De sabbatschool
heeft een
nieuwe app!
De Generale Conferentie heeft een nieuwe app
uitgebracht voor smartphones om daarmee het
Woord van God te bestuderen en met anderen te delen.
De vorige app heeft de kerk goede diensten bewezen, maar upgrades die smartphones hebben gekregen, zorgen ervoor dat bepaalde functies het niet meer doen.
Daardoor ontstond de behoefte aan een nieuwe app. In plaats van uit het niets een te
ontwikkelen, hebben we gebruik kunnen maken van een al bestaande app. Dat was
een app die op prachtige wijze was ontwikkeld door Adventech, een organisatie zonder
winstbejag uit Canada die wordt geleid door toegewijde zevendedagsadventisten.

Interessante functies van deze nieuwe app*

Ga naar de

Apple app-store
(iPhone) of naar
Google Play (Android
smartphone). Zoek op
‘Sabbatschool’ om
de app te vinden en te
downloaden.

Het bevat de Bijbelstudiegids van de volwassen sabbatschool
De app is beschikbaar in veel verschillende talen
De app bevat verwijzingen naar de Bijbel in vier verschillende
vertalingen
Gebruikers kunnen notities toevoegen en een deel van de

Maak het bekend in je
gemeente, zeg het je vrienden
en help mee om het Woord,

tekst markeren

Gods Woord, te verspreiden als

De app is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken

nooit tevoren. Het is onze bede

* In de diverse talen zijn verschillende functies beschikbaar.

Er is nog meer op komst! Samen met Adventech wordt
er gewerkt aan plannen voor het toevoegen van nieuw
materiaal en nieuwe functies. Denk daarbij dan aan:

dat deze nieuwe app een onmisbaar instrument wordt die
leidt tot hernieuwde studie van
de Bijbel en de sabbatschoolles. Het draagt ook bij aan het

Sabbatschoollessen voor alle leeftijden van kinderen en jongeren

toerusten van de leden voor

Hulpmiddelen voor sabbatschoolleiders en gespreksleiders

persoonlijke inzet en om ons

Hulpmiddelen voor het leiden van mensen tot Jezus en hen tot zijn
leerlingen te maken
Aanvullende talen
Audiovisuele hulpmiddelen voor onderricht en training
De mogelijkheid om met een stylus handgeschreven aantekeningen toe
te voegen

dichter tot Jezus Christus
te leiden.

