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

Giften
Wilt u nu geven? Uw bijdrage
kunt u overmaken op rekening
NL10 INGB 0000 2319 61 t.n.v. stichting
Bijbelkiosk-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”.

Voor de Evangelische boekwinkel Oase zoeken we een nieuwe be-
heerder of beheerdersechtpaar. De Oase heeft een trouw en enthou-
siast team vrijwilligers. Zij willen zich graag met een nieuwe beheer-
der inzetten voor dit werk in Gods Koninkrijk. Wilt u overwegen of dit 
voor u is? Of weet u iemand die hiervoor geschikt is? Schroom niet 
om contact op te nemen!

De kiosk in Amsterdam is gerenoveerd. Een nieuw ventilatiesysteem, 
nieuwe elektra, een nieuw interieur en een nieuw dak. We zijn dank-
baar dat dit kleine gebouwtje gebruikt kan worden om het Evangelie 
van onze Heer Jezus Christus te verkondigen.

De kiosk was onlangs in het nieuws: het Nederlands 
Dagblad heeft er een mooi artikel over geschreven.  
Hier is het artikel te lezen:

De renovatie van de Boulevard in Scheveningen lijkt nu echt te gaan 
starten in het najaar. De kiosk moet daarvoor verplaatst worden vanaf 
september 2022 tot en met de zomer van 2024 ter hoogte van het 
strandpaviljoen Escubelle Beachhouse, 550 meter zuidelijker op de 
Boulevard. Waarna we weer terugkeren op een locatie tegenover het 
Kurhaus.

Uw gebed blijft onmisbaar voor:
■ Gods zegen over het werk in de kiosken en boekwinkel
■ Een nieuwe beheerder (man/vrouw) of beheerdersechtpaar voor  

de Oase in Terneuzen
■ De (be)zoekers, dat zij Gods blijde boodschap mogen aannemen

We wensen u Gods zegen!

Hartelijke groet,
Manfred Santing, voorzitter

We zijn de Heer dankbaar dat we samen met een team van vrijwilligers in deze 
verwarrende en voor velen bange tijd de gelegenheid en kracht krijgen om via de 
winkel de Bijbelse boodschap uit te dragen.

Op een raamposter in de winkel kunnen mensen Gods uitnodiging lezen dat Hij ons 
door het geloof in Jezus Christus een hoopvolle toekomst wil geven. De Bijbel is de 
basis van ons geloof en gelukkig is daar nog relatief veel vraag naar, evenals naar 
kinderbijbels. Zo kwam er iemand in de winkel die vertelde: “Ik ben tot nadenken 
gebracht door wat er de laatste tijd gebeurt. Ik wil graag bij jullie een Bijbel te 
kopen.” Een andere keer kwam  iemand een Bijbel kopen voor een collega die 
verontrust was over wat er de laatste tijd allemaal gebeurde. De gesprekken die 
daarop volgden waren bemoedigend! Het is ons gebed dat ze door het lezen van de 
Bijbel de ware vrede die Christus biedt mogen leren kennen.

“Ik ben tot nadenken gebracht en wil graag een Bijbel kopen”

Soms komen mensen naar de winkel voor alleen een gesprek of om iets te 
bespreken waarmee men zit. Dan is het bemoedigend om te horen dat dit hen tot 
steun is geweest. De afgelopen periode mochten we ook weer een bijdrage leveren 
in het voorzien van goede boekjes voor kindernevendiensten, jeugdkampen en 
Bijbels en Bijbelstudieboeken voor jongeren en ouderen. 

Het is ons gebed dat we tot zegen mogen zijn voor gelovigen en voor hen die de 
Heer nog niet kennen. Wilt u met ons meebidden?

Ruth en Anton Kroes

Stichting 

Bijbelkiosk-Arbeid

Bijbelse boodschap 
in verwarrende tijd

   Uit de boekwinkel Oase Terneuzen   



        Uit de kiosk Amsterdam           Uit de kiosk Scheveningen   

Allerlei soorten mensen om uiteenlopende redenen 
liepen de kiosk binnen, zowel christenen, ongelovi-
gen, moslims, angstige en nieuwsgierige mensen. 
Omdat veel christelijke boekwinkels in Amsterdam 
zijn verdwenen vinden ook veel mensen de weg 
naar de kiosk om een Bijbel te kopen. We hebben 
veel Nederlandse vertalingen en ook meer dan  
50 Bijbels in andere talen. Mensen zijn dan vaak  
verbaasd als we een Tigrinya Bijbel, een Servische 
Bijbel of een Swahili Bijbel in huis hebben.

“Kom tot Mij”
De spannende en dreigende tijden waarin we leven 
maakt dat veel mensen zich daarover zorgen 
maken en er over willen praten. Ook als ze hun hart 
willen uitspreken over moeilijke thuissituaties waar 
ze geen raad mee weten. De Heer leidt het dan 
altijd weer zo dat we mogen wijzen op onze geliefde 
Heiland die heeft gezegd: “Kom tot Mij allen die 
vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.”  
We vinden het mooi als we vanuit het kostbare 
Woord van God een bemoedigend of vertroostend 
woord kunnen aanreiken of een advies kunnen 
meegeven. Dat kunnen we natuurlijk niet uit ons-
zelf, maar als we ons afhankelijk van onze Heer 
opstellen en ons laten leiden door Gods Geest dan 
stemt het achteraf altijd weer tot dankbaarheid als 
we mensen hebben kunnen dienen met het Woord 
van God en hen een duidelijke Evangelieboodschap 
of Nieuw Testament hebben meegeven.

Enkele mooie gesprekken delen we graag met u.

Filmen
Twee jonge vrouwen kwamen de kiosk binnen die 
vroegen of zij een interview mochten afnemen en 
dat mochten filmen. Daar zijn we in principe niet  
zo voor, omdat je niet weet waarvoor het gebruikt 
wordt en door wie. Maar er ontstond wel een 

indringend gesprek. De twee jonge vrouwen  
hadden wel een kerkelijke achtergrond, maar 
beleden geen christen te zijn. Ik vertelde hoe ik  
zelf christen was geworden. Ik ben wat dieper 
ingegaan op de prijs die de Heer Jezus heeft  
betaald om mij verlossing te kunnen schenken.  
De twee jonge vrouwen werden diep geraakt in 
hun gemoed en bij één rolden de tranen over de 
wangen. Met de Evangelie boodschap hebben zij  
de kiosk weer verlaten. Of zij hun leven aan de  
Heer Jezus hebben toevertrouwd weet ik niet.  
God weet het.

Hij las: ‘De Bijbel, het Woord van God’, 
en stapte meteen uit de bus om de 

kiosk binnen te lopen.

Evangelie
Een jongeman van ongeveer 24 jaar reed in de  
tram langs de kiosk en las wat erop de kiosk staat: 
De Bijbel, het Woord van God. Hij is de volgende 
halte direct uitgestapt en teruggelopen. Zo kwam 
hij binnen en vertelde dat hij sterk de behoefte 
voelde om meer te weten over het geloof. We 
hebben samen de boodschap van het Evangelie 
doorgenomen en hij heeft het zondaarsgebed 
oprecht gebeden. Doordat er nog wat mensen 
binnenkwamen, werd ons gesprek afgebroken. 
Twee weken later kwam hij weer langs om een 
Bijbel te kopen! Wat bijzonder dat God mensen 
źomaaŕ  langs stuurt en dat wij Zijn werk mogen 

afmaken.

Moge onze Heer en Heiland het werk in de Bijbel-
kiosken zegenen, dat het voor veel mensen tot  
heil zal zijn en tot eer en verheerlijking van onze 
Heiland-God.

John Dijcks

Veel boekenwinkels 
zijn verdwenen

In de wintermaanden zijn er minder mensen op  
de boulevard, maar de ontmoetingen kunnen dan 
juist meer betekenis hebben. In plaats van de vele 
zon- en plezierjagers heb je dan de wandelaars die 
er even tussenuit willen om uit te waaien. Ik bid dan 
vooral voor speciale ontmoetingen. Ik ervaar dan 
meer kracht en effectiviteit, omdat je dan merkt dat 
God ze zelf heeft voorbereid en gebracht.

Speciale ontmoeting
Begin februari van dit jaar vond er een voorbeeld 
van zo’n ontmoeting plaats. Het was een vrouw 
van middelbare leeftijd die voor de Bijbelkiosk 
bleef staan, terwijl ik buiten spullen aan het neer-
zetten was en met een vaste bezoeker in gesprek 
was. Ik groette de mevrouw en toen ze bleef staan, 
stelde ik haar een paar vragen. Ze kwam bezorgd 
en iets verward over en al gauw merkte ik dat er 
meer stond te gebeuren. Ik legde mijn buiten-
werkzaamheden neer en naam afscheid van mijn 
vaste gast. Hij voelde het aankomen en stemde in 
om later een keer weer langs te komen.

Vrede en blijdschap
Vanwege de winterkou nodigde ik de dame uit 
naar binnen te komen voor een kopje koffie om 

even verder te praten. Het gesprek begon moei-
zaam en ik stelde voor dat wij eerst zouden  
bidden. Zij stemde in en wij nodigden God uit  
om aanwezig te zijn en te helpen bij het gesprek. 
Daarna verliep het gesprek veel beter. Zij was een 
tijd geleden al gedoopt maar was in moeilijkheden 
gekomen en zat nu in de knoop. Zij voelde zich 
schuldig, verlaten en ver weg van God. Tijdens het 
gesprek ervaarde ik de woorden en wijsheid van 
God voor deze vrouw en ook zijn kracht en autoriteit 
om te handelen. Er moesten geestelijke banden 
doorbroken worden. Tijdens gebed dat even later 
volgde, vond er duidelijk bevrijding plaats. Een 
paar uur later toen wij afronden zat er een vol-
komen andere vrouw voor mij. Ze straalde van 
vrede en blijdschap en ging nu even het strand  
op om verder met de Heer te wandelen. Een dik 
uurtje later kwam zij haar fiets ophalen. Zij zwaaide 
en bedankte. Maar het allermooiste was de blijde 
blik waarmee ze weer vertrok en het licht van God 
dat naar buiten straalde.

Wouter Blok

“Ze kwam bezorgd 
en verward over” 
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