Nieuwsbrief 20
september 2014

Psalm 23 : 4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij, Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
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Beste vrienden en familie,
Leuk dat je onze nieuwsbrief leest. In deze brief blikken we terug op de
zomermaanden, de generatie DTS, onze reis naar Zuid Afrika, 10 jaar Heidebeek
voor Mirjam. En we kijken vooruit naar wat het nieuwe seizoen voor ons in petto
heeft.

!

Voorbede doen in Erbil,Irak 2011
Mirjam kijkt over de stad.!

De tekst bovenaan de brief is de afgelopen zomermaanden een aantal keren in onze
gedachten geweest toen verschillende verschrikkelijke nieuwsberichten ons
bereikte;. de ramp met de MH 17, de onrust in Israël en de Oekraïne, de
gruwelijkheden die IS aanricht. In een krantenartikel uit het ND las ik over een
christelijk gezin uit Mosul, Irak. Door de komst van IS in deze stad, moesten ze
vluchten voor hun leven. Ze raakten gescheiden. Hij werd zo mishandeld dat hij nu
een oog mist. Gewond is hij naar Erbil gelopen. Hij is daar gelukkig levend
aangekomen en weer herenigd met zijn gezin. In 2011 hebben we bijna dezelfde
weg afgelegd tijdens een outreach naar Noord Irak. In juli stortte de vlucht MH 17
neer. Een vlucht die onze generatie DTS studenten eind juni hebben gevlogen
onderweg naar Indonesië met deze maatschappij en hetzelfde vluchtnummer. 298
doden, waaronder veel Nederlanders. Het had zo een groepje van ‘ons’ kunnen zijn.
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Wat als dit je overkomt… zeg je dit dan nog; “ik vrees geen gevaar, want U bent bij
mij.” Het is zo makkelijk om dit te zeggen als we in veiligheid leven, maar het leven
kan ineens anders gaan. Ons gebed is dat de mensen in oorlogsgebieden of in rouw
steun zullen ervaren aan Psalm 23 en dat dit werkelijkheid voor hen zal zijn.
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Go Teams naar Zuid Afrika
Begin 2014 hebben we gebeden voor onze plannen dit jaar. We hadden het
verlangen om een zendingsreis te maken met ons gezin. Gezien onze toewijding aan
de generatie DTS en het SBS kantoor mochten we een 3- weekse zendingsreis met de
GO-teams naar Zuid-Afrika leiden. Half juli begon dit avontuur met als thema:
“Challenge Accepted”. Met 11 deelnemers en een medeleidster zijn we 3 weken de
uitdaging aangegaan en naar Durban in Zuid-Afrika gereisd. De leeftijd van onze
deelnemers varieerde tussen de 15 en 22 jaar. Door middel van een dramastuk,
kinderprogramma’s, praktisch werk, uitdelen van voedsel, lesgeven, clowning en sport
en spel hebben we heel veel volwassenen en kinderen met het evangelie kunnen
bereiken. Met David en Levi is het ook heel goed gegaan. Van tevoren vonden we dit
natuurlijk wel spannend! Ons grote doel was om deze groep te zien groeien in hun
relatie met God. Dit is gelukt, 11 levens zijn veranderd en zenden we weer vol
vertrouwen terug naar school of werk. We hebben een kort filmpje gemaakt wat te
zien is op You Tube: Goteams (goed) 2014

Verloop van de Generatie DTS
Tijdens de lesfase zijn we met de studenten het avontuur aangegaan om God beter te
leren kennen. Dit was niet makkelijk voor iedereen. Sommigen gaan door een proces
waarin ze gebeurtenissen uit het verleden moeten opruimen en hierbij mensen moeten
vergeven. Een goed, maar ook een pittig proces. Naast 6 singles bestond deze DTS ook
uit 6 gezinnen. Het is voor hen een uitdaging om volledig aan ons intensieve programma
mee te doen. Karakters zijn gevormd en aan Gods oproep voor zending is gehoor
gegeven. De outreaches zijn naar Indonesië en Tunesië gegaan. Het was op beide
plaatsen soms heel warm. Op deze plekken hebben ze echter wel mensen over Jezus
kunnen vertellen en zijn er nieuwe gelovigen bij gekomen. Als DTS- staf verlangen we
ernaar dat studenten toe gaan passen wat ze hebben geleerd en gezien. Daarom vinden
we het leuk om te vertellen dat twee gezinnen die net de DTS hebben afgerond deze
maand vertrekken naar hun nieuwe missie veld. Eén gezin gaat naar Spanje om daar DTSen te helpen opstarten en een Engels gezin sluit zich aan bij onze Amsterdamse collega’s
en zullen gaan meewerken aan de bediening die uitreikt naar de dames achter de ramen
en drugsverslaafden.
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De tijd vliegt
Toen ik (Mirjam) in september 2004 voor twee jaar bij Jeugd met een Opdracht ging
werken had ik nooit verwacht dat ik hier na 10 jaar nog steeds actief zou zijn. Het is nu dus
een feit. 10 jaar Missie… Vele zendingsreizen gemaakt, een prachtman ontmoet uit Twente
en moeder geworden van 2 mooie ventjes. In een kamer van 12 m2 gewoond voor 4 jaar,
in een boerderij gewoond met een stuk grond van 400 m2 en nu weer in een prachtig
huisje op Heidebeek. Het is niet altijd makkelijk geweest om in afhankelijkheid te leven en
te werken. Daarin heb ik veel mogen leren. Ik heb ervaren dat God altijd heel goed voor
mij en later ook voor ons gezin heeft gezorgd. In grote en vooral ook in vele kleine dingen.
Dankbaar ben ik voor alle mensen die achter ons werk staan en onze opdracht mogelijk
maken door ons te ondersteunen. Meewerken met de DTS is de rode lijn geweest van de
afgelopen 10 jaar. Hierdoor mocht ik groeien in het werken met teams en in leiderschap.
Dit is echt mijn passie om mensen te trainen voor zending, dichtbij of ver weg.
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Wat eten we vandaag?
Van 8 – 12 september zijn we met alle Heidebeek stafleden bij elkaar om input te
ontvangen, samen te eten en samen op te trekken. Een goede week om in eenheid dit
jaar, onze verschillende werkzaamheden, binnen onze organisatie uit te gaan voeren.
Bernd Jan zou de komende 9 maanden meewerken als staflid aan een School van Bijbelse
Studies (SBS). Helaas gaat deze training niet door, omdat er te weinig aanmeldingen zijn.
Als afdeling gaan ze nu nadenken over nieuwe vormen die aangeboden kunnen worden
in het komende seizoen. Bernd Jan zit niet stil en zo staan er alweer wat spreekbeurten op
het programma en zal hij lesgeven tijdens de DTS. Daarnaast gaat hij 2 dagen per week
koken voor de nieuwe groep DTS studenten die 17 september arriveren. Mirjam’s
hoofdtaak ligt de komende maanden thuis en zal ze mentor zijn van een collega.
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Dreumes en Peuter
David is een heerlijk ondernemend ventje van alweer 16 maanden oud. De nachten gaan
steeds beter, maar we zijn er nog niet helemaal. Hij loopt nu zo’n 2 meter los en dat is
genieten. Hij lacht naar iedereen en begroet vele mensen die we tegenkomen als we
boodschappen doen. Levi is eind augustus 3 jaar geworden en is heel blij met zijn nieuwe
fiets. Hij geniet van buitenspelen samen met onze buurkinderen. Levi kan heel goed
namen onthouden van allerlei mensen. Dat is heel leuk om te zien.
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Adres gegevens:
Mussenkampseweg 32
8181 PK Heerde
06-24850362 Bernd-Jan
06-12073584 Mirjam
bj@gosseling.com
mirjamboers@ywam.nl
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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.
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Gebeds- en dankpunten
Dankbaar zijn we voor 10 jaar Heidebeek voor Mirjam. Onze gezondheid en onze woon-/
werk plek. We zijn dankbaar dat het met David stukken beter gaat en voor een mooi
avontuur dat we in Zuid Afrika mochten beleven met jongelui.
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Willen jullie net als ons bidden voor Zijn leiding het komende seizoen nu de SBS niet
doorgaat? Ons gebed gaat ook uit naar de mensen die nog niet bereikt zijn met het
evangelie.
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n
vriendelijke groete
Bernd Jan en Mirjam

