Lieve familie en vrienden,

“Ik bid vaak ‘O Holy Spirit, guide me”
zegt Fahima (niet haar echte naam),
terwijl we samen op de bank in haar
appartementje zitten en ze vertelt verder
over haar hogere zelf, pure liefde willen
zijn zoals Jezus was… En terwijl ze dit
vertelt, bid ik wanhopig hetzelfde: ‘O
heilige Geest, leidt mij!’. Want hóe breng
je
Waarheid
in
die
wirwar van
boeddhisme, christendom en van alles?
Ik had al een tijdje weinig contact met
Fahima gehad toen ik haar op het
Foodfestival in de wijk weer tegenkwam en
ze me vertelde over haar spirituele
zoektocht. Toen ik vervolgens onze stiltewandelingen toelichtte, werd ze erg
enthousiast. Later bij haar thuis vertelde ze
me dat ze Jezus graag beter wilde leren
kennen en of ik haar daar mee wil helpen.
Inmiddels lezen we samen het Marcusevangelie en kijken we de ‘Alpha Film Series’
en vraagt ze zich steeds af hoe ik kom bij die
bijbelteksten die haar raken…
Ik kom het zo veel tegen, mensen met een
scala aan boeddhistische, agnostische en
anders beïnvloede schrijvers, citaten en
levensritmes in hun winkelkarretje… Hoe zou
Jezus bij deze mensen aansluiten?
Duisternis in de wijk
Nu we bijna zes jaar in deze wijk wonen,
hebben we steeds meer langdurige
vertrouwensrelaties met mensen. We
merken dat we echt onze plek gevonden
hebben tussen mensen uit een mix van
culturen en maatschappelijke posities. We
genieten van al deze unieke, verschillende
mensen. Tegelijkertijd doet het zeer om te
zien hoe mensen uit alle maatschappelijke
lagen gebrek aan gerechtigheid, liefde en
heerschappij in hun leven ervaren. Zoveel
pijn uit het verleden, of bij kinderen in het
heden. Huwelijken die op de klippen dreigen
te lopen of al zijn gelopen. Mensen die
wanhopig blijven zoeken naar balans en

We willen de liefde van God
doorgeven aan ieder mens

harmonie, maar deze niet vinden. De
duisternis is zwart van zonden, van mensen
die hun doel ongelofelijk missen en van het
gif van satan die de vrije loop krijgt.
“Het volk dat in duisternis wandelt zal een
groot licht zien. Zij die wonen in het land van
de schaduw van de dood, over hen zal een
groot licht schijnen.” Jesaja 9:1. Deze tekst is
de tekst die ons zes jaar geleden visie gaf en
in combinatie met hoe God ons al eerder
apart van elkaar riep door onder
meer Romeinen 15 vers 20-21, werden we
aangemoedigd de stap naar Breda te zetten:
“Ik heb er altijd mijn eer in gesteld het
evangelie niet te verkondigen op plaatsen
waar al over Christus gesproken was. Het is
niet mijn bedoeling te bouwen op een
fundering die door een ander is gelegd.”
Jezus, het Licht
En ja, het is taai en soms zwaar om in die
pikdonkere duisternis mensen te helpen hun
weg te vinden naar het juiste lichtknopje.
Maar als het licht aangaat…! “Zij die niet
over hem hebben horen vertellen, zullen
Hem zien, en zij die niet van Hem hebben
gehoord, zullen Hem leren kennen!”.
Daar doen we het voor, dat Jezus zal gaan
schitteren in het leven van onze oude
buurman, van die vriendin die met engelen
praat, van die moeder die er alleen voor
staat, van die vriend die verbaasd is dat
christenen leuk zijn en ook bier drinken, van
die katholieke man die trouw Licht!
bezoekt…
Licht! in de wijk
Zes jaar geleden zaten we in ons nieuwe
huis in Breda aan de ontbijttafel en keken we
elkaar aan, onze dromen en verlangens voor
Breda brandend in ons hart…. En nu? Er
was geen zichtbare christelijke presentie in
onze wijk. Hoe pak je het aan? Waar ga je
beginnen?
We begonnen met Nederlandse les in een
theehuis, vervolgens met een tweedehands
kledingwinkeltje in het centrumpje van de
wijk en daarop volgden brunches in een
gehuurde zaal van een wijkcentrum, wat
inmiddels in ons eigen beheer is en de naam
‘Lichthuis’ draagt. Nu is het Lichthuis een
zichtbare plek van Licht in de wijk waar we
brunches en diensten houden (voor zowel
Nederlandstaligen als andere culturen), een
inloop hebben met tweedehands kinderspulletjes en waar we barbecues, kinderactiviteiten maar ook bijbelstudies organiseren, met elkaar bidden en persoonlijke
coaching bieden (door middel van bijvoorbeeld het Veritas College).
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“Ja, het is taai en soms zwaar om in die
pikdonkere duisternis mensen te helpen
hun weg te vinden naar het juist
lichtknopje. Maar als het licht aangaat…!”

een thuis

“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.”

Maar het meeste gebeurt onzichtbaar, bij individuele mensen thuis en in
langdurige relaties. Dit ongelofelijk mooie en belangrijke werk vraagt veel tijd.
Dankzij het verlangen en de passie in Gods eigen hart voor onze wijk Heuvel
groeit Licht!. We merken dat het steeds meer tijd en energie van ons gaat vragen,
waarover verderop meer.

In het begin hielden we samenkomsten in
ons winkeltje, dat werd toen te klein...

We willen onze interculturele
community verstevigen

We proberen verbindingen te leggen in de
wijk, er is veel eenzaamheid

Elke zomer organiseren we de Lichtweek!

Waar we mee begonnen was Nederlandse les

Veilige gemeenschap
Licht! staat voor ‘vanuit de Liefde van
God, bouwen aan Interculturele
Communities, waar mensen Heelheid
en Hoop ervaren en anderen ook
Thuis brengen’. Hoewel de meesten
in onze wijk een dak boven ons hoofd
hebben, zijn velen thuisloos. Ze
missen het verblijven in het huis van
de Heere (Psalm 27) maar ook de
warmte die een gezin kan bieden.
Tijdens de wekelijkse maaltijd komen
de laatste tijd ook twee tieners. We
kennen deze meiden al vanaf het
begin
dat
we
de
Lichtweek
organiseerden in de wijk, ze waren
altijd present op de kinderclub. Ze zijn
niet zo spraakzaam en het is lastig
een gesprek met ze te voeren , maar
de laatste keer was voor ons een
moment om te danken en te vieren. Ik
zag een van de meiden staan huilen
bij de stagiaire van Licht! Op de
eerste plaats: dankbaar dat ze zich
veilig en thuis voelde bij ons om haar
verdriet te laten zien en zich te laten
troosten en op de tweede plaats: er is
een veilige gemeenschap aan het
ontstaan waar men voor elkaar zorgt.
En die momenten gaan we steeds
meer zien.
European Christian Mission (ECM)
De afgelopen jaren hebben we voor
Licht! heel veel coaching en training
gehad vanuit ICP-network en nog
steeds volgen we als team de
teamtrainingen en worden we als
kerkplanters extra ondersteund op
verschillende manieren. Maar de
bediening van ons als gezin vraagt
om meer ruggengraat en persoonlijke
ondersteuning. We zijn dankbaar dat
we de komende tijd als kersverse
ECM-werkers mogen gaan investeren
in tijd voor ons persoonlijke welzijn,
ontwikkeling en toekomst (door
middel van bijvoorbeeld uitwisseling
met andere ECM-ers, Personal
Development Conversations, training,
maar ook het goed regelen van onze
fiscale status en pensioen) waar Licht!
kan blijven rekenen op duurzame

inzet. Door onze aansluiting bij ECM
willen we met plezier en passie aan
de slag kunnen blijven in deze
missionaire setting hier op het
zendingsveld van Breda. In de laatste
uitgave van het ECM-magazine is een
interview met ons geplaatst, bekijk
hem bijvoorbeeld via de website van
ECM. www.ecmnederland.nl/archiefeuropa-info
We zijn altijd dankbaar geweest voor
warme betrokkenheid vanuit onze
achterban en vragen om jullie
blijvende steun. We merken dat het
bouwen aan deze gemeenschap
steeds meer tijd van ons gaat vragen
en merken dat het beter zou zijn als
Jacob zich op korte termijn fulltime
voor Licht! kan gaan inzetten.
Hiermee zal de grootste bron van
inkomsten wegvallen. Een spannende
stap, maar één waarvan we merken
dat God ons erop voorbereidt. Wilt u
overwegen om deze stap mede
mogelijk te maken door het werk te
gaan steunen of uw gift te verhogen?
In het colofon vindt u hoe u dit kunt
doen. Heel hartelijk dank voor het
overwegen!
Hartelijke groeten,

Jacob & Janneke,
Judah en Jezrah
van den Bogerd

COLOFON

verlangt

Breda

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.
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