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

maandprogramma
f e b r u a r i  2020 

'God, Hij is mijn redder. Ik 
heb een vast vertrouwen, ik 
wankel niet, want de HEER 
is mijn sterkte, Hij is mijn 
beschermer, Hij heeft mij 
redding gebracht. Vol vreugde 
zullen jullie water putten uit 
de bron van de redding.'
Jesaja 12:2-3 (NBV)



Agenda  ̶  Februari 2020                        Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org

Jan. dag aanvang Activiteit
29 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)

Feb. dag aanvang Activiteit
1 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor

2 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Henk Rothuizen

Avondmaal

5 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)

8 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor

9 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen

Tienerdienst

12 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)

15 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor

16 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: JEFTA-TALKS olv. Philip

Tienerdienst

19 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)

22 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor

23 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen

Tienerdienst

26 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)

29 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor

Mrt. dag aanvang Activiteit
1 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Jeanne Bovenberg

Avondmaal

4 Wo 20.00 u. Jaarvergadering Jefta

For 
English 

speakers

Evangelische Kerk Jefta is een interculturele kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil 
ontvangen, uitleven en doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat wij allemaal gaan 
groeien in onze 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. Jefta is 
aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel 
De Jefta Privacy Verklaring vindt u op de website www.jefta.org

Jefta is an intercultural church, based in Breda, that seeks to receive, experience 
and communicate God’s  love, as taught by Jesus, so that together we may grow in

relationship with God and each other. Jefta’s Sunday services, with kids church
every Sunday and teenage group meetings most Sundays, start at 11:00 in the  

auditorium of the "Graaf Engelbrecht" high-school Ganzerik 3, Breda. 



Wat is onze rol?

Mijn afstudeerproject voor de HTS, eind jaren 
tachtig, ging over het toepassen van de ‘theory 
of constraints’ van Dr. Eli Goldratt in een 
actuele bedrijfssituatie. De resultaten waren 
significant. 
Daarna ben ik in het bedrijfsleven gaan werken. 
Ik liet me graag inspireren door boeken van 
managementgoeroes van die tijd, Tom Peters, 
Stephen Covey, Jim Collins en meer. 
Toen ik mijn baan in het bedrijfsleven 
inwisselde voor het voorgangerschap van 
Jefta, bijna twaalf jaar geleden, was het voor 
mij vanzelfsprekend om voort te bouwen op 
de ervaring van mijn leven: door verstandige 
dingen te doen, komen er vanzelf resultaten. In 
de christelijk/evangelische kring bleken we ook 
inspirerende voorbeelden, onze eigen goeroes, 
te hebben. Ik las graag boeken van succesvolle 
christelijke voorgangers. Boeken zoals ‘purpose 
driven church’ van Rick Warren bijvoorbeeld. 
Vijf doelen van de kerk die in evenwicht 
moeten zijn, met verbluffende resultaten als 
gevolg. Een oprecht succesverhaal. 

In de loop van de jaren kwam ik er, door vallen 
en opstaan, achter dat de maakbaarheid 
van de kerk niet zo groot is. De kerk is geen 
snoepfabriek. Het is niet zo dat we de zegen 
van God kunnen afroepen door de juiste 
dingen te doen. In de kerk is al helemaal geen 
consensus over wat die juiste dingen dan wel 
zijn. Een evenwichtig en respectvol gesprek 
hierover is niet zo eenvoudig. We zijn vaak 
zo gepassioneerd dat luisteren naar elkaar 
moeilijk is.

Ik las Psalm 127:1 als een bevestiging dat de 
kerk niet maakbaar is: ‘Als de Heer het huis niet 
bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers;
Maar als je niet uitkijkt word je passief en 
afwachtend: ‘Gaat U nog wat doen Heer?’

Toch ben ik enorm enthousiast gebleven 
over de kerk. Ik bedoel dan niet zozeer het 
instituut, of het gebouw, maar ik bedoel de 
gemeenschap van gelovigen. Een groep mede-
reizigers, samen oprecht zoekend om te leven 
in gemeenschap met Vader, Zoon en Geest. 
De kerk als gemeenschap waar het leven met 
God en met elkaar gedeeld wordt, een open 
gemeenschap waar iedereen welkom is. Niet 
afgezonderd van de wereld om ons heen, 
maar verbonden door alle relaties die we 
onderhouden. 

Ik geloof met mijn hele hart dat het evangelie 
dat Jezus verkondigde goed nieuws is:
‘De tijd is aangebroken, het  koninkrijk van God  
is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 
goede nieuws.’ (Marc 1:14)

Deze uitnodiging geldt voor ons, maar ook voor 
al die mensen die denken dat het evangelie 
beperkend is, mensen uitsluit en veroordelend 
is. Maar misschien wel vaker weten mensen 
niet dat er een liefdevolle open gemeenschap 
van gelovigen bestaat. 

Misschien is het wel zo eenvoudig. Met het 
bekend maken dat het koninkrijk van God 
dichtbij is en dat dit goed nieuws is. Ik geloof 
dat we de Heer kunnen vertrouwen dat Hij het 
huis bouwt.

Hans  
van der Meulen



v e r j a a r d a g e n  f e b
Cecile v.d. Dungen 2
Michelle Hitipeuw 2
Anne-Renske Plasman 3
Maaike Kingma 4
Marianne Haffmans 7
Mae Cathalina 8
Milan Ntukabumwe 9
Marco de Bruin 14
Naftali Schilling 15
Esther van Seters 15
Sandra Appeldoorn 17
Jan Rothuizen 17
Joanne Melissant 18
Jabin Schilling 18
Aron de Bruin 20
Sam v.d. Meulen 24
Michiel Pater 28
Lies de Leeuw 28

thema

Kanaries Krokodillen Krabben 

0-3 jaar 3-5 jaar 6-8 jaar

2 februari 2020
Gods belofte aan 
Abraham en Isaak

Eveline/Ilse

9 Februari 2020
Jezus wordt 

gedoopt
Marina/Annemiek

16 Februari 2020
Jezus kiest zijn 

leerlingen
Anne-Renske/John

23 Februari 2020
Jezus jaagt een 

kwade geest weg
Tanja/Ilse

1 Maart 2020
Jezus bidt op een 

stille plek
Marina/Annemiek

Rooster kinderkerk Februari

Jaaroverzicht giften
Vanaf heden verstrekt Jefta geen 
jaaroverzicht meer van donaties van leden. 
Een dergelijk overzicht is eenvoudig met 
internet bankieren te downloaden.
Giften aan Jefta zijn aftrekbaar van de 
belasting. Wil je je donaties volledig 
aftrekbaar maken dan is het vastleggen 
van een periodiek gift een mogelijkheid. 
Zie “periodieke en gewone giften” op de 
site van de belastingdienst. Meer info of 
vragen: John Bazuin of kantoor@jefta.org

ANBI/Fiscaal Nummer:  
809293584

Statutaire naam:  
KERKGENOOTSCHAP JEFTA

Vestigingsplaats:  
Breda



De Foursquare Europe Youth Conference is een jaarlijks evenement voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar 

die verbonden zijn aan de Foursquare Church. Ook jongeren die niet aan deze denominatie zijn verbonden, 

zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit bijzondere weekend vol onderwijs en relatiebouw. De 

visie is om jongeren uit Europa samen te brengen om te kunnen werken aan de opdracht die Jezus ons 

gegeven heeft. Al drie keer heeft de conferentie plaatsgevonden, namelijk in Denemarken, Spanje en 

Portugal. Door de jaren heen zijn er bijzondere vriendschappen ontstaan tussen jongeren uit heel Europa 

en zijn jongeren nog actiever in hun plan met God te wandelen. Van 13 tot 16 februari 2020 zal de vierde 

editie van de conferentie plaatsvinden in Italië.

Jongeren kunnen de organisatie volgen op Facebook (Foursquare Europe Youth) en Instagram (foursquare.

europe.youth).

Heb je belangstelling? Laat dat even weten bij Johan Konings.



Burnout: preek/lezing van Jean-Jacques Suurmond
Burnout lijkt een volksziekte te worden. In onze maatschappij worden 

meer en meer mensen slachtoffer van een burnout en bovenmatige 

stress. Op zondagmorgen 10 november vorig jaar hield Jean-Jacques 

Suurmond (www.jean-jacquessuurmond.nl) een indrukwekkende 

preek waarin Burnout centraal stond. Deze preek/lezing vind je op 

de Jefta website en kun je downloaden. Inmiddels heb ik meerdere 

mensen, waaronder collegae deze preek gemaild en de reacties waren 

zeer positief. Ken jij mensen die risico lopen? Mensen die stressvol 

werk verrichten, zoals in de zorg en onderwijs? Deze preek kan enorm 

helpen inzicht te verkrijgen in de werk- en privé situatie. Help je hulp 

nodig met het downloaden: mail even naar jeftakantoor@jefta.org

Heb je vragen dan kan je terecht bij Jan Rothuizen

Stilstaan bij Geloven 

Jefta is aangesloten bij de Raad voor Kerken Breda. De 

Raad van Kerken Breda is een open platform van kerken 

en geloofsgemeenschappen die vanuit een christelijke 

roeping gestalte willen geven aan de gemeenschap van 

kerken. Hierbij richt men zich in het bijzonder op het 

bevorderen van oecumene door elkaar te leren kennen en 

door dienstbaar te zijn aan ieder om ons heen. Elk half jaar 

wordt een activiteitenprogramma gepubliceerd: “Stilstaan 

bij Geloven”. In dit programma vind je alle activiteiten 

van aangesloten kerken en aan deze activiteiten kun je 

deelnemen. Wellicht vind je iets dat je aanspreekt en vind 

je ook belangstelling in je huisgroep. Het is mooi om met geloofsgenoten kennis te maken. Exemplaren 

van “Stilstaan bij Geloven” vind je hier: https://www.raadvankerkenbreda.nl en ’s zondags op de 

Informatie tafel en kun je digitaal ontvangen als je een mailtje stuurt naar kantoor@jefta.org 

http://www.jean-jacquessuurmond.nl
http://www.jefta.org/category/preken/?page=2


Evangelische Kerk Jefta Breda maakt deel uit van Rafael Nederland en de internationale denominatie 

The International Church of the Foursquare Gospel. Beide organisaties organiseren activiteiten die jou 

wellicht aanspreken. Zo vind je in dit nummer van het Maandprogramma een aankondiging van de 

internationale jeugd conferentie. 

Op de website van Rafael Nederland (rafael.nl) ka 

n je terecht voor activiteiten en bijeenkomsten die 

landelijk worden georganiseerd. Op zaterdag 22 

februari, 10-15 uur, wordt een bemoedigingsdag 

georganiseerd in Amersfoort. Een mooie 

gelegenheid om bemoediging te ontvangen, 

inspiratie op te doen en kennis te maken met 

enthousiaste medegelovigen. Op de hoogte 

blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van 

Rafael Nederland: https://rafael.nl/actueel

Nieuws over Frank en Lisette

Frank is momenteel actief bij HelpAge India, een 

NGO die opkomt voor oudere mensen in India. De 

afgelopen drie maanden heeft hij gewerkt aan de 

website van de eigen NGO (hier kan je de preview 

zien: test.communitycarecenter.in). 

Lisette heeft het eerste semester aan CEPT met 

succes afgerond. De resultaten van haar onderzoek 

hebben de nationale krant gehaald. Voor het tweede 

semester moeten er nog lessen worden gevolgd in 

Kuala Lumpur.

Na een eerste periode in een compleet andere 

cultuur waar het wat onwennig is en anderen hen, 

maar ook Frank en Lisette zelf, zich bestempelden 

als ‘rijke’ westerlingen, kunnen zij nu ook steeds 

meer genieten van het leven in India en van elkaar. 

Het leven is daar steeds vertrouwder geworden.

Wist je dat: Mensen in deze regio zich in het wit 

kleden bij een begrafenis in plaats van zwart? (En dat 

Lisette hierachter moest komen door enthousiast te 

vragen wie er ging trouwen?)



Jefta 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

evangelische kerk Breda

Samenkomsten 
Elke zondag om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3, 4822 RK Breda.  
Ontvangst met thee en koffie vanaf 10.45 uur. 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. 
Translation available into English

Groepsgebed  
• Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed in de Grote Kerk Breda  
• Zaterdagmorgen 10.00 uur op Jefta kantoor 
• Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College

Huisgroepen 
Binnen Jefta zijn er diverse huisgroepen. De groepen komen bij elkaar om het geloof 
samen te beleven, elkaar op te bouwen en beter te leren kennen door bijbel te lezen,  
te bidden, ervaringen te delen en te discussiëren. 

huisgroep leider(s) voor info adres dag/frequentie

Haagse Beemden Hans van Buitenen
Kesterenlaan 84  
06-19940692

Elke week  
Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda Heusdenhout
Heusdenhoutseweg 64  
076-5812978

Om de twee weken  
Woensdagavond

Breda Noord Roy Valenteyn
Belgiëplein 7  
06-11428123

Elke week  
Op woensdagavond,  
20.00 uur

Jong Volwassen
Anne-Renske Plasman 
Sören van Vugt

Wisselende locatie Elke week

Jong Volwassen Johan Konings
Wisselende locatie 
06-40167248

Elke week 

Breda Brabantpark Lies de Leeuw
Wisentstraat 18  
076-5151699

Elke week  
Op woensdagochtend, 9.30 uur

Breda Zuid
Lans en Jeanne Bovenberg 
John en Zoe Bazuin

Golfstraat 2
Om de twee weken  
Donderdagavond 

Vrouwen groep Marina van der Meulen Wisselende locatie Om de twee weken

English ladies  
fellowship

Jeanne Bovenberg en 
Chriselle Bruwer

Various locations
Every two weeks  
For more info, contact Jefta office 

Mannen onbijt Wisselende locatie Elke zaterdag morgen 


