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Graag vragen wij uw extra steun voor:

• Voor het jongerenwerk hebben we nieuwe materialen nodig zoals: 
thema werkmappen, spelmaterialen, ondersteunende materialen voor 
vrijwilligers en verwerkingsmaterialen.

• We zouden heel graag uw gift vragen voor onze jongerenwerker David 
Iboma. Hij zal zich verder verdiepen in het werk en zal daarvoor de 
nodige scholing volgen. 

• Deze zomer organiseren we opnieuw een sportweek in 2060 Antwerpen 
van 17/7-26/7. We bieden de sporters huisvesting, eten en de nodige 
ondersteuning. Voor de buurt willen we een warme week organiseren 
waar het licht van Jezus Christus mag schijnen. Uw gift kan ons helpen 
het team en de deelnemers goed te verzorgen.

Voor onze dagdagelijkse werking hebben we uw giften hard nodig! Wilt u 
er ook over nadenken of u ons werk kan steunen met een eenmalige gift of 
bestendige opdracht?

Bedankt ook aan alle gevers van de periodieke giften. Voor periodieke 
giften kunt u mailen naar secretariaat@bijbelhuis.be of u kunt het zelf 
regelen met een schenkingsformulier op 
www.belastingdienst.nl. 
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Bijbelhuis steunen • • •
BEDANKT VOOR UW STEUN, GEBED EN FINANCIËLE HULP!

Voor u hebben we een kleine fotoreportage 
samengesteld van 2020. Hiermee willen we 
u in beeld brengen wat we dankzij uw steun 
hebben gedaan. Het bleek meer dan voldoende!  
We geven u een inkijk. Een sfeerbeeld. Een 
betrouwbare afdruk. Een getuigenis. Van de 
gastvrijheid die we bieden. Van de liefde voor 
2060 die we tonen. Van Jezus Christus die 
het Bijbelhuis draagt. Bijzonder is dat wie het 
Bijbelhuis binnen kwam, zich welkom wist. Dat 
minder activiteiten, meer verdieping bracht. 
Tijd voor doordenking ons overzicht en inzicht 
gaf om verder te kunnen gaan met dit mooie 
werk. 

We zijn blij dat we met Thera, David, Dorethé, 
Edwin, Gerlinda, Coby, André, Raf, nieuwe 
vrijwilligers, stagaires, kerken en organisaties, 
deelnemers en vriend(inn)en van het Bijbelhuis 
dankbaar terug kunnen kijken en in vertrouwen 
verder kunnen. 

De opdracht van Jezus aan zijn leerlingen was 
ons tot steun. Hij gaf op het moment dat er 
veel vraag was naar eten en weinig aanbod de 
opdracht om meer dan 5.000 mensen te eten 
te geven. En dat met het kleine aanbod van 
slechts 5 broden en 2 vissen. 

Hij zegent het weinige om velen te voeden. 
(Markus 6:35-44). Het kleine heeft grote 
betekenis. Omdat Hij zegent. In Corona tijd 
werden minder activiteiten georganiseerd. 
Toch zijn we verder gegaan en waren er meer 
dan voldoende jongeren en ouderen waar we 
ons leven en geloof mee hebben mogen delen. 

FOTOVERSLAG VAN HET BIJBELHUIS 2020

2060
Nieuwe stagaires vonden het Bijbelhuis. We 
kunnen hen een nieuwe leerervaring laten op-
doen.

In coronatijd is wandelen met vrouwen of een 
bezoek brengen aan bijvoorbeeld Daniël, de be-
kende slager van het sint Jansplein altijd moge-
lijk. Zo bleven we elkaar zien. 

David Iboma, gestart in oktober 2020, weet met 
nieuwe jongeren een goede band op te bouwen. 
Via hem wisten andere jongeren het Bijbelhuis 
te vinden.
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2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-Noord 
met veel diversiteit op alle vlak: sociaal-cultureel, 
economisch, etnisch, religieus,...  Te midden hiervan 
wil het Bijbelhuis verbindend werken. Er worden toffe  
activiteiten georganiseerd, met als doel Jezus kenbaar 
te maken in de buurt. Zo is er onder andere kinder-
club, jongensclub, meisjesclub, huiswerkbegeleiding, 
gezinsbegeleiding, buurtmaaltijden, een naaicursus,  
praktische hulp, bezoek en pastoraat.

Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de 
onderlinge samenhang versterken. We krijgen geregeld 
te maken met moslims voor wie dan ook we in het bij-
zonder aandacht hebben. Dit alles doen we om de liefde 
van God de Vader uit te dragen die we kennen in Jezus 
Christus.

Bedankt namens: David Iboma, Thera en Ernst van 
Velzen

Over het Bijbelhuis • • •
HET BIJBELHUIS IS EEN GASTVRIJ (T)HUIS  
MET EEN OPEN BIJBEL TE 2060

Wij danken en bidden dat God het Bijbelhuis 
blijft zegenen om tot zegen te zijn in 
Antwerpen 2060!

• Ernst van Velzen

Bijbel Open
De gesprekken over de betekenis van het geloof 
en het verdiepen van ons leven voor het aan-
gezicht van God konden via sociale media, per-
soonlijk en in kleine groepjes doorgang vinden.

Gastvrij 
Waar mogelijk konden we in de toegestane 
‘bubbels’ de maaltijd houden en de gastvrijheid 
hooghouden.

Gastvrij  (vervolg)
Organisaties als Sportquest, Nextmove, Samen-
levingsopbouw, City Pirates, Life-Line en voor-
gangers van kerken en moskeeën en families 
uit 2060 raakten hier thuis.

Gastvrij (vervolg)
In coronatijd was er de rust om met hulp van 
Arabische christenen de trapopgang te vernieu-
wen.

Bijbel Open (vervolg)
Om nabijheid te tonen brachten we kaarsen 
bij de mensen thuis. Voor jongeren deelden we 
voetballen uit en foto’s van mooie gebeurtenis-
sen van vroeger. Een klein maar fijn gebaar!


