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Jeruzalem, 3 juni 2013
Geliefde vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst vanuit Jeruzalem!
Zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen
koningen verstommen, want wat hun niet verteld was,
zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.
(Jesaja 52:15)
Na ons geweldige bezoek aan de Republiek Ghana in
Afrika zijn we teruggekeerd in Jeruzalem. We waren officieel uitgenodigd door Dominee Paapa Akuffo Ellington
uit Ghana en zijn vrouw Miriam uit Zweden. Het was als
een droom die na jaren werkelijkheid werd. Ik werd speciaal uitgenodigd door de mensen die eerder ons Study
Tour programma in Jeruzalem hadden gevolgd, om dit
land te bezoeken.
Ik ben al onze christenvrienden dankbaar, die het
mogelijk hebben gemaakt om veel christelijke leiders in
Afrika, in de voormalige Sovjet Unie en in veel andere
landen te helpen, zodat ze naar Israël konden komen
voor een speciaal Tour en Study programma. Ze kwamen via een studiebeurs die ze van ons kregen, om meer
te leren over Zijn Woord en om Israël ten zegen te zijn.

Dit was een zegenrijke investering tot meerdere glorie
van Hem.
Mijn bezoek aan dit fantastische land, samen met Daniel
Gwertzman en anderen van het AMI-Centrum in Jeruzalem, was een openbaring en een zegen. We spraken
vele uren op de conferenties, waar we de zegeningen van
het Woord uitlegden.
In veel Afrikaanse landen heersen oorlog, bloedvergieten en conflicten tussen Christenen en Moslims. Kerken
zijn afgebrand en mensen hebben het leven verloren. In
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Ghana heerst vrede en je voelt het verschil – het is een
Bijbelse ervaring. Wel 86% van het hele land zijn Evangelische Christenen en de meerderheid is van de pinksterkerken. Overal waar je reist, zie je de opschriften:
“Vertrouw op God” en “Geloof in Hem”. De bevolking
telt 25 miljoen zielen, waarvan 10% Moslim of anders is.
Ik kan dit bezoek niet vergeten en ik zou willen dat ik
langer had kunnen blijven en dat ik zou kunnen terugkeren om het Goede Nieuws van Zion te verspreiden.
Mijn hart staat in vuur en vlam voor deze mensen. Het
is een biddend volk. In sommige kerken beginnen ze
hun dag om 4u in de ochtend gezamenlijk met zingen en
gebeden, voordat ze naar hun werk gaan. Ze verlangen
naar het hemelse manna, hun dagelijks geestelijk brood.
Ze vertrouwen volledig op Hem, ondanks hun dagelijkse
moeiten en zorgen.

Shlomo Hizak predikt het Woord in de stad Tema, Ghana
Als je door de straten loopt en de mensen ontmoet, zijn
ze zo vriendelijk, warm en bijzonder. Ze verwelkomen
iedereen met een glimlach. In elke winkel zie je opschriften met citaten uit de Schrift. In een schoenwinkel
zag ik: “Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.” Bij
de kapper: “Hij is mijn Herder.” Mijn reizen hebben mij
naar 73 landen geleid, maar ik ben nog nergens zo’n
groot geloof en zo’n grote liefde voor het Woord tegengekomen. In bijna elke taxi hangen Israëlische vlaggen met
de woorden: “Bid voor de vrede van Jeruzalem.” Deze
mensen hebben God en Zijn Woord lief.

Tijd voor aanbidding in de stad Accra, Ghana

Ik was zo ontroerd toen ik zag dat nieuwkomers een
Bijbel kregen voor hun nieuwe leven. Ik voelde me
een onderdeel van deze visie. Wij (het AMI-Centrum)
hebben het Woord al deze jaren verspreid. Ik wilde hen
helpen. Ze hebben complete Bijbels in de Engelse taal nodig voor hun bediening. Ik hoop en bid dat het mogelijk
zal worden om hen te helpen. We willen beginnen met
3.000 Bijbels. Inclusief transport kost dit ongeveer € 12
per Bijbel. Ik vertrouw erop dat het mogelijk wordt om
de mensen van Ghana te helpen.
Ze willen dat ik tweemaal per jaar op hun conferenties
kom spreken. Ja, de oogst is groot. Ze willen meer in
Zijn Woord studeren en ze willen alles over Israël weten.
We zijn zo gezegend om deze uitstorting van geloof te
mogen aanschouwen.

Ik zal het nooit vergeten – het was op een vrijdag vroeg
in de ochtend – dat we uitgenodigd werden voor een
Vrouwen Gebedsgroep in de hoofdstad Accra. Er waren
500 vrouwen, allemaal gekleed in witte klederen en
ook hun hoofd was bedekt met een witte hoofddoek. Ze
deelden het Woord met vreugde en ze zongen en baden.
Wat een ervaring was dat. Je voelde de geest van gebed
overal. Het leken wel engelen. Ze baden ook voor Jeruzalem en het land Israël.
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Ondanks hun economische problemen kun je met eigen
ogen zien dat de economie verbetert, er worden wegen
aangelegd en er wordt overal in het land gebouwd. Ze
bewerken het land met hulp van Israëlische landbouwkundigen. Het is hun droom om naar Israël te komen.
Ze noemen Israël “het thuisland van ons geloof.” Ze
zeggen: “We willen in Zijn voetstappen treden en we
willen aan het AMI-Centrum studeren. We willen ons
Joodse volk ontmoeten.” Ik was diep ontroerd. Ik zou
willen dat ik hen kon helpen. Ik bid om een manier om
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de nieuwe zegeningen. We volgen Zijn leiding om Hem
te dienen en alle volken ten zegen te zijn.
Ik schrijf u deze brief met vreugde in mijn hart en ik
vraag uw gebed. Ik nodig u uit om deel te nemen aan
de hulp voor dit land. Afrika heeft deel aan Zijn glorie,
laten we hen samen zegenen.
Ik zie er altijd naar uit om iets van u te horen.
De uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak
Shlomo praat met enige Ghanese vrouwen
hun een studiebeurs aan te bieden. Bij Hem zijn alle
dingen mogelijk. Ik wil meer kerkleiders naar onze Study
Tour laten komen. Enkelen hebben zich al in het geloof
ingeschreven voor de cursus in november. Ik heb hun
plaats gereserveerd, in vertrouwen op Hem, dat Hij een
mogelijkheid zal bieden. Ik nodig u uit om deel te nemen
aan dit werk.
De mensen in Ghana zullen dankbaar zijn voor elke Engelse Bijbel die ze kunnen krijgen, waardoor ze de Blijde
Boodschap en de zegen van het Woord kunnen verspreiden. Ja, wat Hij voor ons heeft gedaan, kan Hij ook voor
anderen doen.
Na al deze jaren in dit werk heb ik het gevoel dat het
eigenlijk pas begint met al de nieuwe open deuren en al

Jeruzalem, 11 april 2013
Met deze brief wil ik u bedanken voor uw gebeden tot de
Heer en uw steun voor Israël. Het AMI-Centrum vervult de
visie van ons hart, want we vertrouwen dagelijks op Hem.
Ik kan geen woorden vinden om tot uitdrukking te brengen
hoe ik mij diep van binnen voel bij elke vraag die ik krijg van
mensen die Zijn Woord, de Bijbel, willen ontvangen.
Ik ontvang dagelijks aanvragen van mensen in het land
en uit het buitenland, bijvoorbeeld Ethiopië en Senegal
in Afrika en zelfs uit Sjanghai. Ons Centrum is een
Broodhuis van het Woord. Dit is de visie van mijn leven:
het uitdelen van de zegen vanuit Sion.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit
Jeruzalem. (Jesaja 2:3)
Op 3 mei zullen we onze eerste groep uit China ontvangen.
Hierna vertrek ik naar Polen, waar ik een officiële
uitnodiging heb om deel te nemen aan de herdenking van de
70ste verjaardag van de opstand in het Getto in Warschau.

Toelichting: Waarom En
gelse

Bijbels?
Ghana in west Afrika is
een arm land, maar hun
economie groeit. Toch is 70 tot
80 procent van de bevolk
ing nog
werkeloos en is er veel arm
oede. De Christelijke gel
ovigen
zijn hun land zeer toegew
ijd. Het is hun dagelijkse
worsteling om aan geld te kome
n, want het gemiddelde ink
omen
ligt in de buurt van 150
euro per maand. De Chris
tenen
in Ghana krijgen soms wa
t steun van zendingsgen
ootschappen en ze dragen oo
k zelf hun steentje bij, zod
at ze
mensen met het evangelie
kunnen bereiken.
Ghana is een voormalige
Britse kolonie en Engels
is
de officiële taa l. Alle borde
n langs de wegen zijn in
het
Engels. In winkels, zelfs
op het platteland, is alles
in het
Engels. Iedereen spreekt
Engels, ook onze samen
komsten
en de preken zijn in het
Engels.

De president van de republiek, dhr. Bronislaw Komoroski en
Israëlische en Poolse officials zullen ook vertegenwoordigd
zijn. Het is een nieuwe open deur en een kans.
We hebben € 300 gegeven voor studiebeurzen voor jonge
studenten, meest nieuwe immigranten uit Ethiopië en
Rusland. Sommigen zijn op eigen gelegenheid gekomen,
zonder hun ouders en ze hebben het heel moeilijk met de
nieuwe taal en het leven in een voor hen nieuw land. Dit
is de geschiedenis van Israël. Ik ben dankbaar dat we tot
zegen, steun en troost kunnen zijn.
Ik vertrouw op uw gebeden en uw steun om het Volk van
het Land te troosten.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal
Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des
aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:3)
Moge zijn zegen op u rusten. De uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak
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Jeruzalem, 17 mei 2013
Geliefde vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst vanuit Jeruzalem!
Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal
ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en
zijn verlossing als een brandende fakkel. (Jesaja 62:1)
Het is een zegen en een belevenis om de Schrift en de
kennis van Zijn Woord te verspreiden. Bij de afsluiting
van het feest Shavuot (het Pinksterfeest) hadden we de
gelegenheid en de open deur om 465 tweetalige Bijbels
in Hebreeuws / Amhaars weg te geven. Dit is de visie
van mijn leven, om de zegeningen en de kennis van Zijn
liefde te verkondigen in het land van Sion en in veel
andere landen.
Ik doe dit werk nu al meer dan 50 jaar en ik ben de Heer
dankbaar voor iedereen die me gesteund heeft , zodat we
zovelen tot zegen konden zijn.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:3)
Ik krijg dagelijks aanvragen van scholen, gemeenschappen en enkelingen die de Schrift en Zijn Woord willen
hebben. Vorige week werd ik opgebeld door de leider
van alle Christenen uit Eritrea in ballingschap. Dit land
bevindt zich in een politieke chaos. Er is strijd tussen
Moslims en Christenen. Duizenden hebben het leven
verloren in de oorlog en het voortdurende bloedvergieten. Het land lijdt onder een economische crisis en
miljoenen leven in armoede. Er zijn honderdduizenden
vluchtelingen die het land zijn ontvlucht. Ze zijn over der
wereld verspreid en wachten op de vrijheid.
In Israël wonen bijna honderdduizend van deze vluchtelingen, meest illegaal. Ze begonnen hun reis van dagen,
weken en maanden in de woestijn. Sommigen verloren het leven, ze werden misbruikt, maar het was hun
verlangen om naar de veilige plaats te komen, het Land
Sion. Ze leven verspreid over het hele land. Sommigen
zijn met hun kleine kinderen gekomen. Ondanks alle
problemen die we al hebben, proberen we deze vluchtelingen te helpen.
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Ik werd vanuit het
buitenland opgebeld
door een kerkleider,
die ik al jaren ken. Ons
Centrum heeft hem
Shlomo Hizak
in het verleden geholpen..
Toen zijn land onder het
communisme leed, konden we een speciale editie van de
Bijbel in Tigrinya drukken. “Shlomo, ik bel je om te vragen of jouw vrienden ons alsjeblieft willen helpen. Kun je
ons aan 10.000 Bijbels in onze taal voor ons volk helpen,
die in vluchtelingenkampen in verschillende landen
verblijven. Ze zijn vertrokken met achterlating van alles
wat ze hadden. Ik vraag je dit om Zijns Naams wil.” Hij
eindigde met “Shalom.”
Elk woord dat hij sprak, raakte mij diep in mijn hart. Ik
bad en dacht er een paar dagen over na. Op ons Centrum vonden we dat we “ja” moesten zeggen in antwoord op deze vraag. De vraag om Bijbels raakt ons allen. Het kost bij elkaar € 40.000 om deze Bijbels te laten
drukken. Toen ik dit met vrienden deelde, kregen we de
eerste € 3.500. Dat was een zegen en een bemoediging.
Elke Bijbel kost € 4,-. Nu schrijf ik deze brief om u te
vragen mij te helpen, zodat we met elkaar deze mensen
tot zegen kunnen zijn.
Ik verheug me over alle zegeningen die we in Israël
hebben met al deze kansen en nieuwe open deuren. De
vluchtelingen komen voor hulp naar het Beloofde Land.
Ik ben dankbaar dat ons land deze hulp kan bieden.
Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen;
Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de
hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden
worden, loflied en geklank van gezang. (Jesaja 51:3)
De Heer heeft ons getroost, geholpen en gezegend. Ons
land is een zegen geworden voor het volk in het Land en
voor veel andere landen.
Ik zie ernaar uit iets van u te horen.
De Uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak
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Waarom ik
van Israël houd
door Tamar Yonah
Tamar is de dochter van een overlevende van de Holocaust. Haar vader overleefde de kampen en maakte de moeilijke
reis naar de kust van het Britse Mandaatgebied Palestina, waar hij weer moest vechten om te overleven in de Israëlische
Onafhankelijkheidsoorlog. Dit maakte diepe indruk op haar leven en zij vecht ook voor Israël door haar dienst in het
Israëlische leger en de luchtmacht. Na die tijd zet zij zich actief in voor Israël en het Joodse volk.
Tamar Yonah is één van Israëls populairste Engelssprekende radioshowpresentatoren. Ze maakte Aliyah van zuid
Californië en na haar dienst in het Israëlische leger startte ze een productieve carrière bij de radio. Ze was de bedenkster
en producente van “De Aliyah Show” en is daarin nog steeds werkzaam. Tamar is politiek actief, getrouwd en moeder.
Ze woont in Judea en Samaria en sinds kort leidt ze de populaire Tamar Yonah Show. Ze schrijft over de huidige
gebeurtenissen, godsdienst, politiek en alles wat in haar opkomt.

H

et leven in Israël kent veel uitdagingen, vooral als je
hier niet geboren bent. Maar mijn verhuizing naar
Israël en mijn Aliyah vormen de beste beslissingen in
mijn leven.
Hier in Israël kwam ik in contact met een bloeiende
Joodse cultuur (ik groeide op in zuid Californië, nou niet
echt de hoofdstad van het Jodendom) en hier in Israël
voegde ik mij bij mijn Joodse volk, werd ik echt volwassen, hielp ik het land op te bouwen, ontmoette ik mijn
echtgenoot en plantte ik het zaad voor mijn toekomstige
nakomelingen.
Er zijn echter enige favoriete irritaties, die na enig nadenken een zegen blijken te zijn.

Het irriteert me als ik op het toetsenbord van mijn computer begin te typen nadat mijn kinderen de computer
hebben gebruikt, en de taal is ingesteld op Hebreeuws.
Ik moet het toetsenbord omzetten naar Engels en mijn
zin helemaal opnieuw typen. En dan denk ik: “Ach, mijn
kinderen spreken Hebreeuws! Wat een zegen dat dit hun
moedertaal is en ze liever Hebreeuws typen dan Engels!”
Het irriteert me als ik vastzit in het verkeer en dan denk
ik: “Kijk naar dit leven hier in Israël! Jeruzalem is bevolkt met Joden en bloeiend, en kijk hoeveel Israëli’s een
auto hebben en rijden waar ze maar willen!”
Ik hou ervan om aan tafel verhitte discussies te voeren
over politiek, met de vuist op tafel te slaan, te schreeuwen en dan, als we klaar zijn, te lachen, door en door
verfrist door de intellectuele prikkeling.
Ik hou ervan dat Israëli’s diepzinnige mensen zijn, ontwikkeld, goed geïnformeerd, nieuwsgierig en VRIENDELIJK!

Ik houd ervan, dat we – ondanks dat we misschien bekend
staan als zelfverzekerd of soms zelfs agressief – weten dat
we elkaar steunen. We kunnen ruziën, maar we weten
allemaal dat we toch één grote familie zijn – en misschien
is dat juist de reden waarom we ruziën. Ik herinner me dat
mijn dochter, die toen 20 jaar was, thuis kwam en vertelde
dat de auto waar zij met haar vriendin in zat, op weg naar
de stad, plots midden op een heel druk kruispunt tot stilstand kwam. Panne. Toen de auto’s achter haar begonnen te
toeteren (en dat kunnen ze in Israël!) en eindelijk maar om
haar auto heen reden, riep één bestuurder bij het passeren:
“Idioten! Rij door!” Mijn dochter keek hem aan, stak haar
handen wanhopig in de lucht, glimlachte lief en zei: “Hij
doet het niet meer.” De gefronste wenkbrauwen van de man
verdwenen meteen en hij riep: “Oh, kan ik jullie helpen?”
Ik hou van het verhaal dat mijn moeder vertelt, toen zij en
mijn vader op een dag naar de slager gingen. De slager werd
boos om iets wat mijn moeder zei of deed en schreeuwde
naar mijn moeder. Dus de volgende keer dat mijn ouders
naar de slager gingen, besloot mij moeder in de auto te
blijven wachten. Toen mijn vader zonder haar binnenkwam, zei de slager hem hartelijk hallo en “waar is uw
vrouw?” Mijn vader vertelde dat ze in de auto zat, omdat hij
de vorige keer boos op haar was geweest. De slager trok een
verbaasd gezicht en zei: “Maar dat was vorige week!”
Ik hou van Israël, want toen ik in de bergachtige omgeving van Jeruzalem als gloednieuwe moeder niet beter
wist, schreeuwde een vrouw uit een appartement in de
buurt waar ik stond van haar bovenraam naar me: “Zet
die baby een hoed op!”
Of toen ik zwanger was en op een lage omheining bij een
ander flatgebouw op de bus zat te wachten, liep er een
andere vrouw voorbij, naar het flatgebouw en toen ze
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naar binnen liep, zei ze tegen me: “Je bent zwanger en
je ziet er heet en moe uit. Kom in mijn appartement om
wat te drinken en wacht daar op de bus.”

noodlijdende jongeren, en op veel andere plaatsen waar
vrijwilligers nodig zijn. Ik hou ervan dat dit hen helpt
om volwassen te worden.

Ik houd ervan dat in Israël, voordat we allemaal feest
gaan vieren en barbecueën voor Onafhankelijkheidsdag,
we eerst plechtig allen gedenken die hun leven hebben
gegeven voor de staat Israël en voor het Joodse Volk. We
luisteren de hele dag naar de radio of we volgen de TV met
alle verhalen over de levens van hen die in de strijd omkwamen. We leren van hun offer en we huilen samen met
hun ouders en familie. En dan loeien de sirenes in het land
en iedereen staat stil. Auto’s stoppen, en de chauffeurs
stappen uit en gaan naast hun auto staan. Voetgangers
stoppen en gaan in de houding staan. Mensen in winkels,
scholen en kantoren houden op met praten en staan stil in
de houding. Met het loeien van de sirenes in het hele land,
staan de mensen respectvol of ze richten een stil gebed –
allemaal tegelijk – naar de hemel, waarbij ze God vragen
om de zielen te zegenen van hen die gevallen zijn en hun
achtergebleven familieleden te troosten en te voorkomen
dat nog meer mensen in de strijd of bij terreuraanslagen
moeten sterven. Later die dag, als de avond valt, is er een
nationale ceremonie op TV, waar soldaten salueren en de
Israëlische vlag in top gehesen wordt, en de feesten voor
Israëls Onafhankelijkheidsdag beginnen!

Ik hou ervan dat bijna overal in Israël wel een kleine
synagoge in de buurt is, waar mijn man binnen kan wippen om een minjan te vormen.

Ik hou ervan te weten dat iedere Onafhankelijkheidsdag
iedereen, maar dan ook iedereen naar buiten gaat om te
barbecueën en dat de volgende dag in Israël de lucht grijs
is van de rook van de vorige dag. Dit geldt ook voor de
dag na Lag B’Omer, als alle kinderen en gezinnen vreugdevuren stoken, waar ze bij gaan zitten zingen en eten.
Ik hou ervan bij de kruidenier binnen te lopen en de
overvloed aan fruit en groente in Israël te zien, met hun
krachtige smaak, zodat als je een salade eet, de groenten
uitbarsten in aroma’s, zodat je niet hoeft te kijken wat je
eet, want je proeft de tomaat of komkommer door hun
heerlijke smaak.
Ik houd van het verhaal dat alleen in Israël kan gebeuren, over iemand die op de snelweg reed en een politieagent liet hem stoppen. De chauffeur, die zich niet
bewust was van een snelheidsovertreding of een andere
overtreding, stopte. Toen de politieagent naar het raampje van de chauffeur liep, zei hij: “Ik heb u laten stoppen
omdat we nog een tiende persoon nodig hebben voor een
minjan.”
Ik hou van alle liederen over het Land Israël en hoe mooi
het is, en ik hou van de militaire muziekcorpsen en andere Israëlische artiesten die deze liederen zingen.
Ik hou van Israël, omdat mijn kinderen leren hun land
te dienen, door de grenzen te bewaken in het Israëlische
leger, of als dienstplichtige leren hun broeders en zusters
te helpen in de ziekenhuizen, scholen en centra voor
6
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Ik hou ervan te weten dat mijn kinderen, en hun kinderen, en al mijn toekomstige generaties Hebreeuws als
hun moedertaal zullen spreken. Ik hou ervan dat, als
ze een gebedenboek openslaan, het bekend voor hen is,
niet geschreven in een vreemde taal waardoor we in de
diaspora zo vaak in de synagoge de draad kwijt waren –
als we ooit naar de synagoge gingen.
Ik hou ervan dat, als ik voor 6u wakker word, ik op de
radio de dag hoor openen met het Shema Yisrael-gebed
(Hoor, Israël…)
Ik hou ervan dat de Joodse feestdagen hier standaard
zijn en dat er op deze dagen geen school is, en dat de
Joodse kalender hier de norm is.
Ik hou ervan dat Israël zo’n groot hart heeft, dat het in
de hele wereld hulp biedt aan mensen die lijden onder
geweld of natuurrampen, en dat Israël daarin vaak sneller en beter werkt dan de rijke westerse landen.
Ik hou ervan om met de bus te reizen en alle jonge
mannen te zien die een kipa dragen zonder in verlegenheid gebracht te worden en zonder de neiging om er een
baseballpet overheen te dragen om het te verbergen.
Ik hou ervan dat ik de ‘Quantiteit’ in de diaspora heb
omgeruild voor de ‘Qualiteit’ van het leven in Israël.
Israël is mijn familie, mijn leven, mijn toekomst en mijn
voorrecht om er deel van uit te maken. Ik hou gewoon
van Israël!
Ik feliciteer de moderne staat Israël met haar 65ste verjaardag (15 april 2013).

Uw gratis abonnement?
Hebt U een e-mail abonnement?

Hebt U nog geen e-mail abonnement,
maar wel een computer of tablet en
internet?

Uw abonnement is en blijft GRATIS.
Het maakt niet uit in welk land u woont.
Het maakt voor uw abonnement niet uit of
u ons werk financieel steunt.
Uw e-mail abonnement kost ons niets,
maar een financiële bijdrage is natuurlijk
wel van harte welkom.

Wij verzoeken u dringend om uw abonnement over te zetten naar een e-mail abonnement. Bij twijfel: Waarom zou u het
niet proberen??? Wij zijn graag bereid u te
helpen als het niet meteen lukt.

Hebt U een abonnement op het papieren
AMI-Nieuws en u woont in Nederland?

Hebt een abonnement op het papieren
AMI-Nieuws en woont in het buitenland?

Uw abonnement kost ca. € 10 per jaar.
Als u dit abonnement zonder schuldgevoel
wilt voortzetten, maak dan jaarlijks a.u.b.
minstens € 10 over of zet uw abonnement
om in een e-mail abonnement.

Uw abonnement kost ca. € 17 per jaar.
Als u dit abonnement zonder schuldgevoel
wilt voortzetten, maak dan jaarlijks a.u.b.
minstens € 17 over of zet uw abonnement
om in een e-mail abonnement.

Hoe neemt u een e-mail abonnement?

g
Ga naar www.bijbelcentrum.org
ne
t en vul daar uw gegevens in.
Druk op de button of knop e-mail abonnement
U ontvangt van ons een link om het laatste nummer van AMI-Nieuws via internet binnen te halen en te lezen.
Als er vragen of problemen zijn, bieden wij hulp.

Waarom deze oproep op een hele pagina?
Heel eenvoudig: er komt niet genoeg geld binnen om 6x per jaar AMI-Nieuws
per post te versturen. En we willen graag geld naar Jeruzalem overmaken voor
Bijbelverspreiding. Als u meewerkt, gaat dat weer lukken, ondanks de crisis.

DOET U MEE?
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Nieuwe Mogelijkheden
AMI-Nieuws

Vervolgstudie

We verspreiden elke twee
maanden dit gratis blad AMINieuws op de ‘oude’ manier:
per post. Dit blijft zo. Maar er
is meer mogelijk.

Als u de Bijbelstudie hebt gevolgd,
kunt u daarna de Vervolgstudie
bestellen. Deze gaat dieper op de
zaken in, dan de Bijbelstudie. De
Vervolgstudie is (nog) niet als
eBook beschikbaar, maar uitsluitend in gedrukte vorm. De prijs is
€ 44 inclusief verzending binnen
Nederland.

U kunt AMI-Nieuws ook als
PDF per e-mail ontvangen.
U ontvangt het dan ongeveer
twee weken eerder dan het
gedrukte exemplaar. Bovendien is de
e-mail uitgave in kleur. U kunt zich hiervoor opgeven via
de website: www.bijbelcentrum.org
U kunt daar kiezen voor alleen het PDF-bestand, maar
als u het gedrukte exemplaar ook wilt blijven ontvangen,
is dat natuurlijk mogelijk. Alleen is er dan helaas geen
besparing. Dus als u kiest voor alleen PDF, is dat financieel het meest gunstig.

Het is ook mogelijk in één bestelling zowel de Bijbelstudie als de Vervolgstudie te bestellen. In dat geval is de
prijs € 79,- inclusief verzending binnen Nederland.
Samenvattend: Als gedrukte boeken zijn de Bijbelstudie
èn de Vervolgstudie leverbaar, maar als eBook is alleen de
Bijbelstudie leverbaar.

Voordelen van eBooks:
•
•
•
•
•

Bijbelstudie
We hebben een prachtige Bijbelstudie. Deze kost incl. verzending
binnen Nederland € 42,00. Deze
studie bevat 14 lessen. Elke les
wordt afgesloten met een vragenlijst, die u kunt invullen. Als
u de vragen van alle lessen hebt
beantwoord en opgestuurd, krijgt
u een certificaat uit Jeruzalem.

goedkoop te produceren
gratis te verzenden
makkelijk te doorzoeken
lettergrootte aanpasbaar aan uw wensen
een eBook weegt niets

Bestellen
U kunt zowel de gedrukte versie als het eBook bestellen
via de website, of direct via een e-mail naar:
info@bijbelcentrum.org

Aanmelden
Deze Bijbelstudie is nu ook leverbaar als eBook. Een
eBook is ontworpen voor een eReader, maar u kunt het
ook lezen op een iPhone, Smartphone enz. Ook op uw
computer kunt u het lezen via het gratis programma
Adobe Digital Editions, dat u even moet downloaden en
installeren. De Bijbelstudie als eBook bevat dezelfde lessen, maar zonder vragenlijsten. De prijs is bijzonder laag
gehouden: slechts € 9,95.

Wilt u voortaan AMI-Nieuws als pdf ontvangen, dan
kunt u dat melden aan info@bijbelcentrum.org.
Als u eerst nog antwoorden op uw vragen wilt hebben,
aarzel dan niet, maar stuur een e-mail naar:
info@bijbelcentrum.org

st. Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jerusalem
Postbus 386
3860 AJ NIJKERK
Tel. 033–2459528
info@bijbelcentrum.org
www.bijbelcentrum.org
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