
Bernd-jan & Mirjam Nieuws

Gosseling nr. 5!
We willen graag beginnen met het mooie nieuws dat we 
begin januari 2018 ons derde kindje mogen verwelkomen 
in ons gezin. Op dit moment ben ik ongeveer 27 weken 
zwanger en ik kan vertellen dat ik me het beste voel van 
alledrie de zwangerschappen. Dit maakt dat ik ervan 
geniet en het vol vertrouwen tegemoet ga. De geboorte 
van David, misschien herinneren jullie dat nog, is gepaard 
gegaan met een ernstige zwangerschapsvergiftiging, 
daardoor ben ik voor de geboorte van deze baby onder 
behandeling bij het ziekenhuis in Apeldoorn. Zij doen 
vanaf de 30e zwangerschapsweek alle controles en we 
hopen dit keer dat de bevalling goed mag gaan. We zien 
samen met de jongens erg uit naar deze kleine baby.

Wonen: Van “Heidebeek” naar “de Klaarbeek”
We verwachten daarnaast begin december de sleutel 
van ons nieuwe huis in Epe te ontvangen. Daar moet het 
nodige geklust worden, omdat het een nieuwbouwhuis is. 
We hopen toch voor de Kerst over te kunnen. We zien uit 
naar meer ruimte en een plekje in een woonwijk van Epe. 
Daarnaast is iets loslaten waar je 4 jaar met plezier hebt 
gewoond ook altijd even een dingetje, zeker voor Mirjam. 

Beide gebeurtenissen vallen redelijk tegelijk, dus dat 
gaat wel een drukke en spannende tijd worden. Met 
wat handige hulp van diverse mensen hopen we dat 
het allemaal gaat lukken, het liefst voordat de baby zich 
aandient. Maar dit laatste hebben we niet echt in de hand 
natuurlijk. De afgelopen maanden zijn we spullen aan het 
verzamelen gegaan. Voor het eerst in ons leven hebben 
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Lieve familie, vrienden en betrokkene, 
Hierbij weer een nieuwsbrief vanuit Heidebeek! We hebben veel te vertellen 
over de veranderingen die ons de komende maanden te wachten staan.

Mattheus 28:19-20

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 

dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 

Bernd-Jan, Mirjam, 
Levi en David

we een eigen wasmachine nodig. We hebben al die jaren 
altijd de wasmachine gedeeld met anderen. We hebben 
er één overgenomen van vrienden die zijn geëmigreerd 
naar Canada. Zo langzaamaan wordt onze inboedel steeds 
completer en wat is het heerlijk om van klein naar groter 
te gaan. 

“Dreaming in faith”
We zijn het Heidebeek seizoen gestart in september 
met een week input van Tim Heathcock uit Spanje. Hij 
leidt de Jeugd met een Opdracht basis in Torremolinos. 
Een basis die jaren geleden is gestart met hulp van 
Heidebeek en een Nederlands echtpaar. Het thema van 
deze week en ook voor het komende jaar is: “Dreaming 
in faith” We hebben met elkaar gekeken naar het leven 
van Jacob aan de hand van het Bijbelboek Genesis. Hoe 
God hem heeft geroepen en beloftes over zijn leven 
heeft uitgesproken. Daar vandaan zijn we gaan kijken 
welke beloftes God aan Heidebeek heeft gegeven de 
afgelopen jaren en hoe we daarin wandelen. Een daarvan 
is bijvoorbeeld de nieuwbouw op het Heidebeek terrein. 
10 Jaar geleden hebben we het idee gehad dat God over 
groei en nieuwbouw sprak op Heidebeek. 
Op dit moment worden de plannen steeds concreter en 
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Giften kun je overmaken via onderstaande ANBI’s: 
• (’s-Gravenzande) Missionaire Werkgroep  
 t.n.v. project 28:20, NL84 RABO 0323 2054 53
•  (Enschede) Thuisfront Evangelische Gemeente Enschede  

t.n.v. project 28:20, NL30 INGB 0003 1232 68
• of via onze persoonlijke rekening: 
 t.n.v. BJ Gosseling, NL72 ABNA 0810 3332 87

het lijkt erop dat er over 2 jaar daadwerkelijk een nieuw 
gebouw op het Heidebeek terrein gerealiseerd gaat 
worden. Dit zal huisvesting verzorgen voor 3 gezinnen, 
65 studenten en 15 singles. We houden jullie hierover op 
de hoogte.

Start training Bijbel for Life (BJ)
Woensdag 20 september mochten we weer studenten 
ontvangen voor onze 3-maandelijkse trainingen. De DTS, 
School van Voorbede en ‘de Bible for life’.  Zelf leid ik samen 
met een collega deze laatste training. De weken daarvoor 
zijn we aan het voorbereiden geweest als stafteam. Het 
aantal studenten dat daadwerkelijk konden komen is niet 
groot en een grote reden hiervan is dat er 5 visums zijn 
geweigerd van studenten uit het buitenland. Dit is voor 
ons echt teleurstellend geweest. Toch hebben we als 
team het idee gehad dat we de training wel door moesten 
laten gaan. Dus hieraan zijn we gehoorzaam geweest. De 
komende maanden ligt hier mijn focus. 
Daarnaast houden we een aantal open “Bijbel 3 dagen” en 
daarbij bent ook u van harte welkom. 23-25 oktober over 
de Bijbelboeken: “Profeten en Amos” en 29 november tot 
1 december over het Bijbelboek “Romeinen”. Stuur even 
een mailtje als je dit leuk lijkt. 

Met de “Bible for life” 
naar India in 2018 (BJ)
In de zomer 2018, hopen we de “Bible for Life” training te 
geven in India. Samen met 5 andere collega’s zijn we van 
plan die kant op te reizen en daar de Indiase mensen te 
trainen. Twaalf weken weg van het gezin is te lang, dus ik 
zal de helft van de tijd meegaan. Mirjam en de kinderen 
blijven in Nederland. 

Nieuwe staf oriëntatie dagen (Mirjam)
Sinds een jaar ben ik werkzaam bij de personeelsafdeling 
van Heidebeek. We zijn verleden jaar begonnen met een 

grotendeels nieuw team. Het eerste jaar hebben we 
genomen om te ontdekken hoe we het beste allemaal 
samenwerken en welke taken wie ging vervullen. 
Het resulteerde erin dat ik vooral betrokken ben geraakt 
bij de aannames van nieuwe stafleden op Heidebeek. Dit 
afgelopen jaar hebben we 6 nieuwe medewerkers binnen 
gekregen en daar hebben we begin september een aantal 
oriëntatie dagen mee doorgebracht. 
Daarnaast ben ik ook bezig met andere lopende zaken op 
de afdeling en houden we zo het reilen en zeilen onder de 
stafleden van Heidebeek in de gaten. Een leuke job om te 
doen, naast ons gezin. Dit blijft mijn taak op Heidebeek, 
ook met de baby erbij.

Tot slot
Deze zomer hebben we 2 weken genoten in een prachtig 
chalet op ‘de Betteld’. Alles klopte in dit huisje van onze 
vrienden. Prachtig uitzicht, goede bedden, mooie keuken. 
Heerlijk. Een grote Zegen!
Levi is na de zomervakantie begonnen in groep 3 en David 
zit in groep 1. Ze gaan met plezier naar school en daar zijn 
we blij mee! We hebben veel redenen tot dankbaarheid 
aan God en jullie. Elke maand ontvangen we giften om dit 
werk voort te zetten en daar willen we onze sponsoren zo 
hartelijk voor bedanken. Daarnaast is er een gebedsgroep 
in Enschede die iedere maand ons opdraagt in gebed. Dit 
blijft bijzonder! Dank jullie wel, meelezers!!

Be Blessed to be a blessing!

Groetjes, Bernd Jan, Mirjam, 
Levi en David Gosseling

Nieuwe stafleden


