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Lieve familie, vrienden en betrokkene,
Hier weer een brief van ons. We hebben een aantal gebeurtenissen van
de afgelopen maanden uitgelicht! Veel leesplezier
Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,
want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.

Bernd-Jan, Mirjam,
Levi, David en Elise

India avontuur
Een van de leiders van Jeugd met een Opdracht in
Noord-India vroeg mij (Bernd Jan) vorig jaar om hen te
komen helpen. Ze stelden de vraag of wij de leiders (met
verschillende bedieningen) wilden helpen om sterker te
staan in hun geloof. De christenen in India komen steeds
meer onder druk te staan door christenvervolging. Zij
stelden ons concreet de vraag om een bijbeltraining op te
zetten met als doel een ‘’blijvende bijdrage’ te realiseren
in een land waarin zoveel mensen God niet kennen.
God opent een deur en tegelijkertijd werd dit een
avontuur. Hoe pak je dit aan en met wie ga je dit doen?

maar staan straks wel ineens voor onze neus. De Indiase
cultuur staat in die zin veraf van de Nederlandse cultuur.
Het sprekersschema en het programma is zo goed als
rond. We hebben veel sprekers van onze organisatie die
uit India komen bereid gevonden om les te komen geven.
Daarnaast zal ons team vanuit Heidebeek veel lessen
verzorgen. We hopen dat we door de Indiërs zelf er veel
bij te betrekken, ze na deze school, zelf deze Bible for life
kunnen gaan geven in andere delen van India.

Eind mei gaan we met de “Bible for Life”, een 3 maanden
durende bijbeltraining, van start in het Noorden van
India. Begin maart heb ik samen met een collega een
verkenningsreis gemaakt naar dit gebied en daarbij
hebben we een goede relatie kunnen opbouwen met
ons contactpersoon daar. We hebben naar veel praktische
zaken gekeken en dit zag er allemaal goed uit. Begin mei
is de eerste persoon van ons team naar India gegaan om
allerlei praktische zaken te regelen, zoals het in orde
maken van de huisvesting voor de twee gezinnen die
mee gaan uit Nederland en de 3 singles. De studenten
van de Bible for life verblijven op de basis van Jeugd met
een opdracht. Hoeveel studenten er daadwerkelijk zullen
komen weten we niet. De meesten melden zich niet aan,

Voor ons als gezin blijft het ook een avontuur. Bernd Jan
zal van 28 juni tot 25 juli in India verblijven. Hij is fulltime
betrokken als staf van de school en zal les gaan geven over
de Bijbelboeken Amos en Prediker. Mirjam zal het reilen en
zeilen thuis voortzetten met onze 3 koters. Dit avontuur
in India is leuk, spannend en onzeker over hoe het precies
zal gaan. We zien het als een hele mooie kans om zo het
‘Woord van God’ meer bekend te maken onder de Indische
mensen. Tijdens de actiedag van “De Nieuwe Rank” 10
maart is een groot bedrag opgehaald dat we gebruiken
voor het ticket voor deze reis. Daarnaast hebben we nog
een gift van 500 euro gekregen om daar te gebruiken voor
de aanschaf van bijbels en naslagwerken. Bidden jullie mee
dat dit avontuur gaat slagen!
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Bloemen schikken - het Open Huis

Nieuwe huis in Epe
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Personeelszaken op Heidebeek
Deze maand ben ik weer begonnen met werken op
Heidebeek. Naast het bijwonen van de ‘basistijden’ werk
ik mee op de afdeling personeelszaken. Hier ben ik twee
jaar geleden mee begonnen en dat bevalt me goed. Leuk
om met een klein team goed zorg te dragen voor onze
stafmedewerkers.

Het Open Huis en Hemelstijl
Op Hemelvaartsdag hebben we weer ons jaarlijkse “Open
Huis” gevierd. Naast ons gewone programma hebben
we ook een jongerenprogramma erbij georganiseerd.
Bernd Jan mocht spreken tijdens een van de diensten
voor jongeren. Een mooie ervaring om dit te doen voor
jongeren die geïnteresseerd zijn in God en Zending. We
kijken terug op een zeer geslaagde dag met ongeveer
700 gasten.

Bijbelstudie en Training
Bernd Jan heeft een heel aantal spreekbeurten en
Bijbelstudies staan in deze maanden april tot en met juni.
Hij vindt dit leuk om te doen en we zien dat God hier
doorheen werkt.
In september gaat Bernd meedoen aan een training op
Heidebeek over voorbede. Hij zal student zijn in deze
school en deze duurt 3 maanden. Hij ziet ernaar uit
om bijgeschoold te worden naast het ‘uitdelen’ van de
afgelopen jaren.

erbij te hebben. Ze is ondertussen alweer 4 maanden en
7 kilo en gaat al bijna haar eerste groente hapje eten. We
willen iedereen via deze brief ontzettend bedanken voor
de vele kaartjes en cadeautjes. We hebben wel meer dan
200 kaartjes ontvangen en zijn zo verwend. Het heeft ons
heel goed gedaan, al dat meeleven. De verandering van
een huisje in een community naar een eengezinswoning
in Epe is zeker voor mij (Mirjam) echt wel wennen. Dit kost
tijd en daarbij zijn er leuke dingen aan ons nieuwe stekkie,
maar is er ook gemis van het wonen op de basis.
Met Levi en David gaat het goed. Ze zijn echt vriendjes en
dat is leuk om te zien. David is begin mei 5 jaar geworden
en dat was een groot feest voor hem.
Aan het einde van de zomervakantie, mogen we 10 dagen
gebruik maken van een heerlijk vakantiehuisje op de
Betteld in Zelhem. Dat vinden we heerlijk. Bernd lekker
vissen en ik lekker relaxen. De jongens vermaken zich daar
ook uitstekend.
Wij wensen jullie allemaal een fijne zomertijd toe!

Bernd Jan en Mirjam Gosseling
(Levi, David en Elise)
Be Blessed to be a blessing!

Het gezin
De afgelopen maanden stonden in het teken van
veranderingen. We genieten van ons prachtige nieuwe
huis en onze dochter Elise. Wat is het heerlijk om haar

DAvid 5 jaar

Elise 4 m aan den
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