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f e b r u a r i     2019 ∎      

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. 

‘Wie bij mij komt zal geen  

       honger meer hebben, 

 en wie in mij gelooft  

       zal nooit meer  

     dorst hebben. 

                                Joh.6: 35 

Jefta 

 e v a n g e l  i  s c h e    k e r k     B r e d a  

 

 



 

 
 

 
 

Agenda – februari 2019  

Jan. dag aanvang Activiteit 
26 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
27 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen 

    tienerdienst 
30 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
Feb. dag aanvang Activiteit 

02 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
03 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Henk Rothuizen 

Avondmaal   geen tienerdienst 

06 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
09 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
10 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen 

    tienerdienst 

13 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
16 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
17 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Lans Bovenberg 

    tienerdienst 

20 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
23 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
24 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen 

    tienerdienst 

27 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
Mrt. dag aanvang Activiteit 
02 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
03 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  TED Talks 

Avondmaal   geen tienerdienst 

 

 
  

Jefta is an intercultural church that seeks to communicate God’s love, as taught by 
Jesus, to people in the Breda area—so that they will grow in their relationship 
with God and each other.  
   Jefta’s Sunday services, with kids’ church every Sunday (see back page) and    
   teenage group meetings most Sundays (see agenda), start at 11:00 in the  

                        auditorium of the “Graaf Engelbrechtcollege” high school, Ganzerik 3, Breda. 
             The agenda for the month, including speaker information, appears below.     
Information  about Jefta’s home groups (huisgroepen) is on the inside back cover. 
 

 

Jefta is een interculturele kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in 
Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar. 
 

Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en 
vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar. 

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org  

http://www.jefta.org/


Word ik hier blij van? 

Opruimen is nooit mijn grootste hobby 
geweest. Plezier zal ik er niet snel in 
krijgen denk ik, al gaat het me de laatste 
tijd wel beter af. We wonen nu met 
minder mensen in huis en dat scheelt 
een boel. Er is wel een troep makende 
vogel bijgekomen, maar dat terzijde.  
Hippe opruimcoaches komen soms met 
goeie tips.  

Een van die tips: neem een object in je 
handen, en kijk of deze je blij maakt.  

Zo niet, doe het weg.  

Radicaal maar het werkt wel. 

Zo kan het met onszelf ook zijn. In ons 
hoofd kunnen we vele rommelkamertjes 
hebben. Kamertjes waar je jezelf voor 
schaamt misschien, een kamer waar de 
troep zich opstapelt omdat je niet weet 
wat je er mee moet. Een kamer met 
verdriet of pijnlijke herinneringen, 
waarvan je hard probeert de deur  dicht 
te houden. Soms staat hij plots weer op 
een kier en slaat de schrik je om het hart.  
Jezus wil samen met jou door die 
kamertjes gaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als een liefdevolle Vader.  

Waar Hij tegen jou zal zeggen:  

“Word je hier blij van?”  

Zo niet,  je mag het wegdoen. Niet 
alleen, maar samen met Hem.  

En elke keer als je het weer per ongeluk 
hebt terug gezet, mag je samen met 
Hem opruimen. Soms is dat een heel 
proces en gaat het niet in een keer. Dan 
moet je telkens weer naar de woorden 
van Jezus luisteren, die je schoon maken. 
Een liedje, een Bijbelvers,  een gedachte, 
iemand die iets tegen je zegt,  wat ineens 
weer ruimte geeft.   

Een aanrader,  
schoonmaken   
met Hem! 
 

Marina 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r j a a r d a g e n   f e b r u a r i  
  

Sandra  Noordzij 2 

Michelle  Hitipeuw 2 

Anne-Renske  Plasman 3 

Maaike  Kingma  4 

Harry  Kelder 5 

Marianne  Haffmans 7 

Femke  Jonkman 7 

Mae  Cathalina 8 

Milan  Ntukabumwe 9 

Marco de Bruin 14 

Esther van Seters  15 

Sandra  Appeldoorn 17 

Jan  Rothuizen 17 

Joanne  Melissant 18 

Aron de Bruin 20 

Sam v.d. Meulen 24 

Aladia  Edwards  27 

Lies de Leeuw 28 

Michiel  Pater 28 

 

 

 
De EO-Jongerendag is het 
grootste christelijke 
jongerenevenement van 
Nederland. 
 
Op dit feest ontdek je 
(opnieuw) dat God van jou 
houdt en dat geloven in 
Jezus een tof avontuur is! 
Koop op 25 januari vanaf 
16:00 je kaartje!!! 
 
o.a. Hillsong Young & Free 
en Tauren Wells (andere 
artiesten worden in de loop 
van de tijd nog onthuld) 
 
presentator: Joram Kaat 
 
25 mei 2019 
14:00 
 
Locatie: Ahoy Rotterdam 
 
Info: 
https://beam.eo.nl/eo-
jongerendag/ 
 

 

https://beam.eo.nl/eo-jongerendag/
https://beam.eo.nl/eo-jongerendag/


  

e e n  u i t n o d i g i n g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v a n  J o a n n e  e n  M a r c  

 

 

J a a r v e r g a d e r i n g    
 

J e f t a  

 

Dit jaar is de  

jaarvergadering  

op woensdag  

13 maart in het  

Jefta  kantoor,  

Voorerf 23, Breda.  

 

We beginnen om 19.30u. 
 

Van harte welkom allemaal! 

 

 

 

 

K e n n i s m a k i n g s a v o n d e n  
 

 

 

 

 

Voor iedereen die nader kennis wil 

maken, meer wil weten over Jefta,  

kennis wil maken met mensen uit het 

leidersteam of overweegt om lid te 

worden, organiseren we in de maand 

maart weer een kennismakingsavond. 

 

De datum plannen we in overleg met  

de deelnemers via datumprikker. 

 

Meld je vóór 20 februari aan op 

kantoor@jefta.org 

 

mailto:kantoor@jefta.org


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A f s c h e i d   a l s   o u d s t e  

 

Het besluit om na 10 jaar definitief te stoppen als  

oudste, heeft wat tijd gekost om te nemen. Ik wil jullie  

hierbij meenemen in mijn besluitvorming en mijn  

gevoelens daarbij. Ik vind het namelijk best moeilijk  

om ergens mee te stoppen. Ik ben beter in doorgaan,  

want ik ben een trouw, loyaal en vastberaden type.  

Opgeven komt niet voor in mijn woordenboek!  

Bovendien hecht ik veel  waarde aan het gevoel  

verbonden te zijn met de mensen om mij heen. Ik hou ervan om  

samen iets te doen en om samen iets te bereiken. En dat gevoel nam door de jaren heen  

steeds meer toe. Mijn besluit komt dus ook voort uit iets anders: Op een gewone, normale 

dag realiseerde ik mij dat ik niet gewoon verder door kon blijven gaan, zonder daarbij 

duidelijk voor ogen te hebben waarom ik door zou gaan! Door de jaren heen is mijn 

perspectief op God, op mezelf en op kerk-zijn en dus ook op mijn rol als oudste veranderd. 

En ik merkte in mezelf dat ik daar meer invulling aan wilde geven. Tegelijk merkte ik dat ik 

los wilde komen uit oude, maar vertrouwde patronen en vormen. En dat schuurt nogal 

met gewoon doorgaan zoals we het gewend zijn. Ook is dit loskomen een flinke uitdaging 

als je tegelijkertijd zorgdraagt voor de kudde en de boel bij elkaar wilt houden als een 

herder. Na een periode van bezinning en heroverwegen of ik wel of niet terug zou keren in 

het oudsten team, was het voor mij helder dat het beter zou zijn dat ik die functie los zou 

laten. Om mijn eigen hart te volgen en om God en mensen binnen en buiten de kerk lief te 

hebben, hoef ik geen oudstenrol te hebben. Dat inzicht gaf mij de vrijheid om mijn 

plichtsgevoel en om mijn verantwoordelijkheid als oudste los te laten. Hiermee begint een 

nieuwe fase voor mij, waarin ik, naast mijn lidmaatschap van Jefta, mij meer ga richten op 

mijn bijdrage aan onze samenleving. De waarde die ik hecht aan verbondenheid blijft, 

maar dat zal ik nu, zowel binnen als buiten Jefta, anders vormgeven. 

 

P a u l i e n  d e  B r u i n   

(Oudste van 2008-2018) 

 



Bijeenkomsten / Samenkomsten 

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College 
Ganzerik 3, 4822 RK  Breda.  
Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee 
en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst.  

 

Groepsgebed  

 Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed in de Grote Kerk Breda  

 Zaterdagmorgen 10.00 uur op kantoor 

 Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College 

 

Huisgroepen 

huisgroep leider adres dag/frequentie 

Haagse 
Beemden 

Hans van Buitenen 
Kesterenlaan 84 
06-19940692 

Elke week 
Op woensdagavond, 20.00 uur 

Breda 
Heusdenhout 

Frans en Marion van der 
Meulen 

Heusdenhoutseweg 64 
076-5812978 

Elke week 
Op woensdagavond, 20.00 uur 

Breda 
Noord 

Roy Valenteyn 
Belgiëplein 7 
06-11428123 

Elke week 
Op woensdagavond, 20.00 uur 

Jong 
Volwassenen  

Janneke Koetsveld Wisselende locatie 
Elke week, Info: 
Janneke Koetsveld 

Jong 
volwassenen 

Johan Konings Wisselende locatie 
Elke week, 
info: Johan Konings 06-40167248 

Breda 
Brabantpark 

Lies de Leeuw 
Wisentstraat 18 
076-5151699 

Elke week 
Op woensdagochtend, 9.30 uur 

Breda  
Zuid 

Lans en Jeanne Bovenberg 
Karel en Evelien Vrijenhoek 
John en Zoe Bazuin 

Golfstraat 2 
076-5601201 

Om de twee weken 
Donderdagavond 
Data: informeer bij Jeanne 

Vrouwen 
groep 

Marina van der Meulen Wisselende locatie 
Om de twee weken 
Info: Marina van der Meulen 

 
 

  



 

Rooster kinderkerk  februari 

 
 

thema 

Kanaries 
 

Krokodillen Krabben 

 

  0-3 jaar 3-5 jaar 6-10 jaar 

3 februari 
Mozes wordt 

geboren 
 John Hans 

10 februari 
God vertelt 

zijn naam aan 
Mozes 

 Johan & Eugenie Eveline 

17 februari De 10 straffen  Tanja & Sandra Karel 

24 februari 
Het volk gaat 
veilig door de 

zee 
 John en Jeanne 

3 maart God is koning  Johan & Eugenie Eveline 

 
 
 

 

Jefta 
 evangelische kerk Breda 

Kantoor : Voorerf 23, 4824 GM  Breda 

 

 

Internet : www.jefta.org 
E-mail : kantoor@jefta.org 
Telefoon : 076-5717575 
Bank : NL14 ABNA 0409952184 

  NL40 INGB 0005690193 
 

  Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel 

De Jefta Privacy Verklaring vindt u op de website www.jefta.org 
 

 

mailto:kantoor@jefta.org

