
           
          

         
  

  

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

maandprogramma 

a p r i l     2019 ∎      

Jefta 

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

 

 

Toen ze verder aten nam Jezus een 

brood, sprak het zegengebed uit, brak 

het brood en gaf de leerlingen ervan 

met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 

lichaam.’ (Matteüs 26:26, NBV) 



 

 
 

 
 

Agenda – april 2019  

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

Avondmaal   geen tienerdienst 

10 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
13 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
14 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Rick Verkijk 

    tienerdienst 

17 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
19 Vr 20.00 u. Goede vrijdag herdenking op kantoor 
20 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
21 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen 

    tienerdienst 

24 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
27 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
28 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb.  o.l.v. Jeanne Bovenberg 

“JefT lk”   tienerdienst a

Mei dag aanvang Activiteit 
01 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
04 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
05 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen 

Avondmaal   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/


Onderweg naar Pasen… 

Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar komt er 
weer aan.  Een periode om weer stil te staan bij 
de onbeschrijfelijke liefde die Jezus voor U en mij 
aan de dag heeft gelegd. Op goede vrijdag denken 
we aan wat er zich allemaal afgespeeld heeft bij 
het kruis en de gebeurtenissen die daaraan vooraf 
gegaan zijn, zoals het laatste avondmaal, de 
gevangenneming, verhoren en geselingen.  

Als we nu eens kijken naar wat Johannes schrijft in 
zijn evangelie: (Jezus aan het woord…)  

“Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij 
houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft 
mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat 
de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde 
heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie al deze 
dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde 
voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. 
Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals 
ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is 
dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.” (Joh 
15:10-15, BGT).  

Ik lees dan een aantal dingen: 

1. Jezus houdt van U en van mij 
2. Gehoorzaamheid is niet een voorwaarde voor 

Zijn liefde, maar een middel om vreugde te 
ervaren 

3. Jezus weet en vertelt dit uit eigen ervaring 
4. Jezus wil dat wij die vreugde voelen 
5. Jezus wil dat wij van elkaar houden 
6. Jezus noemt ons zijn vrienden, heeft ons lief 

en levert daarvoor het ultieme bewijs! 

In het engels hebben ze uitdukkingen als “Walk 
the talk” of “Practice what you preach”. Dit 
betekent zoiets als, wat je zegt moet je ook zelf 
doen. Jezus heeft dit gedaan, Hij is gestorven voor 
zijn vrienden! 

Wow, wat een redder! Wow, wat een liefde! En 
dan te bedenken dat er aan het kruis nog zo veel 
meer is gebeurd dan het tonen van liefde en 
vriendschap alleen. 

Op goede vrijdag 19 april is er om 20.00 uur op 
het Jefta kantoor een herdenkingsdienst waar we 
stil willen staan bij wat Jezus allemaal voor ons 
gedaan heeft en wat er aan het kruis allemaal 
gebeurd is. 

We zullen nooit volledig kunnen doorgronden wat 
er zich allemaal heeft afgespeeld bij en aan het 
kruis is en welke rol alle gebeurtenissen in de 
voorafgaande 18 uur allemaal hebben vervuld. 
Maar er wordt wel een poging gewaagd om een 
tipje van de sluier op te lichten. 

De komende weken zullen winkels weer geel 
kleuren, zullen bedrijven weer paas-shows 
organiseren en allerlei paas-acties aanbieden. We 
zullen alleen nog maar paashazen, eieren, 
versieringen en chocolade zien. De werkelijke 
betekenis van pasen lijkt steeds minder zichtbaar. 

Maar gelukkig is er ook steeds meer belangstelling 
voor “The Passion” die de EO jaarlijks organiseert. 
Zij geven hiermee een goed voorbeeld, zij weten 
een brug te slaan tussen christenen en niet-
christenen. Laten we dit en vergelijkbare 
initiatieven zegenen met gebed. Laten wij dit 
voorbeeld volgen en een lichtend licht en een 
zoutend zout zijn, en de mensen om ons heen er 
zo nu en dan eens aan herinneren wat de 
werkelijke betekenis van Pasen is. 

Ik wens u allen een gelukkig en gezegend 
paasfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben van Buitenen 

  



V e r j a a r d a g e n  a p r i l  
  

Stephanie  Braaksma 4 

Tanja  Heeren 10 

Wilna  Wolters 10 

Roy  Valenteyn 11 

David  Koetsveld 14 

Fern  Bazuin 24 

Hans v.d. Meulen 25 

Deborah  Wedekind 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Nieuwe Jefta leden 
 

We verwelkomen hartelijk de 
volgende nieuwe mensen: 

 
Laurens en Barbara van Maren.  

Thomas en Louisa  

Ria van Beek 

Noell Verwey 

Mario Vega en Daniela Pinochet,  

Olivia 

         Collecte  
         God Bless You Homes 

 
De collecte voor God Bless  
You Homes, gehouden op  
zondag 24 maart, heeft   
€2200 opgebracht  
 

  Fijn dat we dit zegenrijke 
    werk in Kenya zo mogen  

   steunen! 

Vrijdag 19 april 
Jeftakantoor 
Om 20.00u 
 
Remembering Good Friday 
Friday April 19

th
, Jeftakantoor 

20:00 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanne en Marc voor 3 maanden naar Zuid Afrika 
 
Op zondagmorgen 17 maart kregen  
Joanne en Marc Melissant een  
zegen mee. Zij vertrokken de dag  
erna, 18 maart, naar kinderdorp  
Rehoboth, Zuid Afrika, om daar 3  
maanden als vrijwilligers te  
werken. In het door HIV en  
tuberculose geteisterde gebied  
hebben 80 verlaten kinderen en  
wezen hun thuis in Rehoboth. 

Marc zal zich nuttig maken als 
chauffeur/klusjesman/all-around  
medewerker en Joanne gaat in de  
medische kliniek aan de slag. Beiden  
zullen ze ook ondersteunen bij de  
buitenschoolse activiteiten waaraan  
de kinderen, die in Rehoboth wonen,  
deelnemen.   
 
Wilt u voor Joanne en Marc, de  
kinderen van Rehoboth en voor alle  
medewerkers  bidden?  

 
Joanne en Marc zijn te volgen: 
Website: joannemarcza.blogspot.com 
Instagram: joannemarcza 
 

Joanne en Marc hebben de afgelopen  
periode een sponsorgeld verzameld.  
De bestemming van deze financiën  
bepalen zij tijdens hun verblijf bij  
Rehoboth en hierbij laten zij zich  
leiden door wat God hun in het hart  
legt. 
 
Wil je dit project steunen?  
Maak dan je donatie over onder  
“JoanneMarcZuid Afrika”  
op rekeningnummer  
NL32RABO0129055069 tnv Stichting Themba, Breda   
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Vorig jaar was iedereen het erover eens: het 4All festival  
was geslaagd en absoluut voor herhaling vatbaar!  
De commissie is daarom weer enthousiast aan het plannen geslagen en heeft een mooi 
programma samengesteld. Hier alvast een voorproefje van wat je kunt verwachten tijdens het 
festival op 28, 29 en 30 juni.  
 
Het zal weer gehouden worden in Helvoirt, op het terrein van Emmaüs. 
 
Wil je meer informatie?  
Klik dan door naar de website www.rafael.nl 
   

Artiesten   
Zaterdagavond is er een bijzondere artiest gepland: Tim zal spelen en zingen! Een 
enthousiasteling die christelijk Nederland helpt om zichzelf niet al te serieus te nemen. Een 
moment om eens in de spiegel te kijken...   
Zaterdagavond gaat het dak eraf. Samen met Reyer gaan we God aanbidden! Hij zal een 
optreden geven voor jong en oud. Een bijzondere gelegenheid om je vrienden mee te nemen.   
Zondagochtend spreekt Martin Koornstra. Als altijd gepassioneerd en bevlogen. Hij zal tijdens 
de gezinsdienst spreken.   
 

Meewerken?   
Vrijwilligers gezocht!  In de voorbereiding naar het festival toe valt heel veel werk te verzetten. 
Lijkt het je leuk om te helpen bij de promotie? Kun je leuk schrijven en wil je helpen bij de 
nieuwsbrieven? Ben je goed in organiseren en bloei je op als je anderen kunt helpen? Of.... 
We kunnen je hulp goed gebruiken!  
Wil je ons team versterken of wil je tijdens het festival helpen? Laat het ons weten, stuur een 
mail naar info@rafael.nl 
   

Locatie en contactgegevens   
Locatie: Het festival wordt gehouden op het terrrein van Emmaüs. Udenhoutseweg 15,   
 5268 CG Helvoirt (NB). 
Contactgegevens:  Heb je vragen? Neem dan een kijkje op de website. Er staat een hele lijst 
met FAQ. Waarschijnlijk staat je vraag daar mét het antwoord genoemd. Is dit niet het geval? 
Stuur dan een mail naar: info@rafael.nl 
   
  

http://www.rafael.nl/
mailto:info@rafael.nl
mailto:info@rafael.nl


  

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  april 

 
 

Thema van 
‘Bijbel 
Basics’ 

Kanaries 
 

Krokodillen Krabben 

 

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

7 april 

 
Petrus zegt 
dat hij Jezus 
niet kent 

  

14 april 

 
Jezus komt 
bij Pilatus   

21 april 

 
Pasen: Jezus 
is opgestaan   

28 april 

Mozes en het 
volk Israël: 
God stuurt 

vlees en brood 

  

5 mei 
Mozes en het 

volk Israël: 
De tien regels 

  

 
 
 

 

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

