Lieve mensen,
Toen ik de uitdaging van het Bijbelgenootschap onder ogen kreeg,
begon het meteen bij mij te borrelen. In 1 jaar de hele bijbel lezen..
geweldig.. dat had ik altijd al eens willen doen. Daarom nodig ik u uit zich
bij mij aan te sluiten.
Van alle deelnemers worden 1 of meer groepjes gevormd van minimaal 8 personen.
Voor een bijbel wordt gezorgd. Er zal op regelmatige basis contact zijn met elkaar
om elkaar te bemoedigen. Het Bijbelgenootschap zal ons ook motiveren.
Lees de informatie goed door om te zien of het ook u aanspreekt.
U kunt zich bij mij opgeven, het liefst via de mail. Vragen stellen kan natuurlijk altijd, ook
telefonisch.
Als u zich opgeeft, dan uiterlijk donderdag, met uw naam en leeftijd en een (korte) motivatie
en indien mogelijk, een fotootje van u erbij. Ik stuur dan alle gegevens door en geef ons als
groep (of meer groepen) op.
Arja van Dongen. vdongena@kpnmail.nl 06-482673 of 0165 32 9890
Zie ook : https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-in-een-jaar-challenge/
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Volgend jaar heb ik de Bijbel uit!
Gezocht! Mensen die mee willen doen met Bijbel in een jaar. Ga de
uitdaging aan om in één jaar de Bijbel van kaft tot kaft te lezen.
Beginners of ervaren lezers, deze uitdaging is voor iedereen. En nog te

doen ook, want we gaan je heel het jaar helpen! Geef je nu op en ontvang
de bijbeluitgave: Bijbel in een jaar.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe bijbeluitgave: Bijbel in een jaar is
een complete bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan opgedeeld in 365 stukken,
aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven. We willen graag mensen stimuleren om de
Bijbel te lezen, daarom organiseren we deze uitdaging.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken minimaal 8 mensen om mee te doen met de uitdaging. Het hoeft overigens
geen bestaande groep te zijn, maar je kunt je ook met een aantal mensen uit je kerk
aanmelden.

Wat vragen we van je?
– Dat je de uitdaging aangaat om met Bijbel in een jaar de Bijbel van kaft tot kaft te lezen.
– Mee te doen aan een professionele fotoshoot (datum en locatie in overleg, in ieder
geval in november)
– Eens per maand een blog of vlog te delen via social media waarin je mensen een
inkijkje geeft in al jouw leuke, bijzondere en uitdagende momenten tijdens het lezen van
de Bijbel.

Wat krijg je?
– Bijbel in een jaar
– Een professionele fotoshoot
– Elke maand motiverende berichten van het NBG om de uitdaging te laten slagen
– Verdiepend contact met de andere bijbellezers uit jouw groep
– Heel veel plezier en de kans om de Bijbel in een jaar te lezen!

Meld je groep aan
Ga jij de uitdaging aan? Meld je dan nu aan via jbronsema@bijbelgenootschap.nl. Geef
daarbij aan: naam + leeftijd van deelnemers, motivatie waarom jullie graag mee willen
doen! En waar kan stuur dan een foto mee. Graag vóór 12 november 2018.

