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School Of Kingdom 
Empowerment-groep

Nieuwe staff

Mini DTS

Romeinen 12: 2-3 
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. 
Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. 
Leg u toe op de gastvrijheid. 

SOKE (School Of Kingdom Empowerment.) 
(Bernd Jan) 18 september is de SOKE weer van start gegaan. 
Een training van drie maanden op Heidebeek gericht op 
gebed. Voor mij is dit de 3e keer dat ik in deze training 
betrokken ben. Precies een jaar geleden als student en nu 
voor de tweede keer als stafl id. De tekst waar deze brief 
mee begint is het thema van de SOKE. Ons verlangen is 
dat wij en de studenten veranderen op de manier zoals in 
deze tekst beschreven staat. Steeds meer leren over God 
en zijn Koninkrijk en daardoor groeien in kennis van God. 

Aan deze drie maanden zit ook nog een outreach 
gekoppeld naar Mozambique of Roemenië. Zelf zal ik een 
aantal weken meegaan met een van deze teams. 

Elevate and Impact
(Mirjam) We starten altijd het nieuwe seizoen met 
“communiteit dagen” op Heidebeek. Het thema voor het 
nieuwe jaar is “Elevate and impact”. We verlangen ernaar 
om Gods Koninkrijk verhoogd te zien in Nederland en 
om impact te hebben met het delen van het evangelie 
aan zoveel mogelijk mensen. Wanneer we radicale 
gehoorzaamheid voorleven in het volgen van Jezus 
geboden en het uitleven van de Grote Opdracht. 

Adam & Leah Thompson en het leiderschapsteam van 
Heidebeek hebben ons meegenomen in deze visie 
uitdragen. De rode lijn die ik eruit haalde was: dat we 
ons eerst moeten verootmoedigen/buigen voor God, 
vergeving schenken aan onszelf en onze naasten en 
daardoor heen impact kunnen hebben in de wereld om 
ons heen. 

Nieuwe staf Dagen 
(Mirjam) In de maand september mochten we 7 nieuwe 
stafl eden verwelkomen op Heidebeek. Hier gaat altijd 
een heel proces aan vooraf waar een groot deel van mijn 
werkzaamheden uit bestaan. Met een aantal van hen 
zijn we bijna een jaar bezig geweest om al de papieren 
in orde te krijgen en ze te begeleiden in deze stap naar 
‘Zending’. Een mooi proces en daarom des te leuker om ze 
daadwerkelijk te zien binnenkomen. We hebben een aantal 
dagen samen doorgebracht om hen te helpen “landen” 
op Heidebeek.

Jubileum Mirjam – 
15 jaar Jeugd met een Opdracht
Dit jaar ben ik 15 jaar werkzaam bij JMEO Heidebeek. 
Wat ooit als een 2-jarige toewijding begon in 2004 is 
dit jaar 15 jaar geworden. Het grootste deel van die tijd 
ben ik betrokken geweest bij de Discipelschaps Training 
Scholen. Dit heeft gezorgd dat ik heel wat landen heb 
mogen bezoeken en daar iets, samen met de teams 
waarmee ik reisde, van Jezus mocht laten zien. Bernd Jan 
heb ik hier ontmoet en samen werken we al 11 jaar bij 
Heidebeek. 15 jaar ben ik afhankelijk van giften en ik kan 
echt met overtuiging zeggen dat ik/ wij nooit “tekort” 
hebben gehad. Ik kan heel wat getuigenissen vertellen 
over hoe God voorzien heeft, elke keer weer. Persoonlijk 
maar ook voor collega’s of studenten. Te denken valt aan 
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Giften kun je overmaken via onderstaande ANBI’s: 
•  Protestantse Gem. ’s-Gravenzande Diaconie
 NL30RABO0323220975
 t.n.v. project 28:20
•  Enschede Thuisfront Evangelische Gemeente Enschede 

t.n.v. project 28:20, NL30 INGB 0003 1232 68
• of via onze persoonlijke rekening: 
 t.n.v. BJ Gosseling, NL72 ABNA 0810 3332 87

voorziening in huisvesting, geld voor onze reizen, kleding, 
kerstpakketten, grote extra giften en elke maand weer 
trouwe gevers, waar we echt niet zonder kunnen. Drie 
gemeentes die achter ons werk staan; Epe, ‘s-Gravenzande 
en Enschede. Een aantal supporters hebben we vanaf het 
begin af aan. Is dat niet bijzonder?! We hopen ons nog 
heel wat jaren in te zetten om mensen te mobiliseren 
voor wereldzending in Nederland of daarbuiten. Hopelijk 
met jullie betrokkenheid op onze ‘reis’.

Zomerterugblik - Zuid Afrika 
(Mirjam) 15 juli ben ik naar een DTS outreach team 
(Discipelschaps Trainings School) in Zuid-Afrika gevlogen. 
Halverwege deze outreach komt er altijd ‘bezoek’ om te 
bemoedigen en te helpen. Na drie vluchten kwam ik aan 
in Port Elisabeth. Daar werd ik opgehaald door de leider 
van het team en begon mijn week in de Noordkaap, Zuid- 
Afrika. Ik heb veel gesprekken gevoerd, getuigenissen 
gehoord en momenten met het team meegemaakt. Het 
team deed het fantastisch. In samenwerking met de 
kerk daar hebben ze uitgereikt naar andere mensen in 
Kareedow, het plaatsje waar ze verbleven. Wat mij opviel 
is dat de mensen zo open staan voor gebed. Bij elke vraag 
voor gebed of een oproep om Jezus te volgen kwam er 
respons. Dit was zeer bemoedigend voor het team. De 
grootste uitdaging voor het team is het samen wonen 
in één huis. Openheid naar elkaar toe was belangrijk en 
dat hebben we kunnen bereiken door onze gesprekken 
en teamtijden heen. Op de dag van mijn vertrek ging het 
team nog vier weken in een sloppenwijk in Pretoria aan 
het werk.

Zomerterugblik: Mini DTS 
(Bernd Jan) Direct na Mirjam’ s reis mocht ik spreken in de 
eerste week van de mini DTS. 12 studenten & 8 stafl eden 
kwamen voor 2 weken samen voor les en een verdieping 
van hun relatie met God. Ik gaf les over Discipelschap en 
de Heilige Geest. In de week zijn we ook met elkaar de 
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straat op gegaan in Apeldoorn voor straatevangelisatie. 
Vanaf de eerste dag werden er diepgaande keuzes gemaakt. 
Het was een hongerige groep jonge mensen. 
Vier van de deelnemers hebben besloten om een volledige 
DTS te gaan volgen. Drie ervan zijn nu in gestart met de 
DTS hier op Heidebeek en de vierde hoopt in januari te 
komen.

Kindernieuws
•  Levi is dit seizoen begonnen met Judo. Na een jaar 

scouting is dit wat hij heel graag wilde. In zijn nieuwe 
judo pak staat hij wel zijn mannetje. Hij heeft laatst zijn 
8-jarig feestje gevierd in het bos met vriendjes uit groep 
5 en daar heeft hij enorm van genoten. Voor lezen krijgt 
hij extra hulp op school en alles wat je lastig vindt is 
‘stom’. Door te oefenen met onder andere de iPad maken 
we af en toe weer leuk…

•  David heeft zijn A-diploma gehaald en zal dit jaar nog 
afzwemmen voor zijn B-diploma. Elke week oefenen we 
hiervoor. Hij is een echte waterrat. Hij zit nu in groep 3 
en moet wel even wennen na die heerlijke kleutertijd! 
Hij heeft veel vriendjes en speelt graag met hen. 

•  Elise is 1 ochtend per week te vinden op de Heidebeek 
crèche. Dit vindt ze fantastisch. Ze is een hele vrolijke 
meid en het is genieten met haar erbij in ons gezin. 

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