
Ontzagwekkend
Nieuws

ONTDEK  
DAT DE TOEKOMST IN HET 
VERLEDEN IS BEGONNEN!



Helpt u ook mee om het “Ontzagwekkende Nieuws” 
in ons land bekend te maken? 

Als mensen de website www.ontzagwekkendnieuws.nl openen, dan lezen ze eerst het 
volgende: “Deze site is een intiatief van stichting “de Heilbode”. Ontdek samen met Jaap 
Dieleman en andere sprekers dat Bijbelse voorspellingen van duizenden jaren geleden 
letterlijk uitkomen in onze tijd! In totaal zijn er meer dan 300 opvallend nauwkeurige 
profetieën (voorspellingen) in de Bijbel over de eerste komst van Jezus. 
Deze voorspellingen (lang geleden gedaan, voordat Jezus kwam!) zijn allemaal letterlijk 
uitgekomen. Verbazingwekkend accuraat en controleerbaar. Zulke voorspellingen, in 
verband met andere religies of groten der aarde, vinden we nergens. Zo is er bijvoorbeeld 
geen enkele voorspelling over de komst van Mohammed of van Boeddha en al die anderen. 

Laat je verrassen en ontdek dat wij de generatie zijn die opnieuw voorspellingen zien 
uitkomen, opgetekend door Gods profeten in de Bijbel, van duizenden jaren geleden. 
Ook Jezus zelf spreekt over de tijd waarin wij leven. Ontdek “Het Mysterie van de Opname” 
en dat de toekomst in het verleden is begonnen en dat de Bijbel geen stoffi g boek is 
maar ontzagwekkend actueel”.

www.ontzagwekkendnieuws.nl koppelen aan een 
huis aan huis magazine:

Op de site staan allerlei fi lmpjes, series en wekelijkse updates van Jaap Dieleman, 
J.D. Farag en Amir Tsarfati. Het is de bedoeling dat mensen onder de indruk komen, dat 
Bijbelse voorspellingen vanuit een ver verleden uitkomen in onze tijd. Wekelijks worden er 
nieuwe fi lmpjes geplaatst. De site wordt inmiddels goed bezocht en veel bezoekers komen 
terug. Graag willen we dat iedere Nederlander wordt bereikt met deze boodschap. 
Mensen moeten weten dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en spoedig terug 
komt. Dus een boodschap van hoop, bevrijding en redding in deze donkere tijd. 

Het is de bedoeling om een magazine te maken met de naam “Ontzagwekkend Nieuws”
en dit huis aan huis te verspreiden via het wekelijkse reclamepakket.  Op deze wijze valt 
het magazine via 5.150.000 brievenbussen in heel Nederland op de mat. Een hele 
uitdaging, maar in geloof gaan we ervoor! Ook willen we de boodschap promoten via 
internet, facebook, instagram etc..

Actie Brievenbus: Doet u ook mee?

We hebben een actie ontwikkeld om brievenbussen te sponsoren. De kosten bedragen 
slechts € 0,15 per brievenbus (opmaak magazine, drukwerk en verspreiding). 
Hoeveel brievenbussen gaat u sponsoren?

Ja, Ik help mee om dit initiatief mogelijk te maken:

Naam:

Straatnaam:       Nr.:

Postcode:           Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

 Ik sponsor 1.000 brievenbussen   € 150,-

 Ik sponsor 5.000 brievenbussen   € 750,-

 Ik sponsor 10.000 brievenbussen   € 1.500,-

 Ik sponsor 25.000 brievenbussen   € 3.750,-

 Ik sponsor 50.000 brievenbussen   € 7.500,-

 Ik sponsor 100.000 brievenbussen   € 15.000,-

 Ik sponsor _____________ brievenbussen €______________,- 

Gelieve uw toegezegde bijdrage overmaken via www.ontzagwekkendnieuws.nl. 

Bedankt voor uw bijdrage!




