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De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting 

ZakBijbelBond - Gospel for Guests heeft tot doel 

iedereen die betrokken is bij evangelisatie te 

bemoedigen, te ondersteunen en te informeren 

over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en 

gebedsonderwerpen. 

Stichting ZakBijbelBond - Gospel for Guests is een 

door de belastingdienst erkende Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stich-

ting worden door de belastingdienst geaccep-

teerd als aftrekbare giften. 

Evangelisatiekalenders 2020 
Om evangelisatie te bevorderen zijn de kalenders bij ons nog voordeliger 

Stappen naar vrede met God 
Dit full color traktaat wijst met bijbelteksten 

en ondersteunende afbeeldingen op de 

noodzaak tot verzoening met God. 

Nieuwe editie met gewijzigd titelblad. 

Voor jou 
Johannes-evangelie uit de BasisBijbel 

Zakformaat met als bijlage het evangelisatie-

traktaat ‘Stappen naar Vrede met God’ 

In meer dan 30 talen heb-

ben wij kalenders beschik-

baar waarmee je het Evan-

gelie kunt verspreiden.  

 

Ideaal als geschenk! 

 

Al vanaf € 0,95 p/stuk 

LUISTERBIJBEL 

Complete Bijbel voorgelezen met 4 professionele stemmen 

Hieronder een beknopte uitleg over de bediening van het apparaatje. 

AFSCHEID 

Je kunt ons werk ook steunen door de ZakBijbelBond op te nemen in je 

testament. Een notaris kan dit voor je opstellen. Dit kan doormiddel van 

een erfstelling (de ZakBijbelBond ontvangt een vastgesteld percentage 

van je erfenis) of door middel van een legaat (een vastgesteld bedrag/

bezittingen). Zo kan jouw vermogen, groot of klein, ook na jouw overlij-

den ingezet worden voor Gods koninkrijk. 

Voor meer informatie: stuur een e-mail naar info@zakbijbelbond.nl 

VOOR GODS KONINKRIJK 

BESTUURSWISSELING 

In april 2019 hebben we plots afscheid moeten 

nemen van onze trouwe vrijwillige collega Ed 

Wassink. De Heer had hem ‘s nachts thuisge-

haald. Tien jaar lang, elke woensdag, hielp Ed 

mee op kantoor en in ons magazijn. Tal van 

Bijbels zijn door zijn handen gegaan. Daarnaast 

heeft hij veel bij ons geklust en was hij paraat 

bij beurswerk. Het was altijd gezellig en we 

hebben veel gelachen. Ook was Ed een luiste-

rend oor en konden we bij hem terecht voor 

advies. Altijd zoekende de wil van God. Ed 

heeft een leegte achtergelaten en een groot 

getuigenis. Onze gedachten gaan nog steeds 

uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

Aan/uit 

Snel naar Genesis, Psalmen 

of Mattheüs

Volume harder/zachter 

Bijbelboek vooruit  

Hoofdstuk vooruit 

10 seconden vooruit 

Pauze / boekenlegger instellen 

via verschillende projecten en activiteiten. Al deze jaren sinds 1999 hebben we 
een sterke band gehad met stichting ZakBijbelBond-Gospel for Guests en met 
Frits en Marrie Baksteen. Toen mij gevraagd werd om bestuurslid te worden, 
wist ik gelijk dat het onze Here God is die dit aan mij vraagt. Als je weet dat je 
Zijn stem in je hart hoort, dan is er maar één antwoord:  ‘Hier ben ik Heer”. Ik 
wil je vragen voor mij te bidden, dat ik ook dit werk mag doen tot de eer van 
onze God de Vader en zijn Enige Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat de talen-
ten en gaven die we hebben gekregen ingezet mogen worden voor de ver-
spreiding van het Evangelie totdat Hij komt! 

Ik ben Gevorg Babayan, in 1968 geboren in 
Yerevan (Armenië). Van 1999-2002 ben ik 
vrijwilliger geweest bij de ZakBijbelBond, 
waarna ik in 2003 met mijn gezin terug ben 
gegaan naar Armenië als zendeling. Door 
Gods genade en gesteund door broeders 
en zusters uit Nederland hebben mijn 
vrouw Naira en ik in 2006 het eerste dag-
opvangcenter voor straatkinderen opgezet 
in Armenië. Daarnaast hebben we tiental-
len kindertehuizen door het hele land hulp 
kunnen bieden. In 2012 zijn we officiëel 
naar Nederland geëmigreerd en sindsdien 
blijven we ons werk doen voor Armenië 

Frits Baksteen is dit jaar afgetreden als bestuurslid.  In het begin hielp hij door 

de administratie voor de stichting te doen en in 1982 trad hij toe tot het be-

stuur. Direct na de val van de Berlijnse muur (1991) waren bij de ZakBijbel-

Bond de Bijbels in de juiste talen in grote oplagen voorhanden. In 1992 kreeg 

hij het kantoor van de ZBB aan huis, waarbij hij werd geholpen door Henk van 

de Woude. Frits zijn vrouw Marrie wilde haar man ondersteunen en stopte 

met haar geliefde bloemenwinkel aan huis. Zo kwam er ook meer ruimte vrij 

voor de voorraad Bijbels en evangelisatiemateriaal. De Heer zegende hun 

werk en in de jaren die volgenden bleef de ZakBijbelBond groeien. Steeds 

moest er meer opslagruimte gevonden worden om alle Bijbels op te kunnen 

slaan. Frits heeft veel evangelisatieacties ondersteund vanuit kantoor. On-

danks zijn ziekte Multiple Sclerose heeft Frits tot 2004 het dagelijks beheer 

over de stichting gehad en tot begin 2019 is hij actief gebleven als bestuurslid. 

We danken Frits & Marrie voor hun jarenlange inzet en liefde voor Gods werk. 

Johannes-evangelie 
uit de BasisBijbel 

Zakformaat met als bijlage het evangelisatie-

traktaat ‘Stappen naar Vrede met God’ 

NIEUW 

NIEUW 

NIEUW 



Investeren in Het Bijbelfonds betekent investeren in verspreiding van Gods Woord onder hen die geen Bijbel hebben. 

Wil je voor het werk van het Bijbelfonds bidden? We werken met beperkte middelen en ‘mankracht’. 

Financiële steun kun je overmaken aan: 

NL91 INGB 0000 0674 46 t.n.v. Stg ZBB-Gospel for Guests o.v.v. HET BIJBELFONDS 

BIJBELFONDS VOOR ZEELIEDEN 

GRATIS BIJBELS VOOR VERSPREIDING VAN GODS WOORD GRATIS BIJBELS VOOR VERSPREIDING VAN GODS WOORD 

HOE WERKT HET BIJBELFONDS? 

 Via onze website www.bijbelfonds.nl verstrekken we kosteloos Bijbels ten behoeve van gratis verspreiding. 

 Ook benaderen wij zelf christelijke organisaties, geestelijk verzorgers en evangelisten welke we steunen met gratis Bijbels.  

 De Bijbels worden gratis uitgedeeld aan o.a. gevangenen, vluchtelingen, prostituees, zwervers, toeristen en zeelieden.  

 Het Bijbelfonds verstrekt Bijbels absoluut gratis en vraagt géén vergoeding van de kostprijs! 

GEBED & FINANCIËLE STEUN GEVRAAGD 

BIJBELFONDS VOOR DE MENSEN VAN DE STRAAT 

Dank je voor jouw onmisbare steun bij de verspreiding van Gods Woord Dank je voor jouw onmisbare steun bij de verspreiding van Gods Woord 

BIJBELFONDS VOOR GEVANGENEN 

Voor evangelisatie onder zeevarenden 

zijn veel Bijbels nodig. Diverse evange-

listen delen actief Bijbels uit in de Ha-

vens. Graag zouden we hen van nog 

meer gratis Bijbels voorzien. We blij-

ven bij het BijbelFonds namelijk vraag 

krijgen naar Bijbels voor deze doel-

groep. We krijgen vooral vraag naar 

Bijbels in de talen Chinees, Russisch, 

Turks, Tagalog en Engels. 

 

Wil jij een Bijbel sponsoren? 

We hebben diverse vragen ontvangen 

voor Bijbels en luisterbijbels voor het 

gevangeniswezen. Er blijft een be-

hoefte aan Bijbels in uiteenlopende 

talen.  We willen de betreffende 

Geestelijk verzorgers graag gratis van 

Bijbels  voorzien, zodat er geen finan-

ciële of organisatorische drempels zijn 

wanneer een gevangene open staat 

voor het ontvangen van een Bijbel in 

zijn of haar taal. Er zijn nog veel Bij-

bels nodig. 

 

Help jij mee? 

Er zijn tal van evangelisten in Neder-

land actief met bijbelverspreiding op 

straat. Ook zijn er diverse organisaties 

die gespecialiseerd hulp bieden aan 

verslaafden , dak– en thuislozen of 

prostituees. 

Bij het Bijbelfonds krijgen we van be-

trokken evangelisten en organisaties 

aanvragen voor Bijbels en evangelisa-

tiemateriaal in uiteenlopende talen. 

Help ons hen te voorzien van gratis 

Bijbels. 

BIJBELFONDS VOOR VLUCHTELINGEN 

Ook in 2019 hebben we opnieuw dui-

zenden Bijbels en Nieuw Testamenten 

voor vluchtelingen gratis verspreid 

binnen Nederland. Dit betreft voorna-

melijk de talen Arabisch en Perzisch (in 

het Engels genaamd Farsi). 

Diverse organisaties, evangelisten en 

kerken deden een beroep op het Bij-

belfonds en hebben de materialen 

gratis ter beschikking gekregen voor  

verdere Bijbelverpreiding. 

Met jouw steun kunnen we dit blijven 

doen. 


