E-mail: associazionelorber@alice.it

Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld
32 vrienden en vriendinnen van Lorber wereldwijd, vooral in Europa, hebben de wens geuit, om
het tijdschrift “Jakob Lorber Internationaal”, in het leven te roepen, wiens doel het is, om DE
VRIENDEN EN VRIENDINNEN VAN LORBER OVER DE GEHELE WERELD samen te brengen.
Deze vrienden en vriendinnen willen wij danken.
Wij publiceren onmiddellijk hun “meningen, vragen, twijfels, enz.“ en ook de antwoorden van de
stichter van dit initiatief. Op 13 maart ontvangen jullie allen de “eerste“ uitgave van het tijdschrift
“Jakob Lorber Internationaal”. De officiële verschijningsdatum is de 15e maart, 2015.
In het "eerste" tijdschrift (Nr. 01) wordt de "GESCHIEDENIS van de Italiaanse Lorber-Groep"
bekendgemaakt (vertaler, vereniging, uitgeverij, initiatieven voor wereldverbreiding, enz.), in de hoop,
dat andere Lorbergroepen op de Aarde hun GESCHIEDENIS eveneens opsturen, die in latere
uitgaven gepubliceerd zullen worden.
Deze "verhalen" moeten daartoe dienen, om "ons beter te leren kennen“ alvorens wij over de
verschillende en belangrijke thema’s discussiëren.
We zullen dan zien, of wij het met elkaar redden, om de vroegere ‘GEISOLEERDE’ krachten in ‘EEN
ENKELE KRACHT’ te verenigen, zoals Jezus wil, zodat WIJ ALLEMAAL ‘MET HEM ÉÉN’ WORDEN.
Hier nu dus de 32 "meningen" van vrienden en vriendinnen, die in diverse landen leven en die – tot
nu toe – niet de mogelijkheid hadden, een dialoog op "universele" wijze te voeren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 ANTWOORDEN UIT DE WERELD
(Antwoorden van vrienden en vriendinnen van Lorber, die de uitnodiging ontvangen
hebben, het tijdschrift “Jakob Lorber Internationaal” in het leven te roepen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Erika uit DUITSLAND:
O ja. Bijzonder graag had ik zo’n tijdschrift. Wonderbaarlijk. Alle liefde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Silvia uit DUITSLAND:
Eensgezind in de liefde Jezus
Beste Lorber-vrienden in alle delen van de wereld,
Ik groet jullie in de naam van onze gemeenschappelijke vriend Jezus Christus. Hij heeft ons
samengebracht, en Hij zou nog veel, veel meer tot Zijn Woord willen toevoegen, wat Hij via Jakob
Lorber heeft geopenbaard. Daarom verheug ik mij, dat er nu dit tijdschrift JAKOB LORBER
INTERNATIONAAL bestaat en wens jullie veel succes voor verdere verbreiding en steeds weer
met waardevolle inhoud. Wees daarbij een actieve deelnemer! Alleen zo kan dit projekt met leven
gevuld worden. En wordt niet moe, de vreugdevolle boodschap van onze lieve Heer Jezus ook
onder diegenen te brengen, dat zij tot nu toe nog niet kenden. Hartelijk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Klaus uit DUITSLAND:
Beste heer Vesco,
Dank voor uw mail met de aankondiging van „Jakob Lorber International“ (JLI).
Dat is zeker een goed idee! Ik wens u daartoe de zegen van Jezus toe en een goede start. U
bedoelt zeker onder JLI de Nieuwe Openbaring, d.w.z. ook de Openbaringen door Leopold Engel
(GJE.11) en Gottfried Mayerhofer. Een goed motto voor JLI is zeker een tekst uit Gottfried
Mayerhofer: religie van de toekomst (uit: “Lebensgarten” Lorber Verlag) [...]
(volledige tekst „Die Religion der Zukunft“ zie onder www.Jesus2030.de, linker randplooi onder het
„thema: KIRCHE(N) (1)“. Beste groeten en alles goeds.
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ANTWOORD van Giuseppe: "Beste Klaus, het citaat van Mayerhofer werd nicht bekendgemaakt,
omdat het tijdschrift van JAKOB LORBER INTERNATIONAL uitsluitend besteed wordt aan de
werken van Lorber. Daarom heeft de Italiaanse Vereniging het Grote Evangelie nr. 11 door Leopold
Engel - in eerste instantie – niet gemeenschappelijk opgenomen met de 10 delen van Lorber.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Marie-Christine uit DUITSLAND:
Beste broeders en zusters, beste geestverwandten ,
Ik verheug mij op jullie internationale tijdschrift! Veel groeten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Doris uit DUITSLAND:
Beste vrienden van de Jakob Lorber Genootschap,
Het heeft mij zeer verheugd, dat het tijdschrift "JAKOB LORBER INTERNATIONAAL" voor de hele
wereld opgericht en bekend wordt gemaakt. Ik zou er meer aan verbonden zijn, als ik dit nieuwe
tijdschrift in de Duitse taal in de maand maart 2015 kon ontvangen. Ik heb een gift overgeboekt van
10.00 Euro op het banknummer van GIUSEPPE VESCO in Venetië. Met vriendelijke groeten.
(Het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL dankt Doris voor deze bijdrage)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Burgunde en Gerhard uit OOSTENRIJK (Klagenfurt):
Beste Giuseppe!
Dank voor je goede idee. We hebben je voorstel vandaag in onze groep besproken. Onze
gelijkstemmende mening tot dit idee is het volgende:
1) Als je elke lezer van de NO niet een gecheckte mogelijkheid geeft, welke mening dan ook, te
publiceren, dan zal daaruit stellig wel een “kakelbonte” van wat obscure ideeën ontstaan, wat
wellicht niet de bedoeling zou zijn van onze Hemelse Vader. Je kent toch wel de vaak
voorkomende en eigenaardige voorstellingen van onze broeders en zusters, uit eigen ervaring.
Als je het tijdschrift het ‘geestelijke leven’ van de Lorbergezelschap BRD nauwkeurig bekijkt,
dan komen daaruit toch wel enkele vragen en meningen hier achteraf te voorschijn.
2) Het voostel van onze groep was, dat je in je geplande tijdschrift je belangrijk lijkende delen uit
het NO citeert en je lezers verzoekt, hun interpretatie tot dit thema uiteen te zetten. Op deze
wijze kun je het binnendringen van sommige tegengestelde denkbeelden verhinderen. Beste
groeten en de zegen van onze Hemelse Vader over jou en de jouwen.
ANTWOORD van Giuseppe: «Beste Burgunde en beste Gerhard,
In het maandelijkse tijdschrift van de Italiaanse Vereniging, die ondertussen 204 keer verscheen,
moet ieder gezichtspunt aan de hand van een bronvermelding worden bevestigd: Voorbeeld
(Hemelse Gaven .03_145). Zo zouden al degenen, die hun denkideeën in het tijdschrift JAKOB
LORBER INTERNATIONAAL publiceren willen, de "bronvermelding" aangeven. Wanneer ons een
lezer vele bladzijden toestuurt, die misleidend, oppervlakkig en onbelangrijk lijken, enz., dan
worden deze niet gepubliceerd. Als ons iemand daarentegen een „in het geloof wedergeborene“
zeer vele bladzijden toestuurt, dan worden deze in de meerdere talen vertaald en in het tijdschrift
JAKOB LORBER INTERNATIONAAL gepubliceerd».
Veel dank en een groet van
Giuseppe & Jesus (zijn aanhanger sinds 1995)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Dieter uit DUITSLAND:
GOEDE MORGEN,
Ik ben geïnteresseerd aan het internationale contact en het ontvangen van het tijdschrift. Vooral zou
ik meer willen ervaren over de tijd na Lorber en de ‘Kring van Triest’ in de tijden van Mayerhofer en
personen willen leren kennen, die zich met de omgeving van de Triesterse groep en zijn geschriften/
nalatenschap bezighouden of bezig gehouden hebben. Met vriendelijke groeten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Stefy uit ITALIË:
Hallo Giuseppe!
Het internationale tijdschrift is een prachtig idee! Wees gegroet en hartelijkst omarmt.
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9) E.B. uit DUITSLAND:
Hallo Hr. Vesco,
In de eerste plaats dank, dat u mij hebt aangeschreven. En ja, ik ben aan een tijdschrift
geïnteresseerd en vindt dat een goede zaak. Ik ben ook erg benieuwd of het u lukken zal de
verschillende richtingen onder de Lorber-vrienden, die hier in Duitsland zijn en misschien ook
wereldwijd, aan te spreken. Volgens mijn ervaring zijn dat, grof samengesteld, het volgende: Degenen,
die de Nieuwe Openbaringen door Lorber an sich voor onfeilbaar houden en verder geen andere
Openbaringen lezen, dus in overeenstemming zijn met de bijbelgelovigen, en van zichzelf ook zeggen:
ik heb alles, wat wil ik meer? Dan bestaan er velen, die de Nieuwe Openbaringen door Lorber niet als
onfeilbaar houden en op z’n minst in het natuurlijke deel van de Openbaringen fouten gevonden
hebben en ervan uitgegaan zijn, dat daar ook voor een deel het persoonlijke van J.Lorber is
ingeslopen. Velen daarvan zijn opener als de eerste groep en zijn ook aan andere Openbaringen
geïnteresseerd. Velen, die aan de Nieuwe Openbaringen door Lorber geloven, daarvan geloven
slechts een deel en geloven ook alle andere Openbaringen en Vaderwoorden, blijven echter bij het
christendom. En tenslotte bestaan er nog velen, die de Nieuwe Openbaring door Lorber kennen en ze
met andere religies vermengen. In principe verhoudt het zich en ontwikkelt het zich precies zoals bij
de bijbelgelovigen. Daarom wilde ik u vragen: wie zijn dan nu de ‘vrienden van Lorber”?
Jezus zegene jullie allen.
ANTWOORD van Giuseppe: “Beste EB, degenen, die geloven, dat Lorber onjuist was, dat zijn
mensen, wiens “geloof dood is” - zo zegt het de Heer [Hemelse Gaven] = (HiG.02_42.10.30,16)”
(HiG.02_42.10.30,16). Een voorbeeld voor de “foutieve tegenspraak“ zijn de 3 Manen van Neptunus
[NS.01_001,04] met de 10 Manen van Neptunus [Natuurlijke Zon [NS].01_065,12]. Dan gaf de Heer
Lorber een dusdanige Godbegenadigde en geniale verklaring in [NS.01_065,15], en dankzij ALLE
Lorberianen die de "les" over de zogenaamde weerspraak wel begrijpen moeten.” Niet alleen dat,
gezien de vier verschillende beschrijvingen in de Evangeliën van Mattheus, Markus, Lukas en
Johannes [Hemelse Gaven.02_42.10.30] heeft de Heer diegenen, diens geloof dood is, het volgende
geopenbaard:

(De Heer:) [HiG.02_42.10.30,15] Wie daar uiterlijk, puur wereldhistorisch naar zijn verstand
oordeelt, wat moet de bij deze vier verschillende verklaringen het dan wel noodzakelijk achten, zo hij
nogal overkritisch te werk wil gaan!?
[HiG.02_42.10.30,16] Ik zeg je: of de dood van zijn verstand of de dood van zijn geloof! – De dood
van zijn verstand, als hij er een goddelijk geheim in vermoedt en stelt zulks van Mijn wijsheid en
almacht in het vertrouwen. De dood van het geloof echter, zo hij spreekt: „Zoals het feit authentiek
was, dan moesten daar over hetzelfde niet slechts vier, maar honderd gezichtstekenaars in getal, in
aard, in woorden en überhaupt in alles volledig overeenkomen. Van de vier gezichtstekenaars echter
zegt ieder iets anders! Wie van hen heeft gelijk? Niemand! En zomede geloof ik ook niets!“
[HiG.02_42.10.30,17] Zie, er moet echter noch het verstand noch het geloof gedood worden! – Hoe
kan echter zulks gebeuren? Ik zeg je: alleen door liefde, deemoed, zachtmoedigheid en geduld!
[HiG.02_42.10.30,18] Wanneer deze vier het in de mens eens worden, dan zal ook het levendige
licht in grootste hoeveelheden in het hart komen, in welke zich alle tegenspraken zullen
opheffen!
[HiG.02_42.10.30,19] Neem dat in acht, dan zullen ook jullie in het reine komen en dit je
duidelijk zijn! – Als jullie echter met jullie verstand Mijn schatgravers zijn, waarlijk, dan zullen jullie
niets anders dan afval vinden!
Om de Heer te danken voor de belangrijke leer van het
VOLLEDIGE GELOOF AAN HEM en om niet te zeggen:
„Lorber lag fout“, hebben wij Italianen een prototype gebouwd,
om te demonstreren, dat het Woord van de Heer steeds waar
is. Bekijk de film op http://www.jakoblorber.it – Università
di Dio – FILMATI – 03) LE “STRANE” LUNE DI NETTUNO,
of kijk naar de foto hier rechts (wit) met de 3 hoofdmanen
en de 7 nevenmanen (rood) van de planeet Neptunus. Het
geheel functioneert met 4 elektromotoren en laat zien, dat
beide verklaringen waar zijn: Neptunus heeft „3 manen“ en
ook „10 manen“.
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Daarentegen in betrekking op je vraag terugkomend: „Wie de vrienden van Lorber zijn?”
Hier het antwoord: "De ware vrienden en vriendinnen van Lorber zijn schepsels van God, die
OVERTUIGENDE antwoorden op hun existentiële vragen nodig hebben, om voor eeuwig aan hun
Schepper en Heer te geloven, om voor eeuwig Zijn oneindige Wijsheid te begrijpen en te
bewonderen en vooral om – op Aarde – het doel te bereiken, Zijn kinderen te worden, Hem als
Jezus in menselijke sprituele vorm lief te hebben, want ook de Zoon van God als Jezus heeft de
oneindige behoefte, door iemand geliefd te worden, zoals al Zijn toekomstige kinderen reeds op
deze Aarde door iemand geliefd wil worden."
Want de ongelukkigste mens op de gehele wereld is diegene, die door NIEMAND geliefd
wordt en diegene, die door niemand gemogen wordt, hem dus ook niets anders overblijft, dan
zich "een hond te kopen" en hem voor de rest van zijn leven lief te hebben. Hier zijn de
"vertwijfelde levensomstandigheden" van veel oudere mensen (plaatje hieronder), de honden
liefhebben, omdat ze niet door een menselijk wezen geliefd worden.

Degene, die de werken van andere mystici lezen moeten, zijn tenslotte broeders en zusters, die
in vergelijking tot het harde brood van Lorber, een lichtere kost nodig hebben. En zij doen wel
daaraan, om zich met lichtere kost te spijzigen, omdat ze geen sterke tanden hebben (de aanleg om
te overleggen), om het harde brood van Lorber te eten. Inderdaad waarschuwt de Heer allen met de
woorden:

[Geestelijke Zon.02_123,11] [...] vooral wanneer Ik er voor jullie nog aan toevoeg, dat, zo lang

deze Aarde door mensen bewoond wordt, de geestelijke levensomstandigheden nog
nooit zo omvangrijk en volledig onthuld geopenbaard werden als deze keer.
[Geestelijke Zon.02_123,12] Wat iemand ook maar zoekt, in welke situatie hij zich mag
bevinden, in deze openbaring kan hij haarfijn achterhalen hoe het met hem gesteld is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Rudolf uit DUITSLAND:
Een uitstekend idee. Wanneer de deelnemers aan dit initiatief hun bijdragen het liefst in het Engels
opstellen, bespaart men zich veel vertaalwerk. Beste groeten.
ANTWOORD van Giuseppe: "Beste Rudolf, en de meerderheid van mensen, die de Engelse taal
niet machtig zijn? Sluiten wij deze mensen uit?“. Hallo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Wilfried uit DUITSLAND:
Beste Giuseppe,
Hierbij mijn eerste bijdrage voor je nieuwe projekt: Jakob Lorber International (JLI).
Hartelijkste zegengroet!
Jakob Lorber Internationaal(1) – (JLI)
1. Het eerste doel van dit nieuwe forum: JLI zou zo moeten zijn, dat het contact tussen de
vrienden van de NO Jezus door JL, op z’n minst via de E-mailadressen en door de JLI verder
tot standgebracht, verzorgt
2. Het tweede doel van JLI zou moeten zijn een vrije meninguitwisseling over de NO van Jezus
door JLI. Elke vriend van de werken van Jezus door JL heeft een andere psychische en
geestelijke rijpheid- en erkentenistrap, en daarom een andere, individueel begrip van de
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basisbegrippen: GOD, MENS, JEzUS, LICHAAM, ZIEL, GEEST, GODDELIJKE VONK, DE
GEEST VAN PINKSTEREN, KOSMOS etc. etc. Dat ligt ook aan de zeer verschillende,
geestelijke ontwikkelingswegen, die een ieder van deze NO-vrienden tot nu toe heeft
afgelegd: geestelijke afstamming uit de dogma’s en basisbegrippen van de huidige christelijke
kerken en sekten, de huidige wetenschappen, filosofiën en theologiën, de werken van
meester Eckhart, Jakob Böhme, Emanuel Swedenborg, Carl Welkisch, Abd-Ru-Shin
graalsboodschap) de bekendmakingen door Franz Schumi, Bertha Dudde, Gabriele Witteck,
Erika Bertschinger (Fiat Lux), de woordenontvanger in Mexico (het derde Testament), of van
andere wereldreligies: het Jodendom, de Islam, de Hindoe-religies, het Budisme etc, etc.
3. In de JLI moesten de boven aangevoerde basisbegrippen met behulp van de Jezuswerken
door JL in het kort een bijdrage ontvouwen en verdiept worden, waarbij dan geleidelijk ook de
verschillen en saamhorigheid en tot al die anderen, in cijfer: (2.) genoemde bronnen, duidelijk
worden.
ANTWOORD van Giuseppe: “Beste Wilfried, je indrukwekkende en decennia lange bezigheden aan
speurwerk en “samenstellingen" over de belangrijkste vragen van de NIEUWE OPENBARING
zullen zeer bruikbaar zijn voor het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL. Dank je".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Anton uit DUITSLAND:
Beste broeders en zusters,
Veel dank voor de informatie over jullie geplande onderneming. Moge onze hemelse Vader het
zegenen. Ik ben ook geïnteresseerd aan het geplande tijdschrift en zal ook een klein bedrag
overboeken, kan echter geen gulle sponsor zijn, omdat mij hiervoor de middelen ontbreken. Ik
bedoel, dat veel kleine bedragjes ook veel kunnen opleveren. En zo vraag ik je, of ik dan ook een
klein bedrag (€ 25,00) kan/moet overboeken. Beste groeten.
(Het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL bedankt Anton voor deze bijdrage)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Francis uit FRANKRIJK:
Goedendag, veel dank voor het abonnement op dit nieuwe tijdschrift. Dit initiatief is fantastisch. Ik
zou het in Duits of Frans willen ontvangen. Ik wens jullie veel succes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Müller uit DUITSLAND:
Hallo,
Heel veel hartelijk dank, dat u zo’n organisatie in het leven hebt geroepen. Hoe kan ik mij hiervoor
aanmelden voor het nieuwe Lorber-tijdschrift?
ANTWOORD van Giuseppe: “Beste heer Müller, u wordt in de maillijst opgenomen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Martin uit DUITSLAND:
Hallo,
Ik ben als jarenlange lezer van de NO-geschriften geïnteresseerd aan een internationale uitwisseling. Vooral vond ik het heel goed hoe wij ons wederzijds helpen en hiermee actief worden.
Bestaat er bij iemand, die een dakloze (Hongarije – spreekt echter erg goed Duits) een onderkomen
en levensbestaan kan geven? Hij is ook in staat om hulpvaardig te zijn en zich dienstbaar te maken.
Bestaan er wooncommunes die op deze basis existeren? Veel groeten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Albin uit SLOVENIË:
zie de bijgevoegde foto‘s:
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17) Christiane uit DUITSLAND (Berlin):
Beste Lorbervriend Giuseppe Vesco,
Ik verzoek je om toezending van het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL in de Duitse
taal. Veel dank en groet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18) Evelyne uit DUITSLAND:
Beste vrienden van Lorber over de gehele wereld,
ik vind het idee van jullie nieuwe tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL helemaal te gek
en verzoek je, mij in jullie distributie op te nemen. Veel dank en hartelijke groeten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19) Tommy uit DUITSLAND: [.....................................] (heeft 2 bladzijden geschreven)
ANTWOORD van Giuseppe: «Beste Tommy, je hebt twee bladzijden gestuurd, terwijl in de
uitnodiging gevraagd werd om ”slechts een halve bladzijde”. We verzoeken je, je gedachten op
een ”halve bladzijde” te beschrijven. Dank je. ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20) Walter uit DUITSLAND:
Beste Lorbervrienden,
Zoals wij vandaag weten via de mededelingen van Lorber e.a., kunnen wij de woorden en diens
Vaderlijk nut eerst dan juist begrijpen, wanneer wij geleerd hebben, werkelijk van Hem te houden. Dit
is gelijktijdig onze grootste levensopgave. Juist vandaag de dag is dit zo moeilijk, zoals iedere lezer
dat bevestigen kan. Deze getuigenis laat ik zo staan en ben benieuwd op de reacties. Hartelijkst.
ANTWOORD van Giuseppe: «Beste Walter, de door jou genoemde levensbelangrijke opgave
"de Heer lief te hebben", is ERG moeilijk, want de Heer "vraagt TE VEEL"! Want hij vraagt van
zijn schepsels, om JEZUS in hun leven op de eerste plaats te stellen.
Bij een vriend van Lorber uit Italië heeft Jezus drie maanden lang de eerste plaats in zijn leven
ingenomen en naast het visioen van het goddelijk Licht in een droom, heeft hij drie wonderen
beleefd.
Toen zei zijn vrouw hem beslist: "Of ik kom weer op de EERSTE plaats of het is tussen ons uit”.
Zo sprak hij dan tot Jezus: “Ik zal weer een materialist zijn, omdat U sprak, dat het huwelijk uit
liefde onoplosbaar is en voor alle eeuwigheid, echter onder de voorwaarde, dat U ook op mijn
vrouw invloed neemt, waarmee zij dan ook geestelijk wordt, zoals ik zojuist het was, om het te
worden, zodat wij beiden samen tot U komen”. Het is een waar en niet mis te verstaan voorbeeld,
dat DIEGENE, bij wie Jezus in zijn leven werkelijk op de eerste plaats staat. Wonderen komen
voor en hij kan zelfs het goddelijk licht zien, waarin hij kan intreden en voor altijd daarin zou willen
leven.
Wij nodigen de vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld uit, om ons hun eigen
ervaringen toe te sturen en hopelijk ook elke ervaring bij diegene, die Jezus in geestelijke vorm
heeft ontmoet. Wij zullen deze in het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAL publiceren».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21) Jacqueline uit DUITSLAND:
Graag zou ik maandelijks het tijdschrift toegestuurd willen krijgen. Veel dank en Gods zegen.
Hartelijkst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22) Jef uit BELGIË:
Beste Giuseppe, ik waardeer jouw initiatief tot het voortbrengen van een internationaal "Lorberforum" en ik ben erg geïnteresseerd, de nieuwsbrief te ontvangen. Hartelijke groeten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23) Erwin uit ZWITSERLAND:
Dank je Giuseppe, voor het "Jakob Lorber International". God zegene jullie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

24) Wilfried uit BELGIË:
Beste Giuseppe Vesco,
Sinds 2005 ken en lees ik de geschriften van JAKOB LORBER. Tot vandaag heb ik in de Nederlandse taal de volgende boeken gelezen (en bestudeerd): De Huishouding van God: 3 boekdelen;
De Maan; Saturnus; De Vlieg; Aarde en Maan; De Jeugd van Jezus; Van de Hel tot de Hemel:2
boekdelen; Het Grote Johannes-Evangelie: 11 boekdelen; brieven van Jezus en Abgarus;
Bijbelteksten en hun verborgen betekenis; De Hemelen geven antwoord: P. Güllekes; De Profeet
Jakob Lorber: Kurt Eggenstein; Een boekje open over het leven: Ger van Dijk.
Sinds 6 october 2014 ben ik on “ TWITTER“ onder de naam: [....]
Ik maak LORBER bekend met HAIKU–nieuws.
Ik verwacht het nieuwe tijdschrift in de Nederlandse taal, indien mogelijk. In de Duitse taal is ook
prima! Ik ben in het 84 levensjaar. Hartelijkste groeten!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25) Paul uit BELGIË:
Beste Giuseppe, ik ben zeer geïnteresseerd om de electronische nieuwsbrief te ontvangen. Dit
initiatief is fantastisch. Opdat God jullie zegene! Hartelijkste groeten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26) Beate uit DUITSLAND:
Heel veel verheug ik mij over dit tijdschrift en wil hier mijn e-mailadres bekendmaken. [...]. Veel
succes en Gods zegen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27) Patrick uit TANZANIA:
Hallo aan iedereen, mijn naam is Patrick. Ik ben Belg en leef als missionair en leerling van
Christus in Tanzania. Veel groeten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28) Renate uit DUITSLAND:
Beste Giuseppe Vesco, ik ben sinds bijna 30 jaren een Lorbervriendin. De Nieuwe Openbaring en
ook de andere doorgevingen, gegeven door Jezus, zijn inhoud geworden van mijn leven. Ik zou
me zeer verheugen, wanneer ik op deze weg ook andere Lorbervrienden vinden kon, en verzoek
je, dat mijn E-mailadres voor de verzending wordt opgenomen. Dank je en Jezus’ zegen voor dit
grootse idee.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29) Rudy uit BELGIË:
Beste heer,
Via Paul [...] (België) heb ik de nieuwsbrief van januari 2015 in drie talen ontvangen (in het Duits,
Engels en Italiaans). Neem mij alsjeblieft opin jullie E-mailbestand, zodat ik de nieuwsbrief in de
rest van het jaar (ook in drie talen) ontvangen kan. Graag verneem ik de voorwaarden hiervoor.
Veel dank in het vooruit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30) Bernhard uit ROEMENIË
Groeten vrienden,
Je hebt hiermee een goed idee gehad met jullie tijdschrift, welke de "Lorberianen" wereldwijd
verbinden moet. [...] Wij doen vanuit Roemenië "hulp voor zieken zonder hulp!" en "genezing door
gebed" met het prepareren van zonne-geneesmiddelen – ziektebehandelingen met handoplegging. Ons activiteitsbereik is Europa, maar overwegend Roemenië, Oostenrijk, Duitsland, ZuidTirol, Spanje, Republiek Moldavië, Oekraïne. Voor 2015 is ook ingepland, "hulp voor zieken
zonder hulp" het naar Angola te brengen. [...]
ANTWOORD van Giuseppe: Beste Bernhard, we hebben slechts "een deel" van het bericht
bekendgemaakt, die jij ons toegezonden hebt, omdat je meer dan een “halve bladzijde” tekst
geschreven hebt.
TIP: verdere informatie ervaart men op de door Bernhard aangegeven Website: http://www.gatacu-boala.ro, waar ook een "interview" te zien is, dat hem betreft.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

31) Werner uit DUITSLAND:
Beste Lorbervriend Vesco Giuseppe,
Ik verzoek om de maandelijkse toezending van het internationale maandelijkse tijdschrift. Hartelijk dank
in het vooruit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ù

32) Egidio uit PORTUGAL:
Beste vrienden, ik zou graag via het internet het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL
willen ontvangen. Indien mogelijk in het Portugees of Spaans. Ik dank jullie zeer en moge jullie de
Heer jullie voor dit initiatief zegenen. Broederlijk in Jezus Christus verenigt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HET DOEL VAN HET TIJDSCHRIFT JAKOB LORBER INTERNATIONAAL
De president van de Italiaanse VERENIGING wil een wereldwijde tijdschrift creëren, door die
vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld gezamenlijk te verenigen en
meningen over de moeilijkste vragen te kunnen uitwisselen, zodat ALLEN GEMEENZAAM
tot dezelfde gevolgtrekking komen, en dit vooral met hulp van profs uit verschillende landen.
Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld, omdat wij nu met 33
vrienden (32 + Giuseppe) zijn, die de interesse er aan hebben, het tijdschrift Jakob Lorber
Internationaal" te creëren, en daaraan mee te werken en deze te ontvangen, deel ik jullie mee,
dat dit tijdschrift nog steeds verschijnen zal, zolang de financiële middelen van de president van
de Italiaanse vereniging en die van de makers dit initiatief voldoende zijn, om het tijdschrift in het
leven te behouden, omdat hij de dure vertalingen zelf betaalt.
Het feit in aanmerking genomen, dat zijn maandelijkse rente van slechts 1200 Euro bedraagt,
dan was de beste oplossing om vrijwillig werkende vertalers onder de vrienden en vriendinnen van Lorber over de hele wereld te winden.
Liefde en broederlijke groeten aan jullie allen van Giuseppe & Jesus (zijn aanhangers sinds 1995)

Venedig, 17. februari 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail associazionelorber@alice.it
AANWIJZING: In de hoop om spoedig "vrijwillig werkende vertalers " te vinden, vragen wij
iedereen een kleine gift voor de vertalingen in de diverse talen op de volgende
BANKVERBINDING over te boeken:

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM
BANCA : INTESA SAN PAOLO

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

Stuur dit initiatief door aan andere vrienden en vriendinnen, terwijl jullie hen ook deze data
van 17 februari 2015 toestuurt.
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