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Wanneer ze honger hadden gaf u hun 
brood uit de hemel, wanneer ze dorst 
hadden liet u water voor hen uit een 
rots stromen. Nehemia 9:15 



 

 
 
 

 

Agenda – juni 2019  

Mei dag aanvang Activiteit 
26 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Philip van Kesteren 

    tienerdienst 

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

30 Do 11:30 u. Hemelvaart  
Gospelviering  in de Grote Kerk, 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 

05 Wo 19:45 u. Thema-avond op kantoor 
Hoe ga ik met het OT om?  Henk Rothuizen 

08 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
09 Zo 11.00 u. Pinksteren 

Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Philip van Kesteren 
    tienerdienst 

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

    tienerdienst 

19 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
22 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
23 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Jefta Talks o.l.v. Philip 

    tienerdienst 

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

    tienerdienst 

Jul. dag aanvang Activiteit 
03 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
06 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 

 

   

               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 Engelbrecht” high-
school, Ganzerik 3, Breda. The agenda for the month, including speaker information, appears below.   

 

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/


Oecumenisch 
middaggebed 

Zaterdag 19 mei werden we opgeschrikt door 
het droevige nieuws dat Frans van der 
Meulen geheel onverwachts is overleden, op 
zijn geliefde vakantie eiland Madeira! Nu ik 
dit schrijf is het maandag 20 mei. 

Deze maand zou ik een voorwoord schrijven, 
en het was al helemaal geschreven, en 
geplaatst, met passende foto’s. Het zou over 
gebed gaan. Maar nu ben ik het oecumenisch 
middag gebed aan het voorbereiden, want 
deze week was de beurt van Frans, die met 
mij geruild had omdat hij op vakantie zou 
zijn. De bijbelteksten die op het leesrooster 
staan zijn: Psalm 145:1-12, Openb. 19:1-9…   
Toen schoot ik vol! 

De zondag erna werd bij Jefta Psalm 145 in 
de preek behandeld, en voor een groot deel 
opgedragen aan Frans. Hij was iemand die 
mensen in moeilijkheden, diende, hielp en 
troostte. Maar na alles aan te horen, kon 
Frans steeds vervolgen met: Nochtans… 

Zoals de Psalmen, na de diepe put, altijd 
eindigen in een loflied voor God, is het ook in 
psalm 145:9 “De Heere is voor allen goed, 
Zijn barmhartigheid voor alles wat Hij 
gemaakt heeft.” 

Wat een troost klinkt uit deze bijbelteksten.  

Frans was heel trouw in het oecumenisch 
middag gebed. Hij was altijd aanwezig en had 
de Bijbelteksten uitstekend voorbereid – op 
zijn Frans! 

Twee oudere dames, Joke en Bep, zijn grote 
fan van Frans. Hij was bijna altijd aanwezig. 
Vorig jaar in december kwam hij één keer 
niet opdagen, zoiets gebeurde nooit! Bep 
spoorde mij aan, te gaan informeren of alles 
wel goed was met Frans. Gelukkig was er 
niets aan de hand, Frans had het rooster niet 

ontvangen. Bep was opgelucht: Met Frans is 
alles goed. 

Na de crematie van Ineke Hack, vrijdag 10 
mei, raakten Frans en mijn man in gesprek 
over zijn werkzame leven bij Philips. Heel zijn 
loopbaan kwam langs. In Eindhoven, onder 
de grote klok zat de audio afdeling, Electro-
Acoustiek (ELA). Frans heeft de beginperiode 
van Philips audio meegemaakt. Zelf speelde 
hij ook muziek, en hij verzorgde met groot 
plezier de opnames, met de beste appara-
tuur die beschikbaar was in die tijd. In 1970 
verhuisde ELA naar Breda, en zo kwam de 
familie Van der Meulen in Breda terecht. 

En daar zijn wij zeer mee gezegend. “Van 
generatie op generatie” (Psalm 118:4). 

Het laatste middaggebed waar Frans is 
voorgegaan was op 23 april, en de teksten 
waren die dag: Psalm 118:15-24 en Jesaja 
51:6-11. 

Het was de dinsdag voor Pasen en Frans 
bracht Psalm 118 in verband met het laatste 
avondmaal, een Psalm die Jezus gezongen 
kan hebben voordat hij met de discipelen 
naar Gethsemane liep. De laatste Psalm van 
Jezus voor zijn sterven! Een paar van deze 
teksten wil ik graag nog eens aanhalen: 

Psalm 118:17 “Ik zal niet sterven maar leven, 
en ik zal de werken van de HEERE vertellen” 

Jesaja 51:11 “Zo zullen wie door de HEERE 
zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in 
Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun 
hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij 
verkrijgen, verdriet en gezucht zullen 
wegvluchten”. 
 
 
 
 
 
Petra Kemna-Wilms 
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John  Bazuin 3 

Ilse  Cathalina 6 

Bianca  Richter 8 

Paul  Kingma 13 

Liesbeth  Feij 14 

Lans  Bovenberg 15 

Louise van Maren 16 

Hans van Buitenen 18 

Françoise  Ntukabumwe 21 

Marijke van Kesteren 24 

Judith van Seters 24 

Ad  Feij 27 

Søren van Vugt 27 

Omo J.  Edwards  29 

Elise  Braaksma 30 

Op donderdag 2 mei is Ineke Hack na 
een lang ziekbed overleden.  

Ineke was een zorgzame, 
goedgehumeurde vrouw. Ze kon 
goed met mensen omgaan, stond 
graag voor anderen klaar. Ze 
verstond de kunst om ‘bij de dag’ te 
leven. 

Wij wensen Jan 
Hack en naasten 
veel sterkte bij 
het verwerken 
van dit afscheid. 

  

Op zaterdag 18 mei is Frans van de Meulen 
geheel onverwacht na een hartstilstand, tijdens 
zijn vakantie samen met Marion op zijn geliefde 
eiland Madeira, van ons heengegaan.  

Frans was een vriendelijke, liefdevolle, wijze en 
dienstbare man die tot zeer veel zegen is 
geweest voor eenieder die op zijn pad kwam. 
Hij was een steunpilaar binnen Jefta en heeft op 
vele gebieden een enorme bijdrage geleverd. 

Wij wensen Marion, (klein) 
kinderen en naasten veel 
sterkte bij het verwerken 
van dit verdriet.  

 

Hart voor gastvrijheid 

In de loop der jaren heb ik geleerd hoe 
belangrijk koffie is voor Nederlanders, net 
zoals Britten denken dat ze alles kunnen 
regelen, met 'een goed kopje thee'. We 
zijn in het koffieteam nog steeds op zoek 
naar meer mensen om ons team te 
versterken, dus ben jij iemand die graag 
serveert en die een hart heeft voor 
gastvrijheid? 

Idealiter verwelkomen we graag 3 mensen, 
jong (van hart), enthousiaste teamspelers 
in onze groep. iemand zoals jij? 

Waarom niet eens een zondag proberen. 
Kom naar de keuken en we zullen je alles 
laten zien en als je het leuk vindt kunnen 
we je binnen een week of vier in een 
rouleerbeurt verwelkomen. 

Groetjes, Zoë 

 
 

 

O V E R L E D E N  



  

 

 

 
 
 

Zendingscollecte  
Operation Rescue  
Nederland  
 
Op zondag 16 juni zal er een 
zendingscollecte gehouden worden 
voor Operation Rescue Nederland. 
 
Operation Rescue Nederland 
organiseert kinderkampen in 
Roemenië.   
 
Al vele jaren werken  
Jan en Anneke van den Bergh uit 
Evangelische gemeente Kalmthout 
met dit kinderwerk, maar ook 
Melvin Sluiters (uit Jefta) zal in de 
zomervakantie dienen op het 
kinderkamp Lunca Largâ. Dit kamp 
is gelegen in het bosrijke 
berggebied in het gewest Alba, 
ongeveer 40 km van Câmpeni aan 
de rivier de Arieś.  
 
De meeste kinderen die naar het  
kamp komen, zijn Roemeense  
kinderen uit arme gezinnen waarvan  
de vader geen baan heeft. Samen zingen ze met elkaar en er is Bijbelstudie. 
Samen ontdekken ze Gods liefde en hebben ze een goede tijd samen. 
Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor ontspanning in de natuur.  
 
De zendingscollecte zal besteed worden aan sponsoring van het kinderkamp 
in Lunca Largâ. Op 16 juni zullen we Melvin ook een zegen meegeven. 
 
Meer informatie over de stichting en het kinderkamp is te vinden op 
onderstaande internetpagina: 
https://operation-rescue.org/afdelingen/zuidwest-nederland/ 

 

 

 

Z O N D A G   1 6   J U N I  

https://operation-rescue.org/afdelingen/zuidwest-nederland/


  
 

  
 
 
 

Hoe ga ik met het Oude 
Testament om? 
 
 

Deze vraag staat centraal op  
woensdagavond 5 juni.  
 
Deze avond wordt ingeleid door  
Henk Rothuizen en is een vervolg en 
verdieping op de zondagdienst van  
12 mei. 
 
 

Meer vragen komen aan de orde, zoals:  
 

“Spreekt de Bijbel zichzelf tegen of is het Oude 
Testament meer een proces boek?” 
 

“Hoe kan ik het Oude Testament meer naar Jezus 
toe lezen?” 

 
Waar?   Jefta kantoor, Voorerf 23 

 Hoe laat?  19:45 inloop met koffie en thee 
20:00 aanvang programma 
22:00 sluiting 

 

Graag aanmelden  
via mailtje naar  
kantoor@jefta.org 

 

 

 

 W O E N S D A G A V O N D   5   J U N I  

Goed zo, elkaar helpen…  

(Onlangs gezien in de kinderdienst) 

De woorden van de Heer zijn 
betrouwbaar, 

het zijn wijze lessen voor jonge 
mensen. (psa 19:8b - BGT) 

Maar hulp van je grote zus is ook best 
fijn, toch? 

mailto:kantoor@jefta.org


 

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 

Informatie volgt nog 

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 
John en Zoe Bazuin 

Golfstraat 2 
 

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 

English ladies 
fellowship 

Jeanne and Chriselle Various locations 
Every two weeks on  
Friday afternoon, 13:00-16:00 
for more info, contact Jefta office  

  



Rooster kinderkerk  juni 

 
 

thema 

Kanaries 
 

Krokodillen Krabben 

 

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

2 juni 
Bij God is het 

goed 
 Johan & Tanja John 

9 juni 
God belooft 

zijn geest 
 Annemiek & Marina 

16 juni 
Jezus en de 

sabbat 
 Michiel & Eugenie Jeanne 

23 juni 
Het geloof van 
een Romeinse 

officier 
 Eveline John 

30 jun 
Jezus is bij 
Maria en 

Marta 
 Johan & Tanja Johan & Tanja 

 
 
 

 

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

