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ACTIE Kinderen hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig
Beste lezer,

Als de evolutietheorie waar is, kloppen heel veel dingen uit de Bijbel niet. Veel mensen, helaas ook christenen,
nemen evolutie en de big bang echter voor waar aan. Dit jaar werd het debat stevig gevoerd. Kranten en media
stonden vol van het vraagstuk schepping of evolutie. De Bijbel moet worden aangepast, Gods Woord wordt
verdacht gemaakt. Doordat ook christenen de evolutietheorie voor waar aannemen, is de verwarring onder
jongeren alleen maar toegenomen. Schoolleiders zitten met hun handen in het haar. Hoe voeden we onze jongeren
op tot Bijbelgetrouwe christenen? Want ze voelen wel aan: de theorie van gemeenschappelijke afstamming van
alle diersoorten is niet te rijmen met de geschiedenis in Genesis.
Logos Instituut wil u en uw kinderen helpen bij het vinden van bijbelgetrouwe antwoorden.
Je hoeft niet alles voor zoete koek te slikken. We geven daarom uitleg over Bijbels verantwoorde
wetenschappelijke zienswijzen. Dat gebeurt op onze congressen en in de vele artikelen op onze website die we
ook op de sociale media plaatsen. U heeft die mogelijk wel eens gelezen. Verder verspreiden wij boeken, dvd’s en
andere uitgaven.
We merken dat scholen en kerken veel behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van Bijbelgetrouwe
educatie en voorlichting voor leerkrachten, ouders, kinderen, predikanten en gemeenteleden. Bijvoorbeeld door
lespakketten en gastlessen/sprekersavonden voor kerken en scholen, zowel in het basis als voortgezet onderwijs.
In die leemte kunnen we nu nog niet goed voorzien. Daar zijn structurele financiële middelen voor nodig. Alleen
met uw hulp kan dit plan werkelijkheid worden.
Met uw bijdrage van 5 euro per maand helpt u mee te voorzien in deze dringende behoefte. Meer mag
natuurlijk ook. Mogen we op uw steun rekenen? Vul de bijgevoegde antwoordkaart direct in en stuur deze
terug. Meedoen kan ook via www.logos.nl/actie.
Als dank mogen we u de Weet DVD ‘Is Genesis geschiedenis?’ of het boek ‘Dinosaurussen voor kids’ (t.w.v. €12,50)
gratis toesturen. Leerzaam voor het hele gezin!
Hartelijk dank voor uw steun en Gods zegen toegewenst,
Met vriendelijke groet,
Frans Gunnink
Voorzitter Logos Instituut

PS Help mee en doneer 5 euro of meer per maand. Vul de
bijgevoegde kaart in en stuur deze terug. Of geef u op via
www.logos.nl/actie. Ons bankrekeningnummer is
NL 53 INGB 0007 6553 73 ten name van Stichting Logos Instituut.
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MACHTIGINGSFORMULIER

Ja, IK STEUN LOGOS INSTITUUT MET EEN BIJDRAGE VAN:
€ 5,-

€ 10,-

€ 15,-

Of anders, namelijk €

€ 20,-

€ 25,- per maand

per maand / kwartaal / half jaar / jaar

Ik machtig Logos Instituut om dit bedrag van mijn rekening te incasseren. Deze gift is aftrekbaar van de
belasting omdat Logos Instituut een ANBI-instelling is. Wilt u ons met een eenmalige gift ondersteunen
dan verzoeken wij u dat over te schrijven naar NL 53 INGB 0007 6553 73 t.n.v. Logos Instituut.

Rekeningnummer: N L
Voorletters:

Naam:

Man / vrouw / familie (doorhalen wat niet van toepassing is)
Adres:
Postcode en plaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Datum:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:
Ik blijf graag op de hoogte van het werk van Logos Instituut.

Als dank ontvang ik:
DVD Is Genesis geschiedenis?
Dinosaurussen voor kids’

Stuur dit formulier voor 31 december 2017
ingevuld en ondertekend, ongefrankeerd naar:
Logos Instituut
Antwoordnummer 2025
3970 VJ Houten
Doneren kan ook via www.logos.nl/actie.

