E-Mail : associazionelorber@alice.it

Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld
De tijd is nu rijp voor het nieuwe tijdschrift “Jakob Lorber Internationaal”, welke de
bedoeling heeft om de VRIENDEN EN VRIENDINNEN VAN LORBER OVER DE GEHELE
AARDE samen te brengen en met elkaar in contact te komen.
Vrienden en vriendinnen van Lorber wereldwijd kunnen hun eigen E-mails inzenden, welke dan
in de TAAL van hun LAND vertaald en gepubliceerd worden in een maandelijks tijdschrift namens
JAKOB LORBER INTERNATIONAAL. Dit nieuwe tijdschrift zal aan die E-mailadressen
verzonden worden, die dat al van tevoren hebben verteld, en die daaraan interesse hebben, om
gratis het maandelijkse tijdschrift te ontvangen.
ALLEEN ZO kunnen de vrienden en vriendinnen van Lorber OVER DE GEHELE WERELD in
contact met elkaar blijven en initiatieven nemen, waar wij ALLEN GEMEENSCHAPPELIJK aan
werken, om het werk “DE NIEUWE OPENBARINGEN” te verbreiden, welke de Heer Zijn schrijver
Jakob Lorber dicteerde.
ALLEEN ZO zullen de vrienden en vriendinnen van Lorber OVER DE GEHELE WERELD
kunnen ervaren, HOEVEEL vrienden er wereldwijd bestaan: Italianen, Duitsers, Nederlanders,
Zwitsers, Oostenrijkers, Spanjaarden, Fransen, Brazilianen, Amerikanen, Russen enzovoort.
ALLEEN ZO kunnen de vrienden en vriendinnen van Lorber OVER DE GEHELE WERELD met
elkaar communiceren, om dit monumentale en wonderbaarlijk goddelijk werk, dank zij de
“wereldwijde profs” en de “mensen, die in het geloof werden wedergeboren“ beter te begrijpen.
Het werd tijd, om het tijdschrift Jakob Lorber Internationaal in het leven te roepen, zodat wij
onder elkaar in contact blijven. Elke maand kan ieder van ons het tijdschrift JAKOB LORBER
INTERNATIONAAL in ZIJN eigen MOEDERTAAL lezen, die het nieuws bevat van de wereldwijde
vriendenkring van Lorber.
De EERSTE uitgave wordt in de maand maart 2015 toegezonden, om eraan herinnerd te
worden, dat Lorber begon te schrijven op: 15. März 1840. (zie ook Hemelse Gaven deel
03_49.03.19,01).
Intussen kan ieder van ons nu al zijn gedachten met dit initiatief dat in zijn eigen taal
naar ons toesturen. Wij verzoeken jullie nog om niet meer dan een halve A4 met tekst toe te
sturen. Met de hartelijkste dank.
Als een gulle vriend aan dit initiatief ook zou willen deelnemen, door alle vertalingen in meerdere
talen, MEE te FINANCIËREN, kan hij het sponsorbedrag op het volgende BANKNUMMER
OVERBOEKEN:

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM
BANK: INTESA SAN PAOLO

VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)

De donaties dienen ervoor, om de vertaler van de E-mails te vergoeden, welke uit alle delen van
de wereld en in verschillende talen worden toegestuurd, zodat IEDER van jullie deze E-mails in
ZIJN eigen MOEDERTAAL kan lezen.
Dank aan al degenen, die het initiatief genomen hebben, om ook andere vrienden en
vriendinnen hiervan op de hoogte te houden.
Hartelijkste groeten van
Giuseppe Vesco
(Giuseppe Vesco, President van de Italiaanse Jakob Lorber Vereniging: http://www.jakoblorber.it)
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