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Jefta 

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

 
 

En Melchisedek, de koning van Salem, liet 
brood en wijn brengen. Hij was een priester 
van God, de Allerhoogste (Gen. 14:18) 



 

 
 
 

 

Agenda – September 2019  

Aug. dag aanvang Activiteit 

25 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Richard Klomp 
    tienerdienst 

28 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
31 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
Sep. dag aanvang Activiteit 

01 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Henk Rothuizen 
Avondmaal   geen tienerdienst 

04 Wo 19:45 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
07 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
08 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 kantoor 
15 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Jeanne Bovenberg 

    tienerdienst 

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

    tienerdienst 

25 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
28 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
29 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Philip van Kesteren 

    tienerdienst 

Okt. dag aanvang Activiteit 
02 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin) 
05 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 
06 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 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/


‘Waarom heet onze gemeente 
eigenlijk Jefta?’  

Zo af en toe word deze vraag me gesteld. 
Ik vraag me weleens af of die vraag ook 
gesteld zou worden als wij een 
veelvoorkomende naam als Bethel, 
Schuilplaats, Betlehem, Rehoboth of 
Hoeksteen gehad zouden hebben? 

Het leuke is dat als je ‘Jefta’ intypt in 
google samen met het woord ‘kerk’, dan 
heb je ons meteen te pakken. De andere 
namen die ik zojuist noemde leveren soms 
tientallen hits op van allerlei verschillende 
kerken uit verschillende plaatsen. Het is, 
meer dan dertig jaar geleden, een heel 
zoekmachinevriendelijke keus geweest. 

De geschiedenis van Jefta uit het boek 
Rechters 10 en 11 levert mooie maar ook 
moeilijkere associaties op. Het is mooi dat 
Jefta in het rijtje geloofshelden genoemd 
wordt in Hebreeën 11. 

Maar hoe zit dat nu met die gelofte?  
30 Hij beloofde de HEER: ‘Als u de 
Ammonieten aan mij uitlevert, 31dan zal 
het eerste dat me bij mijn behouden 
thuiskomst tegemoet komt voor u zijn; dat 
zal ik als brandoffer aan u opdragen.’ 

Waarschijnlijk had hij een rund of een 
schaap in gedachten. Het wordt wat 
morbide als blijkt dat zijn dochter hem bij 
thuiskomst tegemoet treedt. Ik behoor tot 
de mensen die geloven dat dit offer nooit 
voltrokken is, maar dat zijn dochter, 
vanwege Jefta’s gelofte, ongehuwd is 
gebleven. Maar dan nog vind ik het erg 
moeilijk. (Fijne vader ben je als je met je 
gelofte zo ingrijpend over de toekomst van 
je dochter beslist…) 

Maar waarom heet onze gemeente nu 
Jefta? Deze naam is gegeven of bedacht 
door Ap Verwaijen, de stichtende 
voorganger van Jefta. Ik heb hem even 
gebeld met deze vraag.  

Hij herinnerde zich drie redenen: 

− Hij vertelde me dat toen ze nadachten 
over een naam zijn vrouw Anita een 
droom had over een sleutelbos. 

− Ap vond toen zelf ‘Jefta’ al een leuke 
onderscheidende naam. De betekenis 
van de naam Jefta is zoiets als ‘God zal 
openen’. Dit sloot aan bij de droom van 
de sleutelbos. 

− Naar aanleiding van het verhaal uit 
Richteren, Jefta had zich omringd met 
een groep avonturiers. Hij was een 
soort Robin Hood van zijn tijd. De 
toenmalige groep gelovigen die een 
naam zochten voor hun kerk, was toen, 
en dat is eigenlijk altijd zo gebleven, 
een veelkleurig stelletje met grote 
dromen. Kerk-zijn is iets voor 
avonturiers. 

Ik ben blij met onze naam! 
Ga je mee op avontuur? 

 

 

 

 
 
 
 
 
Hans 
van der Meulen 

 
 

  



 

 

V E R J A A R D A G E N   S E P T .  
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Malcolm  Edwards 1 

Yvonne van Druten-Batten 2 

Emma  Philips-Zwart 2 

Anna  Rothuizen 2 

Daniëlle  Bovenberg 4 

Maja  Bieren-Strucker 9 

Claus  Steinbrecher 9 

Novia  Hitipeuw 9 

Tom  Stehouwer 12 

Janelle  Ntukabumwe 13 

Monique van Buitenen 14 

Tabitha de Boks 14 

Ruth  Anzola 16 

Vianne van Vugt 17 

Kees-Jan  Riemersma 19 

Anja van Campenhout 19 

Rudy  Valenteyn 20 

Susanna  Schilling 22 

Bob v. d. Meulen 24 

Marloes  Sonneveld 25 

Gerda  Heijkoop 27 

Jiska  Valenteyn 27 

Debbie  Braaksma 28 

Jolanda  Riemersma 29 

 

De Indiaantjes 

Op 13 juli zijn Frank en Lisette Mom in het 
huwelijk getreden.  

Echter slechts drie dagen na deze heugelijke 
dag, vertrokken Frank en Lisette naar 
Ahmedabad in India! Lisette volgt daar de 
master opleiding ‘Urban Housing’ (een studie 
over de relatie tussen stedelijke ontwikkeling 
en armoede) en Frank werkt daar als 
vrijwilliger bij de christelijke organisatie 
‘Community Care Center’. Hier kunnen 
armen (en vaak ouderen) terecht voor 

medische hulp of gebed en worden kinderen 
met een handicap ondersteund. Ook wordt 
met praktische zaken geholpen zoals het 
helpen met het vinden van een baan of het 
aanvragen van subsidies. 

 

 

Ondanks de wet ‘Freedom of Religion’, die 
evangelisatie verbiedt, geloven we Lisette 
door haar opleiding en Frank door zijn 
vrijwilligerswerk tot zegen kunnen zijn voor 
de mensen in deze streek.   

“Niet alles gaat even soepeltjes, maar we 
genieten van elke dag en we kijken uit naar 
wat gaat komen.” 

Gebedspunten: 

• Settelen in een nieuw land 

• De taalbarrière overtreden 

• Acclimatiseren aan het klimaat 

• Rust



Project Rehoboth - Marc en Joanne 

Vanaf maart 2019 werkten Marc en Joanne 3 maanden als vrijwilliger bij het Project Rehoboth 
Children’s Village in Zuid Afrika. Rehoboth is een kinderdorp waar 80 kinderen wonen, waarvan 
zo'n 60 HIV hebben. De kids wonen met z’n vijven bij een zogenoemde auntie, een 'moeder' die 
voor hen zorgt. Elk 'gezin' heeft z’n eigen huisje in het dorp. Rehoboth ligt in een prachtig, 
groen deel van dit grote land, dicht bij de kust en beslaat nog 8 hectare! Zondag 8 september 
zullen Marc en Joanne in de dienst hun verhaal persoonlijk met ons delen. Hierbij alvast een 
voorproefje. 

Het alledaagse leven in Rehoboth 

We werkten de doordeweekse dagen, en een enkele keer ook avonds of in het weekend. In 
tegenstelling tot wat wij in Nederland qua werk gewend zijn, hadden wij dus veel regelmaat.  

's Morgens, als het werk het toeliet, gingen we samen naar de dagopening. Daar wordt de dag 
begonnen met zingen, (vooral onze lokale collega’s kunnen prachtig zingen), een korte 
overdenking en gebed. Na een wen -en inwerkperiode hadden we beiden onze eigen 
zelfstandige taken bij het project. Marc werkte voornamelijk aan onderhoud en Joanne heeft 
het medische gedeelte van het project ondersteund. We hebben beide een fijne baan gehad, 
die genoeg vroeg van ons qua tijd en inzet. In onze vrije tijd hebben we wat hardgelopen.  

“…Onder de 18 graden is toch echt ‘freezing cold’…”  

Het leven in KwaZulu Natal, Zuid Afrika volgens Marc en Joanne óf volgens de locals:  
om 5 uur ‘s morgens 1,5 uur lopen naar je werk en dat ’s avonds weer terug. De zon zien 
opkomen uit de zee, fan-tas-tisch. Het geeft niet om je te bedenken op de oprit van de 
snelweg; gewoon omkeren en even spookrijden. Iedereen tante noemen, zelfs Marc (Auntie 
Joan en; …. Auntie Marc). Een baby op je rug en de boodschappen op je hoofd. Met z’n 
twintigen in een taxibusje. Hardlopen op je blote voeten, op Crocs kan ook, en dan ook nog 
heel snel zijn. Tevreden zijn met het weinige dat je hebt.  

Wat blijft je van zo’n avontuur nu het meeste bij? 

“De kinderen natuurlijk! Zelfs in 'maar' 3 maanden 
tijd leer je de meeste goed kennen, en ze zitten 
zeker in ons hoofd en hart. Wat een prachtige, 
schattige, ondeugende, individuen! Allemaal wel 
met een rugzakje, maar stuk voor stuk lief en 
speciaal! Ook waren we erg onder de indruk van het 
enthousiasme en het vertrouwen in God van de 
directie van het project Rehoboth, maar zeker ook 
van andere projecten die we in de omgeving 
hebben gezien.”  



“God is overal dezelfde!”   

In Rehoboth zijn, net als in Nederland, erg veel kerken en verschillende leren. Marc en Joanne 
hebben dan ook verschillende kerken bezocht. Ze gingen graag naar de Zulu kerk (Zulu is 
overigens de correcte naam voor een inwoner van regio Kwazulu Natal). Naar deze kerk namen 
we de kinderen van het project ook regelmatig mee. “Wat voor ons anders was, was het met 
z’n allen hardop bidden, en dan ook echt hard. Maar dat zijn de details natuurlijk, God is overal 
hetzelfde.” We ervaarden God door de bevestiging en rust in wat we aan het doen waren. 
Maar we ervaarden God ook door anderen heen. Een collega vrijwilliger die zich heeft laten 
dopen of horen en zien wat God heeft gedaan voor het project.  

Gezegend 

Vooraf hoopten we dat we echt wat konden doen en betekenen voor de kinderen; dat we tot 
zegen konden zijn. Maar we voelen ons nog veel meer gezegend dat we dit met z’n tweeën 
hebben kunnen doen! We zien dit als een enorme bonus. Ook zijn we weer extra dankbaar 
voor al het goede dat we in Nederland hebben. 

 
 

  

  

Christelijke Mystiek in Woord en Beeld 

Dr. Kick Bras 

Mystiek is de kunst van het omgaan met het mysterie van God, het goddelijke. Mystiek 
heeft in het christendom tot op de dag van vandaag een belangrijke rol gespeeld. Deze 
invloed is weergegeven in teksten, maar ook in beeldende kunst. Daarbij moeten we 
denken aan schilderijen, beeldhouwwerk, architectuur, muziek en meer. Kick Bras heeft 
hierover een boek gepubliceerd met de titel: 

“Oog in oog” Christelijke mystiek in woord en beeld. 

Hij bespreekt in dit boek de mystieke ervaring, mystieke beelden van God, Christus en de 
mens, de mystieke weg en de doorwerking van mystiek in maatschappelijke 
betrokkenheid.  

19 september houdt Kick hierover een inspirerende lezing. Aan de hand van de projecties 
en toelichting krijg je een goed inzicht in de religieuze en culturele betekenis van de 
christelijke mystiek. Niet alleen als cultureel erfgoed, maar ook als inspiratie voor deze tijd. 

Oog in oog, het ruim geïllustreerde boek, zal dan te koop zijn. (Trouw ★★★★★) 

Kick Bras (www.kickbras.nl) is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als 
onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, het wetenschappelijk 
instituut voor de bestudering van spiritualiteit.  

http://www.kickbras.nl/


Rafaël - Opleiding Theologie 

 

Wil je meer inzicht in de Bijbel en wil je uitgedaagd worden om dit in jouw leven toe te passen, 
of wil je extra toegerust worden voor een bediening, dan is de opleiding theologie van Rafaël 
wellicht wat voor jou. Deze opleiding is goed te combineren voor mensen met een baan of 
gezin. Deze opleiding is in zes modulen te volgen, waarbij je zelf kunt bepalen welke modules 
je wilt volgen.  

1. Inleiding en overzicht van alle boeken waaruit de Bijbel is opgebouwd. 
2. Wie is God en wat is het koninkrijk van God? 
3. Leer over de aanstaande Christus, redding en verlossing. 
4. Bijbels onderwijs over de gemeente en de heilige geest 
5. Exegese en prediking (de Bijbel begrijpen, interpreteren en uitleggen) 
6. Eschatologie (Jezus Christus, de terugkomende koning) 

Deze modules zijn als student (lessen volgen, huiswerk en examens) of als toehoorder te 
volgen (alleen lessen volgen) en worden zowel klassikaal als digitaal aangeboden. Ongeacht 

van hoe de modules gevolgt worden, zijn de kosten 295 euro per module. 

In september starten de klassikale lessen van module 4, maar alle modules zijn digitaal 
te volgen. 

Website: https://theologie.rafael.nl/ 

Meer info: theologie@rafaelnederlandinstituut.nl 

 

  

 
Familiedag 

Reserveer deze datum alvast in je agenda:  
Zondagmiddag 15 september,  
want dan is de Jefta familiedag  
gepland. In de komende tijd zal  
meer over deze dag bekend  
worden gemaakt. Het programma  
zal uiterlijk tot 19.00 doorlopen. 

 

Meer info: Karel Vrijenhoek 

 

https://theologie.rafael.nl/
mailto:theologie@rafaelnederlandinstituut.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 

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  

 
 

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

