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Welke Bijbels verkopen we het meest? 

 Armeens (West en Oost) 

 Arabisch 

 Bulgaars 

 Dari 

 Duits 

 Engels  

 Frans 

 Hongaars 

 Farsi 

 Pools 

 Roemeens 

 Russisch 

 Servisch 

 Spaans 

 Somalisch 

 Turks 
 
Beginnen we dan de Vrucht te zien van jarenlang werk onder 
asielzoekers en onder de Oost-Europeanen? 
De snelst groeiende Kerk binnen Nederland is momenteel die 
onder buitenlanders! Wie had dat ooit gedacht… 
 
Een bemoediging voor ons dat onze inspanningen niet voor niets 
zijn (geweest)! Volharding wordt beloond, zoals Paulus dat 
beschrijft in 1 Korintiërs 15:58 “Dus, beste broeders, sta vast en 
wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Heer. U weet toch dat het 
werk dat u onder Zijn leiding doet, niet voor niets is.” 
 
Ook ditmaal een getuigenis over waar onze lectuur terecht 
komt. Ditmaal in Bestemming: Thailand.  
 
Bovendien iets over buitenlandse kerken in Nederland. 
De nieuwe Dari-kalender is nu beschikbaar! 
 
Dicky en Jan van der Helm worden voorgesteld, die ruim 20 jaar 
actief zijn bij EAS!  
 
 

Bestemming: Thailand 
 
Dhr. H. van Woerden uit Zoetermeer is getrouwd met 
een Thaise vrouw. Elk jaar gaan ze verschillende keren 
naar Thailand. Ze nemen op elke reis Thaise Bijbels, 
Nieuwe Testamenten en Evangelisatielectuur mee. 
Sinds kort ook de 32-talige dvd over het leven van Jezus.  
Zijn schoonfamilie woont in een wijk waar veel 
“hangjongeren” op straat rondlopen. De heer van 
Woerden heeft in de loop van de jaren contact gemaakt 
met hen. Hij nodigt ze uit om de Jezus-film bij hen thuis 
te komen bekijken en daarna te bespreken. Zo zijn er 
verschillenden tot geloof gekomen! 
Vooral vorig jaar (2011) zijn er bijzondere dingen 
gebeurd. In april hebben 5 jongelui zich laten dopen op 
hun geloof en in juli nog eens 7 jongens. Om ze te helpen 
groeien in hun geloof sponsort de heer Van Woerden 
een aantal van hen, zodat ze naar de Bijbelschool 
kunnen gaan. Hij gelooft dat deze “hangjongeren” eens 
de geestelijke leiders en gemeentestichters zullen 
worden…!  
Maar, zegt hij, alles begint met de verkondiging van het 
Woord van God – op schrift, maar vooral in beeld (het 
analfabetisme is nog hoog in Thailand). Hij koopt de 
lectuur in het Thai bij EAS en is erg blij, verwonderd en 
dankbaar voor het resultaat dat God geeft! 
Wat er in Thailand gebeurt, is zo bijzonder en geweldig 
dat de heer Van Woerden overweegt om – samen met 
zijn vrouw – te emigreren naar Thailand om zich daar 
fulltime in te zetten voor het Koninkrijk van God.  

 
 



Buitenlandse kerken in NL: de Arabische kerk 
 
Elke 14 dagen zijn er overal in het land samenkomsten in het 
Arabisch. Het is een hechte groep met een bewogenheid andere 
Arabischsprekenden te helpen en te bereiken met het Evangelie. 
EAS wil graag deze groep steunen door het weggeven van 
Arabische dag- en maandkalenders en aan de jongeren 
Nederlandse kalenders. Ze bidden voor ons Nederlanders! 
 

 
 
 
Er zijn buitenlanders die moeite hebben met lezen. Ze kunnen 
noch lezen in het Nederlands, noch in hun eigen taal.  
Voor deze mensen is audiovisueel materiaal geschikt.  
Bij de EAS verkopen wij de Jezus-film op DVD, maar ook 
andere DVD’s, zoals God of Wonders, een documentaire in 30 
talen over Gods Schepping in de stijl van Planet Earth.  
 

  
 
Naast boeken verkopen we bij EAS ook videomateriaal, zoals 
Damascus, het verhaal van Paulus die een ontmoeting met 
Jezus heeft.  
Onze zusterorganisatie, Transvision, verzorgt bovendien de 
ondertiteling van vele DVD’s, zoals: het leven van George 
Müller (weeskinderen in Bristol, Engeland), Spurgeon de 
Volksprediker, Helden van de Titanic en nog meer.  
Kijk ook maar een op 
http://www.transvision.org/winkel/dvds-c-72.html. 
 
 

Even Voorstellen: Dicky en Jan van der Helm  
 

 
V.l.n.r.: Dicky en Jan van der Helm (76), Gert en Ans van 
der Ven (54) 
 
Hoe bent u bij EAS betrokken geraakt? 
Er stond een oproep in ons kerkblad en daar hebben wij 
op gereageerd. Het werk sprak ons erg aan.  
 
Wat waren uw werkzaamheden? 
Jan heeft een enorme kennis opgedaan in talen. Hij weet 
precies wat we in elke taal beschikbaar hebben en 
welke talen er in de wereld zijn. 
Dicky is werkzaam in de inkoop, verkoop en de 
bestellingen van Bijbels en lectuur.  
 
Wat hebben de afgelopen 20 jaar voor u betekend? 
We vinden het geweldig om op deze manier te mogen 
werken aan de verspreiding van het Woord van God.  
We genieten van het onderlinge collegiale contact en 
van het contact met klanten, bijvoorbeeld over de 
telefoon.  
 
Wat is uw hoop voor de toekomst? 
Dat dit werk nog jarenlang mag blijven bestaan en dat 
wij er nog bij betrokken mogen blijven.  
Zo willen we onze naasten dienen in Nederland.  
 

 

http://www.transvision.org/winkel/dvds-c-72.html
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Dari-kalender maart 2012 –2013 

De Arabieren hebben een andere jaartelling dan  
die wij hanteren. Hun nieuwe jaar begint op  maart  
2012 en eindigt op … 2013. Verras ze met een 
kalender  van hun “eigen” kalenderjaar!  
Je raakt dan heel waarschijnlijk hun hart… 

 
 

Verhalen van Koerden in de Bijbel (in Koerdisch/Engels) 
Auteur: Douglas Layton  Prijs: 1 Euro per stuk 
 

 

Aanraders Bestsellers van de maand 

Arabische Nieuwe Testamenten  

Versies: Living Bible, Sharif 
Prijs: slechts 2 Euro 
 

Kinderbijbel in Farsi (hardback) met tekeningen 

Auteur: Paul J. Loth       Prijs: slechts 17,70 Euro                        
Dit is de eerste Kinderbijbel die beschikbaar is in Farsi! 
 

 
Kinderbijbel                                                                

Auteur: V.G. Beers                              Prijs: 5,75 Euro 

Op iedere pagina staat een illustratie, daarnaast een verhaal over het 
genoemde Bijbelgedeelte met vier vragen voor de kinderen. 
Deze Kinderbijbel is verkrijgbaar in het Albanees, Arabisch, Armeens-West, 
Bulgaars, Engels, Georgisch, Hongaars, Kirgisch, Lets, Oekraïens, Roemeens, 
Russisch, Servisch en Turks.  
 

 

1. Farsi-Bijbel (Living) 

 

 
2. Dari-Bijbel 

 

 

3. Zuiver Goud (Bulgaars, 
Spaans, Roemeens, Duits) 

4. Evangeliën (Turks) 

 

 

 E-mail:  eas@solcon.nl;     Telefoon:  0341-417172  
Website: www.eas-lectuur.nl 

U bent ook van harte welkom in: 
De Wheme, Kerkplein 2a 
Naast de Hervormde Kerk 
3840 AJ Harderwijk 
Openingstijden:  

Dinsdag en Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur 

Informatie en Bestellingen 

Nu te 
Koop! 
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