De Bijbel. De bron van kennis over ons verleden, ons heden en onze toekomst.

ACTIE Kinderen hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig
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De Bilt, 1 december 2019

Beste lezer,
Dit jaar hebben we zoveel mensen mogen bemoedigen! Steeds meer kerken en scholen vragen om (gast)
sprekers en materialen. Ook vinden onze boeken, dvd’s en youtube filmpjes hun weg naar steeds meer mensen.
Ons aanbod neemt toe, de bezoekersaantallen op logos.nl lopen op. De dagelijkse artikelen worden
gewaardeerd. En bovendien hebben we steeds meer vrijwilligers.
Ook wordt onze achterban actiever. Als blijkt dat op hun vertrouwde christelijke school de evolutietheorie
wordt verkondigd komen ze in geweer. Ze vragen bij ons om voorlichtingsmateriaal en benaderen de school. Die
actiebereidheid is zo belangrijk! Het goede nieuws dat Gods Woord betrouwbaar is, mag niet ondersneeuwen
door de dwaasheid van de evolutietheorie.
De evolutietheorie vindt nu ingang in alle theologische universiteiten in Nederland. Aan Gods eigen
verklaring over schepping, zondeval, zondvloed en taalverwarring wordt geen geloof meer gehecht.
De daardoor veroorzaakte leegloop van de kerken is in volle gang.
Een ouder: “Het was een enorme schok voor ons
dat er zo door een aantal docenten gedacht wordt [… ]
en hoeveel leerlingen daar in mee gaan.”
Een predikant: “Hartelijk dank […] vanwege het
blijvend opkomen voor het gezag van Gods Woord.”
Mogen we u vragen ons te helpen? U kunt meedoen
als vrijwilliger, actievoerder en door donaties. Als dank
sturen we u de DVD ‘Geologie Nederland toont Zondvloed’
of de Weet scheurkalender 2020 toe.
Hartelijk dank voor uw steun
en Gods zegen toegewenst,
Met vriendelijke groet,

Stef Heerema
Bestuurssecretaris Logos Instituut

P.S.

Help mee en doneer € 5 of meer per maand. Vul het
formulier op de achterzijde 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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ACTIE Kinderen hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig

MACHTIGINGSFORMULIER
(doneren kan ook via www.logos.nl/actie)

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 / eenmalig

Ja, ik machtig Logos Instituut om dit bedrag van mijn rekening te incasseren
Ja, ik blijf graag op de hoogte van het werk van Logos Instituut
IBAN (bankrekeningnummer):
Voorletters:

Naam:

Man / Vrouw / Familie (doorhalen wat niet van toepassing is)
Adres
Postcode:

Woonplaats:

E-mail:
Telefoonnummer:
Datum:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Als dank voor mijn bijdrage van minimaal € 5/mnd ontvang ik graag:
DVD ‘Geologie Nederland toont Zondvloed’
Weet scheurkalender 2020
Stuur dit formulier voor 31 december 2019
ingevuld en ondertekend naar:
Stichting Logos Instituut					
Ambachtstraat 3b
3732 CN De Bilt
Deze gift is aftrekbaar van de belasting omdat Logos Instituut een ANBI-instelling
is. U kunt ons natuurlijk ook ondersteunen door zelf over te schrijven naar:
(IBAN) NL 53 INGB 0007 6553 73 ten name van Stichting Logos Instituut.
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