
Met de zomervakantie voor de deur zijn 
we druk bezig met ons werk in Breda af te 
ronden en een maand te laten rusten. Wij 
kijken terug op een gezegend jaar waarin 
we vaak vol verwondering hebben 
gestaan over dát en hóe Gods Geest 
werkt in onze wijk. Dit was zonder jullie 
niet mogelijk geweest. 
 

Bemoedigd dat zaad ontkiemt onder de 
grond in rust en stilte, weten we dat God 
nooit moe en uitgeput raakt en doorgaat met 
de mensen uit ons mooie leven in Breda. We 
zien altijd weer uit naar hoe God juist in 
vakantieperiodes in mensenlevens werkt. 
Ook in die van ons. Een tijd van meer rust 
om de stem van de Goede Herder te horen… 
 

Maar voordat we jullie een fijne vakantie 
wensen willen we proberen jullie net zo blij te 
laten voelen als wij zijn met ons nieuwe TFT!  

Jacob & Janneke…. 

 

Voorstellen TFT 

Wat een uniek moment! Wij als ThuisFront 
Team (TFT) kunnen ons voorstellen aan 
jullie! . Dat betekent dat we als team zijn 
opgestart en staan te popelen om Jacob en 
Janneke te ondersteunen bij hun werk. In dit 
gedeelte van de nieuwsbrief willen we graag 
uitleggen wie we zijn, wat we doen én wat er 
voor jullie als achterban verandert. En als 
leuke binnenkomer willen we jullie uitdagen 
om mee te doen met de ECM StepRace!  

 

Wij zijn... 

Een thuisfrontteam (kortweg TFT) zorgt er 
voornamelijk voor dat de zendingswerkers 
goed kunnen functioneren in hun 
zendingsland. Omdat Jacob en Janneke in 
Nederland werken, is het misschien lastig om 
voor te stellen wat het voordeel van een TFT 
is. Voor de beeldvorming is het handig om te 
bedenken dat zij dezelfde ondersteuning 

nodig hebben als iemand die in Brazilië of 
China woont. Een groot voordeel is natuurlijk 
dat wij en jullie gemakkelijker op visite 
kunnen. Ons team bestaat uit vijf personen. 
Gea van den Brink (Jan van den Brink is niet 
officieel lid, maar ondersteunt ons wel), 
Martha de Jong, Otto Heijboer, Lennard en 
Eline de Vos. Verderop stellen wij ons nog 
persoonlijk voor. Er is plaats voor nog  twee 
personen! Mocht je dit graag willen dan kun 
je dit doorgeven aan Lennard en Eline; 
email: . tft.jacob.janneke@gmail.com  

 

Wij doen... 

Het TFT zal voornamelijk allerlei praktische 
taken van Jacob en Janneke overnemen. 
Het doel hiervan is dat zij zich kunnen richten 
op het zendingswerk en zo min mogelijk tijd 
kwijt zijn aan allerlei regelzaken. Denk aan 
het bijhouden van de adressen, het 
ondersteunen in de financiën, het contact 
onderhouden met de zendingsorganisatie 
(ECM) en ervoor zorgen dat familie van den 
Bogerd uit Breda niet vergeten worden. Dat 
houd in dat we met social media ook meer 
gaan doen.   
 

Ook zullen we ons bezig houden met 
fondsenwerving. We zijn enorm dankbaar 
met de huidige donateurs en weten dat 
Jacob en Janneke nooit tekort zullen komen. 
God zál voorzien. We willen ons wel 
bezighouden met het werven van nieuwe 
donateurs. Graag willen we een stabiele 
financiële situatie voor Jacob en Janneke 
creëren. Op dit moment is er weinig vastheid 
qua donaties én is het niet voldoende om 
alleen daarvan rond te komen. Als daar een 
verandering in komt zou dat geweldig zijn.  
 

En we voelen ons geroepen om het hele 
gezin te ondersteunen, te bemoedigen én bij 
God te brengen in het gebed. Vooral dat 
laatste is iets wat wij ook van jullie 
verwachten. Samen kunnen we met Jacob 
en Janneke meeleven!  

  

En jullie... 

Jullie als achterban zijn gewend om direct 
met Jacob en Janneke te communiceren. 
Blijf dat vooral doen als het gaat om lieve 
emails, felicitaties, mooie woorden etc. Maar 
voor overige zaken vragen wij u te mailen 
naar: tft.jacob.janneke@gmail.com. Ook bij 
vragen over het TFT, het ECM, donaties of 
iets dergelijks kunt u daarnaar mailen.  
 

Weet u iemand die ook een financiële 
bijdrage wil leveren of op een andere manier 
wil meeleven. Dan kunt u helpen door die 
persoon te benaderen.  
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Lieve familie en vrienden,  

Hele speciale nieuwsbrief 

vlnr. Tweede: rij Jan en Gea, Martha, Otto. 
        Eerste rij: Eline, Lennard  

mailto:tft.jacob.janneke@gmail.com
mailto:tft.jacob.janneke@gmail.com


“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.” 

The next-STEP 

Onze uitdaging aan jullie is om mee te 
doen aan de ECM StepRace op 13 
oktober 2018. Verderop in de nieuws-
brief staat hier meer informatie over. 
Degene die het meeste geld ophaalt 
voor Jacob en Janneke verdient een 
prijs! Die mag met het zendings-
echtpaar een kop koffie en gebak 
nuttigen in Villa Augustus te Dordrecht 
op onze kosten (locatie is in overleg). 
Maar wees gewaarschuwd... wij zelf 
steppen ook mee!  Dat de beste moge 
winnen! Wil of kan je zelf niet steppen, 
ons sponsoren mag ook altijd. Meer info: 
www.ecmnederland.nl/ecm-steprace  

 

Hallo, wij zijn Lennard en Eline de 
Vos en wonen in Dordrecht. Al 
langere tijd kennen wij Jacob en 
Janneke, doordat we dezelfde bijbel-
school hebben gedaan. In de 
afgelopen jaren vonden we het erg 
mooi en bemoedigend om te zien hoe 
zij zich toegewijd hebben aan 
missionair werk in Breda. Elke 
nieuwsbrief raakte ons en maakte ons 
deel van het leven van Jacob en 
Janneke. Elke keer proefden we hun 
verlangen om een Licht te zijn én dat 
stimuleerde ons ook. Toen we de 
vraag kregen om deel te zijn van het 
thuisfront team (TFT) wisten we het 
antwoord heel snel! Het is een eer om 
hen op deze manier  te kunnen 
ondersteunen en hun missie mogelijk 
te maken. Binnen het TFT pakken we 
samen de rol van voorzitter en 
secretaris op.  

 

Mijn naam is Gea van den Brink en 
ik woon in Bennekom. Al vanaf het 
begin ben ik betrokken op het mooie 
werk van Jacob en Janneke voor de 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Bogerd is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op:  
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 

o.v.v.  “fonds Bogerd” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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motor in het leven van Jacob en 
Janneke en stimuleren hen regelmatig 
in de weg die ze gaan. Ze stellen 
zichzelf voor: 

“Ook Nederland is een zendings-
land met regio’s waar weinig Bijbel-
getrouw getuigenis is. Het is een-
zaam om daar discipel te zijn. Je 
hebt er een roeping, moed en be-
moediging voor nodig. Jakob en 
Janneke hebben deze roeping! Ze 
hebben ook de prijs betaald om er-
gens te wonen waar ze niemand 
kennen en daar mensen te winnen 
voor de Heere Jezus. Wij willen hen 
daar dan ook graag in bemoedigen 
door een maandelijks bezoekje. Dit 
is de deal: zij zorgen voor een ge-
zellige maaltijd en wij delen onze 
ervaring met God, huwelijk, gezin 
en bediening. God werkt!” 

 

Jef & Herlinde De Vriese 

ECM StepRace - 13 Oktober 2018 
 

Draag je Europa een warm hart toe? Dan is de 
vraag niet óf, maar hóe je bijdraagt aan de Ste-
pRace! Voor het dertiende jaar op rij stappen 
tientallen mensen op zaterdag 13 oktober 2018 
op de step om geld in te zamelen voor het 
ECM-werk. De ECM-StepRace is een evene-
ment waar je bij móet zijn! Niet alleen omdat 
het ontzettend leuk is, maar vooral omdat ie-
ders bijdrage heel hard nodig is om de mooie 
projecten overal in Europa mogelijk te maken! 
Zo hebben we afgelopen jaar met elkaar maar 
liefst €12.900,- bijeen gestept!  
 

Step jij mee voor familie van der Bogerd...?!  

Meer info: www.ecmnederland.nl/ecm-steprace  

stad Breda. Het is mijn wens en 
gebed dat er velen zullen zijn die door 
hun werk het Licht van de wereld, 
onze Heere Jezus Christus, mogen 
leren kennen.  Daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij door o.a  lid te 
zijn van het thuisfrontteam. Ik 
onderhoud voornamelijk contact met 
de achterban. 
 

Hallo mijn naam is Otto Heijboer ik 
ben 17 jaar en in het dagelijks leven 
doe ik de opleiding werktuigbouw-
kunde op het mbo. In het TFT zal ik 
me vooral bezig houden met het 
visuele gedeelte zoals flyers, kaartjes. 
Daarnaast zal ik me ook bezig 
houden met social media en alles dat 
daar bij komt kijken. 

 

Hoi allemaal! Ik ben Martha de 
Jong, 27 jaar oud en al jaren 
bevriend met Janneke. Op deze 
manier leef ik al vanaf het begin mee 
met het werk van Jacob en Janneke 
in Breda. Ik vind het geweldig hoe zij 
naast mensen staan, en ook echt 
concreet het Evangelie doorgeven. 
Onwijs bemoedigend om te zien! Zelf 
ben ik getrouwd met Gerbert en wij 
hebben drie kinderen die we 
thuisonderwijs geven, dus mijn dagen 
zijn aardig gevuld. Ik vind het leuk om 
nu deel te zijn van de  TFT en ga 
vooral de financiële taken op me 
nemen. Het is mooi om Jacob en 
Janneke op deze manier praktisch te 
ondersteunen! 

 

Mentor-motor 

Los van de ondersteuning van het 
ECM, familie en vrienden en het TFT 
worden Jacob en Janneke bemoedigd 
door een mentorechtpaar. Zij zijn een 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  
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