Bijbelcompetitie
stimuleert bijbellezen

De Bijbel brengt hoop in Egypte
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christe
lijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse
bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.
En hun familie doet mee!
Het Egyptisch Bijbelgenootschap
organiseert elk jaar een bijbelcompetitie
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. “Zes jaar
geleden begonnen we – via de kerken –
met het uitdelen van losse bijbelboeken,
met een aantal vragen bij elk hoofdstuk.
De kinderen konden de vragen niet
beantwoorden zonder de hoofdstukken
te lezen en moesten daarbij hun ouder(s),
broer of zus om hulp vragen. Zo ging de
hele familie aan de slag met de Bijbel,”
vertelt coördinator Mumtaz Abd-elMessiah.

bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel.”
Ieder jaar staan er een of meer nieuwe
bijbelboeken centraal in de competitie.
Meer info: kerkinactie.nl/bijbelcompetitie.

De competitie wordt afgesloten met een
groot festival op verschillende plekken
in Egypte. “Elke kerk komt er met een
kindergroep naar toe voor een wedstrijd
over wat de kinderen thuis hebben
geleerd. De winnaars krijgen een prijs,

“De toekomst in Egypte voelt onzeker.
Bijbelverhalen geven hoop. Het is belang
rijk dat kinderen de hoop levend houden,
zij zijn de toekomst van ons land.”
Mumtaz Abd-el-Messiah

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
• Voor 10 euro krijgen 20 kinderen een competitieboekje
• Voor 50 euro krijgen 10 kinderen een geïllustreerde Bijbel
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd
zendingsprojecten, zoals het Egyptisch Bijbelgenootschap om het
bijbellezen in Egypte te stimuleren. Helpt u mee?
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Bijbelcompetitie Egypte of doneer online.
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