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Beste lezer, 
 
Het is zover... de uitzenddienst van Jacob en Janneke gaat toch plaatsvinden, zij het in 
aangepaste vorm. Als TFT zijn we erg blij om jullie in deze brief van deze en verdere 
ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Dus lees snel verder. 
 
Niet stilzitten 
Wie de familie Van den Bogerd kent, weet dat stilzitten niets voor hen is. Toch is voor hen 
deze verplichte rustige tijd heel goed geweest. Het was een tijd van loslaten, bezinnen en 
samen-zijn. Een tijd van verdieping en hernieuwde toewijding aan hun volgende 
woonplaats.  
 
Naast taalstudie en contacten met Italianen zijn ze ook aan het klussen gegaan. Dat 
resulteerde in een prachtig chalet in Hilvarenbeek. Zo hebben ze een woning ter 
beschikking als ze in Nederland zijn én hebben ze voor extra inkomsten gezorgd. Want wij 
en jullie mogen deze chalet huren. Zie de bijlage voor meer informatie. 
 
Uitzenddienst 
Op 14 juni zal er om 15:25 uur een (online) uitzenddienst plaatsvinden. Deze uitzenddienst 
is voor Jacob en Janneke, Judah en Jezra een mijlpaal. God vragen om zijn onmisbare 
zegen en het afscheid nemen van ons maken dit een bijzonder moment. Een aantal 
mensen zal fysiek aanwezig zijn. Maar ondanks dat er anderhalve meter afstand 
gehouden moet worden, zullen ze dicht bij ons zijn. Wilt u de dienst volgen? Open dan de 
bijlage voor meer informatie en de link.  
 
En de dag daarna? De dag daarna stappen ze 'gewoon' in hun auto om naar hun tijdelijke 
huis in Italië te rijden.   
 
Verona  
We willen jullie bedanken voor de ondersteuning die velen van jullie al lange 
tijd geven. Jullie gebed, meeleven en financiële ondersteuning zijn 
ontzettend belangrijk voor Jacob en Janneke. We willen jullie vragen om 
hun missie in Verona in jullie hart te sluiten. Het is zo mooi dat zij in Verona 
verdergaan met het delen van Gods liefde. Laten we het met elkaar blijvend 
mogelijk maken dat Jacob en Janneke dit kunnen doen. 
 
Namens de TFT  
Lennard de Vos 
 
 
Op naar Italië! 
Na vreemde en onzekere weken is het werkelijk een zegen dat Jacob en 
Janneke met hun kinderen eindelijk naar Italië kunnen vertrekken. Als ECM 
Nederland zijn we zeer dankbaar dat ze nu aan de slag kunnen gaan met 
hun nieuwe bediening. Ik wil u als achterban ook graag danken voor uw 
betrokkenheid de afgelopen tijd en ik hoop dat u de familie blijft omringen 
met gebed en meeleven nu ze aan een spannende nieuwe fase in hun 
leven als zendingswerkers beginnen. 
 
Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kindvriendelijk, volledig en stijlvol ingerichte 4-5 persoons chalet met tuin  

 Midden in bos en natuurgebied op chaletpark Kempenbos te Diessen 

I.c.m. alle faciliteiten van naastgelegen Landalpark (o.a. buitenzwembad, 

snackbar, restaurant, speeltuintjes, minimarket, midgetgolf én gratis wifi) 

 Tussen bos, heide en weilanden  

 Omgeven door wandel- en fietsroutes en mountainbike trails 

 Dichtbij Safaripark Beekse bergen te Hilvarenbeek (15 min)  , de Efteling (30 

min.) en België. 

 

Prijzen hoogseizoen, schoolvakanties en feestdagen: 

 

Week (vanaf vrijdag- vrijdag):  €580  

Midweek (vanaf maandag- vrijdag): €390 

Weekend (vanaf vrijdag- maandag): €190 

Prijzen zijn inclusief gas, licht en water en exclusief eindschoonmaak, lakens 

en handdoeken. en toeristenbelasting. Prijzen laagseizoen zijn 70% van 

prijzen hoogseizoen etc. 

 

 

Voor reservering of meer informatie: App naar 0637277133 of mail naar 

thebogerdfamily@gmail.com en kijk op www.casadellavitaverona.com 



 

 


