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GEEF

FINANCIËN
IBB heeft 2019 kunnen afsluiten met een positief resultaat. 
De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien 
van een samenstellings-verklaring. De jaarrekening staat 
op onze website.Door uw giften kon IBB €2500,- geven aan 
kleine collega-landen in Europa om Bijbelboekjes in hun 
eigen taal uit te geven.

• 1 op de 5 is werkloos

• Veel gebroken gezinnen

• Weinig geld om eigen 
   leven op te bouwen

• Worstelen met identiteit

• Op zoek naar God

jongeren in Letland 
perspectief!

Sava Daba, de IBB van 
Letland, heeft een speciaal 
programma om jongeren 
te bereiken. Ze trekken 
met ze op, geven aandacht, 
beantwoorden hun vragen 
en vertellen over God.
Veel jongeren in Letland 
getuigen dat hun leven 
hierdoor is veranderd.

IBB wil dit project in 2020 
ondersteunen met €4000,-.

DOET U MEE? 

Geef voor jongeren 
in Letland!

U kunt een gift overmaken 
op NL29 INGB 0000 6041 96 
o.v.v. ‘Letland’

IBB staat altijd klaar 
om te helpen
‘IBB is onderdeel van het internationale Scription Union. Vooral in 
Oost-Europese landen is het moeilijk om onze projecten te 
realiseren. Het ontbreekt vaak aan kennis, ervaring én geld. 
En dan staat Nederland altijd klaar om te helpen. Met hun goede 
netwerk en de financiële steun van de achterban kunnen we overal 
de Bijbel laten spreken. Mag ik u bedanken voor uw trouwe 
steun?!’

ERZSÉBET KOMLÓSI  
Field Development Director Europe - Scripture Union



Verwachtingsvol 
bidden
‘Als we in de hemel komen, 
zullen we eindelijk zien wat onze 
kleinste en zwakste gebeden 
hebben gebracht in het Koninkrijk 
van God. Op dat moment wil ik niet 
verzuchten: waarom heb ik niet wat 
verwachtingsvoller gebeden?’ (Joni 
Eareckson-Tada) 

Lees wat Paulus over gebed aan de 
Efeziërs schreef. En leer (opnieuw) 
verwachten.

SPECIAL

GroeiMagazine
 
Kwartaaluitgave voor 
geloofsopbouw: verdiepend 
en opbouwend. 

Jaargang 23 | Het jaarthema was 
‘Leven door de Geest’

Aantal  
abonnees 

 1883

Aantal nieuwe 
abonnees 

 58

De artikelen, door 
verschillende mensen 
geschreven, zijn 
erg bemoedigend, 
leerzaam en 
opbouwend. Kortom: 
ik ben heel erg blij 
met jullie blad. 
Het wordt intensief 

gebruikt”

Jeanet

Aantal  
abonnees 

 2595

Aantal nieuwe 
abonnees 

 98

Leidraad
Kwartaaluitgave voor elke dag: bijbel-
leesgids voor iedere dag.

Jaargang 77 | In 8 jaar de hele Bijbel door.

Ik had mijn 

abonnement opgezegd, 

maar ik mis Leidraad. 

Kan ik weer abonnee 

worden?” 

Frits

“

“ Nieuwe uitgaven

Gevangen en toch vrij
Een vermakelijk boek dat de 
verhalen van Paulus in Filippi én 
de levensverhalen van ds. Hans 
Eschbach († 2019) samenbrengt. 
Genre: leesboek en dagboek.

Faker 
Hoe kun je écht leven, zonder 
masker op. Hoe kan Jezus je 
daarbij helpen? Doelgroep: 
13-18 jaar.

Geschiedenis van de Bijbel  
Hoe is de Bijbel tot stand 
gekomen? Meer dan 1000 
jaar geschiedenis prachtig 
weergegeven in woord en 
beeld. 

Bijdehandboekje voor 
tussendoor 
Inspirerende gedachten, 
prikkelende uitspraken en 
wijsheden van God. 
Voor tussendoor. 
Bij een kop koffie of als start van de dag.

Jan van den 
Bosch, vriend 
van Henri Nouwen, 
schrijft over dit 
boek: 

‘Mijn gesprekken met 
Henri Nouwen veranderden 
mijn visie op bezit, op 
geven, op fondsenwerving 
en op de geestelijke impact 
van geven zonder 
terug te vragen.’

Dagelijks 
vers
Elke dag een 
bijbeloverdenking 
in je mailbox.

Jaargang 3

Aantal  
gebruikers

 1643

nieuwe titels14

uitgaven in het buiteland4

herdrukken16

titels in voorbereiding9


