
Bijbelstudies Bijbelstudies en nog eens 
Bijbelstudies 
(Bernd Jan) Zoals jullie weten hebben we de SBS van 2014 
moeten afblazen in verband met te weinig aanmeldingen. 
We waren enorm teleurgesteld en hebben veel tijd 
doorgebracht in gebed. Ik kan u nu vertellen dat er een 
gave visie voor 2015 is ontstaan. We hebben nu zoveel 
mogelijkheden gekregen om heel veel mensen te bereiken 
met de Bijbel dit komende jaar en daar zijn we heel 
dankbaar voor. 

Zo geven we in verschillende kerken studies over 
verschillende Bijbelboeken. Zelf ga ik samen met een 
collega 8 Bijbelstudies geven in de Evangelische gemeente 
in Enschede. Heel leuk dat deze deur is open gegaan en ik 
zie uit naar een hele goede tijd met onze gemeenteleden 
uit Enschede. We zullen ook bijbelweekenden organiseren. 
Het eerstvolgende weekend staat gepland van 13-15 
februari over het boek Hebreeën. Ruim een maand later 
organiseren we een Psalmen weekend. Op onze website 
staat wat er nog meer komt. Het is zo gaaf om zelf in 
de boeken te duiken en dit door te geven. De afgelopen 
maanden heb ik weer met regelmaat spreekbeurten mogen 
geven en dat blijft iets waar ik heel veel plezier in heb. Via 
de site bjenmir.nl, kun je een aantal preken beluisteren die 
opgenomen zijn. Kortom, we hebben zin in het komende 
jaar en we zijn God dankbaar voor de kansen die we krijgen 
als afdeling Bijbelse studies.

Ademnood!
(Mirjam) Eind september zaten mijn taken er op. Tijdens 
onze Zuid Afrika reis had ik het idee dat God door een 
schilderij tot mij sprak. Het schilderij bestond uit een 
bootje dat op het strand lag. Daarbij had ik het idee dat 
´even rust´ voor mij nodig was.
En inderdaad bleek dat ik toch wel iets teveel hooi op 
mijn vork had genomen en letterlijk ‘buiten adem’ was. 
Ik voelde een druk op mijn borst. De huisarts heeft me 
doorgestuurd naar een fysiotherapeut en daar kreeg ik 
ademhalingsoefeningen. Medisch is er gelukkig niets 
gevonden. Naast een paar kleine taken heb ik voornamelijk 
voor het reilen en zeilen rond huis gezorgd en dat was voor 
deze maanden zeer goed. Sinds begin december is de druk 
op mijn borst weer weg, ben ik weer op adem. Ik ben nog 
steeds aan het leren, maar zeker op de goede weg. 

Koken!
(Bernd Jan) Afgelopen maanden hielp ik ook een aantal 
dagen mee in de keuken om de draaiende DTS te voorzien 
van een maaltijd in hun drukke programma. Ik heb het 
heel leuk gevonden om even iets totaal anders te doen 
dan normaal. Ik heb erg veel geleerd en ik kan zeggen 
dat mijn eten in de smaak viel. Het hoogtepunt van 
mijn kookcarrière was het koken voor een groep van 150 
mensen, waarin ik alles zoveel mogelijk e-nummer vrij had 
gemaakt. Het beviel zo goed dat ik voor meer dingen ben 
gevraagd. Af en toe helpen vind ik leuk om te doen.
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Beste vrienden en zendingspartners, 

Wij willen deze brief beginnen met iedereen een heel fi jn nieuwjaar toe te 
wensen. Hebben jullie een fi jne feestmaand gehad? Hebben jullie goede 
voornemens voor dit nieuwe jaar? Wij wel, we hopen dat er veel zaadjes 
geplant zullen worden in mensenlevens en dat de Grote Opdracht zijn doel 
blijft treffen, zowel verweg als dichtbij! Doen jullie mee?

Toepasselijk hierbij is onze nieuwjaarsgroet op groeipapier. Als je deze groet 
in het voorjaar in de tuin poot. Er aarde overheen strooit en het water geeft, 
dan komen er mooie bloemen tevoorschijn. Succes met zaaien en oogsten.

Veel plezier bij het lezen van onze brief.

Bezoek ook

Bernd-Jan, Mirjam, 
Levi en David
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Giften 
Giften kun je over maken naar: 
Jeugd met een Opdracht, Heerde
IBAN NL38RABO0326521062
o.v.v. ‘1713 Fam Gosseling’ 

Jeugd met een Opdracht is 
een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) waardoor de 
giften aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting.
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Jeugd met een Opdracht is 

100% ZENDING
In november zijn we een weekend weggeweest met al onze 
Jeugd met een Opdracht collega’s uit Nederland. Dit zijn in 
totaal 250 mensen. De twee grote basissen zijn Heerde en 
Amsterdam, daarnaast hebben we nog een zevental kleine 
basissen in het land. Een weekend vol input en ontmoeten. 
Inspirerend om met elkaar onze grote missie, God Kennen 
en Hem bekend maken, te vervullen. 

Familie update
Levi is eind oktober begonnen op de peuterspeelzaal. Daar 
gaat hij twee ochtenden naartoe . Daarnaast speelt hij heel 
graag buiten met ons buurmeisje Anouk en dit is dan ook 
zijn grote vriendin. David is een goedlachs ventje. Hij houd 
ook veel van buiten spelen. Dan stampt hij het liefst door 
alle plassen die hij tegenkomt. 

Goed en slecht nieuws
Wij zijn superblij met de giften die we elke maand 
ontvangen. We kunnen wel spreken van een zeer trouwe 
achterban. 80 % van onze giften zijn van supporters die al 
jaren betrokken zijn bij ons werk. Onze penningmeester, 
Ria van der Sar, zet elk jaar onze fi nanciën weer op een rij 

en daardoor houden we een heel goed overzicht van onze 
inkomsten en uitgaven. Voor dit nieuwe jaar zouden we 
graag zien dat ons maandelijks support omhoog gaat. Het 
leven met onze kinderen erbij is duurder geworden. Ons 
doel voor 2015 is om er 10 nieuwe zendingspartners erbij 
te krijgen. Dit maakt dat we minder afhankelijk zijn van 
losse giften en maandelijks stabieler door kunnen komen. 
Wil je eens nadenken of jij dit jaar onze zendingspartner 
kan worden? Deze keer zit er een machtigingskaart bij . 

www.bjenmir.nl
Neem eens een kijkje op onze vernieuwde website en 
vanaf februari zullen we naast deze brieven ook een blog 
bijhouden.

Tot slot
Hartelijk bedankt voor je steun en betrokkenheid, op welke 
manier dan ook, in het afgelopen jaar. Wij wensen je een 
gezegend, gezond en goed 2015!

Be Blessed to be a blessing!

Bernd-Jan en Mirjam


