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Nieuwsbrief

september/oktober 2021

Handelingen 2: 46
 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het
hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden

De scholen zijn weer begonnen. De vakantieperiode is voorbij. Hopelijk heb jij hiervan kunnen
genieten! We zijn blij dat we vanaf Pinksteren alweer kunnen samenkomen op zondag. En we
zien met verwachting uit naar de toekomst. De maatschappij is weer bijna ‘terug naar normaal’.
Ook als gemeente kunnen we weer activiteiten plannen en organiseren. Als gemeente willen
we, juist nu, van harte onze deuren openen voor alle ‘zinzoekende mensen’. Het Goede Nieuws
is voor iedereen.
Laten we bidden, voor Jefta én voor de kerken in Breda, dat de Heer, net als in de tijd van
Handelingen, dagelijks toe zal voegen.
Zondagdiensten

De diensten vinden plaats in het Graaf Engelbrechtcollege, Ganzerik 3, 4822RK Breda. Aanvang
is zoals altijd 11.00u.
Het betreft diensten van ca. 60 minuten waarin aanbidding, prediking en gebed een plaats
hebben. De kinderen blijven in de dienst (geen kinderdienst). Na de dienst er ruimte voor
ontmoeting en persoonlijk gebed.
Goed nieuws: Er kan weer gezongen worden. De basisregels corona blijven voorlopig nog van
kracht (1,5m afstand – registratie aan de zaal – handen wassen).
Spreekrooster

5 september
12 september
19 september
26 september

Hans van der Meulen
Johan Konings
Piet Brinksma
Hans van der Meulen

3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

Jeanne Bovenberg
Hans van der Meulen
Henk Rothuizen
Johan Konings
Hans van der Meulen

7 november

Aanbiddingsdienst

Doopdienst (12 september – 9.45u)

En we kunnen ook weer dopen!
Zondag 12 september om 9.45u aan de Asterdplas (Rietdijk 6, 4823 ZK Breda).
Aansluitend een feestelijke dienst in het Graaf Engelbrecht college om 11u.
Kennismakingsavond (woensdagavond 22 september – 20u)

Voor iedereen die nader wil kennismaken met Evangelische kerk Jefta organiseren
we een kennismakingsavond. Je ontmoet dan natuurlijk ook enkele mensen uit het
leidersteam. We vinden het fijn dat je deze avond bezoekt, voordat je besluit lid te worden van
Jefta. Je kunt je nog aanmelden voor deze avond op kantoor@jefta.org.
De avond vindt plaats in het kantoor van Jefta, Voorerf 23, 4824GM Breda.
Startzondag (26 september – met lekkere lunch)

Op deze zondag willen we met elkaar het nieuwe seizoen aftrappen. Van harte welkom!
Ook de verschillende huisgroepen zullen dan gepresenteerd worden.
We rekenen op je, ook met de lunch!
Locatie: Graaf Engelbrecht college – 11u tot 14u





In voorbereiding

Avond voor huisgroepleiders
Datum: - via datumprikker- in september
Communicatie rechtstreeks met betrokkenen.
Organisatie: Johan en Hans

Workshop ‘Lead like Jesus’
Datum: november 2021
Doelgroep: mensen die in het dagelijkse leven
leiding geven
Organisatie: Jan Rothuizen en Sören van Vugt

Financiën

Om geen gedoe met cash geld te hebben tijdens covid-periode wordt er tijdelijk niet
gecollecteerd tijdens de zondagse diensten. We nodigen je uit om je giften over te
maken naar NL14ABNA 0409952184 t.n.v. Rafael Gemeenschap Jefta.
Jefta is door de overheid erkend als ANBI en giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
Rafael Nederland nieuws

U-turn weekend Rafael Nederland – voor tieners (1-3 oktober)
Detailinformatie zal rechtstreeks aan de doelgroep beschikbaar worden gesteld.
Inspiratiedag voor kinder- en jongerenwerkers (9 oktober)
Detailinformatie zal rechtstreeks aan de doelgroep beschikbaar worden gesteld.
Rafael-conferentie (28 – 30 oktober)
Detailinformatie zal rechtstreeks aan de doelgroep beschikbaar worden gesteld.
Overig nieuws

Mini Festival georganiseerd door Connect Breda (2 oktober 2021- 15.30u tot 18.30)
Connect Breda is een initiatief van samenwerkende kerken uit Breda en omgeving (waaronder
Jefta) om onderlinge verbondenheid te vieren in toffe activiteiten voor 20-40 jarigen.
Minifestival met live music, foodtruck, games.
Locatie: Odilia van Salmsstraat 25, Breda - in de tuin van de Kerk van de Nazarener.
Laatste nieuws op website: www.connect-breda.nl

