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Lieve familie, vrienden en betrokkene, 
Hier weer een brief van ons. We hebben een aantal gebeurtenissen van 
de afgelopen maanden uitgelicht! Veel leesplezier

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, 
want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.

Bernd-Jan, Mirjam, 
Levi en David

Een bezoek aan Oeganda
Ik (Mirjam) heb een pastoraal bezoek gebracht aan een 
DTS team in Oeganda van 20 – 27 januari.
Met zweet in mijn handen stapte ik dit keer in de trein 
naar Schiphol. Het achterlaten van mijn gezin viel me 
zwaar. Het was een angst die me overviel. Was het de 
vijand of was het een stukje wie ik ben? Gelukkig overwon 
de angst niet om niet te gaan. 
Na een reis van 17 uur landde ik op het vliegveld van 
Entebbe. Daar werd ik opgehaald door de teamleiders 
en zijn we naar Jinja gereden. De autorit deed me volop 
beseffen dat ik in Afrika was. Over een afstand van 120 km 
deden we 6 uur, maar dit was gelijk een mooie gelegenheid 
om bij te praten met de leiders. Zij hadden er al 6 weken 
opzitten en hadden al heel wat getuigenissen te vertellen. 
Verschillende mensen waren tot geloof gekomen en 
iemand was genezen voor hun ogen door gebed. 
Het team verwelkomde me van harte en het werd een 
week vol verhalen, hier en daar wat bijsturen, maar vooral 
volop genieten.
Elke dag had ik een aantal gesprekken met de studenten 
en de leiders. Allen tussen de leeftijd van 18 – 24 jaar. 
Wat mij opviel en bemoedigde was dat er zo’n passie 
was voor Jezus. Naast de gesprekken werd er gepreekt 
door Sarah (21 jaar) in de kerk, een kinderprogramma 
opgezet, veel gevoetbald, bijbelmeditaties gehouden en 
een bezoek gebracht aan het moeder-kind huis. Daarnaast 
werd er eten gekookt voor de weeskinderen en werden 
sloppenwijken bezocht, liefde gegeven, relaties gelegd en 
uiteindelijk het evangelie gedeeld! 
Wat was ik onder de indruk van alle vrijmoedigheid van 
deze jonge gasten. Zeer bemoedigd ging ik na een week 
weer naar huis. 

In de trein van Schiphol naar Apeldoorn begon een vrouw 
een gesprek met me, nadat ze mijn koffer zag staan. Ze 
was niet tevreden over haar leven. Ik bemoedigde haar, 
deelde wat ik in haar zag, deelde over God, als Vader en 
Jezus, Zijn zoon. Ook voor haar!
Ze stapte bemoedigd de trein uit bij Amersfoort. Er was 
ook weer een groot vuur in mijn hart gaan branden! Wat 
een voorrecht dat ik een week in Oeganda mocht zijn. 

Lesgeven in JmeO Amsterdam (3-6 april)
(Bernd Jan) Deze week was bijzonder, ik mocht spreken 
voor een groep DTS studenten bij JmeO in Amsterdam. 
Binnen enkele weken begon hun zendingsreis naar 
Rusland, Malawi, en de Balkan. Ik werd uitgenodigd om 
te spreken over het onderwerp “The fear of the Lord”. 
Over dit onderwerp geef ik graag les. 
In mijn voorbereiding voor deze lesweek kreeg ik een app 
van de donderdag avond-evangelisatie groep (Apeldoorn, 
30 maart’ 17): God had een groot wonder gedaan. Een 
vrouw met een rollator werd compleet genezen voor de 
ingang van de Oranjerie (winkelcentrum) en kon weer 
zonder pijn lopen, schoppen en draaien. Veel mensen 
waren getuigen. 
Dit bericht is geweldig en deze vrouw gaf haar leven 
aan Jezus. Het gaf mij een enorme boost om met veel 
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verwachting les te geven over onze levende God. In mijn 
voorbereiding op de lessen ervaarde ik sterk Gods leiding 
waar ik mijn focus op moest leggen. De laatste dag had 
ik het idee dat God wilde dat ik voor elke student een 
profetisch woord deelde. Een gemêleerde groep van 25 
studenten. Nederlanders, Canadezen, Indiase en Chileense 
studenten tussen de 18 en 30 jaar. In gebed voor elk 
persoon ervoer ik dat God sprak, dingen liet zien, of 
gewoon vertelde hoeveel hij van hen hield. Toen ik mijn 
laatste les gaf en de profetische woorden begon te spreken 
gebeurde er iets in de klas. God raakte mensen aan, door 
elk specifiek woord te gebruiken, om elke student te laten 
weten dat Hij ze kent. Een van de studenten gaf na de les 
als commentaar: “Nu ben ik klaar om op zending reis te 
gaan, dit had ik echt nodig.”
Toen ik klaar was en mijn koffer pakte om weer naar 
Heerde te gaan, was ik diep onder de indruk, dat God 
mij, de donderdag avond-evangelisatie groep en ook jou 
gebruikt om andere mensen aan te raken, zodat ze God 
leren kennen, als een God die leeft. 

Wat doen jullie tussen de 
“grotere projecten” door
Bernd Jan heeft op Heidebeek zijn kantoorplek op de 
afdeling Bijbelse Studies. Daar werken ze met een team 
van 7 stafleden. Naast het houden van de “Bible for Life” 
training in de maanden augustus tot december, staat het 
eerste half jaar in het teken van andere werkzaamheden. 
Bernd Jan is verantwoordelijk voor promotie. Hij bedenkt 
flyers, filmpjes, het grafische gedeelte van de nieuwsbrief 
die de afdeling verstuurt en zorgt dat op deze manier 
er materiaal is dat verspreid kan worden. Daarnaast 
is hij betrokken bij een 6 avonden vullend Bijbelstudie 
programma in een kerk in Koudum, Friesland. Op de 
afdeling zijn momenten van vergaderen als team, zelf 
de Bijbel bestuderen en tijd doorbrengen in gebed. Een 
dag per week kan ‘Heidebeek algemeen’ een beroep op 
ons doen om klussen te doen voor de organisatie in het 
geheel. Drie keer in het eerste half jaar organiseert de 
afdeling een Bijbel-drie-daagse waar een bepaald Bijbel 

Op naar school

boek wordt behandeld en hier werkt het hele team aan 
mee. Deze zomer helpt hij mee met de Bijbelzomerweek. 

Ben je zelf op zoek naar iets meer verdieping in Zijn woord, 
maar heb je niet veel tijd, check onderstaande activiteiten 
eens waar Bernd Jan aan mee werkt. Deze vinden plaats 
in de komende 3 maanden. 
http://ywamheidebeek.org/nl/bzc/
http://ywamheidebeek.org/nl/event/bijbel3daagse-2-
korinthe/

Mijn (Mirjam) plek op Heidebeek is bij de afdeling 
Personeelszaken. Daar behandel ik nieuwe aanmeldingen 
en ben betrokken bij de staf die al op Heidebeek werkt. 
We proberen de afdelingen Heidebeek te ondersteunen 
waar nodig. 
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor ons jaarlijkse 
Open Huis en ben ik daar op dit moment lekker druk mee. 
Mocht je nog geen plannen hebben op Hemelvaartsdag… 
Welkom om eens een kijkje te nemen op ons werk. 
http://ywamheidebeek.org/nl/open-huis/ 

Update gezinsleven
Het gaat goed met ons. We zitten op onze plek op 
Heidebeek. Levi doet het goed in groep 2 en David 
begint 10 mei op de basisschool, omdat hij 8 mei vier jaar 
wordt. Een nieuwe stap, waar hij zin in heeft. Daarnaast 
hebben we ook nog een update over onze woonruimte! In 
december van dit jaar hopen we de sleutel te krijgen van 
onze nieuwe eengezinswoning in Epe. Over dit laatste valt 
veel meer te vertellen, maar dat doen we graag persoonlijk 
of in de volgende brief!

Be Blessed to be a blessing!

Groetjes, Bernd Jan, Mirjam, 
Levi en David Gosseling


