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Marcus 16:5-6
Maar toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde 
een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 
ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 
Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats 
waar ze Hem gelegd hadden. 

Bernd-Jan, Mirjam, 
Levi, David en EliseLeuk dat jullie weer onze nieuwsbrief lezen. Het gaat goed 

met ons en daar vertellen we graag over in deze lente 
editie. 

Fijne paasdagen!
Ten eerste wensen we jullie allemaal een fi jn Paasweekend, 
genieten van de lente en lekker eten. Wetende dat we 
vieren dat Hij is opgestaan. Dat Hij leeft. Dat Hij voor onze 
zonden is gestorven. Dat de weg vrij is om Hem te kennen 
en bekend te maken.

Dit is volgens ons het moeilijkste van “het Evangelie” voor 
een niet-gelovige. Een buurvrouw zei eens in tranen toen 
ze een paascadeautje kwam brengen. Het paasfeest heeft 
een andere betekenis voor jou dan voor mij; “Ik kan het 
opstaan van Jezus gewoon niet geloven.”
Wat er met Pasen gebeurd is: het sterven van Jezus en 
Zijn opstanding is onvoorstelbaar als je niet gelooft, maar 
voor ons is het ons grootste cadeau van redding en leven 
in vrijheid. 

Ik (Bernd Jan) kijk terug op mooie wintermaanden. Ik 
heb 7 keer gesproken in verschillende gemeenten door 
Nederland en Bijbelstudie- avonden gegeven in Harderwijk. 
Ik ben dankbaar dat God me deze mogelijkheden steeds 
weer geeft.
Halverwege maart ben ik begonnen met een nieuw team 
aan de voorbereidingen van “the School of Kingdom 

Empowerment” (SOKE). Dit is een mond vol, maar de focus 
van deze training, die je na een DTS kan volgen, ligt op 
voorbede. Deze training heb ik als student het afgelopen 
najaar gevolgd. Ik zal tot juli betrokken zijn als stafl id en 
daarnaast spreek ik nog een paar dagen in de DTS, die 
tegelijkertijd plaatsvindt op Heidebeek. 

Gods stem leren verstaan
(Bernd Jan) We zijn net een week begonnen (3 april) met 
de studenten in de SOKE en hebben echt al een levende 
God aan het werk gezien onder onze studenten en 
stafl eden. We hadden afgelopen week een tijd dat we voor 
elkaar moesten bidden in kleine groepen. Mijn groepje 
bestond uit 3 mensen en we hadden de groep verdeeld. De 
oefening ging over “het verstaan van Gods stem”. Na een 
minuut stil zijn kreeg ik een hele bijzondere indruk voor 
mijn oefenpersoon, over voetbal, over een blessure en 
over vals spel van de tegenpartij. Toen ik dat deelde, was 
hij erg verrast, want alles wat ik gedeeld had, was precies 
zo gebeurd. Hij had een nare voetbalwedstrijd gehad, net 
voor de SOKE begon, en voelde nog steeds de pijn van de 
overtreding. Ik was ook verbaasd en onder de indruk. We 
hebben voor zijn voet gebeden en de pijn verdween en 
is nog steeds weg. Ik noem dat een geweldige start en 
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zie uit naar nog meer van zulke getuigenissen. Een keer 
per week zijn we een middag op straat met als doel dat 
mensen God gaan leren kennen. 

The Backbone van Heidebeek
(Mirjam) Het werk bij de afdeling Personeelszaken waar 
ik nu volop bij betrokken ben, is leuk en veelzijdig. Er zijn 
nieuwe aanmeldingen en ik begeleid er 4 van. Ik geniet 
ervan om ‘mijn tanden’ ergens in te bijten. Daarnaast heb 
ik evaluatiegesprekken en gesprekken met mensen die 
weer verder “varen” of net op Heidebeek zijn gestart. Ik 
geniet van de combi werken en zorgen voor de kids.

Financiële blessing
We hebben een aardig bedrag moeten betalen aan de 
belastingdienst en de waterschapbelastingen, hiervoor 
braken we onze reserves aan, Wat wij altijd mooi vinden 
en heel dankbaar voor zijn is, al slinkt het aan de ene kant, 
ineens een spontane gift komt naast onze maandelijkse 
giften van 1000 euro aan de andere kant. Kleding krijgen 
we heel vaak tweedehands en dat is zo’n zegen. Hier 
besparen we echt veel op en de kids en wij zelf zien er 
ook nog redelijk uit al zeggen we het zelf! We hebben 
net onze fi nanciële overzichten van 2018 weer naar onze 
penningmeester van ons TFC gestuurd.  We hebben het 
fi nancieel ‘gezond’ af kunnen sluiten. Hier zijn we dankbaar 
voor. Mede door maandelijkse giften en acties en … 

Actie actie actie 2019
28 april zijn we in De Nieuwe Rank in ’s-Gravenzande 
aanwezig om fl yers uit te delen voor een “plantenhanger” 
actie. Samen met Daniel en Leoni Wierstra mogen we 
delen in de opbrengst. Super. Voor de voorverkoop krijgen 
jullie een mailtje apart toegestuurd. 
In de maand mei zijn we zendeling van de maand in 
Enschede. Bernd Jan spreekt 13 mei op Moederdag in de 
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EGE en dan zullen we kort iets delen over ons werk. 
Voor de zomervakantie zijn we bezig met het organiseren 
van een “meet en greet”. Meer informatie hierover volgt 
nog.

Open Huis 30 mei
Op Hemelvaartsdag (30 mei) nodigen we jullie van harte 
uit op ons jaarlijkse Open Huis. Wil je meer weten over 
ons werk, ben je zelf op zoek naar meer van God of 
ben je geïnteresseerd in zending dichtbij en veraf, van 
harte welkom. Zie fl yer bij deze brief. De dag zelf is van 
10:00 tot 16:00 (en van 13:00-20:00 uur is er speciaal een 
programma voor jongeren 15-25 jaar). 

Heidebeek nieuwbouw. 
De nieuwbouw gaat gestaag door. Het doel is om dit jaar 
(2019) de begane grond af te hebben. Op dit moment 
wordt er 3 weken lang gemetseld door Heidebekers en 
missionbuilders. Iedereen is gevraagd om hier tijd voor vrij 
te maken in de werkweek. Een leuk weetje is dat Bernd Jan 
zijn vader, Bram Gosseling, twee weken heeft meegewerkt 
aan de voorbereidingen voor dit metselproject. Gaaf om 
getuige te zijn van Gods voorziening en het daadwerkelijk 
tot stand komen van ons nieuwbouwproject. 

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