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Hij geeft brood aan alles wat leeft – 
eeuwig duurt zijn trouw –
Psalmen 136:25



Agenda  ̶  Oktober 2019                        Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org

Sept. dag aanvang Activiteit
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

Okt. dag aanvang Activiteit
2 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
5 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor
6 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Hans van der Meulen

Avondmaal Tienerdienst
9 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)

12 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor
13 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Piet Brinksma

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

Tienerdienst
23 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
26 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor
27 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  TED Talks

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

Nov. dag aanvang Activiteit
2 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor
3 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker:  Henk Rothuizen

Avondmaal Tienerdienst

For 
English 

speakers

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 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.



Abba Vader 

Mijn aardse vader is zo’n dertig jaar 
geleden overleden, nog voor onze kinderen 
geboren zijn. Ik heb goede herinneringen 
aan hem en hij heeft me op veel gebieden 
gevormd. Hij was iemand bij wie je om raad 
kon vragen, en die door en door integer 
was. Natuurlijk had hij ook zijn issues, net 
als ieder mens, maar ik ben blij dat ik aan 
hem eervolle herinneringen heb.

Ik ben zo’n vijftien jaar geleden tot 
levend geloof gekomen, dus heb ik een 
persoonlijke relatie met een andere Vader 
gekregen. En ondanks dat die relatie 
natuurlijk een ander karakter heeft, denk 
ik dat er ook veel gelijkenissen zijn. Mijn 
hemelse Vader vormt mij ook, en ook aan 
Hem kan ik raad vragen. Ook Hij is door en 
door eerlijk en rechtvaardig.

Soms besef ik vaak niet, wat een voorrecht 
het is om God “Onze Vader” te kunnen 
noemen. Je vergeet na een tijd hoe 
bijzonder dat eigenlijk is.

Steeds als ik voor mezelf in stilte ga bidden, 
dan start ik meestal met het ‘Onze Vader’, 
waarna het persoonlijke gebed volgt. Dit 
gebed heb ik zo vaak gebeden, dat ik vaak 
pas bij de derde zin, mijn gedachten ook 
heb afgestemd op het gebed. Dan denk 
ik wel eens dat het “U gedeelte” (Uw 
koningkrijk, Uw wil) al voorbij is, en ik pas 
ingetuned ben als het “Ons gedeelte” (Ons 
brood, Onze schuld, Onze redding van 
het kwaad). Daarom ben ik blij dat er nog 
een deel achter komt (Want van U is het 
koninkrijk, de macht en de heerlijkheid). 
Maar na dit onze Vader (waarbij ik bewust 
wil voorkomen om het geen “Mantra 
gebed” te laten worden) ben ik wel in 

een toestand gekomen, waarin ik al mijn 
aandacht op God kan richten, en is mijn 
persoonlijke gebed daarna, ook echt 
persoonlijk.

En ik ben blij dat dit gebed begint met 
“Onze Vader”. Beide woorden zijn heel 
belangrijk voor me. “Onze” omdat dit de 
mogelijkheid laat zien om een echte relatie 
met Hem te mogen hebben en “Vader”, 
omdat dit iets zegt over hoe Hij voor ons 
is. De wachtende Vader die blij is dat we bij 
Hem thuis zijn gekomen.

Allen die door de Geest van God worden 
geleid, zijn kinderen van God. U hebt de 
Geest niet ontvangen om opnieuw als 
slaven in angst te leven, u hebt de Geest 
ontvangen om Gods kinderen te zijn, en 
om hem te kunnen aanroepen met “Abba, 
Vader”. De Geest zelf verzekert onze geest 
dat wij Gods kinderen zijn.  
(Rom. 8:14-16, NBV)

Ben  
van Buitenen



v e r j a a r d a g e n  o k t
Juan van Riet 02
Gary Smith 03
Milca v. d. Assem 05
Esther Valenteyn 06
Marion v. d. Meulen 07
Ger den Bakker 09
Ben van Buitenen 14
Carin van Buitenen 15
Otis Braaksma 15
Klaas Kousemaker 15
Johan Konings 17
Martin Stehouwer 17
Elianne Versluis 19
Janneke Koetsveld 21
Loes Hoeben 25

Connected!

Het leven draait erom 
verbonden te zijn met elkaar. 
Via SnapChat, Instagram, Twitter, LinkedIn 
en Facebook zijn we dagelijks bezig elkaar 
te vinden en te connecten. 

Maar zijn we wel echt verbonden? Wat 
weten we nu eigenlijk echt van de mensen 
waarmee we verbonden zijn op social 
media? 

En wijzelf, delen we alles van ons leven, 
of maken we een keuze wat we wel en 
niet delen? Zijn we verbonden op een 
diep niveau of zijn we bezig een prachtig 
beeld op te zetten waarvan we willen dat 
anderen zien?

En hoe zit het dan met God? Is Hij te 
vinden op LinkedIn? En welk beeld krijgen 
we van God? Een diepgaand beeld waarin 
we Hem leren kennen of zien we maar een 
stukje?

We willen jullie uitnodigen om samen 
dieper op dit thema in te gaan, God en 
elkaar te ontmoeten, te sporten, spelletjes 
te spelen en heel veel plezier te maken. 
Schrijf je binnenkort in via  
www.rafael.nl/uturn2019  
zodat je erbij bent:  
11-13 oktober in Helvoirt!

Be connected and feel the connection:  
Alive through resurrection. 

U-turn  (voor  jongeren)

Op woensdag 28 augustus is een jongen 
uit het kinderdorp Rehoboth aan zijn 
oor geopereerd. Zodra hij opgeknapt 
is wordt hij ook aan zijn andere oor 
geopereerd. De operaties worden 
bekostigd met de Jefta zendingscollecte 
die voor Rehoboth gehouden is.



Hallo lieve Jefta!

Een paar weken geleden ben ik veilig 
aangekomen in het mooie Nieuw-
Zeeland, waar ik met open armen 
ontvangen ben en opgenomen ben in 
de gemeenschap. Heel fijn om terug 
te zijn!

Zoals meesten van jullie weten, ben 
ik op dit moment in Nieuw-Zeeland 
waar ik werk voor Jeugd met een 
Opdracht als staff en waar mijn 
grootste focus discipelschap zal zijn 
in de Discipleship Training School 
(DTS). Op dit moment, aangezien de training nog niet is begonnen, 
begint 21 Oktober, ben ik aan het werk op het kantoor en hou ik me bezig met dingen 
als media, het verwerken van aanmeldingen etc. 

Ik wil jullie ontzettend bedanken voor al jullie support, bemoediging en gebed. Jullie 
zijn een ontzettend warm bad en ik voel me gezegend dat ik deel uit mag maken van 
zo'n mooie gemeente als Jefta.

Mochten jullie graag op de hoogte willen blijven van mijn werk daar, stuur een email 
naar irisbeate@hotmail.com en dan zet ik je op de lijst voor mijn nieuwsbrieven.

Mochten jullie het op het hart hebben om mij eenmalig of maandelijks te sponsoren 
dan kan dat via:

NL 38 RABO 0326521062  
t.a.v. JmeO te Heerde 
o.v.v. "2665 Serving the nations"

Giften via deze rekening zijn belastingaftrekbaar, "2665 serving the nations" is 
belangrijk om te vermelden, aangezien dat de naam is van mijn persoonlijke account.

Heel veel liefs en heel veel zegen!

 
Iris Riemersma



Fotografie: Philip van Kesteren



Bijbelstudie: Rechters

In November wordt op de dinsdagavonden door Ben van 
Buitenen een bijbelstudie gegeven over het bijbel  boek 
rechters. Het is een boek dat vele vragen oproept, zoals: 
Het bedrog, geweld en ethische moraal in de verhalen lijken 
haaks te staan op het karakter van God. De bevrijding van 
het volk wordt soms bereikt op een hoogst bedenkelijk 
wijze. Wat is de functie van dit boek in de Bijbel? Wat 
kunnen we van dit boek leren? 

In deze studie willen we dieper naar de tekst kijken en proberen antwoorden te vinden op deze en 
andere vragen. Het  zal plaatsvinden op vier dinsdagavonden van 20.00-22.00 op het Jefta kantoor. De 
verschillende avonden behandelen verschillende onderdelen maar zijn niet los van elkaar te volgen:

1. Plaats van ‘Rechters’ in de Bijbel, Context, indeling en boodschap 
2. Gideon en Abimelech 
3. Deborah, Jefta en Samson 
4. De twee levieten en de vertaling naar deze tijd

Aan het eind van de eerste drie avonden worden een aantal spannende vragen meegegeven om je 
alvast voor te kunnen bereiden op de volgende lesavond.

Opgeven kan via kantoor@jefta.org

thema

Kanaries Krokodillen Krabben 

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

29-sep-19
Paulus gaat in 
Jezus geloven

Marina & Annemiek

06-okt-19
Paulus reist rond 
en verteld over 

Jezus
Tabitha John

13-okt-19
Paulus komt op 

zee in een storm 
terecht

Tanja
(John vliegende keep, schoolvakantie)

20-okt-19
Een lied over de 

tempel
Eugenie Jeanne

27-okt-19
Paulus schrijft een 

brief
Eveline & Anne-Renske

03-nov-19
God redt iedereen 

die gelooft
John & Tanja

Rooster kinderkerk Oktober



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

evangelische kerk Breda

Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel

De Jefta Privacy Verklaring vindt u op de website www.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
Heusdenhoutseweg 64  
076-5812978

Om de twee weken  
Woensdagavond

Breda Noord Roy Valenteyn
Belgiëplein 7  
06-11428123

Elke week  
Op woensdagavond,  
20.00 uur

Jong Volwassen
Anne-Renske Plasman 
Sören van Vugt

Wisselende locatie Elke week

Jong Volwassen 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 en Chriselle Various locations
Every two weeks  
For more info, contact Jefta office 


