NIEUWSBRIEF winter/voorjaar 2021–2022
Zwolle, december 2021

Beste lezers, klanten, donateurs en deelnemers aan de ZBS,
Alweer een nieuwsbrief… zult u denken. Inderdaad, maar geen ‘bedelbrief’. Na een heel jaar willen we
weer iets laten horen van het werk dat Stichting Titus en onze kleine Uitgeverij Daniël mochten doen.
Daar zijn we heel dankbaar voor! En dat willen we graag met u delen.
Nog steeds woedt er een pandemie die met de beste wil van de wereld niet overwonnen kan worden. En
nog steeds is het voor deze wereld ‘de dag van het heil’! Wereldwijd kan het evangelie van Gods genade
gepredikt worden in woord en geschrift. Degenen die deze Blijde Boodschap brengen, mogen we
ondersteunen met gebed en gaven. Dat is één van de doelstellingen van onze stichting.
Evangelisatie via billboards
Ondanks flinke stormen in de afgelopen tijd en de vijandschap van individuen en overheidspersonen
mogen bij Gorinchem, Dalfsen en Zwolle door Gods genade stille boodschappers staan die de
tienduizenden die per dag passeren toeroepen: ‘Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven!’
India
Door de veranderende corona-maatregelen in India lijkt het onmogelijk voor Gerard Hoddenbagh en Kees
Fieggen om in januari a.s. naar India te reizen. Dat waren ze wel van plan. Er staat een conferentie voor
echtparen gepland in Hyderabad van D.V. 21-23 januari. Ze zullen daar nu online onderwijs gaan geven.
Bovendien zijn ze gevraagd om in een aantal sessies door het jaar heen onderwijs te geven voor broeders
die zich tot leraar kunnen gaan ontwikkelen (volgens 1Tm 2:2).
Ondertussen zitten de christenen daar niet stil. Broeder Job is pas weer op pad geweest en heeft daarbij
o.a. evangelisten aangespoord tot nieuwe arbeid. Hij wil regelmatig zulke ‘ontdekkingsreizen’ van enkele
dagen maken om nieuwe gebieden te ontginnen. Ook rond Banaganapalle worden nieuwe dorpen bezocht
met het evangelie, en waar ook nieuwe zondagsscholen zijn begonnen.
Wie het ‘Telugu Nieuws’ regelmatig wil ontvangen, kan mailen naar keesfieggen@gmail.com.
Uitgeverij Daniël - webwinkel
Naast het vele Bijbelstudiemateriaal (mondeling en schriftelijk) dat op internet te vinden is, blijkt dat er
daarnaast ook een verheugende belangstelling bestaat voor Bijbelstudieboeken. De paperback-versies van
de commentaren op het Oude Testament (de serie ‘Toegelicht en Toegepast’ van de auteur Ger de
Koning), raakten uitverkocht. Wij zijn blij dat we deze konden herdrukken als hardcover-uitgaven. Medio
januari verwachten we de laatste banden van deze serie in huis te hebben.
De bundel “Geestelijke Liederen”, waarvan er al enkele duizenden in gebruik zijn, was uitverkocht en kon
opnieuw kon worden gedrukt. Nu met een rundleren omslag (zie de nieuwe bundel). Deze bundel is ook
verschenen als piano-uitgave (A4-formaat) en geheel voorzien van akkoorden (zie piano-uitgave). In de
afgelopen drie maanden (92 dagen) kon elke dag gemiddeld 3,5 boek verstuurd worden.

Er zijn tevens honderden boeken opnieuw gedrukt, en kon door de geringe verkoopprijs de omzet zodanig
blijven, dat onze stichting van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) gebruik mag maken. Dit houdt in dat
we geen btw meer in rekening brengen. Ook is het mooi dat we een goede en droge plek gevonden
hebben in Zwolle voor de opslag van deze voorraad.
D.V. half januari verwachten we ook een nieuw Bijbelcommentaar van de auteur Gerard Kramer over de
Eerste Brief aan Timotheüs. Het heet ‘In Actieve Dienst’ (als u op de titel klikt, vindt u het boek meteen).
Bijbelseminars
Dit derde cursusjaar zijn de Zaterdag Bijbel Seminars in Dronten begonnen met rond 25 deelnemers. Een
gedeelte van de deelnemers volgt deze studies online. Helaas konden in december jl. de seminars in het
schoolgebouw niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De docenten hielden hun toespraak voor de
camera van Gideon van Daalen in Sliedrecht. De deelnemers konden de cursussen via de livestream of later
digitaal volgen. Wij hopen dat we in het nieuwe jaar weer met alle deelnemers die dat fysiek willen deze
waardevolle Bijbelseminars weer kunnen bijwonen.
Onlangs is er een nieuwe website gebouwd voor dit werk waardoor storingen hopelijk tot het verleden
behoren, en aanmelden en het opnieuw beluisteren van deze Bijbelstudies eenvoudiger wordt.
Ook in Uithoorn zijn de Maandagavond Bijbel Seminars fysiek gestopt, maar ook daar konden deze
cursussen digitaal worden gevolgd door de deelnemers die daar de MBS volgen.
Tot slot
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 onder Zijn toelating. Ook wensen we u gezegende kerstdagen
en Gods zegen voor 2022.
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur van
Stichting Titus / Uitgeverij Daniël,
Andries Loos
P.S. U hebt in het afgelopen jaar geen nieuwsbrief van ons ontvangen. Door de toename van bestellingen en
voorbereidingen voor het herdrukken van de voorraad, maar ook wegens familieomstandigheden moesten we
prioriteiten stellen en kunnen u nu alleen deze korte brief sturen, helaas zonder de gebruikelijke foto’s.
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