M AA N D P R O G R A M M A
September
2020

Toen liet God in de kom van het dal bij
Lechi de aarde openbarsten. Er kwam
water uit en Simson dronk ervan, zodat
hij weer helemaal op krachten kwam. En
hij noemde die bron, die tot op de dag
van vandaag bij Lechi is te vinden, EnHakkore.
Rechters 15:19 (NBV)

Kijk voor eventuele wijzigingen op
www.jefta.org

Agenda - September 2020
Datum
Zondag 30 augustus

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

Spreker:
Richard Klomp

Kinderdienst:
Aanwezig

Hans van der Meulen

Aanwezig

Johan / Jeanne / Ben

Aanwezig

Hans van der Meulen

Aanwezig

Jan Dees

Aanwezig

Hans van der Meulen

Aanwezig

Huisgroep

Leider(s) voor info

Adres

Dag/frequentie

Haagse Beemden

Hans van Buitenen

Kesterenlaan 84
06-19940692

Elke woensdagavond,
20.00 u.

Heusdenhoutseweg 64
076-5812978

Woensdagavond
om de twee weken

Zondag 6 September
Zondag 13 September
Zondag 20 September
Zondag 27 September
Zondag 4 September

Huisgroepen

Breda Heusdenhout
Breda Noord

Roy Valenteyn

Belgiëplein 7
06-11428123

Elke woensdagavond,
20.00 u.

Jong Volwassen

Anne-Renske Plasman
Sören van Vugt

Wisselende locatie

Elke week

Jong Volwassen

Johan Konings

Wisselende locatie
06-40167248

Elke week

Breda Zuid

Lans en Jeanne Bovenberg

Golfstraat 2

Donderdagavond
Om de twee weken 20.00 u.

Vrouwen groep

Marina van der Meulen

Wisselende locatie

Om de twee weken

English ladies fellowship

Jeanne Bovenberg en
Chriselle Bruwer

Various locations

Every two weeks For more
info, contact Jefta office

Mannen onbijt

Gary Smith

Wisselende locatie

Elke zaterdagmorgen

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

Vragen!?
Op dinsdag 18 augustus was er weer
een persconferentie van Mark Rutte,
met spanning heb ik geluisterd via mijn
telefoon. Werk gerelateerd was het
van belang om te weten of de regels
versoepeld of aangescherpt gingen
worden, ook privé was het spannend of
een familie-uitje de zaterdag erna door
kon gaan.
De afgelopen periode kreeg ik veel
vragen van collega’s wat we bijvoorbeeld
na 1 september gaan doen. Blijven we
nog steeds thuis werken of mogen we
al naar kantoor en als we naar kantoor
mogen, hoe gaat dat dan, hoeveel
collega’s mogen er zijn en kunnen we
dan genoeg afstand houden?
Op sommige vragen kan ik inmiddels
wel antwoord geven omdat we dat al
onderzocht hebben, maar de vraag
hoelang de “werk thuis indien mogelijk”
nog gehanteerd zou worden was nog
niet bekend. Deze vraag ontving ik
wekelijks van mijn collega’s. Tijdens
de persconferentie is aangegeven dat
deze maatregel nog steeds gehanteerd
zal blijven. Dit geeft gelukkig voor nu
meer duidelijkheid, maar een einddatum
is er nog niet, de vraag hierover zal
dus gesteld blijven worden door mijn
collega’s

Het zal bij velen van jullie niet anders
zijn en vragen zullen er zeker altijd zijn
in deze situatie en of dit nu privé of werk
gerelateerd is maakt niet zoveel uit. Het
lastige zijn de antwoorden, soms zijn
deze er gewoon weg nog niet en blijf je
vraag nog onbeantwoord.
Nu we weer een nieuw seizoen ingaan,
de scholen weer gaan beginnen en ook
Jefta het nieuwe seizoen opstart, zullen
hierover ook genoeg vragen zijn. Hoe
gaat het op school, moeten we afstand
houden of niet? Wel of geen mondkapje?
Wanneer mogen we weer zingen bij
Jefta, zomaar een aantal vragen die je
bezig kunnen houden.
Naast de vragen die er zijn over Corona,
kunnen er natuurlijk ook tal van andere
vragen zijn die je bezig houden en
waarin je naar antwoorden opzoek bent.
De vragen die je hebt kunnen simpel zijn
van wat zou ik graag willen eten vandaag
tot serieuzere levensvragen.

Het is denk ik ook wel goed om jezelf
af en toe wat vragen te stellen en zaken
die je al een tijdje aanneemt omdat ze
zo zijn, daar eens een goede vraag over
te stellen. Waarom doe ik dit op deze
manier, kan het ook anders of is het
goed zo? Zo blijf je er over na denken
en train je jezelf om hiermee bezig te
Ik merk bij mijn collega’s dat sommige dit zijn, het kan je mooie nieuwe inzichten
helemaal prima vinden en andere dit nog geven.
al lastig, ze missen het directe contact met
collega’s en het vaste ritme. Voor deze Uiteraard kan het aan de andere kant
collega’s proberen we het één en ander soms ook beklemmend werken als je
te regelen, soms met goed resultaat en graag al een antwoord wil hebben op
soms moeten ze helaas nog even in deze een vraag, maar je hebt het nog niet.
situatie verder blijven werken.

😊

Soms duurt het gewoon weg wat langer
voordat er een antwoord is, we kunnen
dan niet meer doen dan geduld hebben,
we leven in een maatschappij waarin
alles nu moet en vaak ook kan, dan is
wachten op antwoord soms wat lastig.

geven. (Jeremia 29.11) Dit helpt me soms
om de vragen in perspectief te zien, rust
te pakken en het vertrouwen te hebben
dat het allemaal goed komt!

Jeremia 29
11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt
Het kan ook zo zijn dat antwoorden in de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen,
gedeeltes komen, niet gelijk naar de niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
eindstreep, maar stap voor stap worden toekomst geven.(NBV)
gedeeltes van je vraag beantwoord.
Ik wens jullie een mooi nieuw seizoen
Het helpt uiteraard wel om actief met je toe in Jefta, op school en bij alle andere
vragen aan de slag te gaan en er meer activiteiten die weer opstarten!
informatie over op te zoeken of er met
Groeten!
familie of vrienden over te praten.
Bij alle vragen die er zijn, denk ik af en
toe wel eens aan de volgende tekst: Mijn
plan met jullie staat vast spreekt de Heer.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie
ongeluk, ik zal je een hoopvolle toekomst Klaas Kousemaker

Nog steeds van kracht!!
De belangrijkste uitgangspunten op dit
moment zijn:
- 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.
- Er is kinderdienst en crèche.
- Ontmoeting na de dienst op het
plein
Groeten en zegen,
Bestuur van Jefta

Uitnodiging
Bij Ben en Carin van Buitenen gaat vanaf dinsdag 15 september 2020
een Alpha cursus van start. In circa tien interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Na een
heerlijke warme maaltijd, beginnen we met koffie en luister je naar
een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander
onderwerp centraal waarover je met de andere Alpha-deelnemers
doorpraat. De cursus is gratis en wordt gegeven van 18.30 tot 22.00
aan de Jan van Scorelstraat 65 in Oosterhout. Of je jong of oud,
gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom! Kijk voor
Meedoen? Stuur dan een e-mail naar bvbuitenen@gmail.com
meer informatie op alphacursus.nl.

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 oktober-november 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

VERJAA RDAG EN S E P T E MB E R

Anneke
Yvonne
Daniëlle
Maja
Novia
Tom
Janelle
Tabitha
Vianne
Kees-Jan
Anja
Rudy
Susanna
Bob
Veronica
Gerda
Jiska
Jolanda

Rothuizen
van Druten-Batten
Bovenberg
Bieren-Strucker
Hitipeuw
Stehouwer
Ntukabumwe
de Boks
van Vugt - den Braven
Riemersma
van Campenhout
Valenteyn
Schilling-Vince
v. d. Meulen
Konings
Heijkoop
Valenteyn-Hidden
Riemersma-Schotanus

02
02
04
09
09
12
13
14
17
19
19
20
22
24
24
27
27
29

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

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

Beste mensen,
Lang geleden dat we elkaar hebben gezien of hebben samengewerkt.
Sinds mijn vertrek naar de parochies van Rijen en Dongen is het
contact vanzelfsprekend minder. Maar 'uit het oog' betekent nog niet
'uit het hart'. Met liefde denk ik aan jullie terug.

kerken bij jullie in Breda en bij ons in Dongen en Rijen. Jezus Christus
heeft gebeden voor een innige eenheid van zijn volgelingen, zo
innig één zoals hij en de Vader één zijn. Om die eenheid te kunnen
bereiken is nog een lange weg te gaan. Maar we zullen zeker ook
open moeten gaan voor elkaar, zoals we open willen gaan voor God.
Ook wanneer we nog niet zover zijn dat we zó innig één zijn, is het
goed om elke mogelijkheid aan te pakken om elkaar te ontmoeten,
samen te werken en samen te bidden. Zo kunnen we de Heilige Geest
de kans geven om zijn werk onder ons te doen.

Ik ben blij dat ik in jullie brief mag lezen dat jullie ook per 1 juli weer
samen komen. Ik zie ook dat mijn goede collega Hans van der Meulen
nog steeds zijn diensten bij jullie kan aanbieden. Mijn gebed is voor
hem, zijn gezin en voor jullie allen.
Binnen het Lichaam van Christus heeft jullie gemeenschap van Jefta
steeds een bijzonder talent laten zien om andere kleine kerken
We blijven God prijzen voor zijn werk in deze wereld, we blijven hem in Breda te bereiken. Een talent dat, zo meen ik belangrijk is voor
danken voor het vele goede dat we krijgen, elke dag opnieuw, en jullie eigen Christelijke vitaliteit, maar ook een talent waarmee je de
we proberen elkaar vast te houden in Jezus de Christus, die mens eenheid van de christenen in heel Breda kunt dienen. Ik besluit mijn
geworden is zoals wij, maar tevens Gods Zoon is en gekomen is mail met een Christelijke groet en vanuit het besef van de eenheid
om ons vanuit onze isolatie terug bij elkaar en bij God te brengen. van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest:
Ik wens jullie toe dat jullie met de samenkomsten opnieuw de De éne God.
gelovigen kunnen bereiken, die jullie tevoren hebben bereikt, en
liefst nog meer.
Pax et Bonum (Vrede en alle goeds)
Natuurlijk is mijn gebed ook voor de eenheid van de christelijke Rob van Uden

Interkerkelijk tieneravond
Komend seizoen start er een nieuw interkerkelijk initiatief voor
alle tieners. Onder jongerenwerkers van verschillende gemeenten
in Breda is het verlangen ontstaan om bijeenkomsten voor tieners
gezamenlijk te organiseren. De belangrijkste reden van dit nieuwe
initiatief is dat christelijke jongeren elkaar kunnen ontmoeten
tijdens leuke activiteiten.
De opening van het nieuwe seizoen staat gepland op zaterdag
19 september. Onder het genot van een heerlijke barbecue is er
gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Uiteraard staan
er een aantal toffe spellen op het programma die deze gezellige
kennismaking compleet maakt. Het programma voor de tieners van
9-12 jaar (bovenbouw basisschool) is van 16.30 - 18.45 uur. In het
vervolg zien zij elkaar 1x per maand. De middelbare scholieren (12+)
komen van 18:15 tot 21.30 uur bij elkaar, en ontmoeten elkaar 1x
per 2 weken. Locatie: kerk van de Nazarener, Odilia van Salmstraat
25 in Breda. Meld je van tevoren gratis aan door te mailen naar
tanjaheeren@live.nl (9-12 jaar) of azarja_langerak@hotmail.com
(12+). Voor vragen kun je terecht bij Azarja (T: 06-13948574).

“It is well with my soul”

Hallo beste Jeftanen,
Helaas hebben wij niet van iedereen persoonlijk afscheid kunnen
nemen, tijdens de laatste samenkomst die wij bijgewoond
hebben. Dus via deze weg willen we iedereen bedanken voor de
dingen die we samen gedeeld hebben.

Met verdriet delen wĳ u mee dat na een ziekte toch nog plotseling
overleden is onze lieve zus, schoonzus, tante en oudtante

Wilma Bouman

Bedankt voor het vertrouwen. Gods rijke Zegen toegewenst.
Hopelijk tot ziens.

☆Veenendaal, 28 december 1955

Groetjes, Jaap en Sandra Appeldoorn

† Breda, 12 juli 2020

Ineke en Wil
Nadine en Reinier
Daan, Sanne, Maartje, Abel
Wilco en Manoah
Anne-Roos, Marie-Lise
Anne en Ruben
Suze, Sofie, Siem
Henny en Corrie

Correspondentieadres:
Ineke en Wil Oskam
Koninginnelaan 54
3905 GJ Veenendaal
De uitvaart heeft op haar uitdrukkelijke wens
in besloten kring plaatsgevonden.

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

