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Wij willen graag ons team versterken 
met een enthousiaste broeder of 
zuster die meedenkt over de inzet 
van social media.

Hoe kunnen we in de toekomst op een 
eigentijdse manier het evangelie bij de 
mensen brengen en wellicht ook onze 
achterban beter op de hoogte houden? 

Mocht u vanuit uw persoonlijke relatie 
met Jezus Christus en uw kloppend 
hart voor het evangelie op de een 
of andere manier uw steentje willen 

bijdragen in het Stevan Team, stuurt u 
dan een bericht met uw motivatie naar 
info@stevan.nl. We gaan dan graag 
met u in gesprek. 

Ook op het gebied van nazorg en 
Bijbelcursus zijn er nog vacatures. 
Uiteraard is al dit werk helemaal 
vrijwillig en onbezoldigd, zodat bijna  
al de financiële bijdragen die wij  
ontvangen, kunnen worden ingezet  
voor het bekostigen van poster- 
campagnes en andere evangelisatie-
acties. 

Dringende oproep

Dank
Wij zijn in de eerste plaats dankbaar aan God. 
Hij zorgt ervoor dat Stichting Stevan elk jaar 
weer mogelijkheden heeft om via affiches 
langs de openbare weg mensen te bereiken 
met de blijde boodschap van Zijn liefde. De 
tekst uit Habakuk 2 vers 2 is daarbij altijd 
onze missie geweest: 

‘Zet het duidelijk op tafelen, opdat men 
het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.’

We beseffen dat vele individuele personen 
en ook kerken/gemeenten dit werk onder-

steunen door gebed en/of eenmalige of 
periodieke giften. Graag maken we dan ook 
van deze gelegenheid gebruik om u hartelijk 
te bedanken voor uw betrokkenheid bij dit 
evangelisatiewerk. 
Wij sluiten deze brief graag af met u vreugde-
volle feestdagen te wensen, waarin de Zoon 
van God, Jezus Christus, centraal mag staan. 
Ook wensen wij u Gods rijke zegen voor het 
nieuwe jaar. 

Met hartelijke groet,
namens het Stevan Team

A.J. van der Snoek (voorzitter)

In de komende 
maanden hopen we 
weer met diverse 
partijen gesprekken 
te voeren over nieuwe 
posters, nieuwe 
acties en ook over 
samenwerking in 
bredere zin. 

Wij blijven als kleine 
stichting altijd open-
staan voor nieuwe en 
slimmere manieren 
om veel mensen te 
bereiken met de krachtige evangelie-
boodschap van Gods liefde. 

Binnenkort starten ook de onder-
handelingen met de exploitanten voor 
het jaar 2021. 

Houdt u dus ook in 
2021 onderweg uw 
omgeving in de gaten. 
Wellicht ziet u één van 
onze posters. Foto’s zijn 
altijd welkom. Deze 
kunt u sturen naar 
info@stevan.nl.

We zijn dankbaar 
dat er enthousiaste 
christenen zijn die ons 
concepten en ideeën 
sturen. Dat helpt 
enorm om te komen  

tot nieuwe ontwerpen.
Ook in 2021 vertrouwen we erop dat 
God Zelf zal voorzien. Het is Zijn 
liefde die ons aanspoort en Hij is 
trouw. Het belooft een mooi jaar te 
worden. Hij is erbij.

Plannen voor 2021 



Fijn dat u deze nieuwsbrief in handen 
hebt. Nieuws zoals u van Stevan gewend 
bent: nieuws over het verspreiden van het 
evangelie door middel van posters in het 
straatbeeld, en over de reacties daarop; 
over onze plannen en voornemens. Maar 
ook over straten die ten gevolge van 
‘coronamaatregelen’ langere tijd veel 
stiller zijn dan normaal, grotendeels lege 
treinen, uitgestorven treinstations en 
bussen met slechts een enkele passagier. 
De posters worden dus minder bekeken 
dan in voorgaande jaren.

Op zijn zachtst gezegd een uitzonderlijk 
jaar, zowel in ons land als wereldwijd. We 
weten niet precies hoe we dit alles moeten 
duiden, maar één ding kunnen we gerust 
stellen: het past op de een of andere manier 
in Gods agenda. Hem overvalt dit alles niet! 
Er loopt de Heer der heren echt niets uit de 
hand.

In deze uitdagende tijden kunnen wij 
geestelijke strijd ervaren: gevoelens van 
angst, eenzaamheid, onrust, onzekerheid, 
boosheid, machteloosheid en ontevreden-
heid. 
Hoe wapen je jezelf daartegen?

Wapenrusting
Als we in Efeziërs 6 lezen dat Paulus ons 
aanraadt om de hele wapenrusting van 
God aan te trekken – dus elk afzonderlijk 
onderdeel, er kan er niet een gemist worden 
– dan staat er in vers 18: ‘En bidt daarbij 
met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende 
met alle volharding.’ Paulus voegt dit vers 

als het ware toe aan de wapenrusting, 
om aan te geven dat die afzonderlijke 
onderdelen bijeengehouden worden door 
waakzaam, aanhoudend en volhardend 
gebed.

1825 dankpunten
Een essentieel onderdeel van ons 
gebedsleven is in de eerste plaats de Heer 
onze God (be)danken voor werkelijk 
alles wat ons door het geloof in Hem is 
toebedeeld door Hem. Er is zoveel waar-

Dankbaarheid

Aan het einde van 2019 zijn we 
gestart met een actie met een nieuw 
affiche, gebaseerd op de schitterende 
gelijkenissen uit Lucas 15. In het 
achterliggende kalenderjaar mochten 
we deze campagne verder uitrollen.

Gods zoekende liefde wordt in Lucas 15  
zo duidelijk beschreven. In het jaar 2020  
waren in bijna alle maanden op veel 
publieke plaatsen in Nederland posters 
zichtbaar. Het betrof steeds een 
combinatie van station-abri’s en straat-
abri’s. Posters hebt u wellicht gezien 
in stations, bushaltes, winkelcentra, 
parkeergarages, op pleinen, bij stadions 

en gewoon langs de doorgaande wegen. 
Door de bijzondere omstandigheden 
ten gevolge van de pandemie zullen 
de aantallen bereikte mensen helaas 
lager hebben gelegen. Toch hebben we 
gelukkig weer diverse mooie reacties 
mogen ontvangen.

In deze nieuwsbrief treft u diverse foto’s 
aan. Dit keer betrof het niet alleen abri’s 
op papier maar ook digitaal uitgevoerde 
posters met bewegend beeld. 

Stichting Stevan

... een onderbelicht maar krachtig wapen in de geestelijke strijd
voor we kunnen danken. Bedenk iedere dag 
vijf dingen waar je voor kunt danken, schrijf 
ze op en na een jaar heb je een lijst van 1825 
dankpunten. In Colossenzen 3 vers 15 en 16 
 lezen we: ‘En de vrede van Christus, tot 
welke gij immers in één lichaam geroepen 
zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, 
zodat gij in alle wijsheid elkander leert en 
terechtwijst en met psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen zingende, Gode dank 
brengt in uw harten.’ 

Een actieve houding
Wees dankbaar: een actieve houding van 
dankbaarheid hoort ons als christen te 
kenmerken; Paulus schrijft het in dit vers 
niet voor niets in de gebiedende wijs. Het 
is een opdracht die inhoudt dat wij actief 
ernaar streven om zo vervuld te zijn van 
dank, dat waar het hart vol van is de mond 
van overstroomt in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen en we elkaar tot voorbeeld 
en tot opbouw mogen zijn. 

Niet vanzelfsprekend
Dankbaarheid betuig je aan een ander omdat 
je erkentelijk bent voor iets wat hij of zij voor 
jou gedaan heeft. Dat wat die ander heeft 
gedaan, gezegd of gegeven neem je dan niet 
alleen aan en dat is het dan, maar je laat die 
ander bewust weten dat je het hebt opgemerkt 
en gewaardeerd en/of dat je er iets aan hebt 
gehad. Je erkent door je geuite dankbaarheid 
dat het voor jou niet vanzelfsprekend is wat 
die ander gedaan heeft. Dankbaarheid is niet 
passief maar houdt wederkerigheid in, en is 
daarom naast een houding ook een vorm van 
communicatie.

In Hebreeën 12 vers 28 lezen we: ‘Laten 
wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 
koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en 

hierdoor God vereren op een Hem wel-
behaaglijke wijze met eerbied en ontzag.’

Een oefening
Dankbaarheid is een oefening: je oefent jezelf 
in het beseffen en doordrongen raken van 
je materiële en geestelijke rijkdommen in 
de Heer, Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en 
wie je bent in Christus. Door dankpunten 
heel regelmatig in gedachten of op papier 
te benoemen en te uiten in je gebed, wapen 
je jezelf tegen alle negativiteit van jezelf, de 
wereld om je heen en de satan. Hierdoor 
vereer je God met eerbied en ontzag op een 
wijze die bij Hem past. Een vruchtbaar leven 
als christen staat of valt met dankbaarheid en 
dankzegging.

Keuze
De keuze is aan ons: klagen wij of danken 
wij? Als we doordrongen zijn van Wie Hij 
is, wat Hij gedaan heeft en wie wij zijn in 
Christus en leven vanuit dankbaarheid 
daarover, dan geven we God de gelegenheid 
om verblijd over ons te zijn en zo wordt de 
vijand ontwapend. Hij kan ons dan niet meer 
ontmoedigen en manipuleren, ons angst 
aanpraten of ons zelfs wanhopig maken. We 
leren dan om steeds te vragen: wat kan ik uit 
deze situatie leren?, in plaats van: waarom 
overkomt mij dit nu weer? Dan kan ik het 
ombuigen tot dankbaarheid en het daardoor 
van nut laten zijn in de geestelijke strijd.

Hoopvol
Laten we aan het einde van dit jaar terug-
kijken in dankbaarheid en in hoopvolle 
verwachting van alles wat onze grote God 
gaat doen in 2021. Gods zegen hierbij 
gewenst!

Henk de Boer (bestuurslid Stevan)

Campagnes 2020


