
Weleens uw vingertopje gebrand?
Waarschijnlijk ken je deze bekende Bijbeltekst wel. Wij lazen in een boekje 
onderstaande uitleg. Als u eten kookt, kan het gebeuren dat u uw hand brandt 
aan een hete pan. Meteen na deze pijnlijke gebeurtenis komt uw hele lichaam 
in actie. U trekt uw hand terug, u heeft pijn en roept ‘au’. De huid rondom de 
wond probeert zich te herstellen en door de pijn bent u mogelijk de rest van de 
dag humeurig. Ergens in een uithoek van het lichaam (uw vingertopje) is er 
pijn, maar het hele lichaam is er bij betrokken. Zo wordt de Kerk wereldwijk 
‘het lichaam van Christus genoemd. Een lichaam. Als de Kerk in Noord-Korea 
pijn lijdt, dan heeft ze er recht op  dat wij, die bij hetzelfde lichaam horen, met 
hen meeleven en meelijden. Deze uitleg sprak ons rechtstreeks aan.

Focus DTS: ‘The persecuted’
De laatste maanden zijn we in contact gekomen met de zendingsorganisatie 
Open Doors. (Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor de vervolgde 
christenen) Wij starten in september 2010 een DTS met als focus vervolgde 
christenen. Wij leiden deze speciale DTS  met een team van tien andere 
stafleden. In de twaalf weken durende lesfase zullen we studenten 
voorbereiden op een reis naar een land waar christenen vervolgd worden. 
Tijdens de tweede fase zullen we in dit betreffende land de mensen op vele 
manieren bemoedigen. Gebed zal daarin van groot belang zijn. Waar deze 
reizen heen gaan is geheim.  Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle 
gang. De eerste twee studenten zijn al onderweg. Naast deze speciale DTS is er 
ook de gewone DTS in september. Zo hopen wij voor deze speciale DTS, de 
juist gemotiveerde studenten te krijgen.
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1 Korintiërs 12: 26 – 27
Wanneer een lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee, wanneer een 

lichaamsdeel met respect behandel wordt, delen alle andere in die vreugde. 
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van 

uit.

Je bent christen en 
wordt vervolgd. 
Wat zou jij dan 
nodig hebben?
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   Beste vrienden en familie, 

Het is alweer even geleden dat je voor het laatst over ons hebt gelezen. De 
afgelopen maanden hebben we veel dingen beleefd en gedaan. We zijn in 
Januari naar een outreach team in India geweest en we zijn volop bezig met de 
voorbereidingen voor een speciale DTS. Wij wensen je veel leesplezier!



En zo zitten we boordevol verhalen van Gods geweldige werk door dit team en 
door andere. Maar als we dit allemaal met jullie willen delen, wordt dit stukje 
veel te lang.

De komende tijd zullen we ons vooral richten op  alle voorbereidingen voor 
speciale DTS in september. Daarbij willen we jullie gebed vragen. Wij hopen 
in juni een voorbereidingreis te maken naar het midden oosten. Wij geloven 
dat dit een hele goede voorbereiding is. Deze reis kost veel geld, maar wij gaan 
deze uitdaging aan in het rotsvaste vertrouwen dat de Here ons leidt. Bid je 
mee dat we zijn weg mogen volgen!

Daarnaast willen we jullie vertellen dat we tijdelijk een nieuw onderkomen 
hebben. Het komende halfjaar gaan we in het huis wonen dat voor ons huisje 
staat. Je weet wel, dat grote huis met een rieten dak. Jullie zijn van harte 
welkom voor een bakkie!

Wij houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen. Wij zijn blij en dankbaar 
met jullie als achterban. 
God’s rijke Zegen en een hartelijke groet, Bernd-Jan en Mirjam Gosseling

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)

LEES MEER 
OVER ONS OP 
BJENMIR.NL

Be blessed 
to be a 

blessing!!

Getuigen over God tijdens een pizza party?
In januari zijn we naar India afgereisd. Daar hebben we een team bezocht van 
de september DTS 2009. Zij bevinden zich in de praktijkfase van drie 
maanden. Halverwege de praktijkfase is het de gewoonte dat er door de leiding 
van onze Basis een pastoraal bezoek wordt gebracht aan de teams. Wij waren 
dit keer de gelukkigen en hebben een fantastische tijd met het team gehad. We 
hebben naar ze mogen luisteren, voor ze mogen bidden en natuurlijk flink 
mogen bemoedigen. Het team doet geweldig werk. Wij hebben ditzelfde 
project verleden jaar al mogen bekijken. Het is gaaf dat er nu een team van 
onze Basis dit project ondersteunt. Om je een beeld te geven van een activiteit, 
volgt hier een stukje uit het verslag van het INDIA team: 

Donderdagmiddag hadden we vrij. We hebben God gevraagd wat we voor 
Hem konden doen. Daaruit kwam naar voren dat we ons avondeten zouden 
overslaan. Met dat geld hebben we pizza’s gekocht voor de straatkinderen om 
een lekkere maaltijd voor te bereiden. Deze kinderen die worden behandeld als 
vuil ZIJN Koningskinderen met de hoofdletter K. En dat wilde we ze laten zien. 
Voor we  naar het centrum gingen hebben we nog lekker gezongen, gebeden.. 
Daar hadden we de kinderen snel verzameld en toen ze begrepen wat de 
bedoeling was, haalden ze hun vriendjes op.  Zita, Lies en Gezina haalden de 
Pizza's op en smullen maar! Je had die bekkies eens moeten zien…Bijzonder 
was dat we de aandacht trokken van voorbijgangers. Vijf mannen vroegen 
waarom we dit deden. In een lang gesprek hebben we het hele evangelie 
uitgelegd. De mannen waren echt heel erg geraakt en wilden meer weten. We 
hebben ze het adres gegeven van de kerk. Ze zeiden dat ze die zondag zouden 
komen, Ik ben benieuwd.
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