
Zoekers 
“Deze rode edelsteen is een ‘carneool’ 
en dit is een ‘jaspis’.Beiden waren in het 
paradijs na de schepping en zullen er 
ook zijn op de nieuwe aarde bij de 
herschepping. Jezus noemt Zichzelf het 
Begin en Einde. Hijzelf is onze 
oorsprong en bestemming…” Ze staat op 
van de bank en geeft me geëmotioneerd 
een knuffel. Het is een tijd geleden dat 
we elkaar gezien hebben. Claudia was 
vanaf het allereerste begin bij Licht! 
betrokken en stond op het punt haar 
leven aan Jezus te geven, maar bleef 
vragen houden en zoekt het nu vooral in 
modern boeddhisme.  Maar in de ge-
sprekken proef ik nog steeds honger… 

 
Mensen zoals Claudia komen we veel 
tegen. En het vraagt creativiteit en 
leiding van de Heilige Geest om elke 
keer weer aanknopingspunten voor het 
Evangelie te vinden. We genieten er erg 
van. Tegelijkertijd is de ‘spirituele groep’ 
ook erg lastig omdat zij over het alge-
meen Jezus fantastisch vinden, zich 
vaak in het christendom hebben verdiept 
maar ook in New Age en boeddhistische 
stromingen.  Jezus als de enige léidende 
waarheid aanvaarden gaat vaak veel te 
ver.  

 

Eindelijk zit ik met Fatima op een terras 
in het Mastbos koffie te drinken. Voor de 
zomervakantie hadden we intensief 
contact, maar al tijdens de eerste weken 
dat we terug waren merkten we afstand. 
Ze was niet naar de geloofsbegeleiding 
gegaan die ze kreeg van Licht!, ze 
meldde zich af als vrijwilliger voor de 
Lichtweek en een ander lid van de Alpha 
groep liet doorschemeren dat het goed 
zou zijn contact met haar te zoeken.  

 
Na wat praten over koetjes en kalfjes om 
de voelbare spanning een beetje te 
verzachten vraag ik haar wat er in de 
zomer is gebeurd. “Weet je Janneke, ik 
heb te veel gezien in het spirituele en ik 
ben er achter gekomen dat ik Jezus niet 
kan accepteren als de enige Bron en 
Waarheid.” Eerder appte ze dat ze niet 
meer naar Licht! zal komen, zelfs niet om 
mee te eten op woensdag. Nadat ze 
droomde over een bijzondere vrouw en 
haar die dag erna tegenkwam in de stad, 
gaat ze veel naar haar en naar een 
paranormale coach die deze vrouw haar 
heeft aangeraden. 

 

Kairos 
We zijn bezorgd dat haar invloed in de 
Alpha groep er voor zal zorgen dat deze 
groep zal stoppen. Jacob heeft een goed 
en open gesprek met Jurre van een paar 
huizen verderop, die ook op de Alpha 
avonden komt en dankzij God hebben 
we een hele bijzondere avond waarin we 
de afgelopen reeks Alpha avonden 
evalueren en vooruitblikken. Men geeft 
aan het fijner te vinden om met elkaar 
een onderwerp te bespreken in plaats 
van alleen binnen het kader van een 
Alpha cursus. We vinden het bijzonder 
dat ze allemaal (en ook Fatima in eerste 
instantie) aangeven dat ze de 
verschillende thema’s willen bespreken 
in het licht van de Bijbel.  Bijvoorbeeld:  
wat zegt Jezus over ‘tijd’. Daarop 
aansluitend geven we deze doorstart 
vorm door de naam Alpha te veranderen 
in Kairos; de tijdsaanduiding voor ‘als de 
hemel de aarde raakt’. Dat is tegelijk ons 
gebed en onze verwachting.  
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Lieve familie en vrienden,  

“Kairos; de tijdsaanduiding 
voor ‘als de hemel de aarde 

raakt’. Dat is tegelijk ons 
gebed en verwachting.”  

Een kerk heeft veel verschillende vormen 



“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.” 

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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verlangt 
 Breda 

een thuis 

Terwijl alles weer is opgestart, de 
eerste brunch en het genadediner 
alweer is gevierd en er veel 
gesprekken zijn gevoerd, denken 
we met veel dankbaarheid terug 
aan de Lichtweek. Veel kinderen 
hebben het evangelie vier dagen 
achter elkaar gehoord en de buurt 
BBQ was opnieuw goed bezocht 
en erg gezellig. We hebben weer 
nieuwe contacten opgedaan en 
‘oude bekenden’ komen vaak toch 
even een kijken (en mee eten ☺). 
Vanuit de kinderactiviteiten is er 
een meidenclubje ontstaan onder 
leiding van Rozanne en er zijn 
plannen voor een club twee-
daagse in de herfstvakantie. 

 
We vertellen meer over de Licht-
week in onze nieuwe vlog. Ga 
naar onze profielpagina op 
www.ecmnederland.nl/bogerd om 
de video te bekijken en abonneer 
je op ons YouTube- kanaal om 
ook in de toekomst via onze vlogs 
op de hoogte te blijven.   

Jacob & Janneke, 

Judah en Jezrah 

van den Bogerd 

De mensen van de Kairos groep 
komen niet op de brunch of 
andere samenkomsten in het 
Lichthuis, maar zijn op deze 
manier zeker in Gods en ons 
vizier. Waar we met elkaar de 
Bijbel opendoen, over God praten 
en soms zelfs kunnen bidden, is 
dat eigenlijk ook ‘kerk’. Helaas 
heeft Fahima afgelopen week 
gemeld zich ook terug te trekken 
uit de Kairos groep. Dankbaar dat 
God haar in het oog houdt. 

 

Lichtleven 
We vieren en huilen mee met de 
Arabische Lichtfamilie. We vieren 
dat een trouwe bezoekster zich 
heeft laten dopen tijdens een 
discipelschapstraining in Spanje. 
Ze heeft haar getuigenis afgelopen 
zondag gegeven. Haar man zal de 
volgende samenkomst bij Licht! 
gedoopt worden. Dankbaar… 

Veel verdriet bij een gezin uit de 
Arabische Lichtfamilie waar bij één 
van hun drie kinderen, een jongen 
van 11 jaar, kanker is geconsta-
teerd. Inmiddels heeft hij de eerste 
chemokuur gehad. Aangrijpend 
om de wanhoop en pijn mee te 
maken. Danny en Melissa 
ondersteunen dit gezin waar ze 
kunnen. Voordat hij ziek werd is 
zijn moeder tot geloof gekomen, 
tijdens zijn ziekte volgde zijn vader 
en broer, en deze week heeft hij 
zelf zijn leven aan Jezus gegeven. 
Jacob en Danny hebben voor hem 
gebeden en hem gezalfd. We 
bidden om een wonder en zijn 
dankbaar voor het grootste 
wonder dat heeft plaatsgevonden 
in hun levens! 

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  De jaarlijkse wijkBBQ was weer erg gezellig 

De opkomst tijdens de Lichtweek was goed 

De Alpha groep maakt een  
doorstart naar Kairos groep. 

We hebben een heerlijke vakantie gehad 
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