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Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, 

en voor wie klopt zal worden opengedaan. 

Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een 

brood vraagt, een steen zou geven? (Mat 7: 7-9) 

Jefta 
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Agenda – maart 2019  

Feb. dag aanvang Activiteit 
27 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterinl   
Mrt. dag aanvang Activiteit 

02 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
03 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen 

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:  TED talks 

    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:  Jan Dees 

    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) 
30 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
31 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Philip van Kesteren 

    tienerdienst 
Apr. dag aanvang Activiteit 
03 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
06 
07 

Za 
Zo 

10.00 u. 
11.00 u. 

Gebedsuur op kantoor  
Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen 
    geen tienerdienst 

    

 

 
  

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 (see back page) and    
   teenage group meetings most Sundays (see agenda below), 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. 
 

 

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. 

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org  

http://www.jefta.org/


Kind van God… 

Een dagelijks dilemma: wat ga ik 
vanavond koken? Deze vraag had ik als 
kind nooit. Op een of andere manier 
kwam er altijd eten op tafel, toen ik kind 
was.  

Zorgeloos, vrij, vol blijdschap, speels, 
afhankelijk van mijn ouders. Zo was ik als 
kind. Zo is ieder kind die liefdevolle 
ouders heeft. Zo wil God dat Zijn 
kinderen zijn. En toch zie ik om mij heen 
mensen vol zorgen en angst. Ze zijn 
verdrietig en gestrest, op zoek naar 
controle en zijn prestatiegericht.  

Kinderen van de almachtige God die 
geen rust lijken te vinden bij hun Vader.  

Vraag en er zal je gegeven worden, 
zoek en je zult vinden, klop en er zal 
voor je worden opengedaan. 
(Matteüs 7:7 – NBV) 

Zo simpel. Natuurlijk bidden wij voor 
vrede en rust in bijna al onze gebeden. 
Maar de drukte en het hoge tempo van 
het dagelijks leven, de dagelijkse 
prestatiedrang zijn wellicht dé leugen 
van deze tijd, die doet ons vergeten dat 
Jezus onze Vredevorst is. Hij is de enige 
die echte vrede brengt! 

Afgelopen jaren heb ik ontdekt dat het  
“kind van God zijn”  eigenlijk heel simpel 
is. Ik praat veel met Hem. Over alles en 
de hele tijd door. Over kleine en over 
belangrijke dingen. We kunnen God zelfs 
betrekken bij het uitkiezen van boter in 

de supermarkt. Papa helpt je graag, Hij 
weet het trouwens toch het beste! 

Ik laat het dagelijks toe om kind te zijn. 
Geen metaforen! Echt - kind! Als het 
regent, dan ren ik samen met onze 
honden door plassen en geniet ik van het 
buiten spelen! 

Ik ben vol bewondering over alles wat Hij 
heeft gemaakt. Wij zeuren vaak over 
´vies´ weer, maar dat vieze weer is ook 
door Hem bedacht! We mogen Hem 
voor alles prijzen! 

Ik wil je uitdagen om komende lente dat 
ook te gaan doen! Laat het toe in je 
leven om echt kind te zijn. Geef Hem je 
zorgen, je angsten, je onrust en ga eens 
spelen! :) 

Ik ben een kind van de almachtige God. 
Bij Hem vind ik rust en blijdschap! 

 

 

 

 

 

 

Veronica Konings 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V e r j a a r d a g e n   m a a r t  
  

Danaée  Riemersma 1 

Frans v.d. Meulen 3 

Stan  Schouten 5 

Sofia de Groot (Cunha) 10 

Niels  Meijering 14 

Roel  Plasman 16 

Zoe  Cathalina 21 

Hannah  Vrijenhoek 21 

Annemarie  Bakker 24 

Fernanne  Riemersma 25 

Marieke  Stoppels 25 

Aisosa  Edwards  26 

Jef  Jenje 29 

Marina v.d. Meulen 29 

Isabelle v.d. Veeken  31 
 

 

 
 
 

O p b r e n g s t   
z e n d i n g s c o l l e c t e   
k i n d e r d o r p  R e h o b o t h   
 

De zendingscollecte voor kinderdorp  
Rehoboth, Zuid Afrika, van 27 januari  
heeft 2.050 euro opgebracht. Dit  
bedrag wordt integraal overgemaakt  
aan Rehoboth en wordt aangewend  
voor medische middelen en  
specialistische medische zorg  voor  
de kinderen. Alfons en Yvonne van  
der Galiën, die reeds 16 jaar  
verantwoordelijk zijn voor Rehoboth, zijn enorm dankbaar voor de donatie en 
onze gebeden.  

 

Geboren 
 

Er is weer een kleine Jeftaan bijgekomen!  
 

Bij Jabin en Susanna Schilling is op   
15 februari 2019 een zoon geboren:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van harte geluk gewenst! 

Vrijdag 19 april 
Jeftakantoor 

Remembering Good Friday 
Friday April 19th, Jeftakantoor 
 



   

Collecte zondag 24 maart: 
Stichting God Bless You Homes 
 

Stichting GBYH zet zich in voor kansarme 
kinderen en wezen in Kitale, Kenia. Dit doen 
zij d.m.v. gebed, opvang van kinderen in  
een gezinsomgeving en het zorgen voor 
onderwijs en werkgelegenheid, de Bijbel is 
de bron van inspiratie voor St. GBYH.  
 

Al ruim 9 jaar ben ik  betrokken als  
penningmeester bij stichting  
God Bless You Homes. Door een werkvakantie in Kenia bij deze  
stichting ben ik destijds gevraagd of ik het bestuur in Nederland wilde versterken. Samen 
met de andere bestuursleden ondersteunen wij het werk en het bestuur in Kenia. 
 

Met ruim 100 studenten op de God Bless You Highschool en 375 leerlingen op de Elim 
Star Academy, bieden wij aan een grote groep jongeren en kinderen onderwijs aan. Wij 
bieden onderwijs aan alle kinderen en studenten in de omgeving van Kitale en ver daar 
buiten, dit in tegenstelling tot andere private scholen die alleen betalende studenten 
toelaten. Overheidsscholen zijn er ook, daar zitten regelmatig meer dan 100 kinderen in 
één klas. Dit willen wij niet, wij willen kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan alle 
kinderen en tieners, elk kind of tiener is welkom, onderwijs is de eerste stap om aan de 
spiraal van armoede te ontsnappen en geeft hoop voor de toekomst. Dit brengt wel 
financiële zorgen met zich mee. Ondanks de financiële zorgen zijn de resultaten van de 
leerlingen en studenten goed en scoren de scholen goed in de landelijke statistieken. 
 

Doordat niet alle ouders/verzorgers het schoolgeld kunnen betalen, omdat ze geen werk 
hebben, overleden zijn of niet elk kind naar school kunnen sturen is er een programma in 
Kenia opgericht, het Educate a Child program; een sponsorprogramma. 
Oud studenten en andere donateurs in Kenia zien in dat onderwijs belangrijk is en leveren 
een bijdrage voor het schoolgeld via het programma, ook vanuit Nederland worden er 
een donaties gedaan voor het schoolgeld. Dit is helaas niet voldoende om alle kosten te 
kunnen betalen. 
 

Wij willen de kinderen en jongeren graag onderwijs blijven aanbieden. De kosten voor 1 
jaar onderwijs voor 1 kind is 500 euro. Dan krijgen de studenten onderwijs, lesmateriaal, 
elke dag 1 warme maaltijd en kunnen ze blijven overnachten om reiskosten uit tesparen.  
 

Jullie bijdrage is heel hard nodig om goed onderwijs te kunnen blijven geven. De collecte 
zal plaats vinden op zondag 24 maart a.s. Mocht je vragen hebben over de stichting dan 
hoor ik het graag. 
 

Hartelijke groet,  
namens St. GBYH, 
Klaas Kousemaker 

 
  
 



  
           `````                 Mozes het koningskind:  

          een inkijkje bij de zondagschool 
     

            We hadden 10 februari  twee groepen  
            tegelijk. De leeftijd varieerde  
             van 3 t/m 12 jaar, bij elkaar 5 kinderen .  

                Een gezellig clubje!  
 

                 Het verhaal ging over Mozes die    
                  opgroeide als Israëliër bij de Farao.  
                      En hoe dat God hem zegende als een  

                        Koningskind (met een grote K ☺).  
 

En hier hoort natuurlijk een kroon bij 👑..... 

tijdens het knutselen valt het leeftijdsverschil ineens helemaal weg.  
De tijd is omgevlogen.  
 

Heerlijk om even later de kids met een kroon op door de aula te zien rennen 😁.  
 

Eugenie van den Assem en Sandra Appeldoorn 

 

Herbergontmoeting met Jean-Jacques Suurmond 
 
Het Visserskot, Paul Windhausenweg 9, Breda 
 

 “Spiritualiteit van bescheidenheid” 
 

Een ontspanningsmoment van rust, mensen ontmoeten en kennis maken 
met iemand met een andere spiritualiteit. Dat is in het kort de essentie van 
de Herbergontmoeting, die bovendien afgesloten wordt met een heerlijke en 
gezellige lunch. 
 

Onze gast op 30 maart is Jean-Jacques Suurmond en hij zal zijn inleiding 
houden over het laatst verschenen boek van zijn hand: “God zijn, een 
oefening in bescheidenheid”. Over de praktijk van de spiritualiteit hierachter, 
hebben we Jean-Jacques gevraagd zijn reisverhaal te vertellen. 
 
Wil je kennis maken met hoe dichtbij Jean-Jacques God in zijn leven 
ervaart?   Kijk maar eens naar dit indrukwekkende interview: 
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/411622/De_Verwondering.html 

 
Wil je graag een uitnodiging?  Stuur dan een mailtje naar: 
herbergontmoetingbreda@gmail.com 



 

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.  

Translation available into English. 

 

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  maart 

 
 

thema 

Kanaries  Krokodillen Krabben  

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

3 maart God is koning  Johan & Eugenie Eveline 

10 maart 
Jezus gaat naar 

Jerusalem 
 Tanja & Sandra John 

17 maart 
Jezus jaagt 

handelaars uit de 
tempel 

 Karel & Jeanne 

24 maart 
Jezus deelt brood 

en wijn uit 
 Johan & Eugenie Tabitha 

31 maart 
Jezus wordt 

gevangengenomen 
 Eveline John 

 
 

 
 

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 
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