M AA N D P R O G R A M M A
Oktober
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)

Kijk voor eventuele wijzigingen op
www.jefta.org

Agenda - Oktober 2020
Datum
Zondag 4 Oktober
Zondag 11 Oktober
Zondag 18 Oktober
Zondag 25 Oktober
Zondag 1 November

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

Spreker:
Hans van der Meulen

Kinderdienst:
Aanwezig

Henk Rothuizen

Aanwezig

Hans van der Meulen

Aanwezig

Philip van Kesteren

Aanwezig

Hans van der Meulen

Aanwezig

Let op: in deze Corona tijd kan huisgroep bijeenkomsten
gewijzigd zijn. Bij twijfel neem contact op met HG leiders.

Huisgroepen
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

Breda Heusdenhout
Breda Noord

Roy Valenteyn

Belgiëplein 7
06-11428123

Elke woensdagavond,
20.00 u.

Jong Volwassen

Tanja Heeren
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

Een tijd van verandering.
De impact van de wereldwijde coronacrisis op de kerk valt niet te ontkennen.
Collega’s die ik spreek, in de stad of
in het land, vertellen allemaal een
soortgelijk verhaal. Een halfjaar na de
uitbraak zijn de meeste kerken wel weer
begonnen met zondagse diensten. Met
alle beperkingen die hierbij horen: op
afstand van elkaar, zonder te zingen,
vaak ook zonder koffie-drinken, soms
zonder kinderdiensten, meestal zonder
avondmaal te vieren. Natuurlijk zijn er
verschillende invullingen, afhankelijk
van groepsgrootte en beschikbare
faciliteiten.

Je zou er onzeker van kunnen worden…
Dat is een heel gebruikelijke reactie op
veranderingen. Toch kunnen we leven
vanuit vertrouwen, vanuit geloof. Juist in
tijden van verandering.
God is natuurlijk niet de bron van ziekte
en dood. Dat past niet bij wie Hij is.

Hij is de geneesheer (zie bijv. Jesaja 53:5).
Het is juist in tijden van onzekerheid, van
ziekte, van lijden, van verandering dat we
Zijn nabijheid bijzonder kunnen ervaren.
Juist in onzekere tijden wil God onze
zekerheid zijn:
Ook in Jefta ervaren we de beperkingen: de God die er zijn zal (Exodus 3:14).
ook wij zingen niet, een deel van de
gemeente mijdt grote groepen en dus En er is die prachtige belofte van
ook de zondagse samenkomst. En een bescherming voor de kerk, die belofte
deel van de gemeente vindt het wel die Jezus uit-sprak in Matteüs 16
prettig, een vrije zondagochtend: ‘ik kijk 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots
wel een dienst op internet’. Of: ‘als er waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de
niet gezongen wordt, kom ik niet’. Ook poorten van het dodenrijk zullen haar
in de huisgroepen zijn veranderingen: niet kunnen overweldigen.
sommigen komen samen in het Jeftakantoor, sommigen in huis, sommigen in Ook in ons persoonlijk leven komen
fundamentele vragen naar boven: ‘wat
een video-call.
betekent het voor mij om deel te zijn van
Ik
heb
ondertussen
een
aantal een kerk?’ Of: ‘wat betekent geloof voor
commentaren en artikelen gelezen van mij in deze onzekere tijd?’
onderzoekers en/of deskundigen over
deze tijd. Wat mij opvalt is dat niemand Mijn gebed, mijn hoop en mijn wens is
pasklare antwoorden heeft. Wordt alles dat de kerk na deze corona-crisis een
ooit weer zoals het was? Of gaat de kerk update (of upgrade) heeft ondergaan.
Een update, zodat het een uitnodigende
in versneld tempo blijvend veranderen?
plaats zal zijn voor de hedendaagse
Ik heb natuurlijk ook niet de antwoorden mens, of die nu gelovig is of zoekend.
op deze vragen. Maar dat het een tijd
van verandering is en dat het nooit meer En ik hoop dat wij, gelovigen, flexibel
wordt zoals het was, daarvan ben ik wel genoeg zijn, om mee te bewegen en op
de Heer te vertrouwen. Om niet, vanuit
overtuigd.

onzekerheid te gaan mopperen en terug
verlangen naar vroegere tijden. Maar om
te leven vanuit de verwachting dat het
beter wordt. Want de kerk, ik bedoel
dan niet het instituut, of het gebouw,
maar ik bedoel de gemeenschap van
gelovigen. Een groep mede-reizigers,
samen oprecht zoekend om te leven in
gemeenschap met Vader, Zoon en Geest.
De kerk als gemeenschap waar het leven
met God en met elkaar gedeeld wordt,
een open gemeenschap waar iedereen
welkom is.

Het is, denk ik, belangrijk om te bidden
in deze tijd. Bidden dat we de zachte
fluisterstem van de Heilige Geest zullen
horen. Bidden dat we in staat zullen zijn
om mee te bewegen. Bidden dat we
steeds meer, als gemeente, tot zegen
zullen zijn voor de mensen om ons heen.
Als je bidt, wil je dan ook aan de andere
kerken in Breda denken? Ook zij gaan
door dit proces heen en zoeken hun weg.
Bid je mee?

Niet afgezonderd van de wereld om
ons heen, maar verbonden door alle
relaties die we onderhouden. Die kerk,
waarvan Jezus het hoofd is, is het middel
waardoor Gods liefde zichtbaar wordt.
(zie Efeze 4:15,16) En over die kerk ben ik Hans
razend enthousiast!
van der Meulen

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

Michiel Pater gaat naar een bijbelschool in Zweden
De school is onderdeel van de organisatie Torchbearers International uit
Engeland. De leraren zijn internationaal
en hebben goede kennis van de bijbel,
maar de nadruk ligt op het persoonlijke.
Het doel is dat je groeit in je relatie met
God, met anderen en een zegen kan
zijn voor je omgeving.
De website van de school:
https://www.holsby.org/
Afgelopen zomer ben ik voor de tweede
keer kort naar Zweden geweest om
naar een bijbelschool te gaan. Wanneer
ik daar kom sta ik verbaasd over hoe
bijzonder het daar is. Naast de mooie
natuur, de mensen, de studies en de
leuke activiteiten is Gods aanwezigheid
duidelijk merkbaar.
Na met diverse mensen daar gesproken
te hebben, kreeg ik het verlangen om
hier voor een langere tijd naar toe te
gaan om de school te volgen. Het plan
is om vanaf begin oktober voor 6 á 9
maanden te gaan.

Michiel Pater
Het bestuur van Jefta is positief over
Michiel’s initiatief en beveelt van
harte financiële ondersteuning aan. U
kunt uw gift voor Michiel overmaken
op de bankrekening van Jefta onder
vermelding van “Gift Michiel Pater”.
“Wij richten ons niet op de zichtbare
dingen, maar op de onzichtbare,
want de zichtbare dingen zijn
tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.”
– 2 Korintiërs 4 : 18

VERJAA RDAG EN O KTO B E R

Juan
Gary
Milca
Esther
Marion
Ger
Ben
Carin
Otis
Klaas
Johan
Martin
Elianne
Janneke
Loes
Ilse

van Riet
Smith
v/d Assem
Valenteyn
v/d Meulen
den Bakker
van Buitenen
van Buitenen
Braaksma
Kousemaker
Konings
Stehouwer
Versluis
Koetsveld
Hoeben
de Groot

02
03
05
06
07
09
14
15
15
15
17
17
19
21
25
31

Jefta praise:

Hart, hoofd en handen!

Een paar maanden geleden heb ik in
onze huisgroep een project geleid
genaamd ‘Chazown’, het Hebreeuwse
woord voor ‘visie’. Toen ik dit project
zelf in Amerika volgde 4 jaar geleden
ben ik tot de conclusie gekomen dat
het mijn grootste passie is om mensen
in aanbidding te leiden, te leren om echt
te zijn en God te zoeken en dit alles door
ook hier zelf een voorbeeld in te zijn.
Hoewel ik dit keer niet zozeer met mijn
eigen ‘Chazown’ bezig was, sprak God
wel tot mij over mijn eigen roeping.
Dat was het moment dat ik eraan dacht
om toch de praise leiding weer van
Vianne over te nemen, zou zij immers
snel bevallen van de prachtige Sverre!

Na gebed en overleg heb ik de keuze
gemaakt om het team wederom te leiden.
Supermooi en ook weer spannend, maar
ik vertrouw erop dat God ons leidt en ik
zie uit naar de toekomst!
Om te blijven leren en investeren
in mijn talent heb ik daarnaast ook
besloten de Mozaiek Worship College
te gaan volgen, een training voor
aanbiddingsleiders en muzikanten om te
groeien in hun bediening. Mozaiek is een
grote gemeente in Veenendaal (onder
leiding van de wellicht bij u bekende
Kees Kaayenoord), waarvan we als
praiseteam al enkele keren de Worship
Conference van hebben bijgewoond.
De 8 maanden durende school focust
op 3 gebieden; het hart, het hoofd en
de handen. Groeien in je liefde voor
God, groeien in het kennen van God
en Zijn Woord en het ontwikkelen van
je praktische muzikale vaardigheden.
Thema’s hierin zijn onder andere: de
Bijbel, de kerk, de aanbiddingsleider, het
team en muziek/creativiteit. Voor meer
informatie kunt u een kijkje nemen op de
website van Mozaiek Worship.
https://bit.ly/3kJpgsb
Ik ben ontzettend blij en trots deel uit
te maken van onze gemeente/familie
Jefta en zie er naar uit wat God ons en
onze omgeving gaat brengen en hoe wij
daarin met Hem mogen meewerken!

Joyce
Zijlstra

COVID-19 in Zuid Afrika
Met de uitbraak van COVID-19 heeft Jefta
haar zendingscollecte beschikbaar gesteld
aan het Genesis Care Centre, Port Shepstone,
Zuid Afrika. Dit verpleeghuis heeft 40 bedden
en een adherentiegebied met ruim 700.000
mensen. Een regio die geteisterd wordt door
AIDS/HIV, Tuberculose, werkeloosheid en nu
COVID-19. Het Genesis Care Centre wordt
professioneel aangestuurd en wordt al jaren
gesteund door Stichting Themba. De collecte is
volledig aangewend voor de aankoop van extra
beschermingsmiddelen voor zowel personeel
als patiënten. Op het moment lijkt de COVID-19
uitbraak beheersbaar, maar men vreest voor een
ramp als het virus in de communities en townships
voet aan de grond krijgt.

Khula Community Centre
Het derde project dat Stichting Themba steunt is
het Khula Community Centre. Khula ligt ruim 40
km landinwaarts, midden tussen de communities.
Khula heeft o.a. een creche voor ruim 100 kinderen
(zodat de moeders kunnen werken), verzorgt
naschoolse opvang met bijlessen en ondersteunt
de nabij gelegen scholen met lessen Engels,
wiskunde en muziek. Khula maakt maandelijks ruim
4.000 warme maaltijden voor de kinderen. Tijdens
de lockdown verzorgde Khula maaltijd pakketten
voor de kinderen uit de communities. Stichting
Themba kon hierbij financieel steunen.

Voor een goed beeld van het Genesis Care Centre Bid je mee voor deze prachtige projecten?
is dit recente filmpje beschikbaar op de website
Voor meer info: Anneke en Jan Rothuizen &
van Stichting Themba: https://bit.ly/33UydrF
Joanne en Marc Melissant

Rehoboth

Alfons en Yvonne van der Galiën, oprichters
van het kinderdorp Rehoboth, Port Shepstone,
Zuid Afrika, berichten dat iedereen, kinderen en
volwassenen, het goed maken. Gelukkig is niemand
besmet met het corona virus. De lockdown is
naar level 2 gegaan, zodat de scholen deels open
zijn gegaan. Dit brengt een enorme logistieke
uitdaging met zich mee. Bijna 80 kinderen die op
verschillende dagen naar verschillende scholen
gaan. In het kinderdorp wordt op het moment een
skills centrum gebouwd. Een werkplaats waar de
kinderen handvaardigheden als kleding naaien
zullen leren. Een nieuw initiatief dat de kansen van
de 80 weeskinderen vergoot als zij op eigen benen
komen te staan.

Doopdienst
Daniela Pinochet is afgelopen zondag
(20 september 2020) tijdens de
doopviering in de Asterplas gedoopt.
Tijdens de dienst heeft zij op het podium
ook afscheid genomen van Jefta. Ze
keert met haar dochtertje Olivia terug
naar Chili. Ze dankte alle mensen in
Jefta voor de fijne “community” die ze
hier heeft kunnen meemaken.
Ze heeft de afgelopen twee jaar veel
geleerd bij Jefta en is dankbaar voor de
groei in haar relatie met God. Het heeft
er uiteindelijk toe geleid om de stap te
nemen om gedoopt te worden.

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

