M AA N D P R O G R A M M A
Juli/augustus
2020

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak
ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf
het op, want wat hier wordt gezegd is
betrouwbaar en waar.’ –
Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken!
Ik ben de alfa en de omega, het begin en
het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te
drinken uit de bron met water dat leven
geeft.
Openbaring 21:5-6 (NBV)

Agenda - Juli/Aug 2020
Datum
Zondag 5 juli

Kijk voor eventuele wijzigingen op
www.jefta.org

Activiteit
Dienst om 11.00u
met tienerdienst
Dienst om 11.00u
met Avondmaal
Dienst om 11.00u
met tienerdienst
Dienst om 11.00u

Spreker:
Hans van der Meulen

Kinderdienst:
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Huisgroep

Leider(s) voor info

Haagse Beemden

Hans van Buitenen

Adres
Kesterenlaan 84
06-19940692
Heusdenhoutseweg 64
076-5812978
Belgiëplein 7
06-11428123

Dag/frequentie
Elke woensdagavond,
20.00 u.
Woensdagavond
om de twee weken
Elke woensdagavond,
20.00 u.

Wisselende locatie

Elke week

Zondag 12 juli
Zondag 19 juli
Zondag 26 juli
Zondag 2 augustus
Zondag 9 augustus
Zondag 16 augustus
Zondag 23 augustus
Zondag 30 augustus
Zondag 6 September

Huisgroepen

Breda Heusdenhout
Breda Noord

Roy Valenteyn

Jong Volwassen

Anne-Renske Plasman
Sören van Vugt

Jong Volwassen

Johan Konings

Breda Brabantpark

Lies de Leeuw

Breda Zuid

Lans en Jeanne Bovenberg

Vrouwen groep

Wisselende locatie
06-40167248
Wisentstraat 18
076-5151699
Golfstraat 2

Marina van der Meulen
Wisselende locatie
Jeanne Bovenberg en
English ladies fellowship
Various locations
Chriselle Bruwer
Mannen onbijt
Gary Smith
Wisselende locatie
Diensten worden gehouden in Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3, Breda
Voor elke zondagsdienst is er van 10.30 u tot 11.00 u tijd voor gebed
Elke zaterdagochtend is er een gebedsuur op het kantoor van Jefta van 10.00 u tot 11.00 u
Elke dinsdagmiddag is er oecomenisch gebed, 12.30u in de Grote Kerk

Elke week
Elke woensdagochtend,
9.30 u.
Donderdagavond
Om de twee weken 20.00 u.
Om de twee weken
Every two weeks For more
info, contact Jefta office
Elke zaterdagmorgen

Goed nieuws!!
Vanaf zondag 1 juli kunnen we als kerk,
weer samenkomen met inachtneming
van een aantal gedragsregels.
Deze gedragsregels komen voort uit
een georganiseerd overleg tussen
kerken en de minister, het interkerkelijk
Contact In Overheidszaken (CIO).
Rafael Nederland, de denominatie waar
Jefta deel van uitmaakt, is deelnemer in
dit overleg. Het spreekt voor zich dat wij
de in dit overleg gemaakte afspraken
respecteren. Uiteindelijk hebben alle
afspraken ten doel om op een veilige
manier weer samen te kunnen komen
als kerk.

- Er is kinderdienst en crèche.
- Voorlopig geen koffie/thee
- Ontmoeting na de dienst op het
plein

We zien ernaar uit om weer samen te
komen als gemeente, om samen weer
de Heer te aanbidden, zijn woord
De belangrijkste uitgangspunten op dit te openen, te bidden en elkaar te
moment zijn:
ontmoeten.
- Bezoekers van de zondagse dienst
dienen zich vóór zaterdag 12.00u
per mail aan te melden op
kantoor@jefta.org. Mensen die
moeite hebben met e-mailen
kunnen dit ook door een familielid,
vriend of kennis laten doen.
- Mensen met ‘corona-achtige
klachten’ blijven thuis.
- Houd 1,5m afstand (geldt niet voor
kinderen onderling) en pas de
bekende hygiëneregels toe.
- Samenzang/aanbiddingstijd zal in
aangepaste vorm plaatsvinden. Op
dit moment is het nog niet mogelijk
om zelf te zingen.

Logischerwijze zal in de loop van de
komende weken en maanden er meer
mogelijk worden, daar zien we naar uit!
We vertrouwen op ieders begrip en
medewerking en zien er naar uit om
jullie binnenkort weer, in levende lijve,
te ontmoeten.
Groeten en zegen,
Bestuur van Jefta
Hans van der Meulen – voorzitter
John Bazuin - penningmeester
Jan Rothuizen - secretaris
Johan Konings - lid
Tanja Heeren - lid
Eveline Vrijenhoek - trainee

Leven met God!
Eindelijk kunnen we weer samenkomen!
Natuurlijk met wat aanpassingen en
veiligheidsmaatregelen, maar erg fijn
dat dit weer kan. Ondertussen hebben
we Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
gevierd. Drie gebeurtenissen of drie
feesten waarin Gods Plan verpakt zit. De
hoofdlijn van Gods Plan is betrekkelijk
eenvoudig. We zijn, lezen we in Genesis 1,
geschapen naar Zijn evenbeeld en we
zijn geroepen om heerschappij te voeren
over de aarde.
Genesis 1
26
God zei: ‘Laten wij mensen maken die
ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij
moeten heerschappij voeren over de
vissen van de zee en de vogels van de
hemel, over het vee, over de hele aarde
en over alles wat daarop rondkruipt.’
(NBV)

waar we namens Hem rentmeesters zijn,
waar we onze talenten, namens Hem
inzetten.
Dus:
Gelukkig zijn door:
-	denken, voelen en handelen in
eenheid met God
- Hem vertegenwoordigen.
Er is natuurlijk veel meer over te zeggen.
Maar het is goed om de bottom-line van
Gods Plan voor ogen te houden.
Er is natuurlijk wel wat misgegaan
onderweg. De mens heeft de eenheid
met God verbroken en daardoor is het
beheren van de aarde een stuk moeilijker
geworden. Dat komt vooral doordat we
niet meer denken, voelen en handelen in
eenheid met God.

We lijken op God… we functioneren zoals
God (we zijn geen God natuurlijk!!). We We worden geleid (of misleid) door trots,
kunnen denken, voelen en handelen. zelfzucht en eigenbelang.
En we zijn gemaakt om in harmonie te
leven, zoals God ‘in harmonie’ is. In de
Racisme, heel actueel helaas, is
Katholieke en Protestantse kerk wordt
een gevolg van trots, zelfzucht en
de zondag na Pinksteren ‘het feest van
eigenbelang. In Gods koninkrijk
de drie-eenheid gevierd, Trinitatis’.
worden we opgeroepen ‘de ander
hoger te achten dan onszelf’. In Gods
God de Vader, God de Zoon en God de
Koninkrijk bestaat geen racisme.
Heilige Geest zijn één. God is meervoud
en enkelvoud, God is drie-in-één. God Wij mogen dan Gods Plan vergeten zijn.
zelf is relationeel. God zelf is in harmonie. God zelf is Zijn Plan nooit vergeten.
Gods Plan is betrekkelijk eenvoudig: Hij
wil dat Zijn kinderen gelukkig zijn. Hij wil
dat Zijn kinderen op een gezonde manier
denken, voelen en handelen. Hij wil dat we
voldoening vinden in ons plekje op deze
aarde waar we Hem vertegenwoordigen,

Jeremia 29
11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt
de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven.(NBV)

En toen kwam Jezus naar deze wereld.
Gods Zoon in een mensenlichaam. We
hebben Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
gevierd. Pasen, de dood overwonnen,
vergeving van zonden.

maken. Een plaats waar liefde regeert!
Wat jij doet, doet er toe. Deze planeet
wordt een betere plek als jij de ander
hoger acht dan jezelf. Deze planeet
wordt een betere plek als jij reageert uit
liefde in plaats vanuit boosheid of trots.
Hemelvaart, Jezus als mens, opgevaren Dat is niet makkelijk. Maar wel de simpele
naar de hemel.
uitdaging van ons leven. De uitdaging
om jouw leven in Zijn hand te leggen. De
Pinksteren, God in ons!!
uitdaging om samen met God te leven.
De uitdaging om herstel te ontvangen
Gods Plan gaat door, we zijn verbonden van God.
met God, de drie-enige God. Zijn Geest
woont in ons.
De uitdaging om te leunen op de God die
in je woont.
Kolossenzen 3
7
Toen jullie nog als ongelovigen leefden, Galaten 5
22
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
deden jullie al die slechte dingen ook.
8
Maar nu moeten jullie daar helemaal
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid
mee stoppen. Weg met je woede, je
en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid
en zelfbeheersing. Er is geen wet die
kwaadheid en je slechte gedachten over
daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus
een ander! Beledig elkaar niet langer,
Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur
scheld elkaar niet uit, en 9 stop met
liegen. Want jullie zijn niet meer zoals
met alle hartstocht en begeerte aan het
vroeger. 10 Jullie zijn nu nieuwe mensen.
kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons
God geeft jullie inzicht om hem steeds
leven leidt, laten we dan ook de richting
beter te leren kennen. En zo gaan jullie
volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten
we elkaar niet uit eigenwaan de voet
steeds meer lijken op God, die jullie
dwars zetten en elkaar geen kwaad hart
gemaakt heeft. (BGT)
toedragen. (NBV)
Paulus herinnert ons aan Gods Plan: Wij
gaan steeds meer op God lijken die ons
gemaakt heeft. Hoe? Doordat we Hem
steeds beter leren kennen.
Hoe? Hij woont in ons! We kunnen
voortdurend
met
Hem
spreken,
overleggen.
Jezus komst en de uitstorting van de
Heilige Geest brengen ons terug in
de positie om te denken, voelen en
handelen in overeenstemming met God.
Om namens hem de aarde te beheren. Hans
Om van deze planeet een betere plek te van der Meulen
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Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

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 oktober weer een
kennismakingsavond.
De datum plannen we in overleg met
de deelnemers via datumprikker.
Meld je vóór 15 september aan op
kantoor@jefta.org

IETS VOOR JOU?

Binnenkort wordt er een Luxe tweede-kans
kledingwinkel geopend in Oosterhout.
Deze winkel is een onderdeel van

Vanuit een unieke samenwerking tussen New Wine,
Evangelisch Werkverband, Rafael Nederland, Vineyard
Benelux en VPE en het Evangelisch College, wordt een
gezamenlijk 2-jarig studietraject aangeboden dat
zich richt op de doordenking van de theologie van het
Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door
Gods Geest in de praktijk van de kerkelijke gemeente.

Een internationale Christelijke hulpverleningsorganisatie
voor mensen in nood, waar ook ter wereld. Voor meer
informatie kun je de website bezoeken:

2-jarig studieprogramma (hbo-nivo), elk jaar 8
studiepunten (European Credits), elk studiepunt staat
voor 28 uur studiebelasting.

Lijkt het jou leuk om ook mee te helpen? En kun je één
of meer dagdelen per week vrijmaken om de zaak
draaiende te houden? Neem dan contact op met

Meer informatie en aanmelden
www.koninkrijkstheologie.nl

GAiN: Global Aid Network.

www.gainhelpt.nu

Carin van Buitenen
cvbuitenen@gmail.com

Kinderdienst
Fijn dat we eindelijk weer bij elkaar kunnen komen.
We zijn blij dat we de kindergroepen weer kunnen
opstarten. We zullen tijdens de eerste diensten met
elkaar kijken hoe we de kinderdiensten het beste

kunnen inrichten en hopen dan zo spoedig mogelijk
daarna weer een rooster te kunnen maken. Het is de
bedoeling dat er ook tijdens de vakanties weer zo veel
mogelijk kinderdiensten zullen zijn.

Samen in de Hebreeënbrief duiken?
De Hebreeënbrief is een bijzondere brief en ook niet echt eenvoudig. Durf jij het
aan om daar eens diep in te duiken? We denken erover om zo rond oktobernovember hier vier of vijf avonden aan te besteden. Deze brief is enig in zijn
soort. Het noemt zichzelf een brief ter bemoediging maar heeft duidelijk het
karakter van een preek. We weten niet wie de schrijver is, maar de toehoorders
zijn wel bekend. De brief geeft een buitengewoon inzicht in de verbinding tussen
het oude en het nieuwe testament en gaat in op allerlei rituelen en symbolen. Het
is een brief die bemoedigend is, maar soms ook vermanend en confronterend en
illustreert de bijzondere positie van Jezus. Kortom: een brief die zeker de moeite
waard is om nader te worden bekeken.
Vorig jaar hebben we ook het boek Rechteren, nader bekeken. De deelnemers
vonden dat dit naar meer smaakte…
Heeft u interesse om deze avonden op kantoor te volgen, stuur dan vrijblijvend
een mail naar kantoor@jefta.org en geef daarbij aan of u voorkeur heeft voor een
bepaalde avond in de week.
Ben van Buitenen

Dopen
Matteus 28
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op
de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren
dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Binnenkort is er weer een mogelijkheid om gedoopt te worden.
Voor wie? Voor iedereen die een leerling van Jezus wil zijn.
Waar? In de Asterdplas
Wanneer? In september - datum in overleg
Mocht je meer willen weten over de doop en/of overwegen je te laten dopen,
meld je dan bij Hans of op kantoor@jefta.org

Ledenadministratie
Geboren:

Sverre van Vugt 1/6 – zoon van Soren en Vianne

James Melissant 30/3 – zoon van Marc en Joanne

Van harte gefeliciteerd en welkom in de gemeente!
Afscheid: Marco en Paulien de Bruin
We zijn dankbaar voor de jaren dat we samen hebben kunnen optrekken,
dankbaar voor jullie betrokkenheid, dienstbaarheid en vriendschap en wensen
jullie Gods zegen toe op jullie levenspad.

Liefs vanuit Israël
Lieve Jefta familie,
Inmiddels is het alweer een half jaar
geleden toen jullie ons liefdevol
uitzwaaiden. Wat is er intussen veel
gebeurd, een meer roerige tijd om te
emigreren hadden we niet kunnen
uitkiezen! Zowel jullie in Nederland als
wij hier in Israël hebben ons moeten
aanpassen aan allerlei veranderingen…
Eerst maar eens een kleine update
over ons leven hier: Anderhalve week
geleden kregen we bericht dat Daan
online zijn HAVO-examen mag doen
vanuit Israël. Lang was het onzeker
of we hier toestemming voor kregen,
maar dat kunnen we nu gelukkig
afvinken. De afgelopen maanden heb
ik een intensieve cursus gevolgd op
de taalschool. Vorige week heb ik de
eindtoets voor het eerste jaar gehaald,
ook goed nieuws dus!

4

Uitzicht vanuit de kibboets
in Rosh Hanikra

Intussen wisselen uitdagingen en
“Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien;
wonderen elkaar op hoog tempo af.
en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien.”
- Prediker 11:4
Zo ook met de voorbereidingen op
mijn werk hier. Het is verleidelijk om
vooral te kijken naar wat er allemaal (nog) niet mogelijk is, maar wanneer ik
bovenstaande tekst lees, word ik hier enorm door bemoedigd. In vertrouwen
mogen we plannen maken en de nodige voorbereidingen treffen. Vrijwel iedere
week lees ik in de krant over raketten die op Israël afgeschoten worden vanuit
Gaza, over de kinderen die in de gebieden wonen waar de raketten neerkomen,
de angst, het verdriet en vooral het trauma waar ze onder lijden. Dan springt mijn
hart op en wil ik zo snel mogelijk die kant op om hulp te bieden.
Dank jullie wel voor jullie interesse, alle lieve, welkome berichtjes en jullie gebed,
Namens ons drietjes, veel liefs vanuit Israël,

Tabitha

De kroon van het
Jefta logo is getolen,
help je mee zoeken
naar de plaats waar
de dief hem verbergt?
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Los de puzzel op
aan de hand van de
aanwijzingen op de
volgende pagina.

D
E
F
G
H

Zet de letters in de
gele vakjes in de
oplossing balk en
vind de mysterie zin.

I
J
K
L
M
N

Vul de geel
gemarkeerde letters
in deze vakjes in
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T
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Horizontaal
A. Man wiens hoofd door Samuël is
afgehakt, onzedige man
B. Woonplaats van Lot, Oom (familiair),
Zonnige plaats voor zwart geld
C. Overgrootmoeder van David,
betaling van Judas, Hawaïaanse
groet
D. Moeder van alle mensen, Wat
gezongen worden tijdens aanbidding
E. Zoon van Elifaz (Gen 36:11),
automatisering sector
F. Opstandige zoon van David, Vader
maar ook popgroep, Bijbels ontzag
G. Woonplaats van Paus, Vrouw die
haar leven in dienst van God stelt
H. Afkorting 1e Bijbelboek, Opvolger
van Elia
I. Godsman die 100 profeten in grotten
verborg, Japanse soep
J. Een bepaalde, Overgrootvader van
David, Man van Maria
K. Telwoord, Voedsel nuttigen
L. Minister van onderwijs, Schoonvader
van Ruth, EO programma:
Wie is de …
M. Minuscuul deeltje, buitenaards wezen
N. Moeder, Wat Job overkwam, Ja
(Hebreeuws)
O. Eerste man van Batseba, Groen
eetbaar bolletje
P. Afgod waar kinderen aan geofferd
werden, bijwoord
Q. Muzieknoot, Iemand die bij God
namens anderen voorspraak doet
R. Eerste vrouw van Jakob, Ergens …
voor staan, Omroep, heftig
S. Zoon van Peleg (Gen. 11:18, HSV), Zo
… als Job, afscheiding
T. Waardeloze priester (1 Sam 1), Lui
en traag, Woord dat Joden niet
uitspreken

Verticaal
1. Vader van alle gelovigen,
Weggelopen slaaf
2. Elektronische band uit jaren 80,
… wie … toekomt
3. Kankerverwekkende stof, rivier
waaraan Moab grenst, eerste zoon
van Abraham
4. Uitroep (onbewuste verbastering van
God), moeder, eerste woord van veel
Skype berichten
5. Persoonlijk voornaamwoord, En
andere (afk.)
6. Nee (Hebreeuws), pastor in
protestantse kerk, onbehouwen
7. Voegwoord, Land waarvan Rabba
hoofdstad is, voornaam van acteur L.
Neeson
9. Overtreffende trap van ‘boos’, Zoon
van Gideon, na Chr.
10. Koosnaam voor oma, beroep van
Rachab
11. Onzedige vrouw, hulpmiddel om
potloodstrepen te verwijderen
12. Al kijkende (blind zijn)
13. Godsman die afgodenpriesters
verslaat, Spaans: Ja, Er boven op
14. Engelsman, profeet (1 Kon 16:7),
Woonplaats van Samuel
15. Instemming, Soort vlinder, Verenigd
koninkrijk (eng)
16. Heb (v.t.), Verenigde Naties, Heks in
Bijbel, Zoon van God
17. Bijvoeglijk naamwoord van iemand
met weinig haar, Natuur stenen
18. Gedrag van Joden in woestijn,
Voegwoord, Getemd, Bijwoord
19. Eiland in Seychellen, Chemische
verbinding (lijkt op 2e naam van
Hadassa)
20. Raad van hogepriesters,
vliegveldcode voor Milaan, heftig

Nieuwe stijl

Oplossing
1
A

Zoals u ongetwijfeld is opgevallen,
heeft het maandprogramma een
nieuwe stijl.

B
C
D
E
F

Aan het begin van 2020 is het logo
van Foursquare Church gewijzigd.
Om uniformiteit uit te dragen is heeft
Jefta ook haar logo aangepast.

G
H
I
J
K
L
M

Deze gelegenheid hebben we gelijk
aangepakt om het maandprogramma
een nieuwe stijl te geven.

N
O
P
Q
R
S

Graag horen wel wat u er van vindt.
En heeft u suggesties dan mag het
altijd gemaild worden naar:
kantoor@jefta.org
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Mysterie zin

Z OM E R

I N

N E D E R L A N D

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. Simultaneous translation is provided and
headphones are available. Jefta is part of Rafaël Nederland, affiliated with Foursquare
Church International.

Kantoor :
Internet :
E-mail :
Telefoon :
Bank
:

Voorerf 23, 4824 GM Breda
www.jefta.org
kantoor@jefta.org
076-5717575
NL14 ABNA 0409952184

