
‘ Zelfs de kleintjes zijn nieuwsgierig 
naar de bijbelverhalen’

‘ Er is een stijgende vraag naar  
bijbels wereldwijd’

Seraja Eli (16 jaar) woont in een  
kindertehuis in Nickerie, Suriname

Lydia van der Meer-Boer
Hoofd Kerkrelaties NBG

‘Iedereen geniet hier van lezen in de Bijbel. Ook de 
kleintjes, door de mooie plaatjes in de kinderbijbels.  
Maar we hebben maar heel weinig bijbels, en ik heb 
zeker geen eigen bijbel. Die zou ik graag willen  
hebben om meer te ontdekken over God.’

‘De Bijbel heeft impact op mensenlevens wereldwijd.  
Er is een stijgende vraag naar bijbels. Als NBG voorzien 
wij in lokale vertalingen en betaalbare bijbels. Het is 
geweldig dat gemeenten in Nederland en Vlaanderen 
ons ondersteunen zodat meer mensen de Bijbel kunnen 
ontdekken. Helpt jullie gemeente ook mee?’

Collecteer  
voor de Bijbel

Zorgt jullie gemeente 
ervoor dat Jelisa ook een 

eigen bijbel krijgt?



We hopen dat jullie als gemeente inzicht, 
inspiratie en verdieping vinden in de Bijbel. 

Het NBG gunt mensen in andere landen  
dezelfde ervaring. Willen jullie ons helpen om 
mensen een bijbel cadeau te doen? Zodat zij  
misschien wel voor het eerst hun eigen bijbel  
open kunnen slaan? Zoals Jelisa en Seraja Eli  
die graag in de Bijbel lezen, maar nog geen  
eigen exemplaar hebben. 

Voor miljoenen mensen op de wereld is een
eigen bijbel nu nog niet bereikbaar. Omdat 
de Bijbel voor hen te duur is, of nog niet 
beschikbaar in de taal van hun hart. Voor  
5 euro geven jullie als gemeente iemand al  
een bijbel, want dat is de gemiddelde prijs  
voor het drukken en verspreiden. 

Aan hoeveel mensen geeft jullie kerk dit unieke 
boek over Gods liefde cadeau? Scan de QR-code  
of ga naar bijbelgenootschap.nl/kerkcollecte. 

Alvast hartelijk dank voor jullie steun!

Kijk voor meer informatie  
op: bijbelgenootschap.nl/  
kerkcollecte 

Of scan de QR-code 

Maak op NL74 SNSB 0266 3808 08 direct  
een gift over t.n.v. Het Nederlands
Bijbelgenootschap o.v.v. kerkcollecte.

Collecteert jullie kerk 
ook voor bijbels? 1.

2.

3.

Meedoen?

De Bijbel voor iedereen 
Het Nederlands-Vlaams  
Bijbelgenootschap brengt  
al meer dan 200 jaar de  
Bijbel dichtbij. Want in  
de Bijbel horen wij Gods 
boodschap van liefde voor  
de wereld. 

We willen dat mensen in 
binnen- en buitenland  
toegang krijgen tot de  
Bijbel. Als mensen de Bijbel 
niet kunnen lezen in de  
taal van hun hart, werken 

we samen met vertalers  
ter plaatse aan een vertaling. 

We willen voorzien in  
de wereldwijd groeiende 
behoefte aan bijbels.  
Daarom zorgen we voor 
gratis bijbels of goedkope 
edities, of we helpen  
bijvoorbeeld mee aan  
een audio-versie. 

Dit werk is alleen mogelijk 
dankzij de steun van onze 
leden en donateurs.


