Everyone in the world … in the Word

‘Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.’
Titus 2:11 (NBG)

December 2018 – Beste vrienden en belangstellenden,
Advent – Verwachten
Onze verwachtingen zijn vaak hoog gespannen als er iets
belangrijks staat te gebeuren. Is dat ook zo als wij denken aan
Christus’ wederkomst? Advent betekent ‘komst’. Zijn eerste komst
was ongeveer 2018 jaar geleden, dat vieren wij nu als Kerstfeest.
Kijken we ook uit naar Zijn tweede komst? Gods Woord zegt ons dat
dit zál gebeuren, al weten wij niet exact wanneer.
Veel in deze wereld roept om vernieuwing, herstel en gerechtigheid. Blijven wij alert en
gegrond in Zijn Woord, ook als het wachten lang duurt? Zijn wij licht en zout in deze
wereld totdat Hij wederkomt? Mijn gebed is dat deze Adventsweken ons hierin mogen
versterken, totdat Hij komt!
Een gezegende Adventstijd en een vreugdevol Kerstfeest gewenst. Tot ziens in Anno
Domini 2019.
Namens ons team en in verbondenheid,
Wilma Aalbersberg – Directeur Community Bible Study Nederland

Materialen – nieuwe Global versie
In Nederland zijn veel van onze studies beschikbaar in, wat intern genoemd wordt, de
standaard versie. Wereldwijd worden de nieuw uit te brengen studies in een nieuwe
versie uitgebracht, de Global (GL) versie. Deze versie kan wereldwijd naast andere talen
gebruikt worden in één groep of met diverse talen in parallelle groepen.
In ons land hebben wij nu materiaal in beide versies beschikbaar. Op de website bij
‘Materialen’ wordt per studie de mogelijkheid aangegeven en kun je over de inhoud van
deze versies lezen.
Per september is een nieuwe versie en uitgave van Handelingen beschikbaar. In 30
lessen ga je door dit Bijbelboek heen. Bestellen kan zoals altijd via het contactformulier of
per email.
De GL versie van Efeziërs, 12 lessen, ligt momenteel bij de vertaler. Een mogelijkheid om
in het achterhoofd te houden bij evt. planning voor het volgende seizoen.
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Arabisch sprekende groepen gestart! – Fundraising
Groepen met Arabisch sprekenden zijn gestart! Vanuit het Europa kantoor zijn contacten
gelegd met Arabisch sprekende christenen in Nederland. Enige leiders zijn getraind in de
opzet van CBS, hoe een groep hierin mee te nemen en de Bijbelstudie te (bege)leiden.
Groepen zijn gestart in Enschede, Deventer, Hengelo, Nijmegen en Zwolle. Soms nog
klein (5-9 deelnemers). Deelnemers komen uit het Midden-Oosten, Syrië, Irak en Egypte.
De leiding is in handen van een pastor uit Egypte en een echtpaar uit Syrië, allen al
langer woonachtig in Nederland. Daarnaast leidt een Nederlandse vanuit haar
plaatselijke kerk een groepje met Arabisch-, Farsi- en Nederlandssprekenden! Al deze
groepen zijn met het Evangelie van Lucas bezig, waarin het leven van de Here Jezus van
begin tot het einde verkondigd wordt en wij als mens aangesproken worden door Hem.
Men worden aangespoord om zelf de Bijbel te lezen, wat, door
opleiding of omstandigheden, niet altijd makkelijk voor hen is. Ze
worden aangemoedigd erover te praten en anderen uit te nodigen.
De CBS methode helpt hen hierin door het zelf voorbereiden van
de vragen en het bespreken ervan in een groep. Deelnemers zijn
enthousiast en het verlangen om hieraan mee te doen groeit.
Een mooie ontwikkeling! Wij weten echter dat financiën een
belemmering kunnen zijn om mee te doen of anderen uit te
nodigen. Om deze broeders en zusters te ondersteunen nemen wij
de vrijmoedigheid om hiervoor financiële steun te vragen. Denk er
eens over na.
Wil je misschien een groep adopteren? Kun je als CBS groep of individueel een gift
geven voor dit werk? Het biedt ons de mogelijkheid om hen dan, indien nodig, bijv.
materiaal tegen een gereduceerde prijs aan te bieden. Zo ja, zie voor onze
bankgegevens onderaan de pagina. Graag o.v.v.: Ondersteuning MENA groepen. Met
dank!
*MENA (Middle-East en Noord-Afrika) is de CBS afdeling voor dit werk.

€

Penningmeester – M/V
Inkomsten en uitgaven.
Begroting, jaarbalans, rekeningen, ed..
Penningmeester in het bestuur. Houd je ervan met getallen en cijfers bezig te
zijn?

Heb je passie om op deze manier bij te dragen aan het werk van CBS Nederland? Dan
komen we graag in contact met je, want we zoeken een nieuwe penningmeester. Wil je
meer weten? Mail of bel ons voor verdere informatie of een functieomschrijving.
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Leidersconferentie – terugblik
Begin oktober waren 29 vrouwen bijeen voor de 2-daagse CBS leidersconferentie, met
als thema ‘Geestelijke garderobe’. Tineke Groot gaf ons hierin inzicht vanuit Gods
Woord: hoe God de mens bekleedde, al vanaf het eerste begin, om de strijd tegen
zonde aan te gaan en hoe dit al steeds naar de Here Jezus verwees. Vanuit Efeziërs 6
leidde zij ons vervolgens door de geestelijke garderobe die we dagelijks kunnen
aantrekken. Het is voor ons klaar gehangen!
Leiders werden ook toegerust in ‘communicatie’.
Daniëlle Stemmer (Coaching Station), gaf ons een
stukje theorie in de processen van wat er gebeurt als
wij communiceren. Iedereen heeft ook een
persoonlijke kracht hierin. We gingen aan de slag om
te zien vanuit welk communicatieprofiel je zelf vaak
opereert. Ieder profiel heeft ook iets te bieden, en ook
hier geldt zoals de Bijbel ook zegt, we hebben elkaar
nodig! Gebruik de talenten van iedereen.
Een quote die op de uitgedeelde boekenleggers staat: Maak je niet DIK – Denk in
kwaliteiten.
Het was een vol en afwisselend programma. Ook werd een opfrissessie gegeven over
hoe je een overdenking voor je kring maakt. De nieuwe uitgereikte CBS boekenlegger
met de aandachtspunten hiervoor is een handig en praktisch hulpmiddel, stap voor stap
word je door het proces meegenomen. Verschillende groepen hebben dit na de
conferentie met hun eigen leidersteam nogmaals (en in meer rust) geoefend, met
positieve reacties!
Ook door de prachtige locatie, het heerlijke eten en het zomerse weer, was het echt
genieten. Er was tijd voor ontmoeting, een gesprek of een wandeling, waardevolle
toevoegingen voor leiders die bezig zijn in CBS.

*Zijn er vragen over iets in deze Nieuwsbrief? Laat het ons weten, wij vertellen graag
meer.
*Wil je geen Nieuwsbrief meer ontvangen, stuur ons een mail en wij verwijderen je uit
ons adressenbestand.
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