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'U leidt het water van de 
bronnen door beken, tussen 
de bergen beweegt het zich 
voort. Het drenkt alles wat 
leeft in het veld, de wilde 
ezels lessen er hun dorst.
Daarboven wonen de vogels 
van de hemel, uit het dichte 
groen klinkt hun gezang. U 
bevloeit de bergen vanuit uw 
hoge zalen, de aarde wordt 
verzadigd en vruchtbaar'
Psalmen 104:10-13 (NBV)



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

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

Tienerdienst
26 Wo 20.00 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 (let op: er is geen huisgroep)
7 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor
8 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans van der Meulen

Tienerdienst
11 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
14 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor
15 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Johan Konings

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

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

Tienerdienst
Apr. dag aanvang Activiteit

1 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
4 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor
5 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Jan Dees

Avondmaal

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. 



Spring is coming

Ik vind de winter best een fijne tijd, vooral als 
de wind uit het oosten komt, het droog is en het 
stevig gaat vriezen en de lucht helder is. Ook de 
feestdagen en de Kerst zijn altijd een bijzonder 
moment met de lichtjes en de gezelligheid. 
Deze winter was voor mij geen fijne winter. Het 
was nat, kil, winderig, regenachtig en donker.

Steeds als ik naar mijn werk reed was het nog 
donker en als ik van mijn werk weer terug naar 
huis reed was het alweer donker. Als het werk 
het toestond, maakte ik tijdens de lunch pauze 
een wandelingetje, om in ieder geval nog een 
beetje daglicht te hebben gezien.

De ‘winter’maanden zijn nu achter de rug en 
de korte en donkere, kille en natte dagen gaan 
straks weer plaats maken voor meer licht, 
warmte en zonneschijn. Pasen, hemelvaart 
en pinksteren komen er aan en we gaan 
weer langzaam nadenken over een heerlijke 
zomervakantie. 

‘Spring’ is coming… Het engelse woordje 
‘spring’ voor lente heeft in het Nederlands een 
andere betekenis. Bij springen heb ik altijd de 
associatie met blijdschap en uitbundigheid.

Heeft u bijvoorbeeld wel eens koeien gezien die 
na een winter lang binnenstaan in de stal weer 
de wei in mogen. Dan komt er een tamelijk log 
beest van zo’n 600 kg uit de stal en springt als 
een blij kind rond. Echt leuk om te zien!

Ik denk wel eens… Wanneer ik echt ten diepste 
besef, wat Jezus voor mij gedaan heeft en 
wat een vrijheid en voorrecht Hij voor de 
eeuwighied heeft gebracht, zou ik ook zo 
enthoustiast in het rond springen. 

De dagen worden langer. Als ik nu naar of van 
mijn werk rijdt zie ik prachtige zonsopkomsten 
en ondergangen, de natuur bloeit op en straks 
zijn de nu nog kale bomen en struiken weer 
heerlijk fris groen.

Ik hoop dat u de komende periode ook 
uitbundig kunt genieten, van de mooie tijd die 
er weer aan komt.

 

Ben van Buitenen

Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet 
hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen 
wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen. Even 

zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als 
milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.  

(Hosea 6:2-3, NBV)



v e r j a a r d a g e n  m r t
Danaée Riemersma 1
Lisette Kompagne 11
Roel Plasman 16
Zoe Cathalina 21
Hannah Vrijenhoek 21
Sjef Jenje 29
Marina v.d. Meulen-Schouten 29
Isabelle v.d. Veeken - Janssen 31

thema

Kanaries Krokodillen Krabben 

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

23 februari 2020
Jezus jaagt een  

kwade geest weg
Tanja/Ilse

1 maart 2020
Jezus bidt op  
een stille plek

Marina/Annemiek

8 maart 2020
Jezus gaat naar 

Jeruzalem
Eveline/John

15 maart 2020
Jezus jaagt de 

handelaars uit de tempel
Anne-Renske/Tanja

22 maart 2020
Jezusa deelt brood  

en wijn uit
Jeanne/Jolanda

29 maart 2020
Jezus wordt  

gevangen genomen
Ilse/John

5 april 2020
Petrus zegt dat hij  

Jezus niet kent
Eveline/Tanja

Rooster kinderkerk Maart

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

Jaarvergadering Jefta
Dit jaar is de jaarvergadering op 

woensdag 4 maart in het Jefta kantoor, 
Voorerf 23, Breda.

We beginnen om 20.00u.  
(let op: er is geen huisgroep deze avond)

Van harte welkom allemaal!



Donderdagmorgen 12 maart
Bezoek aan de Paulus Abdij en  

kennismaking met Chemin Neuf
Hoogstraat 80, 4901PK, Oosterhout.

10:00: - Ontvangst en Welkom
 - Rondleiding Paulus Abdij
 - Wat is Chemin Neuf?
12:00: Viering
12:45: Warme lunch
13:30:  Collecte en afsluiting

De Paulus Abdij was tot 2006 het thuis voor 

broeders Benedictijnen. Vanaf dat jaar heeft 

Chemin Neuf, een katholieke gemeenschap met 

oecumenische roeping, haar intrek genomen. 

Chemin Neuf telt 2.000 leden in een dertigtal 

landen. Zuster Ruth Lagemann zelf Luthers, 

is hoofd van deze jonge, enthousiaste en 

internationale groep mensen in Oosterhout. 

We zijn van harte welkom voor een rondleiding 

en kennismaking. Wil je de mooie abdij en haar 

tuin bewonderen? Wil je weten wat Chemin Neuf 

is? Welke spiritualiteit zij volgt? Welke activiteiten 

georganiseerd worden? Wat die oecumenische 

roeping inhoudt? 

Meer informatie: Jan Rothuizen

Aanmelden voor 7 maart met een mailtje naar: 

2020HierEnNu@gmail.com 

https://www.chemin-neuf.nl/nl/



De stil le  muzikantDe stil le  muzikant

Het is vrijdag avond half acht. Ik ben graag op tijd dus meestal sta ik nog even te wachten voor er iemand 

komt met de sleutel van de school. Soms haal ik de sleutel zelf op bij Jan en Marjan en open ik zelf de 

school. Eenmaal binnen is het aanpakken: alle spullen worden uit het hok gehaald. De muzikanten van 

Praise zetten alle microfoons en versterkers neer. Ik doe de mengtafel, de monitoren en de boxen. Als 

alles staat drinken we eerst wat koffie of thee en bidden we voor de repetitie.

Voordat Praise gaat spelen, test ik de boxen en de monitoren met een cd. Dan testen we de microfoons 

en kan Praise losbranden. Gedurende het eerste lied breng ik alles in balans met elkaar zodat alles 

samen goed te horen is. Na het nummer vraag ik aan de band hoe zij het horen op het podium. Dit is 

namelijk anders dan in de zaal. Op aanwijzing van de spelers pas ik het geluid op de monitoren aan. 

Met het tweede nummer pas ik het geluid van de zangers aan zodat het mooi klinkt. Nog even checken 

met de band of alles goed is en tegen 9 uur kan ik al naar huis.

Op zondag starten we normaal om 10 uur. Soms is er echter geen repetitie op vrijdag en wordt alles 

op zondag morgen opgezet. Dan starten we om 9 uur. Maar met veel ervaring en wat doorwerken kan 

je ook om half 10 beginnen. Na een uurtje repeteren beginnen we de dienst met gebed achter het 

scherm. Waarna de zangleiding de aanwezigen verwelkomt. Nu start ik ook de opnamen, niet vergeten 

een usb stick mee te nemen.

Tijdens de dienst regel ik het geluid van de verschillende spelers bij zodat alles in balans blijft. Beetje 

echo erbij maakt het geluid bij het spelen mooier maar als er gesproken wordt tussen de nummers wil 

je geen echo horen.

Als de dienst is afgelopen ruimen we alles netjes op. het hok wordt dan een tetrix puzzel. Alles past 

precies in elkaar. Met een volle usb stick ga ik naar huis. Op de computer knip ik de opnamen bij zodat 

alleen de preek overblijft om up te loaden.

Zo ziet een weekdienst voor het geluidteam er uit. Het is leuk werk en in feite ben je het onzichtbare 

bandlid. Je bent de stille muzikant! Maar het is ook fijn als je af en toe gewoon in de banken kan zitten. 

Daarom is het nodig dat we wat kunnen wisselen. Het geluidsteam heeft dringend 

extra leden nodig. Mensen die begrijpen hoe audioapparatuur aangesloten wordt 

en die het leuk vinden te spelen met enkele duizenden euro’s aan elektronica. 

Heb je zin om eens mee te lopen? Meld je dan aan bij een van ons. We staan 

achter de mengtafel!

Namens het Geluidsteam,

Paul van den Assem



**SAVE THE DATE** 
Het 4All festival Rafaël Nederland 20 juni 2020 

Het Rafaël event voor het hele gezin 
waar ontmoeten, vieren, inspireren en ontspanning centraal staat. 

Nog mooier: verblijf het hele weekend van vrijdagavond 19 juni t/m zondagmiddag 21 juni 
Overnachtingsmogelijkheden in groepsaccomodatie of kampeerplaats 

of ga zelf alvast op zoek naar een leuk hotel in de omgeving. 
Verdere info volgt z.s.m.  

De Aglow Conferentie is 2020 in De Schuilplaats in Ede. We zien uit naar een geweldige tijd vol van Gods 

heerlijkheid. Kom en beleef het mee! Het thema van de Aglow Conferentie 2020 is 'Focus op zijn weg'. 

Sprekers zijn Nancy en Dave McDaniel, betrokken bij Aglow 

International. Een dynamisch echtpaar vol passie voor God 

en geleid door de Heilige Geest.

Info
Een conferentie waar vrouwen én mannen welkom 

zijn, oud en jong. Kies voor de hele conferentie of kom 

als daggast. Kijk voor meer informatie op:   

www.aglow.nl/nieuws/aglow-conferentie-2020
Nancy en Dave McDaniel uit Amerika

Kennismakingsavonden

Voor iedereen die nader kennis wil maken, meer wil weten over Jefta, mensen 
uit het leidersteam wil ontmoeten of overweegt om lid te worden, organiseren 

we in de maand april weer een kennismakingsavond.

De datum plannen we in overleg met de deelnemers via datumprikker.

 Meld je vóór 20 maart aan op kantoor@jefta.org



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 Gary Smith Wisselende locatie Elke zaterdagmorgen 


