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Nieuwsbrief

zomer 2021

Jeremia 29: 11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een
hoopvolle toekomst geven. 12Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.

Na een lange periode van ‘contact op afstand’ zijn we erg blij dat de zondagse dienst en ook
diverse huisgroepen weer opgestart kunnen worden. Er is steeds een beetje meer mogelijk
gelukkig!
Deze opstartperiode valt samen met het begin van de zomervakantie. En de zomervakantie is
traditioneel een rustige periode in het kerkelijk leven. In bijgevoegde nieuwsbrief kun je zien
hoe een en ander is georganiseerd en kun je vooruitkijken naar diverse speciale bijeenkomsten
na de zomer.
We zien vol verwachting uit naar het seizoen dat voor ons lig!
Zondagdiensten

De diensten vinden de gehele zomer 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. Mondkapjes zijn niet meer nodig. Basisregels
corona blijven van kracht (1,5m afstand – registratie aan de zaal – handen wassen).
Spreekrooster

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli

Lans Bovenberg
Hans van der Meulen
Jeanne Boevenberg
Janneke Koetsveld

1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus

Rick Verkijk
Hans van der Meulen
Johan Konings
Hans van der Meulen
Bart Groeneveld

5 september

Hans van der Meulen

Doopdienst (12 september)

Ben je nog niet gedoopt? Dan is dit je kans om je te laten dopen. Voor iedereen die
gelooft dat Jezus Christus, Gods zoon, gekomen is om ook jou leven te geven, eeuwig
leven. Graag ontvangen we je aanmelding op kantoor@jefta.org.
In overleg met de deelnemers plannen we een voorbereidingsavond.
Kennismakingsavond (20 – 24 september)

Voor iedereen die nader wil kennismaken met Evangelische kerk Jefta organiseren we
in de week van 20 tot 24 september een kennismakingsavond.
Je maakt dan natuurlijk ook kennis met enkele mensen uit het leidersteam.
We vinden het fijn dat je deze avond bezoekt, voordat je besluit lid te worden van Jefta.
We ontvangen graag je aanmelding voor deze avond op kantoor@jefta.org.
We plannen dan in overleg met de deelnemers de meest geschikte avond in de week
van 20 – 24 september.
Gemeentedag (26 september - onder voorbehoud)

Hoewel het doorgaan van deze dag nog niet helemaal zeker is, toch graag deze
datum reserveren. De bedoeling is dat we na de dienst nog een gezellig programma
hebben voor jong en oud. Doel: bemoediging, gezelligheid, het leven delen met elkaar.
Iedereen is welkom!
U-turn weekend Rafael Nederland – voor tieners (1-3 oktober)

Za / Zo

Save the date – 1 tot 3 oktober zal weer het inspirerende U-turn weekend georganiseerd
worden door Rafael Nederland. Nadere info volgt!
Het weekend is vooral bedoeld voor alle tieners uit Rafael-gemeentes.
Rafael-conferentie (28 – 30 oktober)

Save the date. Dit jaar wordt er weer een Rafael-conferentie georganiseerd. De
hoofdsprekers deze conferentie zijn: Glenn Burris, Dan Sneed, Gary Matsdorff. Voor
velen van ons bekende namen. Allen al vele jaren toegewijd vanuit International Church of the
Foursquare Gospel aan Rafael Nederland.
De conferentie vindt plaats in Amersfoort. Nadere info volgt.
Collecte

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.
Bereikbaarheid zomerperiode

Tijdens de zomerperiode is altijd één van de oudsten beschikbaar. Gebruik hiervoor de
bekende telefoonnummers en e-mailadressen.

