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Onze Vader in de hemel, laat uw 
naam geheiligd worden, laat uw 
koninkrijk komen en uw wil gedaan 
worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij 
nodig hebben. 
Mat 6:9b-11 (NBV)



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

Nov. dag aanvang Activiteit
27 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
30 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor

Dec. dag aanvang Activiteit
1 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Philip v. Kesteren

Avondmaal
4 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
7 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor
8 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans v/d Meulen

Tienerdienst
11 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
14 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor
15 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Johan Konings

Tienerdienst
18 Wo 10.00 u. Huisgroepen en JoVo's (adressen zie achterin)
21 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor
22 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: Hans v/d Meulen

Tienerdienst
24 di 19.00 u. Kerst avond dienst

(Familiedienst met toneel)
29 Zo 11.00 u. Eindejaar dienst

Jan. dag aanvang Activiteit
4 Za 10.00 u. Gebedsuur op Jefta kantoor
5 Zo 11.00 u. Dienst in het Gr. Engelb. Spreker: 

Avondmaal

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. 
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. 



‘Lef om los te laten’  

Dit jaar vier ik mijn dertigste jaar  in 
Nederland. En om deze mijlpaal te markeren, 
zal ik een poging doen om deze kolom 
meteen in het Nederlands te schrijven—en 
niet eerst in het Engels die dan vervolgens 
door manlief of mijn collega’s vertaald 
wordt en opgepoetst wordt tot een mooi 
verhaal. Ik laat het waarschijnlijk wel even 
nakijken, dat er per ongeluk geen gekke 
dingen insluipen, maar het liefst wil ik het 
laten staan als een onvolmaakt maar eerlijke 
poging om te communiceren wat in mij leeft. 
Niet makkelijk voor mij, een herstellende 
perfectionist, maar wel een stap in een 
gezonde richtings. 

Dit kolom is dus maar een stapje in een 
lange reis. En daarbij heb Ik op de laatste tijd 
onverwachts steun gekregen van de grootste 
dichter in de Bijbel, David. Zijn psalmen 
kunnen ontzettend mooi zijn—echte 
poëzie, maar ze kunnen soms ook rauw  
zijn-- noodkreten van een man die gebukt 
gaat onder zwaar weer in zijn leven. Davids 
psalmen zijn een verfrissend teken van lef. 
Keer op keer, in wisselende —vaak ernstige-- 
omstandigheden, zien we David kiezen om 
dichtbij God te zijn—en hij roept het uit in 
zijn vreugde en opluchting dat hij bij God 
mag komen als een gewone man, vol van de 
onvolmaaktheden die ons allen als mensen 
kenmerken. David mag vrijmoedig zijn 
omdat hij zeker is van Gods welkom. Davids 
psalmen laten dus een mooie combinatie 
zien: Gods liefde voor ons en onze vrije keuze 
om te vertrouwen, te rusten, in zijn liefde. 

Door veel met God om te gaan heeft David 
een diepe overtuiging van Gods liefde 
gekregen. En dat geeft hem lef om ‘echte 
mens’ te zijn, bijvoorbeeld:

-  Lef om God voor hulp te vragen, ook als 
de problemen waarin hij zit zijn‘eigen 
schuld’ zijn.

-  lef om God gewoon te vertellen wat hem 
dwarszit

-  Lef om pijn of verdriet te erkennen, ook 
als het op verlies lijkt.

-  Lef om te noemen waar hij op hoopt, ook 
als de ‘happy ending’ ver weg lijkt te zijn

-  Lef om God te prijzen, in elke situatie

In deze veeleisende wereld moeten we ook 
lef hebben om God te durven vertrouwen – 
dat hij ons echt ziet als zijn geliefde zoons en 
dochters—en vanuit deze relatie met Hem te 
leven. 
In dit decembermaand mogen we bemoedigd 
zijn met woorden uit de kerstevangelie: 

Lucas 2:14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde; hij vindt vreugde in de 
mensen’

God is ons welbehagen. Wat moderner 
vertaling: hij vindt vreugde in ons. Uiteindelijk 
hoeven we ons echt niet beter voor te doen 
dan we zijn. We zijn al ‘gewoon’ geliefd! 

‘Spelchecken’ is soms aanbevolen. Dat een 
ander ‘meekijkt in je schriftje’ mag ook, 
zeer zeker. Maar laten we in alles onze ogen 
gericht houden op Jezus. Hij is gekomen 
om ons leven in overvloed te geven.  Hij wil 
onvolmaakte mensen helpen om liefdevol en 
vol lef te leven!

Jeanne
Bovenberg



v e r j a a r d a g e n  d e c
Lisette Ntukabumwe 02

Marjan
Mepschen- 
van Kempen

08

Sarah Koetsveld 10
Jesse de Bruin 11
Eugenie v/d Assem 11
Joy Cathalina 12
Iris Riemersma 12
Faith Cathalina 12
Brigitte de Bruin 13
Antonia Nelemans-Santos 19
Corine den Bakker 21
Valensky Cathalina 25
Wilma Bouman 28
Petra v/d Meulen 30

thema

Kanaries Krokodillen Krabben 

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

24 november 2019 Wees blij Anne-Renske Eveline

1 december 2019 Zoek naar wijsheid Jeanne & Jolanda

8 december 2019 Hoe moet je leven Tanja John

15 december 2019
De liefde is zo 

sterk als.....
Marina en Annemiek

22 december 2019 Verdriet en troost Eugenie Tabitha

29 december 2019
God schept hemel 

en aarde
Anne-Renske & Eveline

5 januari 2020
De toren van 

Babel
Tanja John

Rooster kinderkerk December

Nu ook koffie vóór de 
diensten

We willen, bij wijze van proef, een aantal 
weken proberen hoe het bevalt om ook 
koffie te schenken voor de dienst.

Vanaf 10.30u tot 10.55u  
is   de koffiecorner open.  

Wees welkom!



Kerstdienst 24 december, 19:00 uur

Kerstmis, wat een prachtige tijd van het jaar!
Gezellige avonden, fonkelende lichtjes, decoraties, eten, familie en vrienden!  
En natuurlijk viert Jefta de geboorte van Christus met al deze leuke dingen!
Kerstavond wordt een speciale avond, en na de dienst willen we gluhwein, 
warme chocolademelk en desserts serveren, dus net als vorig jaar vragen  

we je om een heerlijke favoriete taart of dessert mee te nemen om te delen 
met uw Jefta familie.  

Breng je aanbod voor de dienst naar de keuken, op een dienblad en  
eventueel ook een opscheplepel/mesje.

Vragen? Kom gewoon even binnen in de keuken voor een praatje!

With Christmas cheer! Zoë



Mannenontbijt
Al geruime tijd is er een groepje mannen die op zaterdagochtend met elkaar ontbijten. 
Tijdens dat ontbijt vertellen de mannen aan elkaar wat ze bezig houdt. Het is goed om 
zo nu en dan met gelijkgestemden eens van gedachten te kunnen wisselen. De mannen 
luisteren naar elkaars verhalen of geven soms ‘vaderlijke’ adviezen. Ook wordt er met 
en voor elkaar gebeden of gebeden voor anderen of voor de gemeente. Op het zelfde 
tijdstip is er overigens in het Jefta kantoor ook steeds een gebedsgroep die ook aan het 
bidden is voor noden binnen en buiten de gemeente.

Het mannenonbijt is zeker niet alleen een gebedsgroep. Het is ook gewoon gezellig, om 
elkaar wekelijks te zien en het leven te delen bij een lekker ontbijtje met lekkere hapjes 
en een heerlijk geurend kopje koffie.

De mannen van het mannenontbijt willen ook een keer een ‘open dag’ houden, op 
een manier die ook heel geschikt is om eventueel eens een vriend uit te nodigen, om 
eens op een andere manier kennis te maken met Jefta. Daarom is er op zaterdag 14 
december om 8.00 ’s ochtends een kerstbuffet bij ‘de Rooipannen’ in Breda. Dit is een 
horeca opleidingscentrum waar leerlingen 
oefenen met alle facetten van de horeca. 
De ervaring is dat het daar prima eten 
is. Bij voldoende deelname, zullen we 
overigens kunnen beschikken over een 
‘eigen’ ruimte.

Graag jezelf en eventuele gast vooraf 
aanmelden bij Karel Vrijenhoek.
De kosten zijn 11,50 euro per persoon.

Met
Jezus heb

je pas
écht een
kerst man

Zonder
Jezus is

kerst mis!
Jezus kwam

ook voor
de dwazen

uit het westen

Een verjaardag
vier je toch

ook niet zonder
de jarige?



Eind december gaat een lang gekoesterde 
wens in vervulling. Daan en ik verruilen 
dan ons geliefde Breda voor een leven 
in Israël.  Vanzelfsprekend raken we 
heel enthousiast van het idee dat we 
binnenkort  dichter bij zowel mijn ouders 
als Marloes zullen wonen. Daarnaast is het 
één groot avontuur. Een avontuur dat we 
samen met God beleven. Het ene wonder 
na het andere gebeurt voor onze ogen 
besloten er voor te gaan. 
Afgelopen zomer kreeg ik een mooie tekst 
waar ik met aan vast houd. In het Engels 
spreekt het wat sterker tot me dan de 
vertaling.  Wat fijn dat we dit niet alleen 
gaan doen en elke uitdaging die nog voor 
ons ligt met vertrouwen tegemoet gaan.

Afscheid nemen, daar ben ik niet zo goed 
in.  Daarom zeggen we liever ‘tot ziens’ en 
wie weet? Volgend jaar in Jeruzalem?

Wat is advent eigenlijk?
De advent is de benaming voor de aanloopperiode 
naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse 
woord adventus, dat komst betekent. 
In de adventsperiode bereiden we ons voor op het 
kerstfeest: het feest waarbij de geboorte van Jezus 
wordt herdacht. De adventskrans is uit het Duitse 
taalgebied over gewaaid. In de Scandinavische en 
Duitstalige landen zie je dat ook in de huisgezinnen 
en in de winkels adventskransen worden neergezet of 
opgehangen. Sommigen zien een verwantschap van de adventskrans met de kaarsen in 
het jodendom, die in dezelfde periode steeds een kaars meer aansteken.
De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich 
Wichern (1808–1881). Hij ving veel kinderen op uit armoedige gezinnen. De kinderen 
vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel 
een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd 
een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de 
adventskrans met dennengroen versierd. 

SHALOM & TOT ZIENS!



Jefta kantoor : Voorerf 23, 4824 GM  Breda

Internet : www.jefta.org

E-mail : Jefta kantoor@jefta.org

Telefoon : 076-5717575

Bank :  NL14 ABNA 0409952184 

NL40 INGB 0005690193

evangelische kerk Breda

Samenkomsten 
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 Jefta 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 
06-40167248

Elke week.  
Info: Johan Konings

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 Bovenberg en 
Chriselle Bruwer

Various locations
Every two weeks  
For more info, contact Jefta office 

Mannen onbijt Wisselende locatie Elke zaterdag morgen 


