
Matt 22:37-40 
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en 
eerste gebod.!Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief 
als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er 
in de Wet en de Profeten staat.’

Meiden met een 
mooie missie 

(AD. Westland 16 november) 
Mirjam en Leoni (ook een 
Westlandse die op 
Heidebeek werkt) zijn 
geïnterviewd over ons 
werk, in afhankelijkheid van 
giften. Dit stuk is positief 
ontvangen door veel ‘oude 
bekenden’ van ons.  
  

DTS in Brussel 

In onze vorige nieuwsbrief 
vermeldden we dat we een 
week les zouden geven in 
een DTS in Brussel over 
relaties. Helaas is deze DTS 
niet doorgegaan doordat 
er te weinig aanmeldingen 
waren. Wij konden ons snel 
hierbij neerleggen. De 
verhuizing en het intensieve 

Lieve familie en vrienden 

Bovenstaande tekst vormde de rode draad voor de classic DTS 
waar Bernd Jan aan mee heeft gewerkt in de afgelopen 
maanden. Veel leesplezier bij deze december brief.

De Classic DTS  

Afgelopen week hebben we drie teams uitgezwaaid naar 
Rusland, Indonesië en Brazilië. 17 studenten en 6 stafleden zijn 
erop uit om God bekend te maken in deze landen. Dit doen ze 
door middel van dans & drama, kinderwerk, en (vriendschaps-) 
evangelisatie. De afgelopen drie maanden heeft BJ meegewerkt 
aan de lesfase waarin ‘het God leren kennen’ centraal staat. Een 
aantal hoogtepunten waren  de dagen dat hij zelf les gaf over: 
“ontzag voor God”, de mentorschapsgesprekken met een van de 
studenten en de evangelisatie- avonden in Apeldoorn.

Stel dat God bestaat, wat wil je Hem dan vragen? 

Deze vraag stond op het white board tijdens de evangelisatie 
avonden in Apeldoorn.  Mensen die wilden, reageerden hierop 
en wij stonden versteld van de gesprekken die hieruit 
voortkwamen.



Hoogtepunten 2013 

Een hoogtepunt van 2013 was natuurlijk de komst van onze 
kleine David. Het is een heerlijk ventje waar we nog iedere 
dag dankbaar voor zijn.  
We zijn blij dat we ons dit jaar weer in mochten zetten voor 
studenten die een tijd apart hebben gezet om meer over 
God te weten te komen door de School van Bijbelse Studies 
en de Discipelschaps Trainings School. We zijn dankbaar dat 
we het afgelopen jaar rond zijn gekomen van de giften die 
we hebben ontvangen.  

Speculaasactie  

De ene dag in de krant en de 
volgende dag een presentatie in 
de kerk. Samen met Leoni hebben 
we verteld over ons werk bij 
Heidebeek in De Nieuwe Rank. 
Ons thuisfront had  hier gelijk een 
speculaasactie aan gekoppeld. Dit 
heeft ons een heel mooi bedrag 
aan giften opgeleverd. Ook 
hebben we een nieuw facebook 
account,  ‘Westland adieu’, 
gelanceerd waarop je ons kan 
volgen.   

Verhuisd 

In november zijn we verhuisd naar 
ons nieuwe huisje op de 
Heidebeek basis. Het is 
voorspoedig gegaan en de 
overgang van groot naar klein is 
ons tot nu toe nog niet 
tegengevallen. Levi speelt volop in 
de speeltuin voor ons huis. Voor 
Mirjam is het fijn om meer 
betrokken te zijn bij het werk op 
Heidebeek in combinatie met het 
moederschap.  

nieuwe adres gegevens !
Mussenkampseweg 32 

8181 PK Heerde 
06-24850362 Bernd-Jan 

06-12073584 Mirjam 
bj@gosseling.com 

mirjamboers@ywam.nl !
Giften 

Giften kun je overmaken naar:  
Jeugd met een Opdracht, Heerde 

bankrekening 32.65.21.062 
OVV 1713 Fam.Gosseling 
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Vooruitblik 2014 

Vanaf januari gaat Mirjam twee dagen per week aan de 
slag op Heidebeek. Zij zal mee gaan werken als co- leider 
van de Generatie DTS die 7 april van start gaat.  Een DTS 
waar op dit moment al 15 aanmeldingen voor zijn en 
waarvan de jongste 20 is en de oudste 65 jaar.  
BJ zal zijn steentje bij gaan dragen op de afdeling van 
Bijbelse Studies. In maart zal hij afreizen naar India om les 
te geven op een DTS. Komende zomer hopen we een 
zendingsreis te maken als gezin, maar daarover volgende 
keer meer. In september hoopt BJ weer mee te werken 
aan de SBS (9 maanden programma).   !
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor onze 
samenwerking het afgelopen jaar! Zonder jullie steun is 
dit werk niet mogelijk. GEWELDIG.  !
Be Blessed to Be A Blessing,

!Hartelijke groet  

               Bernd Jan en Mirjam


