
Are You Ready ToGo?
Elk jaar heeft  Jeugd met een Opdracht op Hemelvaartsdag een Open Huis. Dit 
jaar was het thema: “Are You Ready To Go?”  We organiseren deze dag om 
andere mensen iets van Jeugd met een Opdracht te laten ervaren. Het is een 
mooie kans voor mogelijke studenten om eens binnen te kijken bij de DTS en 
andere scholen. Voor oud- studenten is het een mooie gelegenheid om een 
kleine reünie te hebben en voor weer anderen een leuke dag uit. Wij zaten 
beiden in de voorbereidingswerkgroep en mochten meedenken over  de 
invulling van deze dag. Bernd Jan heft een groot deel van de praktische 
organisatie op zich genomen en  Mirjam overzag het  gehele programma. Ons 
doel dit jaar was zending beleven. We hadden van alles uit de kast getrokken,  
zo kon je skypen met zendelingen, buitenlands eten proeven, een dienst 
bijwonen in een geheime kerk, rijden op  een kameel en nog veel meer. Er 
kwamen ongeveer duizend mensen op af. We hebben veel werk moeten 
verzetten ter voorbereiding, maar we kijken terug op een geslaagde dag. 
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Marcus 16:15,16 ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het 
goede nieuws bekend. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging 
kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Geloof je werkelijk 
dat God het goede 

nieuws door jou 
heen wil vertellen?
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Beste vrienden en familie, 
Wat vliegt de tijd en wat kan er veel gebeuren in een paar maanden. Kortom 
hoog tijd om weer een nieuwsbrief uit te geven. We willen jullie graag mee 
nemen in de dingen die we hebben beleefd en ook meer vertellen over de ´focus 
DTS´. We wensen jullie veel leesplezier.

Een mooie tekst om mee te beginnen. Wij geloven dat God zoveel meer in ons 
ziet dan we soms zelf beseffen. In deze tekst krijgen we de opdracht om eropuit 
te gaan en de Heer wil ons daarbij helpen. We hopen dat, waar je ook bent, je 
meer en meer mag gaan beseffen dat God door jou heen zijn boodschap  wil 
verkondigen. Blessed to be a blessing.

How is life?
Het gaat  erg goed met ons, we genieten erg van ons werk en mogen zien dat 
God ons leven leidt. Op verschillende manieren zien we dit terug in ons leven. 
Naast onze taak bij de afdelingen binnen Jeugd met een Opdracht zijn we samen 
met een team bezig om de focus DTS te promoten in het land. We waren op 
Opwekking, Soul Survivor en de komende tijd zullen we op meerdere 
evenementen te zien zijn. We hebben veel leuke gesprekken gehad met mensen 
die meer willen weten. In de vorige nieuwsbrief hebben we iets verteld over de 
focus DTS. Er  staat een film van deze DTS op de site van Jeugd met een 
opdracht die zeker de moeite waard is om te zien. Kijk snel op: 
ywamheidebeek.org

Open Huis 2010

De Geheime Kerk



Contact gegevens
Grintgroeveweg 1a
8162 XA Epe
06-24850362 Bernd-Jan
06-12073584 Mirjam
bj@gosseling.com
mirjamboers@ywam.nl

Giften kun je overmaken naar: 
Jeugd met een Opdracht, Heerde
ABN Amro 45.92.09.965
OVV BerndJan en Mirjam Gosseling.
(Belasting aftrekbaar)

Be blessed to be  

blessing!!

Ontdekkingsreis naar het land van het logo.
Halverwege deze maand zullen we afreizen naar dit  land in het Midden 
Oosten. We zijn erg benieuwd wat dit voor een land is en of het wijs is om hier 
een DTS team mee naar toe te gaan voor de outreach fase in december.
We hebben het advies gekregen vanuit onze organisatie en vanuit Open Doors 
om goed voorbereid aan de focus DTS te beginnen. Tijdens de reis hopen we 
contacten te leggen met de mensen daar en zo een beter beeld te krijgen van 
het land dat onder vervolging leeft. We geloven dat het een reis zal zijn die ons 
leven zal raken. We zullen verschillende gebieden langsgaan en vele mensen 
ontmoeten waar we voor mogen bidden en iets van Gods liefde mogen laten 
zien. We vinden het ook spannend en we worden erg getest in ons geloof. Door 
een paar grote giften hebben we deze reis kunnen bekostigen, waar we een 
aantal mensen erg dankbaar voor zijn. We zullen zodra we thuis zijn een 
verslag uitbrengen. www.bjenmir.nl

Hoe komen jullie op het idee van de “Focus DTS: The persecuted”  
We praten met mensen over de nieuwe DTS en dan vragen ze hoe komen jullie 
op dit idee? Het antwoord hierop willen we wat verder toelichten. Drie jaar 
geleden is dit idee bij Mirjam voorgelegd of het  misschien een idee is om de 
kracht van Open Doors (uitreiken naar de vervolgde christenen) en de kracht 
van Heidebeek (het trainen van jonge mensen) samen te brengen in een DTS. 
Dat idee hebben we verleden jaar opgepakt. We hebben gesprekken gehad met 
Sven Leeuwenstein, een medewerker van Open Doors. Hij is betrokken bij de 
jeugdbeweging: “Underground”.  Elke keer als we samen kwamen,  groeide het 
idee in onze harten. Open Doors is bij de start van Jeugd met een Opdracht 
Nederland als organisatie nauw betrokken is geweest. Met verschillende 
mensen zijn we gaan bidden voor deze school. Daar zagen we God aan het 
werk door woorden heen die we tijdens het bidden ontvingen en ook het 
verlangen in ons hart dat  steeds meer groeide. Een voorbeeld hiervan. Samen 
met twee collega’s waren we aan het bidden voor de DTS. Ondertussen had 
Open Doors ons aangeraden mee te gaan met een reis van hen naar het Midden 
Oosten. Wij vroegen of God dit aan ons wilde bevestigen met een teken. 
Tijdens deze tijd kreeg Mirjam een beeld voor zich. We schreven dit op. Een 
aantal dagen later checkte zij dit  op internet en wat bleek, dit was een beeld 
wat letterlijk in de vlag van dit land in het Midden Oosten zat. Wij zagen dit als 
een van de bevestigingen om deze reis te gaan maken.

Thuis Front Commissie (TFC)
Verder zijn we bezig geweest met  het opzetten van een nieuw Thuis Front 
Commissie (TFC). Het is een team dat met ons mee wil denken en ons praktisch 
wil ondersteunen in het werk wat wij mogen doen.  Daarin hopen we dat jullie 
ook meer van ons werk zullen zien. Het team bestaat uit Petra Tangenberg, Rob 
Schonewille, Elly van der Sar, Jose van Tielen en Annemieke Epema en Marco 
Boers. Wat ze precies doen kun je nalezen op onze website.

Bedankt voor jullie betrokkenheid en Gods zegen, 
Bernd Jan en Mirjam Gosseling

LEES MEER OVER 
ONS OP 

BJENMIR.NL

Zouden jullie met ons mee willen bidden, dat we een goede reis mogen 
hebben? En voor de mensen die leven in dit land waar zoveel vervolging 
plaats vindt? Wegens veiligheidsredenen blijft  het  land geheim. Jullie gebed 
zal ons enorm bemoedigen en sterken. 
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