
November 2019 

Liewe Johannesvriende en Koningskinders 

Ek en Johannes het vier jaar gelede in hierdie bootjie geklim en ons gaan vanjaar verder vaar. ‘n 
Bedrag van R105 650 is vanaf 2015 vir Johannes se Bybelverspreidingsprojek bymekaargemaak en 
omdat van die donateurs gevra het dat ons dit ‘n jaarlikse instelling maak, is ons op ons pos vir 2019 
se uitdaging. Help my, sodat ons hierdie droom van Johannes vanjaar nóg verder kan vat. Dis nie 
geld wat vir Johannes gebruik word nie.  Elke sent gaan vir Bybelverspreiding.  Johannes mag self ‘n 
organisasie kies waarnatoe die geld gaan. Hierdie jaar het hy Bybelverspreiding onder seemanne 
gekies, nl.  Die Christelike Seemansorganisasie met die leuse: ”Gee vir ‘n seeman ‘n Bybel en 
jy gee hom Lewe in Christus.” 
 

Vir vanjaar se projek is daar ‘n skildery deur Paul Carstens met die titel:  Wildebeest. Die medium is 

ink op doek en die grootte is 30cmx30cm. Daar is ook 4 engeltjies wat  Johannes vir ‘n Kersboom 

gemaak het. 

 

Vir elke R50 wat jy inbetaal, stuur ek vir jou ‘n nommer. Jy e-pos die inbetalingsbewys na 

lindielourens2@gmail.com  en ek e-pos vir jou jou nommer(s).  So sal ons  kan boekhou van die 

totale bedrag wat ingesamel word. 

As jy nog altyd graag iets vir Bybelverspreiding wou doen, kan jy nou help deur hierdie 

Bybelverspreidingsdroom van Johannes te ondersteun. Dalk vir die eerste keer óf dalk reeds die 

vyfde keer.  

Johannes verjaar  op 1 Desember. Op sy 18de verjaarsdag (minder as ‘n maand van nou af) gaan 

ons vanjaar se projek afsluit wanneer hy die gelukkige nommer trek. Die eienaar van hierdie 

besonderse skildery en engeltjies sal so bepaal word.   

Liefde 

Lindie Lourens 

 

 

 

 

 

Stappe om te volg: 

1. Betaal R50 of meer in .Bankbesonderhede:  

                                     Joh Bybels 

                                                                Capitec  Robertson 

                                                                Takkode 470010  

                                                                Rekeningnr:  1607329598 

2. E-pos bewys na:            lindielourens2@gmail.com 

3. Ontvang nommer(s) van Lindie af. 
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