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ANBI
Stichting Bijbelkiosk-Arbeid heeft de 
ANBI-status. Giften aan de Stichting 
Bijbelkiosk-Arbeid zijn daarom aftrek-  
baar van de inkomstenbelasting.

Giften
Wilt u nu geven? Uw bijdrage  
kunt u overmaken op rekening  
NL10 INGB 0000 2319 61 t.n.v. stichting 
Bijbel kiosk-Arbeid te Barneveld.

Nalatenschap
U kunt dit werk in Gods Koninkrijk ook 
gedenken in uw nalatenschap. U kunt  
dit laten aantekenen in uw testament  
bij een notaris. U kunt ons op de volgende 
manier legateren: “Ik legateer vrij van 
rechten aan de Stichting Bijbelkiosk- 
Arbeid het bedrag van €….,.. om te 
worden afgegeven zonder kosten,  
drie maanden na mijn overlijden”.

Het is u wellicht opgevallen dat elke locatie eindigt met een oproep tot 

gebed. Aan bidden wordt kracht verleend, ook als we dat niet direct 

zien. Wilt u het gehoor geven aan het verzoek van de vrijwilligers en 

met hen meebidden? Bidden voor open harten voor het evangelie, 

danken voor hen die de Heer Jezus aannemen. Bidden voor Wijsheid 

die de vrijwilligers nodig hebben om het juiste te zeggen en te doen. 

Danken dat God steeds weer mensen naar de kiosk laat komen, dat 

Zijn hart uitgaat naar deze mensen. 

Voor de kiosk in Scheveningen wordt het een spannende tijd. Recent 

hebben we vernomen dat vanwege vernieuwing van het deel van de 

Boulevard waar de kiosk staat, deze voor een periode van 2 jaar naar 

een andere locatie moet verhuizen. De contacten met de gemeente 

Den Haag zijn goed en er wordt actief meegedacht. Bid u mee dat 

Gods plan met de kiosk mag worden gerealiseerd? 

Het zal u opgevallen zijn dat deze nieuwsbrief een nieuwe stijl heeft.  

De Bijbelkiosk heeft ook de website vernieuwd, zie www.bijbelkiosk.org 

Het is de vorm die veranderd, maar we blijven u gewoon op de hoogte 

houden van het werk in de kiosken en de boekwinkel. 

Wilt de onze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Aanmelden 

kan via onze website. 

Hartelijke groet, 

Manfred Santing, 
voorzitter

Zondagmiddag, de boulevard is vol etende en drinkende mensen. Een blaasorkestje 

wandelt al spelend voorbij en blijft tien meter verderop staan. Ze spelen vrolijke 

meezingers. Een zuster en ik delen buiten traktaten uit. 

Een echtpaar komt op ons af. De man begint een praatje met onze zuster, terwijl de 

vrouw tegen mij zegt: “Hij is nog geen christen”. Zij wel. Ik stel voor om samen naast 

de kiosk te bidden of onze zuster de juiste woorden mag krijgen. Daarna voegen we 

ons bij haar man en onze zuster. Ook zij hebben met elkaar gebeden. 

“Ondanks de strijd is het een voorrecht om dit te mogen doen.”

Voor wat meer rust lopen we met elkaar de kiosk in. We bidden of de Here Jezus zijn 

hart wil aanraken en er in wil gaan wonen. Of Hij het wil genezen. De man beaamt 

het. Plots horen we het bandje buiten de melodie spelen van ‘Glory, Glory, Halleluja’! 

We kijken elkaar aan. “Dit is een teken van God!”, zegt de man terwijl zijn gezicht 

begint te stralen! 

Zomaar een van de vele wonderlijke gebeurtenissen van afgelopen zomer. Gaat dat 

altijd zo vanzelf? Nee, er zijn ook tijden van strijd, van ontmoediging en van spottende 

mensen. Maar toch, wat een voorrecht om mee te mogen helpen. Het is de Here 

Jezus zelf die Zijn gemeente bouwt. Wilt u meehelpen in gebed?

Leen Mos

Stichting 

Bijbelkiosk-Arbeid

‘Dit is een teken 
van God!’

   Uit de kiosk Scheveningen   



Stichting 

Bijbelkiosk-Arbeid
Kijk voor meer informatie op

www.bijbelkiosk.org

De vele lange gesprekken die we in de kiosk heb-

ben, zijn meestal vertrouwelijk. Zaken die je niet 

openbaar maakt. Medegelovigen die met vragen 

zitten over de Schrift of over allerlei problemen 

waar ze tegenaan lopen. Ongelovige mensen die 

hun hart komen luchten en persoonlijke dingen 

vertellen. 

Bij de BijbelKiosk is het niet zo dat aan de lopende 

band mensen zichtbaar tot bekering komen. We 

praten mensen niet naar een bekering toe. We zijn 

ons bewust dat Gods Geest in het hart moet wer-

ken. Het Evangelie is Gods kracht tot behoudenis. 

Het komt wel voor dat mensen in de kiosk tot 

bekering komen en hun hart en leven aan de Heer 

Jezus geven, maar om mensen daarvoor heel 

concreet uit te nodigen moet het de kioskmede-

werker wel duidelijk zijn dat God dat wil op dat 

moment. Natuurlijk proberen we heel duidelijk de 

harten te bereiken en het Evangelie helder en 

duidelijk voor te stellen. Als we de indruk hebben 

dat mensen echt geïnteresseerd zijn, geven we 

hen een duidelijk traktaat of bijvoorbeeld het 

Johannesevangelie. 

Er zijn mensen waar je een fantastisch goed 

gesprek mee hebt en die je daarna nooit meer 

terugziet. Er zijn ook mensen met wie je niet echt 

verder komt, maar die toch telkens weer terug-

komen voor een gesprek. Zo is er veel reden om 

allerlei mensen in gebed bij de Heer te brengen.

John Dijcks

Gods kracht 
tot behoudenis

 Uit de kiosk Amsterdam    Uit de boekwinkel Oase Terneuzen  

In de zomer heeft Ruth de etalage 

ingericht met als thema ‘Op reis 

(naar de eeuwigheid)’. Met 

behulp van dit thema proberen 

wij dan de boodschap van het 

Evangelie zichtbaar te maken. 

De Bijbel is de basis van ons 

geloof en gelukkig is daar relatief 

veel vraag naar, evenals naar 

kinderbijbels.

We zijn dankbaar dat de Heer ons 

als team de afgelopen periode 

weer de gelegenheid en de 

kracht gegeven heeft om iets te 

betekenen voor de mensen die in 

de winkel kwamen. Een paar van 

die ontmoetingen geven we 

graag aan u door.

“Het is de Geest 
van de Here Jezus 

die hier heerst!”

Zen of …?
Een jongen van een jaar of 17 

kwam met zijn moeder in de 

winkel en vertelde dat hij pas tot 

geloof gekomen was. Zij keken 

hun ogen uit. Zijn moeder, die 

nog geen christen is, zei: “Het 

voelt hier zo zen.”, waarop haar 

zoon reageerde: “Nee, dat is de 

Geest van de Here Jezus die hier 

heerst.” Hij straalde toen hij de 

winkel uitging met een Bijbel. 

We moesten denken aan de 

kamerling die zijn weg vervolgde 

met blijdschap.

Vijf Duitsers
Een andere keer kwam een klant 

binnen en vertelde dat hij het 

Evangelie had uitgelegd aan vijf 

Duitsers die naar een evangelisatie-

poster voor de etalage stonden te 

kijken. Daar hadden ze vragen 

over. Op deze wijze ervaren we 

ondersteuning bij het uitdragen 

van het Evangelie.

Tien dopelingen
Een klant kwam binnen met de 

vraag: “Vanavond worden er tien 

mensen gedoopt en ik wil hen 

graag iets meegeven voor hun 

geestelijke groei. Hebben jullie 

iets voor hen?”. Toch mooi, om te 

horen dat deze mensen voor de 

Here Jezus gekozen hebben en 

dat er voor hen geestelijke zorg is.

Wat betekent die vis?
Een jongetje dat meekwam met 

zijn moeder vroeg naar de bete-

kenis van het Ichthus symbool. 

Een mooie gelegenheid om het 

Evangelie uit te leggen.

Geloofszekerheid
Soms ontmoeten we klanten die 

worstelen met geloofszekerheid 

en dan kunnen we na een gesprek 

lectuur aanbieden. Het is dan fi jn 

om later te horen dat de lectuur 

geholpen heeft.

Er komen ook klanten binnen 

die opnieuw het geloof weer 

oppakken en dan beginnen met 

het kopen van een Bijbel. Ze 

hebben dan vaak behoefte aan 

een gesprek en aandacht.

Verder mochten we de afgelopen 

periode weer een bijdrage leveren 

in het voorzien van goede boekjes 

voor zondagscholen, Bijbels en 

Bijbelstudieboeken voor jongeren 

en ouderen. De vele kalenders die 

elk jaar de deur uitgaan, zijn een 

hulp bij het beter verstaan van de 

Bijbel en groei in het geloof. 

Boven de “Oase” heeft Ruth elke 

woensdagmiddag een brei-

groepje, waar in een gezellige 

sfeer er ruimte is voor een 

bemoedigd gesprek. 

Steeds weer opnieuw beseffen 

we dat we dit werk alleen in 

afhankelijkheid van de Heer en 

in zijn kracht kunnen doen. Het 

is onze bede dat we tot zegen 

mogen zijn voor gelovigen en 

voor hen die de Heer nog niet 

kennen. We stellen daarom uw 

voorbede zeer op prijs.

            

Ruth en Anton Kroes

Op reis naar de 
eeuwigheid!
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