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In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar. Na een mooie vakantie in 
Frankrijk is het werk weer opgepakt. Het is goed in deze onrustige tijden om mensen op te bouwen via 
onderwijs uit de Bijbel. Dit zijn vooral de vers-voor-vers besprekingen van de Bijbelboeken Handelingen (in de 
even weken op dinsdagavond in Hulshorst), 1 Korinthiërs (in de even weken op de donderdagavond bij ons 
thuis) en Openbaring (in de oneven weken op de dinsdagavond in buurthuis ‘Ons Huis’ in Ermelo). Dit seizoen is 
het aantal deelnemers redelijk stabiel gebleven, rond vijfendertig totaal. Hier zijn we erg dankbaar voor.  
 
Naast deze Bijbelavonden is er ook een behoorlijk aantal extra aanvragen voor Bijbellezingen en Bijbelstudies 
geweest. Zo houd ik een vierdelige serie over het boek Openbaring in Doornspijk (www.sebt.nl). Op mijn 
website zijn ze alle vier te beluisteren. Het is bemoedigend om te zien dat daar steeds rond de veertig mensen 
bij aanwezig waren. Ook mocht ik voor de Zaterdag Bijbel Seminars vier studies verzorgen over de Bijbelboeken 
1 en 2 Koningen in Dronten en Uithoorn. Hierdoor werd ik erg bepaald bij de actualiteit van deze Bijbelboeken. 
In Ommen spreek ik vijf avonden over de grootste misleidingen binnen de christenheid. Op mijn website zijn 
ook deze te beluisteren. Dan zijn er nog twee conferenties (georganiseerd door Jezuskomtspoedig.nl) geweest 
waaraan ik mocht deelnemen. De eerste was op 10 september in Apeldoorn en had als thema ‘De mens Gods 
anno 2022’. De tweede was op 22 oktober in Zeist (samen met Kenneth Johannes, Dick Wolbers en Rennie 
Schoorstra) en daar heb ik gesproken over de ‘Pinksterleer in het licht van de Bijbel’. Tenslotte is het een 
voorrecht om bijna iedere zondag ergens in het land in een gemeente te mogen dienen met het woord. Ik vraag 
uw gebed dat dit ‘woord van de Heer’ (Handelingen 13:48) doorgang mag blijven vinden en ruimte mag krijgen 
in de harten van de mensen ondanks de duistere tijden waarin we leven.  
 
Het thuisfront is overgenomen door Aart en Mieke Haverkamp, die dit eerder in 2015 en 2016 ook al hebben 
gedaan. We zijn dankbaar dat zij dit werk op zich hebben willen nemen. Op de achterzijde van deze brief vindt u 
hun bijdrage.  
 
Met ons gezin gaat het bijzonder goed, waar we erg blij mee zijn. Ilona werkt wekelijks in haar salon aan huis 
waar ze een vaste klantenkring heeft. Levi heeft tijdelijk zijn opleiding aan de TMO Fashion Business-school in 
Doorn gepauzeerd. Hij zal in vanaf februari proberen het 4e semester alsnog te halen en tot die tijd heeft hij een 
baantje en werkt hij aan opdrachten voor school. Dit betekent dat hij niet meer op kamers woont. Julia is bezig 
in HAVO 5 en heeft al haar auto-theorie gehaald. In januari zal ze haar praktijkexamen doen en proberen haar 
rijbewijs te halen. Ella zit alweer in groep 6 en dat bevalt uitstekend. Graag uw gebed voor al het werk en ons 
gezin. Dank aan allen die ons hebben ondersteund zowel financieel als in gebed. Aan Hem alle eer.  
 
Hartelijke groet, 
Dirk-Jan en Ilona Jansen 
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Beste broeders en zusters,  

Graag stellen mijn vrouw en ik ons opnieuw aan u voor. Al eerder gaven wij een aantal jaren een 
begeleidend schrijven aan u door om de bediening van onze geliefde medebroeder en vriend Dirk-Jan 
Jansen met woord en daad te ondersteunen. Nu hij in dit opzicht weer zonder zit, pakken wij graag de 
draad in dit opzicht weer op. 

In de jaren ’90 heb ik Dirk-Jan via zijn broer benaderd om op mijn school in Ermelo te komen werken. Daarbij 
viel hij in de bovenbouw onder mijn directe begeleiding. Al gauw ontdekte ik, dat hij een warm hart had 
voor de kinderen in zijn klas. Met name zijn Bijbellessen liepen regelmatig uit. Doordat we samen gingen 
volleyballen en tennissen, at hij als vrijgezel regelmatig bij ons. Tijdens onze vele gesprekken bleek mij al 
spoedig, dat hij veel bezig was met het bestuderen van Gods Woord. Bijzonder was de ontdekking voor mij, 
dat hij tot geloof gekomen was via een broeder, waar ik wekelijks gebedswandelingen mee had.  
 
Dirk-Jan is bijzonder getalenteerd. Hij speelt goed gitaar, tekende hele stripboeken bij elkaar en had een 
passie voor Gods Woord. Hij corrigeerde boeken van een bekende schrijver in geestelijk Nederland en 
durfde ook aan te geven, wat daarin beter en duidelijker zou kunnen zijn. In 2004 zijn we gelijktijdig het 
onderwijs uitgegaan. Dirk-Jan naar Agapè en ik als voorganger naar de VEG in Zaandam. Nadien heeft Dirk-
Jan een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt als spreker, leraar en evangelist. Zijn huwelijk met Ilona 
bracht tevens de nodige rust in zijn leven. Naast de opvoeding van 3 kinderen is hun leven vooral gericht op 
de verspreiding van Gods Woord. Bidt u mee dat ze daarin de juiste balans blijven vinden? 
 
Godvruchtige voorgangers en leraars zijn hun gewicht in goud waard. Ze werken meestal (veel te) lange 
dagen en krijgen daar niet altijd een gepast loon voor. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid, zoals 
genoemd wordt in Hebreeën 13:17. Op een dag zullen ze tegenover God verantwoording moeten afleggen 
voor hun bediening. Ook voor ons als lezers van de leesbrief heeft dit vers het nodige te zeggen: 
‘Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap 
moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen 
hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.’ 

Op dit moment – gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen – is het financieel runnen van een gezin zwaar. Net 
als iedereen merken ook zij wat bezuinigingen en kostenstijgingen met zich meebrengen. De vorige maand 
ontvingen zo’n € 500,00 minder aan gaven voor de bediening, die God hen heeft gegeven. Zou u eens willen 
nadenken of het voor u mogelijk is om hier e.e.a. aan te doen. Meer dan ooit leven we in een tijd, waarin 
de rijke boodschap van Gods Woord ons zicht geeft op een toekomst vol van hoop. Dit te midden van een 
wereld, die op weg is, naar een hopeloos einde. 

Bidt u en helpt u waar mogelijk mee om deze bediening, die al voor zovelen tot een eeuwige zegen is 
geworden, blijvend mogelijk te maken 

In Christus verbonden, Aart en Mieke Haverkamp 

Dorpsstraat 20 
3931 EG Woudenberg 
aarthaverkamp@ziggo.nl 
06.1933.4961 
             

Graa 
 

 


