
Bernd-jan & Mirjam Nieuws
Nieuwsbrief 26 • December 2016www.bjenmir.nl

Lieve vrienden, familie en zendingspartners,

Aan het einde van het jaar is het een mooi moment om terug te kijken 
op 2016. Ook dit jaar hebben we Gods trouw mogen ervaren. Jij hebt ons 
daarbij geholpen, enorm bedankt daarvoor. Het zorgt ervoor dat wij het 
werk in Gods koninkrijk kunnen blijven doen.

De theezakjes op de kerstkaart zijn voor bij het lezen van onze brief! 
Veel leesplezier. Bernd-Jan, Mirjam, 

Levi en David

Bible for Life - voorjaar 
Met grote dankbaarheid kijken we terug op de eerste 
cursus. De acht deelnemers, waarvan één uit Venezuela 
en één uit Alaska, zijn diep aangesproken en veranderd 
in denken en doen. Ze getuigden na afloop van 
persoonlijke groei, hernieuwde zendingsvisie, innerlijk 
herstel, passie voor de Bijbel en nog veel meer. Het 
wonder gebeurt steeds opnieuw: je runt een cursus vol 
lessen, verwerkingsopdrachten, evangelisatieavonden, 
groeigroepen en bijbelmeditatie en God gaat Zijn weg 
met ieder persoonlijk. Tijdens de cursus wist Hij precies 
wat iedereen persoonlijk nodig had, nog veel meer dan 
zijzelf. We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking. Eén 
van de studenten vertelde na het volgen van de school 
dat zijn/haar wereldbeeld veranderd is en dat hij/zij nu 
beter om kan met mensen, doordat zij uit verschillende 
perspectieven kan kijken. Een andere student is bezig om 
een prekenserie over ‘Het Woord’ voor te bereiden. Weer 
een ander ging al voor in haar thuisgemeente en mag dat 
vaker doen. Een vierde voelt zich een stuk zelfverzekerder 
om mensen te vertellen over God. Welke verhalen volgen 
nog!?

Bible for Life - najaar 
De tweede editie van BFL die ik samen met Sereina leidde 
zit er ook alweer bijna op. De twaalf deelnemers, waarvan 
één uit India, één uit Australië en één uit Engeland, leren 
veel en genieten volop. Als stafteam kijken we terug op 

een ontzettend enthousiaste groep. Een goed werkend 
stafteam en hele goede sprekers en vertalers. Het is altijd 
wel een hele drukke tijd en daarom zie ik na twee BFL’s uit 
naar de vakantie die er bijna aankomt.

In september ging ook de eerste parttime BFL van start 
in Noorwegen bij YWAM Grimerud. In het nieuwe jaar 
hopen we te horen of JmeO India de cursus wil oppakken 
in Noord-India en afgelopen week spraken we met een 
werker die zich richt op het Caribische gebied. Voor ons 
de vraag of we voor hen wat kunnen betekenen.

Terugblik 2016 – Mirjam 
Het hoogtepunt van dit jaar is voor ons 
gezin natuurlijk de zendingsreis naar India 
geweest. Bijna elke dag praten we hier 
nog over met de jongens. Wat hebben 
we daar veel gezien, gedaan, geleerd en plezier gehad. 

In september ben ik gestart op de afdeling personeelszaken 
van Heidebeek. Ik heb er plezier in om nieuwe stafleden 
te begeleiden en nieuwe stafaanvragen te behandelen. 
Daarnaast gaat er veel tijd zitten in het herzien van 
beleidsmatige documenten. In het nieuwe jaar ga ik 
hiermee verder. 
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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  
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Qua gezondheid is dit jaar niet alles voor de wind gegaan 
en dat is iets wat niet altijd makkelijk was. Zeker het 
Chikungunya virus uit India heeft impact gehad. Gelukkig 
kan ik wel zeggen dat het virus na maanden van gevoelige 
gewrichten voorbij is en dat ik hier geen last meer van 
heb! 

In november ben ik een ochtend bij de allochtone vrouwen 
van LUZ geweest om een vlaggenlijn te maken voor één 
van de initiafnemers, Alita, die een baby heeft gekregen. 
LUZ vind ik een geweldig initiatief voor vluchtelingen in 
Epe en het leuke is dat dit initiatief groeit in ons land. 
Er starten nieuwe LUZ groepen waarvan ook een in het 
Westland (Monster).

(LUZ is de plaats in de Bijbel waar een vluchtende Jacob 
onverwacht God ontmoette én gezegend werd. Hij 
noemde de plaats daarna Bethel, Huis van God.)

Terugblik 2016 – Levi en David
Levi gaat met plezier naar school. Hij heeft een leuke groep 
en twee lieve juffen. Hij houdt het meest van buitenspelen 
en spelen in de constructie - bouwhoek. Daarnaast heeft 
hij voetbaltraining met wat kinderen van Heidebeek van 
trainer Ronald (een collega) en is hij in november met 
zwemles begonnen.

Dagje strand...

David gaat twee ochtenden naar de peuterspeelzaal. Hij 
houdt erg van rollenspellen en daardoor vind je hem vaak 
in de huishoek. Daarnaast gaat hij ook af en toe naar de 
crèche op Heidebeek. David voetbalt ook mee bij de mini’s 
van FC Heidebeek. Heel leuk om zijn enthousiasme hierin 
te zien. 

We hopen dat 2016 ook voor jou een mooi jaar was. We 
wensen je voor het nieuwe jaar een gezegend 2017 toe!

Op de website staan onze plannen voor 2017. 

Be Blessed to be a blessing!

Groetjes, Bernd Jan, Mirjam, 
Levi en David Gosseling


