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Beste familie, vrienden en betrokkenen.
We willen jullie graag via deze nieuwsbrief iets vertellen 
over onze mooie reis naar India. 
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Bernd-Jan, Mirjam, 
Levi en DavidDe voorbereiding

Op het moment dat we de reis aan het plannen waren kwamen er veel 
reacties. Deze liepen erg uiteen van: ̀ Wat gaaf dat jullie dit gaan doen” 
en “dat je het aandurft met jullie jongens”, maar ook de twijfels, moet 
je daarvoor helemaal naar India… je kunt toch ook hier wat doen? 
Voor ons was het zeker een stap in geloof. We hadden onze bedenkingen 
op het gebied van de gezondheid van onze jongens. Daarnaast hadden 
we ook heel veel vrede om dit avontuur aan te gaan. Het bijzondere aan 
dit soort reizen is dat je op plekken komt en wat teweeg kunt brengen 
waar een vast werkend team vaak niet toe in staat is. 

Klaar voor de start
Ons “Go team- avontuur” begon op 15 juli 2016 met vier dagen van 
voorbereiding op Heidebeek. Dit noemen we het “Go-Fest”. We 
wisten wie we mee kregen en wat de namen waren, maar als je dan de 
deelnemers ontmoet, begint het avontuur pas echt. Tijdens het “Go-
Fest” werden de deelnemers door aanbidding, onderwijs, dans en drama 
klaargestoomd voor de lange reis die daarna zou volgen. We vormden al 
snel een team waar volop leven in zat. We hadden 4 extroverte dames 
mee en 2 wat rustigere heren. Dit was een goede balans (-;

Mini Go fest in een kerk in Kullu
Na aankomst en even acclimatiseren begon ons werk in Kullu. We 
mochten in 3 dagen zeven korte programma’s uitvoeren, waarin we 
het evangelie aan 75 kinderen mochten vertellen. We deden dit aan 
de hand van een armbandje waar 7 verschillende kleuren kraaltjes aan 
zitten. Elk kraaltje vertelt iets over “Gods verhaal”. Aan het eind van 
de 7 onderdelen hadden ze het hele evangelie gehoord. Jeugd met 
een Opdracht uit de regio van deze kerk was niet echt welkom hier, 
maar ons team mocht toch dit programma draaien. Het ging goed! 
Onze deelnemers hadden geen tot weinig ervaring en toch hebben 
ze een goed programma vol inhoud gegeven. Iedereen werd uit zijn 
comfortzone gehaald en deed mee in de uitleg van het armbandje, 
kinderspellen, liedjes zingen, voorbede doen of een drama stukje 
opvoeren. 

Getuigenis 5-jarig meisje
De dag na ons mini “Go-fest” stond het dochtertje (5 jaar) van de 
kerkoudsten vroeg voor haar vader. En ze vertelde Gods verhaal, zoals 
ze het in de 7 lessen had geleerd aan de hand van het armbandje. Door 
deze ervaring met ons team was het hart van de voorganger totaal 
open voor onze organisatie en voor programma’s en trainingen om de 
kerk nog meer te zegenen. Vanuit andere kerken in de omgeving, die 
de kinderen ook hierheen hadden gestuurd, gebeurde hetzelfde. Dit is 
iets wat een team van buitenaf kan doen. Voor de lokale mensen duurt 
dit vaak veel langer.

Geloof op de proef gesteld.
De reden dat Mirjam en ik (Bernd Jan) deze reis wilden maken was om 
jongeren met ons mee te nemen op een geloofsreis. De zendingsreizen 
zijn altijd anders, avontuurlijk en het is lastig om dit in woorden uit te 
drukken. Naast dit verlangen wilden we ook de zendelingen daar een 
hart onder de riem steken. We mochten met ons team genieten van 
het werk van de zendingen op het veld. Wat een geloofshelden! Deze 
mensen hebben bijna geen middelen, maar zoveel vertrouwen in God. 
Prachtig om te zien. 

De verhalen en daden van deze mensen hebben op ons allemaal een 
grote impact gehad. Speciaal voor ons team was er een vader van een 
van onze contactpersonen overgekomen vanuit een andere staat in 
India om ons te ontmoeten. Deze man is 70 jaar oud en hij vertelde ons 
dat hij opgroeide in een gezin die de enige christenen van het dorp en 
verre omstreken waren. Na een tijd van kerkenwerk in andere regio’s 
riep God hem terug naar zijn geboortestad en de omliggende regio’s. 
Uit gehoorzaamheid aan God onderging hij vervolging, stokslagen, 
gevangenschap en zelfs mishandeling. Zelfs zo erg dat de daders 
dachten dat hij dood was. Maar Gods geest werkte zo krachtig door 
deze man heen dat hij door gebed genas. De volgende dag heeft hij de 

In India eet je met
je handen

Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie gebeden, interesse en 

ook fi nanciële bijdrage voor dit avontuur. Door jullie is deze reis echt 

heel bijzonder geweest. Jullie hebben daarmee ook gezaaid in India en 

in het team dat we mee mochten nemen.



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

bende opgezicht om hen over Jezus te vertellen. Nu, vele jaren later, zijn 
er door deze man 300 gemeenten gesticht en vertelt hij nog steeds vol 
passie over zijn geloof in de Heer Jezus. 

Meewerken in Jasola.
We hebben naast deze mini conferentie 8 dagen ingezet in Jasola, een 
sloppenwijk in Delhi. Hier werkt een ander Jeugd met een Opdracht- 
team . Wij hebben hen geholpen. Elke ochtend hielpen we mee in de 
“preschool”. Een schooltje voor kinderen uit de wijk tussen de 2 en 
5 jaar oud. De kinderen zien er jonger uit dan in Nederland vanwege 
de eenzijdige voeding die ze krijgen. Daarnaast hielpen we mee in 
het voedingsprogramma. Daaraan doen 12 kinderen mee uit de wijk 
die ondervoed zijn. We hebben op een middag een groot kinderfeest 
georganiseerd waar alle kinderen ook extra voeding hebben gekregen. 
Door het werk wat dit team al jaren in deze wijk doet, zie je dat er 
mensenharten in deze wijk zijn veranderd. Mensen zijn tot geloof 
gekomen en hebben hierdoor hoop gekregen. Heel bijzonder is dat er, 
ondanks de armoede, zo’n blijdschap op de gezichten te zien is. Een 
voorrecht om hier een week aan deel te nemen. 

Gods werk in ons Go team.
Na bijna een maand met elkaar opgetrokken te hebben, hebben wij 
ons als leiders de vraag gesteld of het de moeite waard was om deze 
jongeren mee te nemen naar India. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
het heel waardevol was. Het is geweldig dat verschillende deelnemers 
gegrepen zijn door de geloofsverhalen van Paul (ons contactpersoon in 
Kullu). Hij liet ons zien hoe belangrijk gebed is. We hebben gezien dat 
bidden een verschil kan uitmaken. Een deelnemer ontwikkelde echt een 
hart voor bidden en voorbede doen. Een andere deelnemer hebben we 
mogen zien groeien in preken en programma’s leiden. Door de kansen 
die hij in de reis heeft gekregen, is er een zaadje geplant in zijn hart om 
hiermee door te gaan. 
Ook hebben we de waarde gemerkt om dit als gezin te ondernemen. 
We zijn niet alleen maar bezig met ministry, maar de impact die je kunt 
hebben met het voorleven van stille tijd, de invloed binnen gesprekken 

en de bemoedigingen die je kunt geven aan de relatief jonge deelnemers, 
was altijd weer bijzonder. Daarbij waren Levi en David ook een enorme 
zegen om soms eens even een knuffel van te krijgen, een leuke afl eiding, 
of juist een deur om andere kinderen te ontmoeten. 

Dankbaar…
Allereerst zijn we God dankbaar voor zijn werk in India onder de werkers 
en in ons team. We zijn dankbaar voor zijn bescherming en voorziening. 
We hebben echt ervaren dat God heel dichtbij was tijdens de vele kansen 
die we hadden om anderen te helpen. En we vinden het toch ook wel 
heel fi jn dat iedereen India heeft overleefd zonder echt ziek te worden. 
Helaas is alleen Mirjam er niet helemaal goed vanaf gekomen. In India 
leven muggen die ziektes meedragen. De laatste dag van onze reis 
werd Mirjam behoorlijk ziek. Dit is het dengue virus geweest (oftewel, 
knokkelkoorts) overgebracht door een muggenbeet. Bij thuiskomst 
heeft het wel 1,5 week geduurd voordat ze opknapte. Gelukkig was dit 
voornamelijk in Nederland en kon ze uitzieken in haar eigen bed. Wel 
echt even pittig om zo terug te komen. Gelukkig is ze weer hersteld. 
We hebben een kleine video gemaakt van de reis, waar je een beeldende 
indruk kunt krijgen van ons avontuur. 

Het nieuwe seizoen op Heidebeek: 
Bernd Jan zal samen met een collega de drie maanden durende “Bible 
for Life” gaan leiden en Mirjam gaat in september starten op de afdeling 
personeelszaken. We hebben er weer zin in!

Be Blessed to be a blessing!

Preschool in Jasola

BJ preekt in Delhi

Hartelijke groet, 

Bernd-Jan, Mirjam, Levi en David


