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 - Ipsum 

In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar. Na een mooie start van het 
seizoen, met daarin drie Bijbelcursussen en in totaal zo’n 37 deelnemers zijn we alweer bijna aan het einde van dit 
seizoen gekomen. Een kort overzicht van het werk van de afgelopen tijd. Zowel de Bijbelcursussen over de 
Bijbelboeken Handelingen en Openbaring (tweewekelijks op de dinsdagavonden) zijn bijna op de helft. Volgend 
seizoen D.V. hopen we deze studies te vervolgen en het is mooi te zien dat de deelnemers nog steeds trouw 
komen en opgebouwd worden in hun geloof. Ditzelfde geldt voor de Bijbelstudie over de eerste Korinthebrief, die 
bij ons thuis wordt gegeven op de donderdagavond om de week. Iedere zondag mag ik in een gemeente in het 
land het woord brengen, waar ik erg dankbaar voor ben. In Hattem mocht ik drie avonden spreken over de komst 
van de Heer Jezus, een initiatief van vier mensen uit de Nederlands Hervormde Kerk (zie detoekomstiszeker.nl). 
 
Op 19 maart mocht ik, samen met broeder Dick Wolbers, spreken op een grote conferentie in Apeldoorn. Deze 
was georganiseerd door Kenneth Kerver, een jonge bevlogen broeder die de website jezuskomtspoedig.nl 
beheert. Het thema van de conferentie was ‘De Heer Jezus komt spoedig, Maranatha!’ Mijn aandeel was te 
spreken over standhouden in de laatste dagen tegenover zoveel valse leer. Hoe herken je nu valse leer en wat is 
de gezonde leer? Deze lezing is ook te bekijken via mijn eigen website. De opkomst was enorm, uit heel het land 
en zelfs uit België waren mensen gekomen om naar het woord van God te luisteren en elkaar te bemoedigen.  
 

 
 
Sinds een tijd ben ik betrokken bij ‘Bijbelse Bron’ uit Damwald. Dit is een initiatief van Geert en Klaske van der 
Woude en zij hebben de website bijbelsebron.nl in het leven geroepen. Hier zijn verschillende Bijbelleraren te zien 
die allerlei verschillende onderwerpen behandelen. Sinds een paar jaar mag ik ook regelmatig bepaalde thema’s 
bespreken. Zowel op YouTube als op deze website wordt Bijbels gezond onderwijs aangeboden. De laatste 
lezingen die ik heb gehouden en die in de loop van de tijd zullen verschijnen gaan over wakker en waakzaam zijn 
voor de komst van de Heer Jezus. Een aanrader om deze website door te geven aan vrienden en bekenden! 
 
 
 
 

     Cursussen        Bijbelse bron             Gezin 
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THUI                      Tenslotte 

Met ons gezin gaat het goed. Levi (19) is bezig met zijn vierde semester (van in totaal zeven) aan de TMO 
in Doorn. Als alles goed gaat is hij over anderhalf jaar klaar en kan hij de commerciele wereld betreden 
van de kledingindustrie. In het weekend werkt hij al in een kledingzaak (Shoeby) om ervaring op te doen. 
Julia (17) is bijna klaar in HAVO 4 en heeft bedrijfseconomie als extra vak erbij genomen. Dit zorgt wel 
voor extra leerwerk, maar tot nu toe gaat het goed. Als bijbaantje werkt ze bij ‘Luigi’s’, een lunchroom-
restaurant in Harderwijk. Ella (8) is goed bezig in groep 5 en mag met nog een paar kinderen in de 
‘expeditiegroep’ extra uitdaging aangaan. Ilona werkt nu drie en een halve dag als schoonheidsspecialiste 
aan huis en heeft examens gedaan op het gebied van medisch pedicure om haar kennis uit te breiden. 

 

  

Zelf deel ik via mijn website dirkjanjansen.nl preken, lezingen en artikelen opdat ook via deze weg 
mensen kunnen worden opgebouwd in de waarheid. Via mail ontvang ik regelmatig reacties of vragen 
zodat ik merk dat er in ons land mooie dingen gebeuren in de levens van mensen. 

Nog een belangrijke mededeling voor hen die ons willen ondersteunen. Zou u naast de vermelding 
‘Apelles Bijbelonderwijs’ ook a.u.b. uw adres willen vermelden? Ik zou heel graag onze giftgevers 
persoonlijk willen bedanken en hen een nieuwsbrief willen toesturen en zonder adres gaat dat uiteraard 
niet. Tenslotte willen wij alle ondersteuners hartelijk bedanken voor de financiële giften, waarmee wij ons 
gezin kunnen onderhouden en ik kan blijven doorgaan met dit werk. In onze tijd van verwarring en grote 
invloeden vanuit de wereld is het enorm belangrijk om ‘een gezond, onaanvechtbaar woord’ (Titus 2:8) te 
brengen in de gemeenten. Dit gaat niet zonder geestelijke strijd gepaard vandaar dat wij uw gebed hard 
nodig hebben en ook erg waarderen. Uiteindelijk is het niet mijn werk, maar het werk van de Heer. Aan 
Hem dan ook alle eer! 

Een hartelijke groet van ons, 

Dirk-Jan en Ilona Jansen 
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