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Met	  Kerst	  gedenken	  we	  de	  geboorte	  van	  de	  Here	  Jezus.	  Het	  doet	  ons	  
terugdenken	  aan	  	  Kerst	  in	  het	  Midden	  Oosten,	  alweer	  twee	  jaar	  geleden.	  We	  
vierden	  geen	  Kerstfeest	  	  in	  december,	  maar	  in	  januari	  om	  zo	  minder	  op	  te	  
vallen…..	  Dit	  jaar	  zijn	  we	  net	  als	  de	  meeste	  van	  jullie	  in	  Nederland.	  We	  zijn	  VRIJ	  
om	  te	  geloven.	  Wat	  een	  voorrecht	  dat	  we	  in	  hier	  wonen.	  	  Iets	  om	  misschien	  
even	  bij	  stil	  te	  staan	  gedurende	  de	  kerstdagen.	  

Nieuw	  Leven
Wij	  zijn	  blij	  om	  jullie	  te	  	  vertellen	  dat	  we	  weer	  in	  verwachting	  zijn	  van	  ons	  
tweede	  kindje.	  Begin	  juni	  is	  Mirjam	  uitgerekend.	  De	  eerste	  drie	  maanden	  zitten	  
erop.	  Helaas	  gaat	  dit	  (weer)	  gepaard	  met	  misselijkheid	  en	  vermoeidheid.	  We	  
hopen	  natuurlijk	  dat	  het	  minder	  wordt	  	  in	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  
zwangerschap....	  
In	  november	  hebben	  we	  de	  verjaardag	  van	  Bernd	  Jan	  gevierd.	  Hij	  is	  een	  30-‐er	  
geworden!	  	  En	  afgelopen	  week	  mocht	  Mirjam	  ook	  haar	  verjaardag	  vieren.	  

Ons	  werk	  op	  Heidebeek
De	  DTS	  -‐	  Mirjam
In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  schreef	  ik	  dat	  het	  Hijn	  zou	  zijn	  om	  het	  stokje	  van	  ‘DTS	  
coördinator’	  over	  te	  gaan	  dragen.	  Wij	  zijn	  blij	  om	  te	  vertellen	  dat	  dit	  is	  gelukt.	  
De	  taak	  die	  ik	  doe,	  	  wordt	  binnenkort	  verdeeld	  onder	  de	  drie	  mannelijke	  
schoolleiders.	  Een	  nieuwe	  oplossing	  waar	  ik	  alle	  vertrouwen	  in	  heb.	  Tot	  april	  
blijf	  ik	  nog	  parttime	  meekijken	  en	  als	  mijn	  zwangerschapsverlof	  in	  gaat,	  leg	  ik	  
mijn	  verantwoordelijk	  af.	  Een	  mooi	  vooruitzicht.	  Het	  houdt	  in	  dat	  ik	  deze	  taak	  
bijna	  5	  jaar	  heb	  gedaan.	  Ik	  kijk	  terug	  op	  leerzame	  jaren	  in	  leiderschap.	  Hierover	  
in	  de	  volgende	  nieuwsbrief	  meer.	  
In	  het	  weekend	  van	  15	  en	  16	  december	  zijn	  er	  drie	  DTS	  teams,	  in	  totaal	  32	  
jongelui,	  op	  outreach	  gegaan.	  Een	  team	  naar	  midden-‐	  Europa,	  Een	  team	  naar	  
Brazilië	  en	  een	  team	  (olv	  Leoni	  Boekestein)	  naar	  Indonesië.	  Begin	  maart	  komen	  
zij	  weer	  terug.	  4	  januari	  verwachten	  we	  weer	  een	  nieuwe	  groep	  studenten	  voor	  
de	  Mercy	  en	  Justice	  DTS.	  Iets	  om	  naar	  uit	  te	  kijken!	  

De	  SBS	  –	  Bernd	  Jan	  
Het	  1e	  semester	  zit	  er	  bij	  het	  lezen	  van	  de	  nieuwsbrief	  op.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  we	  	  in	  
13	  weken	  het	  Nieuwe	  Testament	  behandeld	  hebben.	  	  Mijn	  taken	  bestaan	  
voornamelijk	  uit	  het	  begeleiden	  van	  studenten,	  deelnemen	  aan	  de	  lessen,	  
vergaderen,	  zelf	  de	  boeken	  bestuderen	  en	  lessen	  voorbereiden	  én	  geven.	  Vind	  je	  
het	  leuk	  om	  eens	  een	  aantal	  dagen	  of	  een	  week	  mee	  te	  lopen	  in	  de	  SBS?	  Dat	  kan.	  
In	  de	  agenda	  onderaan	  de	  nieuwsbrief	  vind	  je	  de	  data.	  Van	  harte	  welkom.	  Je	  kunt	  
je	  aanmelden	  bij	  mij.	  

Lucas	  2:29-‐32	  Lucas	  2:29-‐32	  
Simon	  nam	  Jezus	  in	  zijn	  handen	  en	  loofde	  God	  (in	  de	  tempel)	  en	  zei:	  Want	  
mijn	  ogen	  hebben	  Uw	  zaligheid	  gezien,	  die	  U	  bereid	  hebt	  voor	  de	  ogen	  van	  
alle	  volken,	  een	  licht	  om	  de	  Heidenen	  te	  verlichten	  en	  om	  Uw	  volk	  Israel	  te	  
verheerlijken.



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

De	  MOEITE	  WAARD
Half	  december	  heb	  ik	  (BJ)	  les	  gegeven	  over	  1	  &	  2	  Petrus	  en	  Judas.	  Wat	  een	  
voorbereiding	  ging	  daaraan	  vooraf.	  De	  afgelopen	  6	  weken	  heb	  ik	  elk	  vrij	  uurtje	  
gestoken	  in	  het	  bestuderen	  van	  naslagwerken	  over	  deze	  boeken.	  Daarnaast	  houd	  ik	  
ervan	  om	  het	  visueel	  te	  maken.	  Met	  behulp	  van	  powerpoint	  zijn	  er	  mooie	  lessen	  
uitgekomen.	  	  Het	  was	  een	  hele	  klus,	  maar	  zeker	  de	  moeite	  waard.	  Wat	  geniet	  ik	  toch	  
van	  het	  bestuderen	  van	  de	  Bijbel!!

Getuigenis	  van	  SBS	  student
Het	  is	  bijzonder	  om	  te	  zien	  hoe	  God	  Zijn	  Woord	  gebruikt	  om	  te	  bemoedigen	  en	  op	  te	  
bouwen.	  In	  de	  week	  voordat	  de	  brief	  aan	  de	  Romeinen	  werd	  behandeld	  merkte	  ik	  dat	  
ik	  met	  veel	  vragen	  zat	  over	  de	  rechtvaardiging	  door	  het	  geloof.	  Door	  het	  te	  bestuderen	  
van	  de	  brief	  aan	  de	  Romeinen	  ben	  in	  deze	  uiting	  van	  Gods	  genade	  beter	  gaan	  
begrijpen	  en	  ook	  in	  de	  weken	  erna	  bleef	  dit	  onderwerp	  steeds	  weer	  terug	  komen	  en	  
merkte	  ik	  bij	  mijzelf	  dat	  ik	  steeds	  meer	  vanuit	  dankbaarheid	  mag	  gaan	  leven.

Levi
Levi	  is	  een	  heerlijk	  ondernemend	  ventje.	  Sinds	  twee	  maanden	  loopt	  hij	  zelfstandig	  
door	  het	  huis.	  Hier	  en	  daar	  een	  blauwe	  plek	  is	  dus	  heel	  gewoon	  bij	  hem.	  Hij	  heeft	  7	  
tanden.	  Als	  mama	  werkt	  gaat	  hij	  of	  naar	  familie	  Heiligenberg	  (collega’s)	  of	  komt	  
oma	  Gosseling	  een	  dagje	  oppassen.	  Hij	  geniet	  van	  aandacht	  en	  mensen	  om	  zich	  
heen.	  	  Voor	  Levi	  zien	  wij	  veel	  voorziening	  in	  zijn	  kleren	  waar	  we	  super	  blij	  mee	  zijn.	  

Gebedspunten
• We	  zijn	  dankbaar	  voor	  onze	  plek	  op	  Heidebeek	  en	  om	  zo	  deel	  te	  zijn	  aan	  het	  

werk	  van	  Gods	  koninkrijk.
• Wij	  vragen	  jullie	  gebed	  voor	  de	  zwangerschap	  van	  Mirjam.	  
• Daarnaast	  vragen	  we	  	  Gods	  leiding	  over	  ons	  werk	  en	  in	  onze	  dagelijkse	  

leven.	  

              
     Agenda punten 

      24-2 januari Kerstvakantie
      4&5 januari FOOD seminar    
             op Heidebeek
      7 januari start 2e semester SBS 
      7-11 januari OPEN WEEK 
        SBS - Johannes
      14-18 januari OPEN WEEK   
           SBS - Verhalen uit het OT
      28 jan - 1 februari
           Foundational workshop in  
           Amsterdam DTS
      1-14 april voorjaars break SBS
     15 april Start 3e semester SBS
     10 juni uitgerekend van onze    
          tweede baby
      28 juni afsluiting SBS

	   Zomaar	  een	  donderdag	  in	  de	  SBS…
6:45	  de	  wekker	  gaat,	  of	  Levi	  heeft	  ons	  al	  gewekt.	  
8:15	  begint	  de	  dag	  met	  een	  korte	  meeting	  met	  het	  stafteam.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  We	  praten	  en	  bidden	  voor	  de	  studenten	  en	  elkaar.	  
8:30	  de	  studenten	  zijn	  ook	  op	  Heidebeek	  gearriveerd.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vanmorgen	  staat	  “aanbidding	  en	  voorbede	  samen	  met	  alle	  Heidebeek	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  medewerkers”	  op	  het	  programma.	  
10.00	  uur	  –	  Tijd	  voor	  kofHie!	  
10.20	  uur	  –	  De	  les	  begint.	  Een	  spreker	  geeft	  les	  over	  het	  Bijbelboek	  wat	  we	  die	  week/	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  dag	  behandelen.
12.30	  uur	  –	  Een	  warme	  lunch	  staat	  op	  de	  studenten	  te	  wachten.	  	  Zelf	  eet	  ik	  in	  de	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  coffeecorner	  op	  Heidebeek	  en	  ‘s	  avonds	  met	  Mirjam	  een	  warme	  maaltijd.	  
13.30	  uur	  –	  De	  studenten	  beginnen	  aan	  hun	  	  huiswerk.	  Wij	  vergaderen	  en	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  bereiden	  lessen	  voor	  of	  helpen	  de	  studenten.	  Dit	  verschilt	  per	  week.	  
17.00	  uur	  –	  Naar	  huis	  en	  even	  kwaliteitstijd	  met	  Mirjam	  en	  zoonlief.	  
19:00	  uur	  –	  Regelmatig	  verdwijn	  ik	  daarna	  naar	  de	  studiekamer	  en	  doe	  ik	  nog	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  wat	  werk	  tot	  21.00	  uur.	  	  

       

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

bankrekening 32.65.21.062
OVV 1713 Fam.Gosseling
	  	  Jeugd	  met	  een	  Opdracht	  is	  een	  	  	  

	  	  Algemeen	  Nut	  Beogende	  Instelling	  	  
	  (ANBI)	  waardoor	  de	  giften	  aftrekbaar	  	  
	  	  	  	  zijn	  voor	  de	  inkomstenbelasting.	  

Lieve groet
 Bernd Jan, Mirjam & Levi        
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