
Bernd-jan & Mirjam Nieuws
Nieuwsbrief 23 • December 2015www.bjenmir.nl

Beste vrienden en zendingspartners,
hierbij onze kerstnieuwsbrief 2015. Veel leesplezier gewenst! 

Bezoek ook

Bernd-Jan, Mirjam, 
Levi en David

Online Pakistan Campagne
Bernd Jan: De afgelopen 10 dagen heb ik vanuit Amsterdam 
een online campagne geleid in Pakistan. Samen met Kaleem 
Saleem, een vervolgde christen uit Pakistan, hebben we 
elke dag verschillende Bijbelstudies mogen geven aan de 
vervolgde christenen in dit land. Er gingen heel veel deuren 
open en we hebben heel veel mensen kunnen bemoedigen. 
De inhoud van mijn onderwijs richtte zich voornamelijk 
op liefde, hoop en vergeving om te blijven vechten voor 
hun geloof ondanks de enorme vervolging. We hebben 
daarnaast veel van hun verhalen gehoord, waarover ik diep 
onder de indruk ben. De Christenvervolging is daar enorm 
en dat is zeker iets dat mijn hart opnieuw heeft geraakt. 

De lessen die we hebben gegeven zijn opgenomen en 
worden nu rond gedeeld in die plaatsen waar zo’ n honger 
is naar input. Ik was zelf verwonderd dat God ons via Skype 
zo tot een bemoediging heeft laten zijn.

Titus project
Bernd Jan: Van 20 september tot 15 oktober heb ik als 
student deelgenomen aan het Titus project op Heidebeek. 
De naam van dit project is gekozen na het lezen van Titus 
1:1. Paulus schrijft daar dat hij door God gezonden is 
‘met de opdracht om Gods uitverkorenen tot geloof te 
brengen en tot de kennis van de ware vroomheid’. Een 
mooi voorbeeld om na te streven. In deze drie weken heb 
ik onderwijs gekregen over lesgeven en preken. Ik heb drie 
boeken gelezen en vijf preken geoefend samen met mijn 
medecursisten. Dit project heeft me geholpen om meer 
lijn aan te brengen in mijn onderwijs en doelgerichter 
mijn onderwerpen over te dragen. De boeken die ik heb 
gelezen hebben veel achtergrondinformatie gegeven over 
de verantwoordelijkheid die je hebt als spreker van Gods 
woord. Ik heb er veel van opgestoken en ben dankbaar dat 
ik de gelegenheid heb gekregen om hieraan deel te nemen. 

Wijziging in standpunt over belastingen. 
Mirjam: Begin november hebben we al onze financiële 
supporters een brief gestuurd met daarin de wijziging 
in standpunt omtrent de belastingen. Deze brief kun je 
terugvinden op onze website. Vanaf januari 2016 kunnen 
de giften die we ontvangen via Jeugd met een Opdracht 
niet meer worden doorgestort op onze persoonlijke 
rekening. We moesten op zoek naar een nieuwe manier en 
die hebben we gevonden. Vanaf januari 2016 zijn er twee 
manieren om ons werk financieel te ondersteunen. Het 
kan door je gift rechtstreeks naar onze bankrekening over 
te schrijven en je kunt ook kiezen voor de gift te storten 
op onze nieuwe ANBI. Deze hebben onze thuisgemeente 
beschikbaar gemaakt. We hebben als projectnaam voor 
project 28:20 gekozen. Deze naam is naar aanleiding van 
het zendingsbevel dat staat geschreven in Mattheus 
28:19-20 “Ga dan 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”. In de colofon staan onze 
nieuwe bankgegevens . 
We willen onze financiële supporters vragen om deze 
maand deze wijziging door te voeren en ook de giften 
die via Heidebeek lopen, stop te zetten. Alvast bedankt 
daarvoor. 

Samen met Kaleem



Hartelijke groet, 
Bernd-Jan en Mirjam

Colofon

Mussenkampseweg 32, 8181PK Heerde 

Bernd-Jan: T 06-24850362 
E bj@gosseling.com 
Mirjam: T 06-12073584 
E mirjamboers@ywam.nl

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

Wat komen gaat in 2016
Bernd jan: Als staflid ga ik fulltime meewerken aan een 
bijbelschool die op Heidebeek gehouden gaat worden: 
“Bible for Live”. Het is een nieuw initiatief vanuit mijn 
afdeling. Deze periode staat in het teken van het ontdekken 
van het grote Verhaal van de Bijbel; de bijbel op een 
verantwoorde en praktische manier lezen en bestuderen 
aan de hand van de inductieve Bijbelstudie-methode. 

Mirjam: Deze aankomende zomer hopen we als gezin een 
korte zendingsreis te gaan leiden naar India. We zullen 
van 15 juli tot 12 augustus verblijven in New Delhi in het 
noorden van India. We werken daar samen met onze Jeugd 
met een Opdracht collega’s. 
De leeftijdscategorie waar we ons op richten zijn jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar. Ons verlangen is dat er jongeren 
mee gaan vanuit de kerken waarbij we betrokken zijn. Dit 
zijn De Nieuwe Rank in ’s-Gravenzande, de Evangelische 
kerk in Enschede en de Regenboogkerk in Epe. Ik zal me 
voornamelijk bezig houden met het vooraf organiseren 
van deze reis. 

Familie update
Mirjam: ik kijk terug op een leerzaam 2015. Ik heb dingen 
over mezelf mogen leren. Dit ging nogal eens met vallen 
en opstaan, maar na de zomer zie ik een duidelijke 
opwaartse lijn. Gelukkig kan ik zeggen dat ik me geestelijk 
en lichamelijk gelukkig weer fit voel. Ik heb geleerd om 
gezondere grenzen te stellen en me te focussen op vooral 
datgene waar mijn talenten liggen. In het afgelopen half 
jaar heb ik een paar keer ingevallen op een basisschool 

in Epe. Dit is iets wat ik met veel plezier doe en ik moet 
zeggen dat, ook al ben ik er 11 jaar uit geweest, ik dit nog 
niet verleerd ben. Ik ben dankbaar voor deze deur die open 
is gegaan. 

Levi: Na de herfstvakantie ga ik hele dagen naar school, 
meestal vind ik het leuk op school. Mijn juffen heten Juf 
Marrie en Juf Sabine. Zij zijn heel lief. Na school speel ik 
heel graag buiten of binnen met mijn lego en playmobiel. 

David: Ik ben nu 2½ jaar en praat heel graag. Ook ik ga 
twee ochtenden naar de Heidebeek crèche. Daar puzzel 
ik graag met juf Janneke en juf Dianna. Voor de rest volg 
ik voornamelijk mijn grote broer Levi.

Bernd jan: ik ben dankbaar voor de vele kansen die ik dit jaar 
heb gekregen om Bijbelstudies te geven door het hele land. 
Daarnaast zijn we jullie als gezin dankbaar voor de financiën 
die we mochten ontvangen om dit werk te kunnen doen. 
We hebben gevraagd om extra support en dit hebben we 
ontvangen. We hebben niet de tien extra supporters per 
jaar erbij gekregen, maar wel zijn er een aantal verhoogd in 
hun support en zijn we dit jaar goed uitgekomen. Daarnaast 
zijn we dankbaar dat we gezond zijn en dat we merken dat 
Heidebeek nog steeds onze plek is. 

Be Blessed to be a blessing!

Nieuw leiderschapsteam


