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Voorwoord
Ook in 2020 is het doel van de stichting geweest:
de Bijbel – Gods onfeilbaar Woord – en evangelisatiemateriaal in vele talen te verspreiden en van Gods heilig
Woord te getuigen en daardoor de mensen de weg naar de Here Jezus Christus te wijzen.
De stichting Bijbelkiosk-Arbeid houdt twee kiosken en een boekwinkel in stand. Op verzoek worden nog
andere evangelisatieactiviteiten ondersteund.
In 2020 is het beleid van voorgaande jaren voortgezet. De giftenstroom is in 2020 redelijk constant gebleven.
Er is dankbaarheid dat de reserves voldoende zijn om het werk ook de komende jaren voort te zetten
Geschiedenis
Op 11 april 1931 werd in Amsterdam de eerste kiosk geopend. Na diverse locaties in de stad staat de kiosk
sinds 1977 op het Museumplein. Na de recente renovatie van het plein staat de kiosk naast het
Sinds 1954 is ook een kiosk in Scheveningen aanwezig. In eerste instantie alleen ’s zomers op de Boulevard.
Later ’s winters in de bebouwde kom. Uiteindelijk kreeg de kiosk het gehele jaar een vaste plaats op de
boulevard, tegenover het Kurhaus.
Sinds 1995 is de boekwinkel ‘Oase’ in Terneuzen bij de stichting ondergebracht (br en zr Koster uit Terneuzen
hebben deze evangelische boekwinkel ca. 23 jaar beheerd).

toekomst
Voor het komende jaar 2021 en 2022 zal het beleid worden voortgezet waarbij oog blijft voor eventuele
nieuwe initiatieven en nieuwe methoden om de mensen met het evangelie te bereiken.
Vanwege de renovatieplannen van de boulevard in Scheveningen zal in 2022 de Kiosk tijdelijk verplaatst
worden naar een andere locatie op de boulevard.

Amersfoort, 2021
M.F. Santing
Voorzitter
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Activiteitenverslag 2019 van de Stichting Bijbelkiosk Arbeid
Het doel van de stichting is: De Bijbel – Gods onfeilbaar woord – en andere evangelisatielectuur in vele talen te
verspreiden en van Gods Heilig Woord te getuigen en daardoor de mensen de weg naar de Heer Jezus Christus te
wijzen.
Deze activiteit wordt door een team van vrijwilligers op de drie aangegeven locaties uitgevoerd.
In het jaar 2019 hebben de activiteiten van de stichting vooral bestaan uit het aanbieden van lectuur in kiosken
aan belangstellenden tegen kostprijs en in voorkomende gevallen onder de kostprijs. In Terneuzen gebeurde dit
tegen dekkende exploitatiekosten. Dit gebeurde in 2019 vanaf verschillende locaties, namelijk: Terneuzen,
Amsterdam en Scheveningen. Tevens worden vanuit de stichting de activiteiten van het Evangelisatiemobiel uit
Barneveld ondersteund.
Amsterdam

De locatie van de kiosk is bijzonder: sinds 1996 staat de kiosk naast het Concertgebouw en heeft in de directe
omgeving drukbezochte musea. Er komen dus veel toeristen langs, in de buurt zijn veel hotels. Vaak komen
mensen binnen om de weg te vragen; een prachtige gelegenheid om hen van dienst te zijn en hen ook de Weg te
De kiosk is 6 dagen in de week open en wordt bemand door vrijwilligers afkomstig uit verschillende kerken. De
samenwerking is fijn en hartelijk. Bezoekers komen binnen om Bijbels te kopen, maar velen komen ook gewoon
voor een (pastoraal) gesprek. Anderen komen binnen om te vragen wat dit voor gebouwtje is en krijgen uitleg
over de visie achter het Bijbelkiosk-werk en wat voor de medewerker het persoonlijke verlangen is: mensen
bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus.
In de kiosk is een ruime keuze van Bijbels in vele talen en uitvoeringen. Ook zijn er boeken voor geloofsopbouw en
-verdieping en een mooie selectie wenskaarten.
De kiosk in Amsterdam heeft oude wortels. De kiosk is er al sinds 1931 en is voortgekomen uit het
evangelisatiewerk in de hoofdstad. Hij heeft op diverse plaatsen in de stad gestaan, maar het langst aan het
De kiosk is in 2020 geruime tijd gesloten geweest vanwege de Corona maatregelen Inmiddels is de kiosk van
nieuwe ventilatie voorzien om op een velilige m,anier bemand te kunnen worden
Voor 2021 zijn er geen ingrijpende wijzigingen te verwachten.
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Scheveningen

De Bijbelkiosk in Scheveningen is sinds 1954 een herkenningspunt langs het strand. Dit kleine winkeltje staat op
een toplocatie op de boulevard, tegenover het Kurhaus. In 2017 is de kiosk uitgerust met audiovisuele apparatuur
waarmee ook de aandacht van voorbijgangers op het evangelie wordt gevestigd.
In de kiosk draait het niet alleen om de verkoop van Bijbels en christelijke lectuur. Het doel is om iets te kunnen
vertellen en delen over het Evangelie en een luisterend oor te bieden. Het is dan ook een ontmoetingsplek, om
even binnen te lopen om even te praten. Ook zijn de medewerkers bereid om te bidden of iets te vertellen over
het Evangelie.
De kiosk is het hele jaar open, zeven dagen per week. De openingstijden variëren per dag, maar doorgaans is dat
van 11.00-17.00u. In het toeristisch seizoen is de kiosk langer geopend (mei-juni en september ook 's avonds in de
weekenden, en in juli-augustus elke avond). Hij is bereikbaar met alle trams en bussen die richting het
Scheveningse strand gaan.
De bijbelkiosk wordt overdag bemand door één van de zes vaste medewerkers. Vanaf 2003 is een groot aantal
jonge christenen steeds meer betrokken geraakt bij het werk in de bijbelkiosk via E&R (Evangelisatie & Recreatie).
Inmiddels werken er zo’n 35 jongeren uit verschillende kerkelijke gemeenten in Den Haag mee. Van mei tot
september staan zij op de uitgaansavonden in tweetallen in de kiosk, en in de zomervakantie zelfs elke avond. Uit
de evaluaties blijkt dat dit ‘veldwerk’ ook voor hun persoonlijk geestelijk leven veel betekent.
IN 2016-2017 is de kiosk opgeknapt en gemoderniseerd. Nu wordt ook middels beeldschermen het evangelie
gecommuniceerd. In 2020 is de kiosk geruime tijd gesloten geweest vanwege de corona maatregelen.
Terneuzen

De Evangelische Boekwinkel Oase is sinds jaren een begrip in Zeeuws-Vlaanderen. In 1972 begonnen broeder en
zuster Koster te evangeliseren met een telefonische hulpdienst en de verkoop van langspeelplaten van christelijke
artiesten.
Niet veel later werd het pand ernaast betrokken (huidige locatie) en werd er een koffiebar geopend. Door dit
werk ontstond een groeiende behoefte om mensen in Zeeuws-Vlaanderen van goede bijbelstudieboeken te
Sinds 1 januari 1996 werkt de Oase onder de paraplu van de stichting Bijbelkiosk Arbeid. Het pand werd volledig
gerenoveerd en op 3 februari 1996 feestelijk heropend. Het beheer van Oase is in handen van
beheerdersechtpaar Anton en Ruth Kroes.
In de loop van de jaren is het werk steeds gedragen door de bijdrage van vrijwilligers . Met nauwelijks ervaring en
scholing in boekverkoop, vertrouwden de medewerkers op God die dit op hun pad heeft gebracht. En dat doen zij
nog steeds! De medewerkers hopen ook echt dat bezoekers de winkel als een oord van verkwikking mogen
ervaren, wat ‘oase’ uiteindelijk ook betekent.
Het assortiment van de winkel bestaat naast Bijbels, Bijbelstudieboeken, romans ook uit dagboekjes voor
jongeren en volwassenen. Er is volop keuze voor kinderen. Ook voor christelijke muziek en cadeauartikelen kunt u
terecht in Oase. Kortom, ons assortiment bestaat uit producten met een boodschap uit de Bijbel.
In 2020 is de winkel geruime tijd gesloten geweest in verband met de coronamaatregelen
In 2021 wordt opvolging gezocht voor het huidige beheerdersechtpaar.
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De uitgaven van de drie werklocaties die tot de doelstelling van de stichting behoren zijn voornamelijk uit te
splitsen in:
- Aanbieden van lektuurwerk aan belangstellenden, in voorkomende gevallen onder de kostprijs.
- Huisvestingskosten van de werklocaties van waaruit de evangelisatieactiviteiten plaatsvinden.
- Onkostenvergoedingen aan vrijwilligers werkzaam op een van deze locaties. Onkostenvergoedingen betreffen:
reiskosten, op basis van openbaar vervoer, van huis naar desbetreffende kiosk/boekwinkel, gemaakte telefoonen portikosten t.b.v. de Stichting Bijbelkiosk.
- Afschrijving gebouwen en kantoorinventaris op de drie werklocaties.

De Stichting Bijbelkiosk-Arbeid streeft naar een financieel verantwoord beleid. Vanuit een begrote
inkomstenpatroon middels giften worden de niet periodieke uitgaven kritisch gevolgd en waar nodig vroegtijdig
bijgesteld.
Vanuit de doelstelling van de stichting wordt beoordeeld of op andere plaatsen kiosken kunnen worden opgestart.
Initiatie hiervan moet vanuit een plaatselijke christengroep komen.
Voor de komende jaren zijn er geen ingrijpende veranderingen in het te voeren beleid te verwachten.

Jaarverslag 2020

6

Stichting Bijbelkiosk Arbeid

Publiciteit/fondsenwerving
Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt bij een inmiddels vaste achterban van particulieren die door nieuwsbrieven
op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast worden er ook gelden beschikbaar
gesteld door kerken en gemeenten.
Deze nieuwsbrieven liggen ook op de verschillende locaties om aan geinteresseerden mee te geven.
De wens is om deze afnemende achterban de komende jaren uit te breiden om dit werk met gebed en
indien mogelijk ook financieel te ondersteunen
Beheer van fondsen
De jaarlijks geworven fondsen worden ingezet voor het doel van de stichting. Vanwege het onderhoud van
de onroerende goederen wordt ook een reserve gevormd voor toekomstig onderhoud. Daarnaast houd de
stichting een voorziening aan om mogelijk in de toekomst op een nieuwe locatie een kiosk of dergelijk
initiatief te (helpen) starten.
Besteding van fondsen
De besteding van de fondsen gebeurt naar behoefte op de verschillende locaties.
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Financien
Balans per 31 december 2020
31-12-2020
31-12-2019
Materiele vaste aktiva

113.680

120.645 Stichtingsvermogen

Financiele aktiva

10.000

Kortlopende schulden

Vlottende aktiva

214.981

217.657

Totaal

338.661

338.302

31-12-2020

31-12-2019

333.100

332.739

5.561

5.563

338.661

338.302

Exploitatie 2020

Giften en opbrengsten
Kostprijs lectuur/kosten projecten
Overige kosten:
Kosten vrijwilligers
Huisvesting
Afschrijvingen
Algemene kosten

Financiele baten en lasten

2020

2019

46.735
-26.612
20.123

48.469
-34.628
13.841

2.990
6.336
8.650
1.421

2.496
5.838
8.454
6.702
-19.397
726
-366
360

-23.490
-9.649
-283
-9.932

De stichting houdt een reserve aan voor groot onderhoud aan het onroerend goed en voor
realisatie van evt nieuwe initiatieven
Beloningsbeleid
De stichting draait volledig op inzet van vrijwilligers.
Ook de bestuurstaken worden ingevuld door vrijwilligers
Enkele bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligers kunnen gebruik maken van een onkostenvergoeding
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Overige gevens
Contactgegevens
Stichting Bijbelkiosk Arbeid
de heer M.F. Santing
Koning Karelpad 17
3813 HC Amersfoort
Telefoon 033 4321206
www.debijbelkiosk.org
RSINnummer: 8161.41.332
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: M.F. Santing, Amersfoort
Penningmeester: B. van der Snoek, Barneveld
Algemeen bestuur:
Dagelijks bestuur +
A. Kroes, Terneuzen
L.P. Zijlstra, Eindhoven
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