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Beste vrienden en zendingspartners,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar. We zijn blij om te kunnen
vertellen dat onze website nu echt vernieuwd de lucht in is gegaan.
Het is de moeite waard om hier een kijkje op te nemen.
We willen naast deze brief, iedere maand een kort blog schrijven over ons
leven op Heidebeek.
Veel leesplezier bij het lezen van ons nieuws.

Bernd-Jan, Mirjam,
Levi en David

Bijbelstudies in kerken, een geweldige hit

Kind-VeiligheidBeleid

(Bernd Jan) Met mijn collega’s van de afdeling Bijbelse
studies hebben we de afgelopen maanden veel mensen
mogen bereiken. We hanteren hiervoor de methode
‘Inductief Bijbellezen’. We zijn in kerken en groepen in
Assen, Delden, Enschede, Gouda en Epe geweest en kijken
terug op een geslaagde opkomst en leerzame avonden.
In totaal hebben we tijdens deze avonden meer dan 200
mensen mogen ontmoeten.
Naast deze avonden zijn we drie keer bezig geweest met
een ‘Bijbel-driedaagse’ . Het eerste weekend behandelden
we het Bijbelboek Hebreeën en het tweede weekend de
Psalmen. Er staat er nog een gepland (5-7 juni) voor de
zomervakantie en daarin zullen we het Bijbelboek Ezechiël
behandelen. Daarnaast hebben we les gegeven in de Mercy
en Justice DTS en zullen we nog een week lesgeven in de
Generatie DTS die op dit moment op Heidebeek draait.
Ik geniet erg van mijn taken en ben dankbaar dat ik in de
afdeling Bijbelse studies mijn steentje bij kan dragen.

(Mirjam) Sinds 2013 ben ik betrokken bij het beleid omtrent
‘kind-veiligheid’ zowel landelijk als binnen Heidebeek. Met
een aantal mensen proberen we een zo goed mogelijk
beleid op te zetten omtrent de veiligheid van kinderen.

Mentorgesprekken
(Mirjam) Tijdens de Mercy en Justice DTS ben ik mentor
geweest van Nienke. Iedere week maakte zij een verslag
van de lesweken en praatten we hierover. Ik zie dit altijd
als een voorrecht om te doen. Op dit moment is ze op
veldreis naar Indonesië en verwachten we haar halverwege
juni weer terug.

‘Haal meer uit de bijbel’
(Bernd Jan) Op Hemelvaartsdag is ons ‘afdelingskindje’
gelanceerd; het boek ‘Haal meer uit de Bijbel’. Maanden is
er gewerkt aan een vertaling van het boek van het Engels
naar het Nederlands en dit is gelukt. Op 14 mei tijdens het
Open huis op Hemelvaartsdag, is het boek uitgekomen en
we zijn hier heel blij mee. Het is een geweldig boek dat
helpt bij het lezen van de bijbel. Mocht je geïnteresseerd
zijn, dan kan je dit boek bij mij bestellen voor €16,95 (tot
1 juli voor de kortingsprijs).

Op de planning
(Bernd Jan) Deze zomer zal ik de bijbelzomercursus leiden
op Heidebeek. Deze vindt plaats van 25 juli tot 1 augustus
2015. Deze week verwachten we rond de 20 cursisten die
hun vakantie graag nuttig invullen (-:! Op een ontspannen
manier duiken we iedere ochtend de bijbel in en hopen we
dat iedereen opgebouwd en verrijkt teruggaat naar huis.
(Mirjam) Van 24 tot 28 augustus 2015 verwachten we 70
deelnemers op Heidebeek voor de jaarlijkse West- Europese
DTS conferentie. Deze week zal ik voor het laatst betrokken
zijn bij het internationale leiderschapsteam. Ik geef mijn
stokje door aan een van onze Belgische Heidebeek collega,
Jonathan Vergauwen.

(Bernd Jan) In september doe ik mee aan een drieweekse
training op Heidebeek, genaamd het Titus project. Tijdens
deze training zal ik verder toegerust worden in het
lesgeven en uitleggen van het woord. De naam Titus komt
uit 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. Dit is
een mooi voorbeeld om te volgen.
Voor november ben ik een reis aan het voorbereiden naar
het Midden Oosten om daar christenen te bemoedigen.
Het lijkt of deze deur open gaat en met Gods wijsheid en
rust hopen we hier Zjjn leiding verder in te ervaren en
stappen te ondernemen. Wordt vervolgd.

Familie update
(Mirjam) Helaas is de druk op mijn borst weer terug
gekomen. Wederom belandde ik bij de huisarts en er
zijn bloedtesten gedaan. Hieruit kwam alleen een kleine
afwijking aan mijn schildklier, niet zorgelijk. Vermoedelijk
was mijn energie nog niet op het juiste peil toen ik weer
gewoon verder ging en duurt het helaas allemaal wat
langer. Het is voor mij een heel proces en dat valt niet
altijd mee. Mijn hoofd wil zo veel, maar mijn lichaam doet
niet mee. Samen met een coach probeer ik mijn grenzen
opnieuw te stellen en focus te houden voor wat nu goed is.

8 mei hebben we Davids tweede verjaardagsfeestje mogen
vieren. Een dag dat we ‘t LEVEN graag vieren. Zijn favoriete
cadeau van de dag was zijn grasmaaier en de ballonnen.
We genieten intens van hem! Hij maakt ons leven nog
kleurrijker.

Goed en slecht nieuws
In onze januaribrief vroegen we om 10 nieuwe
zendingspartners voor dit jaar. Dat is nog niet gelukt.
We brengen dit nogmaals onder de aandacht. Jullie zijn
van harte welkom in onze achterban! Dus mocht je er
nog over nadenken, welkom om de stap te zetten en
zendingspartner te worden! (zie voor gegevens de colofon
onderaan de brief)
De laatste maanden zijn we weer overladen met zakken
kleding en daarover blijven we verwonderd. Dank dank
dank!!

Be Blessed to be a blessing!

Hartelijke groet,
Bernd-Jan en Mirjam
Ons eerste blog staat online!
Welcome to the family - check de site! www.bjenmir.nl
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