
           
          

         
 

  

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

maandprogramma 

m e i     2019 ∎      

Jefta 

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

 

 

Toen hij met hen (de Emmausgangers) aan tafel 

aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed 

uit, brak het en gaf het hun. (Luk. 22:19, NBV) 



 

 
 

 
 

Agenda – mei 2019  

Apr. dag aanvang Activiteit 
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. Spreker:  Jeanne Bovenberg 

    tienerdienst 
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 

08 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
11 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
12 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Henk Rothuizen 

    tienerdienst 

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

    tienerdienst 

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

    tienerdienst 

29 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
30 Do 11.30 u. Gospelviering Grote Kerk van Breda 

Jun dag aanvang Activiteit 
01 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
02 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Johan Konings 

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/


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

Bright  Edwards  3 

Cathy  Michielsen 3 

Annemarijn van Seters 4 

Philip van Kesteren 6 

Melanie  Hitipeuw  10 

Rob  Bieren 16 

Fleur de Groot (Noordzij) 16 

Joëll  Stehouwer 16 

Diederik  Meijering 18 

Thea  Valenteyn  18 

Sanne  Jacobs 21 

Nathaniël  Maduro 21 

Zwanetta  Gommans 22 

Fleur  Versluis 24 

Jeanne  Bovenberg 25 

Joseph  Hitipeuw 27 

Niels  Barendregt 30 

 

  gosp el v ieri ng   

heme lva arts dag  
 

 

 

 

 

De gospelviering wordt georganiseerd door de 

gezamenlijke kerken van Breda  

op Hemelvaartsdag  

>> in de Grote Kerk van Breda   

>> op donderdag 30 mei 2019  

>> om 11.30 uur 

 

beleef het mee in deze viering met de 

zangeressen Ibernice MacBean, Nanda 

Akkerman, Urmie Enting en Joany Muskiet 

 

 
 

…begint 4 mei 
 

we hebben op korte termijn de marriage 
course (7 avonden) georganiseerd.  
 
Data en tijden:  

Zaterdag 4 mei om 19u 
Vrijdag 10 mei om 19u 
Zaterdag 18 en 25 mei om 19u 
Zaterdag 8 juni om 19u 
Vrijdag 14 en 21 juni om 19u 
 

Heb je belangstelling, neem contact op 
met Jeanne 06-20839414 

 



Unique masterpieces 

Once, years ago, I signed up for some career 
testing. I was tested for all kinds of things—
not only my math ability (meager), but also 
my vocabulary (pretty good) and my ability 
to do work with my hands (average). I can 
still remember how  surprised I was by the 
various puzzles they made me solve.  Some 
were easy, but some were so difficult that I 
couldn’t solve them in the time they gave 
me. These puzzles were an important part of 
the assessment. 

On the basis of this test they advised me 
to become an editor. It seems that most 
editors share a specific kind of puzzle-solving 
ability—and I was strong in solving that kind 
of puzzle. Editing is still my work, and I spend 
most of my time making text corrections, to 
make an  author’s message clear. Doing this 
work is fulfilling, even though the texts I 
correct are sometimes about topics that I 
actually know very little about.  Although it’s 
sometimes hard work, the work suits me.  

If I should ever be tempted to  ‘rest on 
my laurels’, though, I call to mind that there 
are many puzzles I simply cannot do. It’s a 
humbling fact that some puzzles that are 
easy for others continue to be ‘rocket 
science’ for me. Sudoku’s, for instance, are 
far beyond my comfort zone.   

Just like many people, my work also 
involves ‘puzzles’ that are outside my 
comfort zone. Each year I teach a short 
writing course to Masters students. Although 
I am by no means an expert in teaching, my 
assignment is to be the ‘expert’ who tells 
them ‘how it is’— at least, with regard to 
writing (they are the experts in their own 
areas).   

What does ‘being an expert’ really mean?  
I recently read an article by a professor who 
described how she discovered that she can 
both give and receive knowledge. This was 
an important revelation to her; for a long 

time she had thought that as a professor she 
was on a one-way street of knowledge-
transfer to her students. Now she says she 
benefits greatly by being open to also 
receiving from them.   

Not too long ago I had a chance to put 
that bit of wisdom into practice. In the hope 
that the professor was right about the 
benefits of ‘give and take’, I changed some 
things in the course this year. First, I 
reminded myself that I was not an expert, 
but more of a coach coming alongside some 
very smart students. I wanted to help the 
students also learn from each other. Then I 
found some ways to help these students to 
develop for themselves some of the answers 
– which they would then also share with 
each other. The result? The atmosphere was 
more relaxed. I found that I had learned from 
the students, too.  

So, what about that puzzle-solving ability 
I mentioned earlier? At some point in my life 
I learned that everyone has the capacity to 
do some kind of puzzle well. On the one 
hand, this is a great relief! No one can do all 
puzzles well. It lets me relax as I forge on 
with my Sudoku. On the other hand, this is a 
great encouragement. Knowing that God has 
made each of us as unique masterpieces 
gives me the freedom to let go of my own 
insecurities. I can wholeheartedly enjoy 
encouraging and blessing my brothers and 
sisters. Love wins. God is good! 
 
We are God’s workmanship created in Christ to do 
good works which God has prepared in advance 
for us to do. Eph. 2:10 (NIV) 
  



Ieder mens is uniek 

Jaren geleden, heb ik eens een beroepskeuze 
test gedaan. Ik werd op van alles getest, niet 
alleen op mijn beta-kant (magertjes), mijn 
alfa-kant (best goed) en mijn 
handvaardigheid (gemiddeld). Nu na al die 
jaren weet ik nog hoe ik mij verbaasde over 
de puzzels die ik moest doen, sommige 
makkelijk, maar andere te moeilijk voor mij 
om in de gegeven tijd op te lossen. 

Ik heb het advies op basis van deze 
driedaagse test opgevolgd, en ben nu reeds 
35 jaar editor. Dit houdt onder meer in dat ik 
teksten corrigeer en de boodschap van de 
tekst duidelijk en makkelijk leesbaar 
weergeef. Het werk geeft me voldoening, 
zelfs als ik soms weinig af weet van de 
onderwerpen, waarover de te bewerken 
teksten gaan. Je zult je afvragen hoe je dan 
dit werk kan doen, maar het blijkt dat editors 
het vermogen hebben om hier toch mee om 
te kunnen gaan en het ontbrekende toch te 
kunnen achterhalen of te begrijpen. 

Steeds als ik de neiging krijg te trots te 
worden op mijn werk, dan herinneren de 
puzzels mij er weer aan dat die voor mij te 
moeilijk waren, terwijl ze voor anderen 
gewoon op te lossen zijn. Zo kan ik 
bijvoorbeeld best een sudoku maken, maar 
het kost me veel meer energie en is duidelijk 
niet ‘mijn ding’. 

Dit editen doe ik meestal thuis achter een 
laptop, maar ik geef ook les aan studenten in 
het hoger onderwijs. Ondanks dat zij zelf 
experts op hun eigen gebied zijn, draag ik 
mijn expertise over hoe ze het best kunnen 
schrijven.  

Ik las onlangs een artikel van een 
wetenschapper die ontdekte dat zij tijdens 
haar werk niet alleen kennis kon overdragen 
aan de studenten, maar dat zij ook kennis 
ontving van diezelfde studenten. 

Onlangs kon ik deze wijsheid zelf ook 
toepassen. Het jezelf open te stellen voor het 
leren van anderen maakt nederig. Dus ik nam 
mij voor mij niet als expert te gedragen, 
maar meer als een coach die het beste uit de 
briljante studenten probeert te halen. Ik 
vond manieren om de studenten de 
antwoorden zelf te laten ontdekken en met 
elkaar te delen. Wat het opleverde? Een 
ontspannen sfeer en het feit dat ik zelf ook 
kon leren. Dit jaar was de cursus dan ook het 
meest succesvol. 

Terugkomend op het vermogen van editors 
om het ontbrekende te kunnen achterhalen, 
heb ik geleerd dat iedereen wel een 
vaardigheid heeft meegekregen om bepaalde 
soorten puzzels op te lossen, maar niet 
iedereen hoeft goed te zijn in het oplossen 
van dezèlfde puzzels (dat geeft mij 
ontspanning als ik weer eens worstel met 
een sudoku). 

Het besef dat God ieder van ons gemaakt 
heeft als een uniek meesterwerk bemoedigt 
mij. Het geeft mij de vrijheid mijn 
onzekerheden los te laten en met veel 
plezier mijn broers en zussen te mogen 
zegenen en bemoedigen in hun ‘puzzels’. 

Liefde overwint. God is goed! 

We zijn het werk van God, hij heeft ons 
geschapen in Christus Jezus om het goede 
werk te doen dat hij heeft voorbereid.  

Ef. 2:10 (GNB) 

Jeanne Bovenberg 

 

(vert: Ben) 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
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  mei 

 
 

thema 

Kanaries 
 

Krokodillen Krabben 

 

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

5 mei De tien regels 
Michiel & Anne-

Renske 
Jeanne 

12 mei 
Gods regels 

zijn goed 
Eveline John 

19 mei 
De bouw van 

het tabernakel 
Annemiek & Marina 

26 mei 
Het gouden 

beeld 
Eugenie John 

2 jun 
Bij God is het 

goed 
Johan & Tanja 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 

  

mailto:kantoor@jefta.org

