Lieve familie en vrienden,

Ik wil graag wat jullie hebben…
’Wie ben je?* Dat zou ik Jezus vragen als Hij
hier vanavond op bezoek kwam”, zegt hij.
We zitten met elkaar op de bank in onze
woonkamer. Onze kids slapen ondertussen
en we hebben naar Alpha Film Series deel 2
gekeken. Het is voor ons heel speciaal dat
we deze seculiere, (hoog)opgeleide, kandidaten gemeenteraad Breda, Nederlandse,
spirituele mix van mensen mogen ontvangen
in huis. We doen een rondje en luisteren
naar wat er zoal ‘langs’ komt: ‘Ik wil zo graag
net als jullie ook een connectie met Hem
voelen als ik de Bijbel lees’ zegt de één, de
ander vraagt zich af welke woorden en
beelden Jezus zou gebruiken als Hij nu
geleefd had.
De sfeer is heel open en er wordt van alles
besproken. Dat is precies ook de uitdaging.
We zijn gewend om het Evangelie -met voor
ons vertrouwde woorden- uit te leggen, maar
we merken dat die woorden vaak vertaald
worden naar een totaal ander referentiekader
en wereldbeeld, waar het vooral draait om
zelfontplooiing. We merken inmiddels dat
bijna iedereen in onze omgeving serieus in
reïncarnatie gelooft, in goed karma (energie)
verspreiden, zodat het goede ook weer naar
je terugkomt en dat ‘Jezus leren kennen’
wordt geïnterpreteerd als ‘komen tot een
hoger level van bewustzijn.’
Maar juist deze mensen zijn zo benieuwd
naar Jezus en zijn serieus geïnteresseerd in
wie Hij is! De vraag wie Hij is, komt recht uit
het hart en we merken dat mensen naar
Hem verlangen, Hem zelfs willen leren
kennen, zoals Inge die zei: “Ik weet nog
helemaal niet zoveel van Jezus, hoor, maar
ik ben van Hem gaan houden en stel me
meer en meer voor Hem open.”

We willen de liefde van God
doorgeven aan ieder mens

We hoorden dat onze Antilliaanse vriend, die
regelmatig op de brunch meespeelt met zijn
gitaar, Inge elkaar eens ergens anders
ontmoette, waarop hij haar vroeg: “Ben je
ook christen?” Waarop zij antwoordde: “Ik
houd van Jezus.”
Op onze plek…
We weten ons na zo’n avond weer eens
extra op onze plek in onze wijk. Een Alpha
groep beginnen met mensen waarvan je
sommigen al jaren kent is al een wonder op
zich.
Het gaat goed met ons vieren. Na de
kerstvakantie heeft Judah een schoolswitch
gemaakt die hem, en daardoor ons allemaal,
veel rust heeft gegeven. Jezra is een
peuterpuber éérste klas, net 2 jaar en hij
klautert overal op en af. Jacob en ik genieten
en leren erg veel van het samen werken
binnen Licht!. Erg interessant om elkaars
‘collega’s’ te zijn en tegelijkertijd man en
vrouw, die niet overal en altijd werkoverleg
moeten hebben ☺
Up’s en down’s
Blij zijn we met het stagegezin van Gospel
for Europe. Het is ontzettend leerzaam en
leuk om met deze mooie mensen mee te
kijken. Zoveel herkenning en flashbacks in
alle processen en vraagstukken waar je je
doorheen worstelt. Zij houden ons extra
scherp met hun vragen en enthousiasme. Ze
nemen inmiddels veel nieuwe mensen uit de
wijk mee naar Licht! Tegelijkertijd nemen ze
ons ook veel werk uit handen.
*Om recht te doen aan de vraag zoals deze gesteld is en
aan onze zendingscontext die deze vraag illustreert,
hebben we ‘je’ bewust niet veranderd in ‘U’,
omdat U de erkenning van Jezus als God
impliceert en dat is (nog) niet het geval.
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“Wie ben je?* Dat zou ik Jezus
vragen als Hij hier vanavond
op bezoek kwam.”

een thuis

Laurens in actie bij de buurt BBQ

Buren en vrienden vieren de verjaardagen mee

Thema van Judah's kinderfeestje
was Noachs ark

Onze jongens groeien groot!

“Hoewel de meesten in onze wijk een dak boven
ons hoofd hebben, zijn velen thuisloos. Mooi
om te zien dat er een veilige gemeenschap aan
het ontstaan is, waar men voor elkaar zorgt.”

Laurens Heijboer, lid van de raad van
Advies van Licht en betrokken bij het
werk van Licht schrijft het volgende
over het werk van Jacob en Janneke:
“De mensen van Licht! Breda maken
volgens mij zichtbaar wat het inhoudt
om een christelijke gemeenschap te
vormen. Daarmee is hun werk meer
dan alleen evangelisatie of welke
christelijke activiteit dan ook. Het is
de gemeente van Jezus Christus
present stellen in een van God
vervreemde samenleving. Eigenlijk
zou
dit
op
honderdduizenden
andere plekken in Nederland moeten
gebeuren!”
Laurens Heijboer, pastoraal werker,
Vrije Baptistengemeente Papendrecht

Er zijn een aantal mensen waar we de
Bijbel samen mee lezen of de Al
Massira doen. Inge leest nu een
aantal maanden samen Bijbel en het
is een streep onder de waarheid dat
Gods Woord krachtig is, maar ook dat
het op Zijn tijd en manier gaat. Vier
jaar geleden heb ik haar voor het
eerst ontmoet en is er gaandeweg
een vriendschap ontstaan. Pas een
half jaar geleden stond zij ervoor open
om de Bijbel te lezen. Haar vriend is
ook geïnteresseerd en komt op Alpha,
maar bezoekt ook tegelijkertijd de
‘kerk van de Jehova’s’. Hij doet dit
onder andere omdat hij het goed vind
dat ze mee gaan in het digitale
tijdperk en bijv. tablets gebruiken in
de dienst. Bid voor hen. We sporen
hen aan God uit te nodigen bij
spanningen in de relatie en samen te
bidden.
Dat openheid met up’s en down’s
gepaard gaat laat een andere vriendin
zien. Na een periode van regelmatig
bijbellezen en brunch bezoek, lijkt ze
haar eigen pad te kiezen in de richting
van boeddhistische spiritualiteit en
zelfontplooiing. We bidden dat het
zaad van Jezus’ woord onder de
grond verder zal ontkiemen en zal
opkomen.
We maken ons zorgen over onze
Somalische vriend. Na een lange
periode van Al Massira regelmatig
kijken en veel getuigen over Jezus, is
hij praktisch onbereikbaar geworden.
We vermoeden dat er druk op hem
wordt
uitgeoefend
vanuit
de
Somalische gemeenschap en zijn
vriend die koranleraar is.

Uitbreiding en versteviging
Danny, onze Syrische ‘collega-broer’,
heeft ons team uitgebreid door te
trouwen. Samen zijn ze actief voor
Licht! Zijn vrouw doet een stage bij
ECM en Licht!. Danny hoopt komende
maand ingezegend te worden als
oudste voor de Arabische Licht!familie. We zijn dankbaar voor zijn
toewijding aan God en de Arabische
mensen.
Er zijn zoveel mensen waar we
regelmatig contact mee hebben, die
Jezus nog niet (er)kennen. We
hebben echter één tijd en tien opties;
dat vraagt wijsheid en focus.
Bid dat we verlichte ogen zullen
hebben om in voorbereide open
harten te zaaien. We vragen gebed
voor ons gezin, onze contacten en
voor de voortgang van het Evangelie
in onze wijk. Bid voor meer werkers in
de oogst van Breda!

Jacob & Janneke,
Judah en Jezrah
van den Bogerd
Wij zijn dringend op zoek naar nog
twee mensen die ons ThuisFrontTeam kunnen versterken.
Heb je hart voor het werk dat wij
doen en kun je tijd vrijmaken om
ons gezin praktisch te ondersteunen in een taak die bij jou past,
laat het ons weten want dan zijn
we naar u/jou op zoek!
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