
Van: Bernd-Jan & Mirjam Gosseling info@bjenmir.nl
Onderwerp: Nieuws van Bernd jan en Mirjam - juni 2022

Datum: 3 juni 2022 om 07:50
Aan: Gemeenteleden bj@gosseling.com

Psalm 105:1 
Dank de Heer en maak bekend wie Hij is! Vertel aan iedereen wat Hij gedaan heeft, en vertel over
zijn wonderen.
Psalm 86:5 
Want U bent goed, Heer, en U wil graag vergeven.
U bent goed en vriendelijk voor alle mensen die U aanbidden.

Beste Gemeenteleden, 

We beginnen de nieuwsbrief graag met bovenstaande Bijbelteksten. In deze brief vertellen we
graag over ons werk bij Jeugd met een Opdracht, maar uiteindelijk draait alles om
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graag over ons werk bij Jeugd met een Opdracht, maar uiteindelijk draait alles om
"de Werkgever". Onze God die wonderen doet en de alle eer verdient. Ga er gerust even voor
zitten, want we hebben weer heel veel te vertellen. 
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2. Januari DTS 2022  
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4. Amerika – familiebezoek 
5. Spreken in jeugdgroepen
6. “Lead to Move”
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8. Zendeling van de Maand 
9. Save the Date

1. Opening "de Spreng"
Tijdens ons jaarlijkse “Open Huis” op Hemelvaartsdag is het nieuwe gebouw op Heidebeek geopend.
Hier is 4 jaar aan gebouwd. Een heel bijzonder moment. Deze zomer zal iedereen die daar gaat wonen,
zijn intrek nemen. Een groot deel van Heidebeek is hierdoor ‘on the move’. Wij kijken blij mee met onze
collega’s die gaan verhuizen. In september gaan alle nieuwe studenten ook in ‘de Spreng’ wonen. 



2. Januari DTS 2022  (Mirjam)
Vanaf januari stond ik aan het roer van de januari DTS. Dit hield in dat ik (inclusief
voorbereidingstijd) vanaf december tot april full time heb gewerkt. Wel een uitdaging zo nu en
dan. Maar wetend dat dit tijdelijk is en een job is die ik erg leuk vind, is het gelukt. Om 7:40 zat ik
dagelijks op mijn fietsje. Elise’s haren al gefixt en gaan met die banaan. Elke dag begonnen we
om 8 uur met gebed en om 8:30 begonnen de lessen. 
We hebben goede lesweken gehad met elke week een ander onderwerp. De rode lijn die ik dit
jaar voornamelijk terugkwam ging over Gods goedheid, Gods grootheid, Gods liefde voor Zijn
volk en de mensen. 
Vragen die we vaak zien terugkomen zijn: “is God echt goed”? “Is Hij te vertrouwen”? Hoe gaan
we om met alle ellende in de wereld? “Waar was God toen ik het moeilijk had? Tijdens onze
lesweken, gefundeerd op de Bijbel, probeerden de sprekers hier antwoord op te geven. Een
mooie ontdekkingsreis met een mooie groep jonge mensen. 
We zijn ook nog een week naar YWAM Maastricht geweest. Hier werken oud collega's van ons.
Maastricht is echt een hele leuke stad. We kregen les over Evangelisatie in de ochtenden en in de
middagen brachten we het geleerde in de praktijk. Dit betekende voor veel van ons, vrijmoedig
uitstappen en met mensen een gesprek aangaan over God. 
 
Op 31 maart zat de lesfase erop en is de groep op zendingsreis gegaan naar Mozambique. Het
land waar de familie Wierstra uit ’s-Gravenzande werkzaam is bij YWAM in Lichinga. 18 juni
verwacht ik het team weer terug en dan zijn ze een kleine 3 maanden weggeweest. Ik mocht
halverwege hun outreach “op bezoek”.  Het is een hele enthousiaste groep. Met behulp van
Leoni en Daniel Wierstra hebben we een route uitgestippeld door Mozambique en gemiddeld
blijft de groep twee weken op één plek. Zelf heb ik hen ontmoet in Nampula. 

3. Mozambique
Ik ben nu weer twee weken terug uit Mozambique. 
Na een lange reis werd ik opgehaald bij het vliegveld. Zo leuk om een aantal van de groep gelijk
al te zien. Bij de poort van de YWAM basis in Nampula stond een groep Mozambikaanse YWAM-
ers en de DTS groep me op te wachten. Door een dansende en zingende groep werd ik naar ons
huisje geleid. Wat een belevenis. Er werd een voorstelrondje gedaan en uiteraard veel gezongen
en gebeden. Die avond hebben we als DTS groep wat gedronken en heb ik de post uitgedeeld



en gebeden. Die avond hebben we als DTS groep wat gedronken en heb ik de post uitgedeeld
die ik had meegenomen uit Nederland. 
In de tijd dat ik daar was, ben ik mee geweest met het team naar plekken waar ze werkten.
Daarnaast heb ik veel gesprekken gevoerd. Ook heb ik lesgegeven aan de stafleden van de basis
zelf waar ik verbleef. Zo leuk om te doen. Ik gaf les in het Engels en dat werd vertaald naar het
Portugees. Wat een temperament hebben deze mensen. En tijdens het moment van ‘worship’
werd er even flink gedanst en gezongen onder begeleiding van een djembé. 
Het team doet het heel goed en hebben heel veel mogelijkheden om uit te reiken. Ze hebben
allemaal een keer gepreekt in een kerk en volop kunnen ze hun getuigenis delen met anderen. Dit
kan mensen tot tranen toe ontroeren. Na afloop is er een honger naar gebed en reikt het team uit
door te bidden voor de mensen 

4. Amerika – familiebezoek (Bernd Jan)
Terwijl Mirjam in Mozambique zat, was ik aan het nagenieten van een bezoek aan mijn broer Thijs
en zijn gezin. Ik ben 2 weken bij hen op bezoek geweest. Zij wonen vlakbij San Francisco. Ik ben
flink in de watten gelegd door de familie en heb prachtige dingen gezien. Het was hele kostbare
tijd. Fijn om elkaar live te hebben gezien. 

5. Spreken in jeugdgroepen (Bernd Jan) 
De afgelopen maand mocht ik in verschillende jeugdgroepen spreken over het onderwerp
“zonde”. Niet per se een onderwerp waar jongeren gelijk op zitten te wachten, maar toch zo
enorm belangrijk. Het was bijzonder om God aan het werk te zien door deze boodschap. Veel
jongeren staan voor grote keuzes in hun leven. Wat wordt er van mij verwacht en wat is het doel



voor mijn leven. Ik heb het gehad over de impact van keuzes maken en de gevolgen die deze
keuzes kunnen hebben. Voor veel jongeren is het leven vooral wat je ziet en beleeft met je ogen,
hoewel zonde hier op aarde gedaan wordt heeft het in de geestelijke wereld heel veel effect. Je
kunt je gevangen voelen door verkeerde keuzes, jezelf niet meer echt laten zien uit schaamte
bijvoorbeeld. Terwijl ik hierover mocht spreken kon je zien dat de jongeren geraakt waren,
aangesproken en er wat mee wilden doen. Ik blijf het bijzonder vinden om samen met God deze
dingen te mogen doen. Misschien vind je het leuk om wat verder te lezen over dit onderwerp,
klik dan op deze link. 

6. “Lead to Move”.  (Bernd Jan)
In het komende seizoen ga ik betrokken zijn bij "Lead to Move". Ik wil graag met Jeugd met een
Opdracht meer de kerken in. We willen graag kerken helpen met onderwijs, spreken in groepen
of huiskringen om zo tot zegen te zijn voor wie wil. Daarnaast hebben we als YWAM een nieuwe
bediening gestart met de naam “Lead to Move”.  We geven met deze bediening “Master
Classes” aan leiders van gemeenten. De eerste “Lead To Move” Master Class werd gehouden
halverwege 2021 en trok 200 jeugdleiders vanuit heel Nederland en was een geweldig succes.
Als jeugdleiders konden mensen leren over verschillende onderwerpen en hebben we gebeden
voor de kerk van Nederland. Er was daarnaast een tijd voor vragen en antwoorden. Ik ben
gevraagd om hierbij betrokken te zijn en zal gehouden worden bij YWAM Amsterdam. Je bent
van harte welkom om je hiervoor aan te melden. 

7. DTC coördinator (Mirjam)
Ook voor mij breekt er een nieuw seizoen aan op Heidebeek. Na een aantal jaren bij de
personeelsafdeling betrokken te zijn geweest, ben ik afgelopen maandag aangesteld als DTC
coördinator. Samen met Jelle en Jody Maneschijn ga ik de DTS afdeling leiden. Jaarlijks draaien
we 3 DTS-en met verschillende stafteams. Een leuke uitdaging en een rol die ik al eerder heb
uitgevoerd. Daarnaast zal ik volgend jaar leiding gaan geven aan de April DTS. Een grote kans
dat  Bernd Jan en ik dit samen gaan doen en dat we dan in de zomer van 2023 op zendingsreis
gaan met de DTS. Deze DTS is zeer geschikt voor gezinnen en daarom heet hij ook wel de
“Generatie DTS.”

8. Zendeling van de Maand 
In de EGE (Evangelische Gemeente Enschede) wordt er elke maand een ‘zendeling’ in de
spotlights gezet. In de maand juni zijn wij als gezin aan de beurt. Deze maand maken we een
filmpje die we ook op onze website zullen zetten. 
 
9. Save the Date. 
Wij willen jullie alvast uitnodigen op een feest dat we gaan vieren op zaterdagmiddag 27
augustus van 15:00 – 19:00. We vieren die dag dat we ruim 12 ½ jaar getrouwd zijn en dat
Bernd Jan 40 jaar wordt dit jaar. We willen er een gezellig tuinfeest op Heidebeek van maken.
(Wordt vervolgd.)

Lead to move, 15 oktober 2022
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Be blessed to be a blessing,
Bernd Jan, Mirjam, Levi, David & Elise Gosseling

Glazenmaker 77, 8162TA Epe

Bernd-Jan: T 06 - 24 85 03 62     Mirjam: T 06 - 12 07 35 84
E bj@gosseling.com                            E mirjamboers@ywam.nl

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

Wil jij onze brief ook ontvangen, klik hier!

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven van de lijst

Neem ook eens een kijkje op onze website, klik hier.
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