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Nieuwsbrief mannenontbijt 
 
Nummer 1 – Jaargang nr. 1 – Zal onregelmatig verschijnen 
 

 

Beste mannenbroeders,  

Graag had ik deze nieuwsbrief - en in het bijzonder het nieuws over de cursusdag voor multimedia 

gebruik - een weekje eerder verzonden. Echter zeer onverwachts riep de “plicht” mij met grote 

spoed naar het zuiden van Duitsland. Deze nieuwsbrief opent met een stukje van een regelmatige 

“ontbijter” pastoor Koos Smits. Tijdens ons laatste ontbijt hadden wij het genoegen dit te mogen 

aanhoren. Leek ons goed mede hiervoor deze nieuwsbrief in te stellen. Heeft u nieuws voor uw 

mede-ontbijtbroeders, laat het weten: theo.prijs@solcon.nl of telefonisch 06 21696012. 

Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep,  

Theo Prijs  

   

Broeders en zusters* in Christus, 

Bij deze mag ik u allen vertellen van twee bijzondere ervaringen.  
Als Rooms-Katholiek priester, pastoor van de parochie Hengelo, mocht ik deelnemen aan twee bijeenkomsten 
waarin het hoofdthema was:  

ondanks alle verscheidenheid toch geloven en leven in de ene Jezus Christus, Zoon van God. 

1. De eerste ervaring was mijn deelname aan een Nationale Open Dag van de beweging "Toward Jerusalem 
Council nr. II" op vrijdag 11 februari in De Goede Herderkerk te Nijkerk. 
 
Wat is dat voor beweging ? Een internationale groep Messiasbelijdende joden en christenen vanuit vele 
kerken, die geledingen zijn van het ene Lichaam van Jesjoea (Jezus). 
Zij komen samen tot herstel van de eerste breuk in het Lichaam van Jesjoea (Jezus):  
de breuk tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenvolkeren. Met als doel ooit in Jeruzalem een 
vergadering te houden, waarbij ‘de christelijke kerken’ officieel de eigen identiteit van de Messiaans-Joodse 
Beweging erkennen. Kortweg TJC-II. 
 
In Nijkerk sprak Prof. Dr. Pieter A. Siebesma over de enorme groei van Messiaanse gemeenten in de 19e 
eeuw, waarvan velen eveneens in de Nazi-kampen hun einde vonden. 
Daarna sprak de rasechte Jood, Evi, voormalig luchtmachtmilitiar, die Jezus ontdekt had als Verlosser, 
Messias, Zoon van God. Hij gaf een geweldig getuigenis van geloof in Jezus. 
Op onnavolgbare wijze wist hij voor te dragen het verhjaal van Petrus die bij de heiden Cornelius wordt 
geroepen en zo verbinding legt tussen de Joden en de heidenen. 
 
 

2. De tweede ervaring was mijn deelname aan Retraite van leiders van verschillende christelijke kerken en 
gemeenten in Nederland in het katholieke sfeervolle Emmaus-huis te Helvoirt (N-Br) 15 - 16 februari. 
Kopstukken van de Nederlandse kerken waren daar aanwezig om te spreken over het Manifest "Wij kiezen 
voor Eenheid", eenheid in de levende Christus. 
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De ondertekenaars van dat manifest waren 

• Peter Sleebos (Pinkster- en Evangelische kerken), 

• RK bisschop Gerard de Korte, 

• aartsbisschop Joris Vercammen (Oud-Katholieken),  

• Arjan Plaisier (PKN), 

• Willem Ouweneel, 

• Jan Zijlstra, 

• Klaas van der Kamp, 

• Arie van der Veer,  

• Jos Douma, 

• Hans Esbach (Evangelisch Werkverband PKN).  

Zie hier een tekst uit het Manifest:  

"Wij kiezen voor eenheid, omdat Christus niet gedeeld is. Christus heeft de muren afgebroken, die mensen 
gescheiden houden. Als Christus de muren heeft afgebroken, mogen wij ze niet oprichten.  
Wij kiezen voor eenheid, omdat Christus heeft gebeden "opdat zij allen één zijn". (Joh 17). Het was een 
hartverkwikkende belevenis om te ontmoeten, uit te wisselen, samen te bidden en te geloven in de ene 
Heer Jezus Christus.” 

 
 
Ja  waarlijk, broeders en zusters, mogen wij aldus met alle Joden en Christenen, en uiteindelijk met alle 
mensen één worden in de aanbidding van de ene Christus, het Lam van God, dat voor ons gekruisigd en 
verrezen is, om ons te verzoenen met de Vader. 

Pastoor Koos Smits 
De Goede Herderparochie Hengelo 

* …en zuster:  Voor de verzorging van het fijne ontbijt waren twee dames Faddegon aanwezig! 

   

Betreft: cursusdag multimediagebruik  

(Red.: verslag met inhoud cursus als bijlage toegevoegd) 

Wij danken u hartelijk voor uw komst op onze introductiebijeenkomst multimedia-gebruik van 22 januari jl. waarbij we 
uitgebreid hebben stilgestaan bij de vele mogelijkheden van multimedia. Ook richten wij deze brief aan allen die op één 
of andere wijze verhinderd waren en er de volgende keer graag bij willen zijn. 

De bijeenkomst was geweldig gezegend. U bent in grote getale gekomen en uw verlangen om multimedia in te zetten 
voor de bediening in kerk, gemeente, lokaal of individueel, was overweldigend. Wij hebben uw inventarisaties goed 
gelezen en een goed beeld gekregen van de wensen en behoeften die onder u leven.  

Wij voelen ons gesterkt in onze missie voor toerusting voor kerk en gemeente en nodigen u van harte uit voor 
de volgende cursusdag op:  

zaterdag 26 februari,  van 10.30 – 16.00 uur, op conferentiecentrum De Kroeze Danne, Kappelhofweg 14, 7495 

RN Ambt Delden.  

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De kosten bedragen € 25,00 per persoon. Dit is inclusief een heerlijke lunch. U 
kunt zich tot uiterlijk 3 dagen van tevoren aanmelden. 

Deze dag is weer gebaseerd op het hele spectrum van (ulti)mediagebruik met ruime aandacht voor de drie pijlers 
Techniek – Creatief (regie e.d.), Planning en de onderlinge samenhang. 
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De leiding is opnieuw in handen van Nico Rasch, een ervaren regisseur die lange tijd bij de EO heeft gewerkt en na zijn 
pensionering als freelance regisseur actief is. 

Ook is er een workshop met als thema ‘Het maken van een goed programma format’. Deze workshop wordt gegeven 
door Sandy Welvaart. Sandy is bijna klaar met zijn studie “Kunst en techniek” aan de Saxion Hogeschool te Enschede. 
Na zijn studie gaat hij programma’s maken en de TV uitzendingen vormgeven bij het christelijk TV station RNTS op 
Curacao. 

Wij hopen u weer te ontmoeten of voor de eerste keer welkom te heten! 

 Met vriendelijke groet, 

  

David koster 
Nico Rasch 
Henri Visscher 
Gert van der Ven 
 

Voor het laatste nieuws zie www.transvision.org 
Telefoon: 074-377117 of 06-22344719 

Email: info@transvision.org 

Het mannenontbijt heeft ook z’n plaatsje op de website van het EWKH: 

www.ewkh.nl 

    

 “Behandel iemand zoals hij is en hij zal zo blijven.  

Behandel iemand zoals hij kan zijn en hij zal zo worden’” 

 (Eddy Boevink  “Alle®zorg Detachering Twente”) 

25 februari 2011 
Werkgroep Mannenontbijt 

    


