via billboards
We zijn blij dat het bord aan de oostkant van Zwolle een betere plek gekregen heeft dan het ooit had! Niemand kan deze tekst
nu missen! Wilt u meebidden, dat de drie ‘stille evangelisten’ die Stichting Titus onderhoudt (Gorinchem, Dalfsen en Zwolle)
door de Heere gebruikt kunnen worden om mensen op Gods Zoon te wijzen? Door het geloof in Hem ontvangt elke zondaar
eeuwig leven!
India… positieve berichten
Uit dit ontzaglijk grote land komen van tijd tot tijd ook positieve berichten. Onlangs stond in de pers dat mensen in India minder
kwetsbaar lijken te zijn voor Corona dan bij ons. Dat kan te maken hebben met minder hygiëne (waardoor het immuunsysteem
sterker is). Ook is er minder obesitas, en hart- en vaatziekten komen minder voor. Bovendien meldt men ook niet alle gevallen.
In de nazomer zijn er helaas zware overstromingen geweest in hetzelfde gebied.

Er wordt veel aan huisbezoek gedaan; rechts enkele ‘arbeiders’ in de wijngaard van de Heer, die hen bemoedigen met het Woord.

Het afgelopen half jaar hebben we voor ‘project Corona’ ruim € 15.000 kunnen overmaken. Met deze hulp worden ook
weduwen ondersteund en wordt hulp geboden bij bijvoorbeeld de overstromingen. Alle gevers hartelijk dank!
Uitgeverij Daniël - webwinkel
Naast veel Bijbelstudie ‘online’ worden er gelukkig nog heel wat Bijbelstudieboeken
verkocht. En wij verheugen ons over elk boek dat op de post gaat, omdat daarin de Heere
Jezus Christus gepredikt wordt! Ook bemoedigende en waarschuwende ‘titels’ vinden hun
weg naar de lezers. Maar ook spannende zendingsverhalen van Klaus Dieter John zijn in
ons assortiment aanwezig. Hij heeft zijn derde boek nu gereed en we zoeken iemand die
goed in het Nederlands is en ook in het Duits en dit boek goed kan vertalen.
In onze vorige brief schreven we al dat er goede belangstelling is voor de drie pakketten
van commentaren die Ger de Koning schreef over: ‘De Pentateuch’, ‘De Kleine Profeten’ en
‘Zie Serie’ (de eerste vijf boeken van het Nieuwe Testament). Als u klikt op deze links, komt
u op onze website, waar meer informatie te vinden is. Daar ziet u ook boeken van veel
christelijke auteurs, als M.J. Arentsen, H. Bouter, E.-A. Bremicker, J. v. Buren, J.N. Darby, J.
Eareckson, J.G. Fijnvandraat, J. en E. George, K.D. John, K. Güntzschel, H.L. Heijkoop, W.
Kelly, G.H. Kramer, J. MacArthur, C.H. Mackintosh, W. Mücher, Ph. Nunn, M.J. Paul, B.
Peters, H. Smith, J. de Vrieze, B. Warnes , e.a.
Nieuwe en toekomstige uitgaven
Langzamerhand raken de ‘paperbacks’ van de Toegelicht & Toegepast serie (O.T.)
uitverkocht. Veel van deze commentaren over het Oude Testament hebben wij al
vervangen door gebonden boeken met een harde kaft, de zgn. ‘hardcovers’. Het laatst is
‘Jeremia en Klaagliederen’ verschenen en deze week is de hardcover-uitgave over de
profetie van Daniël binnengekomen (zie ‘Daniël’).
Bundel Geestelijke Liederen (nieuwe uitgave)
Het is nodig opnieuw een herdruk te laten maken van deze bundel. Wij zoeken naar een
omslag dat beter bestand is tegen wekelijks gebruik (of nog vaker). De drukker heeft ons
laten weten, dat we dan de stuksprijs van € 16,00 maar moeten vergeten…! We zullen u op
de hoogte stellen als we een goede herdruk (met hetzelfde aantal liederen) beschikbaar
hebben. Ook zijn er plannen om boven de muziek bij elk lied de akkoorden te zetten.
Bijbelseminars
We mochten ca. 65 deelnemers inschrijven voor dit jaar, waarvan er ca. 15 de seminars ‘online’ volgen. Helaas konden de
seminars in Dronten niet doorgaan in november. Wij hopen, dat we in de komende maanden weer met 30 en zo mogelijk weer
met alle deelnemers deze waardevolle Bijbelstudies kunnen houden. In Uithoorn zijn de seminars in november wel doorgegaan,
zij het in ‘afgeslankte’ vorm. Mooi is, dat de meeste geplande bijdragen konden worden opgenomen (veelal met beeld), zodat ze
kunnen worden beluisterd door de deelnemers.
Tot slot
Wij willen u – ondanks alles om ons heen – de vrede en ook de bewaring van onze God en Vader toewensen; ook gezegende
kerstdagen en jaarwisseling.
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur van
Stichting Titus / Uitgeverij Daniël,
Andries Loos
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