
Dingen afsluiten 
Terwijl we hier en daar al wat aan het 
inpakken zijn, is het nu ook even tijd om jullie 
wat bij te praten. Begin januari is ons huis in 
Breda door de makelaar op Funda gezet. We 
zijn dankbaar dat het inmiddels al ver-
kocht is! Deze week zijn we ingeschreven in 
Italië in verband met de aankoop van ons 
huis daar. De tekst boven aan onze 
nieuwsbrief herinnert me aan ons laatste ICP 
weekend als team van Licht! We hebben in 
dat weekend met z’n zessen heel fijn en 
open kunnen praten en bidden, rouwen en 
vieren over de afgelopen tijd en de toekomst. 
Het was voor ons dan ook een goede 
afsluiting van onze inzet gedurende de 
afgelopen acht jaar. Hoewel afscheid nemen 
dubbel is, hebben we met vrede een punt 
gezet achter Licht! Maar afscheid nemen 
hoeft gelukkig nog niet, want op zondagen 
zijn we er gewoon nog te vinden.  
 
Naderend afscheid 
Het geeft ons veel rust dat onze taak bij 
Licht! achter ons ligt en ons huis inmiddels is 
verkocht. De voorbereidingen voor ons 
vertrek naar Italië vragen namelijk alle 
aandacht. Naast de verkoop van ons huidige 
huis en de aankoop van ons nieuwe huis, 
krijgt de puzzel gaandeweg steeds meer 
vorm. Want puzzelen is het; van paspoorten 
aanvragen, bankzaken regelen, residentie 
aanvragen in Italië, tot dozen inpakken, 
kasten uitmesten, afscheidsfeestjes regelen 
voor de kids, tijdelijk onderkomen regelen 
tijdens de verhuizing en nog veel meer.  
We krijgen er steeds meer zin in, al komt het 
afscheid dichterbij en dat gaat steeds 
zwaarder wegen. Ook bij de kinderen. In de 
kerstvakantie zijn we een week in Italië 

geweest, waarin we ook weer een rondje 
hebben gelopen in ons nieuwe huis. We 
hebben met de jongens gekeken waar ze 
straks gaan slapen en we hebben met de 
eigenaar gepraat (die in tegenstelling tot veel 
Italianen gelukkig wél Engels spreekt). 
Sinds dit bezoek is het bij de jongens ook 
doorgedrongen. We merken dat ze er allebei 
op hun eigen manier veel mee bezig zijn. 
Zich zorgen maken en zich tegelijkertijd 
verheugen. Judah zal zijn vriendjes erg 
missen, maar ziet wel erg uit naar ‘de 
boerderij’ (zo noemen de jongens het nieuwe 
huis J) en regelmatig noemen we alle mooie 
dingen op van ons nieuwe thuisland. 
 
Casa della Vita 
We zijn ons project ‘Casa della Vita’ (Huis 
van het Leven, voor meer info, zie flyer) gaan 
noemen. Casa: staat voor de geborgenheid 
en de onvoorwaardelijke relatie van een 
familie, het huisgezin van God, een thuis. 
Ook kunnen we ons voorstellen dat in en 
rondom ons huis diverse activiteiten gaan 
plaatsvinden; van Bijbelstudie en samen-
komsten tot met elkaar plezier hebben in de 
moestuin.  
Vita: staat voor het Léven dat alleen in Jezus 
te vinden is. Hij Zèlf is het Leven. Zijn Naam 
is: Leven. Het is ons verlangen dat we tot 
zegen zullen zijn en onze aanwezigheid in 
Italië door de Geest heen ‘leven zal geven’.  
We ervaren veel rust als het gaat om de 
emigratie. Het voelt echt als het zetten van 
stappen in geloof en het letterlijk gaan naar 
een onbekend land. Maar God is daar al én 
Hij is Dezelfde. Hij zal in Italië voor ons uit 
gaan en voorzien zoals Hij dat ook altijd in 
Nederland deed.  
 

Willen jullie de komende maanden extra aan 
ons denken en voor ons bidden? Dat alle 
administratieve taken goed afgerond kunnen 
worden in Nederland. Voor de uitdaging van 
de begroting die nog wel wat ‘body’ nodig 
heeft, de afscheidsmomenten op school, van 
vrienden en familie en het verhuizen uit ons 
huis in Breda naar ons huis hélemaal in 
Verona! 
 
Afscheid en inzegening 
22 maart zijn jullie van harte uitgenodigd op 
onze afscheids- en inzegeningsdienst. Deze 
zal om 15:30 plaatsvinden in het gebouw van 
‘Hebron Missie’ Jan van Zutphenweg 4 te 
Amerongen. Na afloop is er een Amerikaan-
se maaltijd’ (neem dus iets lekkers mee ☺) 
en dus voldoende tijd voor ontmoeting en 
afscheid. 
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Lieve familie en vrienden,  

Nu is het tijd om te danken, 
voor wat goed is geweest. 

En we zijn blij met de uitkomst, 
en daarom vieren we feest. 

(Gerald Troost n.a.v. Prediker 3)  

Met elkaar hebben we een rondje gelopen  
in ons nieuwe huis in Verona 

Jacob & Janneke,  

Judah en Jezra  



“Veel Italianen kennen het Goede  
Nieuws dat Jezus wil brengen niet“ 

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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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  Een dag de berg op tijdens onze week in Italië 

Vanuit de TFT 
“Expect great things from God. Attempt great things for God.” 
Dit jaar is een jaar van grote veranderingen voor familie van den Bogerd. De 
roeping voor Italië die God in het hart Jacob en Janneke heeft gegeven word 
steeds meer werkelijkheid. Daar kunnen jullie in deze nieuwsbrief van meelezen. 
Het is niet niks dat Jacob en Janneke het vertrouwde leven los laten en God 
volgen op de weg die Hij hen wijst. Het doet mij denken aan de uitspraak van 
William Carey: “Expect great things from God. Attempt great things for God.” 
Het is bijzonder dat Jacob en Janneke over een aantal jaar in een gedeelte van 
hun eigen inkomen kunnen gaan voorzien. Daarnaast blijft er een bedrag over 
waarin Jacob en Janneke zoeken naar financiële ondersteuning door hun 
achterban. We zijn dankbaar te kunnen melden dat de maandelijkse donaties de 
afgelopen tijd zijn toegenomen naar meer dan de helft van het benodigde bedrag. 
We willen iedereen bedanken die de afgelopen tijd is begonnen met doneren, of 
zijn donatie heeft verhoogd.  
 

Op dit moment is er nog een toename van 761 euro per maand nodig. Wilt u 
overwegen of u ook wilt bijdragen aan deze missie? De eerste twee jaar hebben 
Jacob en Janneke nog geen inkomsten uit hun eigen woning. U kunt daarom ook 
besluiten om Jacob en Janneke specifiek voor deze periode te ondersteunen door 
een grotere gift te geven of door voor een periode van twee jaar maandelijks te 
doneren. (www.ecmnederland.nl/steun-bogerd) 
 

De komende tijd zijn er meerdere momenten waarop u Jacob en Janneke kunt 
ontmoeten. Het zou heel fijn zijn als u bij een of meerdere momenten kunt 
aansluiten en hen zo kunt bemoedigen! 
Groeten, 

Lennard de Vos 
Tft.jacob.janneke@gmail.com  

Judah geeft een presentatie  
in zijn klas over de komende emigratie 

Hebt u vragen of een bemoediging, 
mail dan gerust naar: 

thebogerdfamily@gmail.com 
 

Mail voor praktische en financiële 
vragen en informatie naar : 

tft.jacob.janneke@gmail.com 

Voor in de agenda: 
 

20 februari 20 uur  
Thema avond "Nieuwe 

mogelijkheden voor het evangelie in 
Europa door gemeentestichting."  

 

Locatie:  
VBG gebouw,  

Poldermolen 7, Papendrecht 
 

————————————— 
 

23 februari 10 uur 
Jacob spreekt in de ‘Evangelische 

Gemeente Bommelerwaard’. 
 

Locatie: ‘ 
Pand 9’,  

van Heemstraweg West 9, 
Zaltbommel 

 

————————————— 
 

 
22 maart 15:30  

Uitzenddienst!  
 

Locatie: ‘ 
Hebron Missie’,  

Jan van Zutphenweg 4,  
Amerongen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klussen in de zomervakantie 
We zijn heel dankbaar voor ons 
nieuwe huis! Wel moet daar ontzet-
tend veel aan gebeuren wil het 
uiteindelijk geschikt zijn voor activi-
teiten en verhuur. Daarom zijn we 
op zoek naar mensen die van 
beroep bouwvakker zijn en die ons 
in de periode van 26 juli – 22 
augustus ’20 kunnen helpen met 
allerlei bouwwerkzaamheden (dus 
niet sauzen of een vloertje leggen, 
maar denk aan keuken zetten, 
loodgieterswerkzaamheden, muur 
doorbreken, kozijnen etc.). En er is 
natuurlijk ook tijd voor ‘la dolce 
vita’! 
 

We hebben helaas nog geen plek 
voor vakantiegangers.  
 

Voor meer informatie kan je ons 
mailen: thebogerdfamily@gmail.com 
of bellen met Jacob: 06-4864 8735. 

https://www.ecmnederland.nl/donatie?formdata%5Bff_25462%5D=Jacob+%26+Janneke+van+den+Bogerd&spf=1
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
https://www.ecmnl.nl/steun-bogerd
mailto:Tft.jacob.janneke@gmail.com
mailto:thebogerdfamily@gmail.com
mailto:tft.jacob.janneke@gmail.com
mailto:thebogerdfamily@gmail.com




Financiële toezegging - ondersteuning zendingswerk fam Bogerd - Italië 

European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende   ❑* Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)   

     ❑* Maakt zelf over 

Het bedrag van: ❑*€10,00   ❑*€15,00   ❑*€25,00   ❑*€50,00   ❑*anders: €…………. 
 

Bestemd voor:    ondersteuning zendingswerk fam Bogerd Italië 

Frequentie: ❑maand*   ❑kwartaal*   ❑half jaar*   ❑jaar*   ❑eenmalig*  

Naam:  ______________________________________________________ 
  

Adres:  ______________________________________________________  

Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________  

Land:  __________________ _ E-mail:_____________________________  

IBAN: 

 

Telefoon:   ________________________     

Datum ondertekening  ___ -___ - 20____ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  
 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland 
om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-
machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u te alle tijde stoppen door contact op te nemen met ECM. 

U kunt deze machtiging ook digitaal invullen via: www.ecmnl.nl/steun-bogerd of dit formulier opsturen naar 
ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC  Deventer of afgeven bij een TFT lid van de familie Bogerd.  

* Aankruisen wat van toepassing is 

http://www.ecmnl.nl/steun-bogerd

