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In deze editie van Thuis hebben 
we een aantal uiteenlopende 
kunstvormen geportretteerd. Ook 
de invulling ervan in het leven 
van de kunstenaars verschilt. 
Zo is het voor de één een vorm 
van vrijetijdsbesteding, de ander 
verschaft het het dagelijkse brood 
op de plank. Uiteraard zijn er veel 
meer BGH-bezoekers die hun 
creativiteit op kunstzinnige wijze 
uiten. 
Kunst kent immers vele vormen, 
van schilderen tot beeldhouwen en 
van toneel tot opera. Ieder mens 
heeft wel een creatieve kant. De 
vraag is alleen wat je ermee doet. 
Het komt in de interviews met 
de kunstenaars in deze Thuis ook 

naar voren. In hoeverre heeft kunst 
betekenis? En kunnen die streken 
op het doek of het zingen van een 
lied instrumenten zijn van God? 
Naar mijn persoonlijke mening 
is de vraag stellen, de vraag 
beantwoorden. God heeft ieder 
mens geschapen met talenten. Wat 
is er dan mooier dan die zo in te 
mogen zetten dat andere mensen 
erdoor geraakt worden?
En net als bij de kunst zelf, heeft 
iedere lezer zijn eigen beeld bij de 
kunstvormen die we er uit hebben 
gelicht. Kunst maakt emoties los. 
En wellicht roept de beleving 
van een interview wel allerlei 
vragen op of geeft het stof tot 
nadenken. Dat zal er bij de andere 

onderwerpen, die verder los van 
het thema kunst staan, niet minder 
om zijn. Zo volgde Geertje een 
toerusting over opvoeden, hebben 
we uiteraard de column van onze 
dominee, geeft de Mancave een 
kijkje achter de schermen en kun 
je lezen over Johanna Tjoelker 
die als BaanBreker naar Israël 
is geweest. Haar opgetekende 
ervaring heeft niets met kunst te 
maken? Nou, het luisteren naar 
Gods stem om je vastigheid in 
Nederland op te geven, vind ik een 
kunst op zich!

Hartelijke groeten,
Ralph Stoové

Het is al weer een paar maanden geleden dat het thema kunst werd geopperd 
in een redactioneel overleg. We waren het er unaniem over eens dat dit een 

geschikt item zou zijn voor één van de komende edities van Thuis. Alleen al van 
het brainstormen over de invulling van de artikelen en wie we konden vragen, 

werden we enthousiast. En er stond toen nog geen letter op papier. Er zijn onder 
de vrienden en leden van de BGH zo veel creatieve mensen, dat we wel meer 

dan één nummer konden vullen. Ondanks de vier extra pagina’s die we je deze 
uitgave mogen voorschotelen. 
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Sanne van Ommen brengt 
bijbelverhalen tot leven

Van jongs af aan is Sanne van 
Ommen gefascineerd door toneel: 
‘Ik hield er als kind al van om 
me te verkleden en in een andere 
huid te kruipen. Als tiener zat ik 
bij een jeugdgroep (Ad Fontes), 
en evangeliseerden we met drama. 
Daarna heb ik het toneel even 
wat links laten liggen, maar nooit 
losgelaten.’ Het moment dat ze 
weer werd gegrepen door toneel, 
weet ze ook nog heel goed en 
vertelt enthousiast: ‘Dat was 
toen ik bij de VEZ in Zwolle 
Hans van Meiden op het toneel 
zag spelen. Ik zag wat hij deed 
en dacht: dat wil ik ook. Ik trok 

de stoute schoenen aan, via het 
kindertoneelteam kwamen we 
in contact en er was meteen een 
klik. Al snel bleek dat we dezelfde 
visie en passie hadden en graag 
meer wilden doen met toneel. 
Het paste ook in onze levens, de 
puzzelstukjes vielen op hun plaats 
en ik geloof dat dit niet toevallig 
was; onze theatergroep werd 
‘geboren’.’

EyE-opEnErs
Samen met haar medespeler 
en schrijver Hans vormt Sanne 
het theatergezelschap HENS-
theater. Ze zijn dan wel allebei 

amateur-toneelspelers, toch 
is hun voorbereiding alles 
behalve amateuristisch. Voor 
Hadassa hebben ze een regisseur 
ingeschakeld om hen de kneepjes 
van het vak te leren. ‘Onze 
regisseur Remy is drama docent 
en dat merk ik aan alles wat ik van 
hem leer. Hij hamert er vooral op 
dat ik met intentie moet spelen, 
dus dat ik voel wat ik speel. Verder 
heb ik geleerd hoe ik me moet 
bewegen op het toneel, van lopen 
tot het decor gebruiken, zodat ik 
natuurlijker speel. Vaak zijn het 
van die kleine dingen, maar voor 
mij echte eye openers.’

De passie en het enthousiasme waarmee Sanne van Ommen over toneel praat, is 
aanstekelijk en te proeven in elk woord dat ze zegt. ‘Toneel is zo’n mooie manier 
om iets over te brengen. Met onze voorstelling Hadassa hoorden we heel vaak 
dat een bijbelverhaal opeens heel dichtbij komt. Het wordt persoonlijk, gaat 

leven voor mensen en het ontroert ze. We hopen hetzelfde te bereiken met onze 
nieuwe voorstelling ‘Pontius Pilatus’.’

God bemoeit zich met echte mensen

Diep respect
Zelf houd ik erg veel van kunst. Ik kan genieten van de schilderijen van David 
Mach, William Holman Hunt, Cezanne, Jean Fouquet, Chagall en ga zo maar 

door. Ademloos kan ik luisteren naar muziek van Daniel Lanois, Sufjan Stevens, 
Bon Iver of naar het Gloria van Vivaldi. Wat kunnen mensen mooie dingen 

maken!

Maar waar moet ik het nu over gaan hebben in dit 
nummer van Thuis? Wat is interessant om te laten 
zien? Wat kan ik vertellen over kunst? Om eerlijk te 
zijn, kwam ik tot de conclusie dat ik een stapje terug 
wilde doen in dat nadenken. Als je kunst wil begrij-
pen, als je de drang van mensen wil begrijpen om 
iets te maken, te bouwen, te laten klinken of samen 
te stellen, moet je volgens mij bij het begin beginnen. 
En dat begin is God. Precies zoals het in Genesis 
staat: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’
 
AdEmloos ondEr dE indruk
Wat je dan vervolgens leest in dat eerste hoofdstuk is 
Gods creativiteit. Alles komt uit zijn hand. Licht en 
donker, water en lucht, bomen en planten in onein-
dige variaties, dieren op, boven en onder de aarde in 
allerlei vormen en maten. Wat is God oneindig crea-
tief.  Geloven dat God de wereld heeft geschapen is 
voor mij niet enkel een zakelijke vaststelling of goed 
christelijk gedachtegoed. Het is voor mij voorname-
lijk ademloos onder de indruk komen van Gods kunst.
Ik ben, zoals sommigen weten, een groot liefhebber 
van insecten en reptielen. En vooral die eerste groep 
dieren kenmerkt zich door ongelofelijke schoonheid 
en diversiteit. Die zie je als je je er in verdiept. De 
groep helmcicaden is zo’n voorbeeld van wonder-
lijk gevormde insecten. In El Salvador heb ik mooie 
exemplaren mogen spotten. Wat een feest om dit 
bizarre diertje te bekijken en wat een diep respect heb 
ik dan voor de kunst van onze Schepper!
 
klEinE schEppErtjEs
Maar het mooie van Genesis 1 is dat het niet stopt bij 
Gods creativiteit. In vers 26-27 staat: ‘Laten wij men-
sen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’ 
Als je op je in laat werken wat daar staat, snap je 
waarom mensen zo creatief zijn en de drang hebben 
om dingen te ontwerpen, te maken en te beheersen. 
We lijken op het meest creatieve Wezen van het hele 
universum. Sterker nog, we zijn gemaakt naar zijn 

beeld. Waarom ik zo kan genieten van kunst? Omdat 
kunst mij elke keer weer wijst op de grote creativi-
teit van God. Blijkbaar was en is het zijn bedoeling 
dat wij kleine scheppertjes zijn op deze wereld. Dan 
gaat het niet enkel en alleen om kunst gemaakt door 
christenen, maar ook de kunst die mensen wereldwijd 
maken zonder zich bewust te zijn van die geweldi-
ge creatieve God naar wiens beeld ze gemaakt zijn. 
We hebben onze creativiteit, als mens, niet van een 
vreemde...
 
Ik hoop dat je gaat genieten van dit nummer waarin 
mensen op allerlei manieren hun creativiteit laten 
zien. Heb je nog tijd over? Lees dan Kolossenzen 
1:15-20 om onder de indruk te komen van Jezus’ 
betrokkenheid bij de schepping.

Hartelijke zegengroet!

David  Sies

Marjolein SchrijverDavid Sies
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GEEn stoffiG boEk
Dat Sanne en Hans bijbelverhalen 
wilden vertalen naar toneel, was 
al snel duidelijk. ‘Bezig zijn met 
mijn geloof en de Bijbel op een 
creatieve manier laten zien, daar 
word ik blij van,’ haar gezicht 
begint te stralen als ze dat zegt. 
‘Het heeft mijn geloof ook 
versterkt en verdiept. Voor mij is 
namelijk heel duidelijk geworden 
dat de Bijbel geen stoffig boek 
is en dat de mensen uit de Bijbel 
geen personages zijn. Ze zijn echt, 
net als wij, en zijn niet perfect, 
hebben gebreken. Maar God kijkt 
naar hen om, vaak zonder dat ze 
het zelf door hebben. God bemoeit 
zich met echte mensen. Nog een 
eye-opener, dus.’
Dat ze Bijbelverhalen vertolken, 
betekent niet dat ze zich alleen 
willen richten op een christelijk 

publiek. Daarom kiezen 
ze bewust voor subtiliteit 
in hun voorstellingen: 
‘We willen mensen 
zelf laten nadenken en 
niet direct antwoorden 
geven. De vraag die 
we bij Hadassa wilden 
overbrengen, was: Is het 
het lot of is het God?.’ 

De Bijbel is geen 
stoffig boek en 

de mensen uit de 
Bijbel zijn geen 

personages. Ze zijn 
echt, net als wij en 
God kijkt naar hen 

om.

sprookjEsAchtiG 
mooi
Met Hadassa, ster van Susa, 
hebben Sanne en Hans het 
verhaal uit het Bijbelboek 
Esther verteld. 
‘Hadassa was onze eerste 
voorstelling. We wisten 
al snel dat we dit verhaal 

wilden vertellen op het toneel. 
Het is een prachtig verhaal, met 
spanning en een boodschap. 
Het is een verhaal dat bijna 
sprookjesachtig is: over een 
prinses die haar volk redde. We 
konden het heel beeldend maken 
en daar hebben we ook dankbaar 
gebruik van gemaakt bijvoorbeeld 
met ons decor, een ronddraaiende 
kubus met vakjes.’ 
Zodra Sanne het over de kubus 
heeft, moet ze even lachen en 
zegt dan: ‘Door de zwangerschap 
en geboorte van mijn derde 
kindje hebben we een tijdje geen 
voorstellingen gedaan. De eerste 
keer dat ik weer op het podium 
stond, merkte ik dat gelijk. Ik 
had de kubus verkeerd gedraaid, 
waardoor we later niet goed 
uitkwamen en had ook het hek 
niet goed dichtgedaan, waardoor 

dat later heel langzaam en met 
veel gepiep openviel. Het was 
een spannende test van ons 
improvisatievermogen…’

bijzondEr publiEk
Aan alles tijdens het gesprek is 
te merken dat Sanne ontzettend 
enthousiast is over toneel, maar 
ze blijft bescheiden als ik het 
kunst noem. ‘Kijk, ik weet dat 
toneel kunst is, maar ik zie het 
gewoon als een manier om mezelf 
te kunnen zijn en hoop dat het 
iemand raakt. Het is heel gaaf als 
je op een podium staat en het is 
muisstil in een zaal. Vooral als 
we in een kleine setting spelen, 
merk je de reactie van het publiek 
goed, omdat het veel intiemer is. 
Je ziet mensen verwachtingsvol 
kijken, ze letten op elke beweging 
die je maakt en luisteren naar elk 
woord dat je zegt. Dan weet je dat 
mensen gegrepen zijn. Soms zie je 
iemand schrikken, hoor je mensen 
lachen of huilen. Dat doet me ook 
wel wat als ik op het toneel sta. 
Ik vind het heel mooi om te zien 
dat iemand zo in het verhaal kan 
opgaan.’ 

Na elke voorstellingen mengen 
Sanne en Hans zich onder het 
publiek om even na te praten en te 
horen hoe hun toeschouwers het 
hebben ervaren. Grinnkend vertelt 
Sanne over een van de mooiste 
reacties die ze heeft gehad: ‘Na 
een voorstelling kwam er een 
vrouw naar me toe en vroeg aan 
me of Hans en ik met elkaar waren 
getrouwd. Ik antwoordde nee en 
vroeg haar waarom ze dat dacht. 
Haar antwoord: omdat we zoveel 
van elkaar leken te houden.’

Met Pilatus laten we een 
andere kant van onszelf 
als toneelspelers zien. 
De voorstelling is wat 

rauwer en pittiger.

pontius pilAtus 
Met hun nieuwe voorstelling 
Pontius Pilatus slaan ze een andere 
weg in. Heel even denkt ze na 
over haar antwoord op de vraag 
waarom het zulke verschillende 
voorstellingen zijn. ‘Hadassa was 
een lieflijke voorstelling, met 
Pontius Pilatus laten we een andere 
kant van onszelf als toneelspelers 
zien. De voorstelling is wat rauwer 
en pittiger. Ook kiezen we er dit 
keer voor om neutralere kleding te 
dragen, zodat het tijdlozer is.’ 
De insteek van de voorstelling 
noemt Sanne verfrissend, omdat 
ze het verhaal op een andere 
manier spelen, namelijk vanuit 
het oogpunt van Pilatus. ‘De 
kernvraag van het hele stuk is: 
Is Jezus echt opgestaan?’ Pilatus 
worstelt met die vraag en tijdens 
het stuk volgen we zijn zoektocht 
naar het lichaam van Jezus. 
Tijdens het zoeken naar een 
antwoord om de verdwijning van 
het lichaam op te lossen, komt 
Pilatus allerlei mensen tegen, 
zoals Petrus, Johannes en Kajafas.’ 
Behalve dat zij allerlei antwoorden 
geven, speelt de vrouw van Pilatus, 
Claudia, een grote rol. ‘Pilatus is 
heel rationeel, maar raakt tijdens 
zijn zoektocht gefrustreerd. Want 
wat is de waarheid? Claudia 
prikkelt hem door hem te vragen 
of je ook iets kunt geloven wat je 
niet hebt gezien.’ 

Ik zie het gewoon als 
een manier om mezelf te 
kunnen zijn en hoop dat 

het iemand raakt.

toEkomstdromEn
Behalve dat Sanne ontzettend 
veel zin heeft in de nieuwe 
voorstelling, heeft ze ook nog 
genoeg toekomstdromen: in een 
echt authentiek theater of buiten 
spelen tijdens een festival of 
straattheater. Daarnaast wil ze 
zich heel graag meer richten op 
kindervoorstellingen. ‘Het lijkt 
me heel gaaf om een kinderversie 
van Hadassa te schrijven, zodat we 
die kunnen opvoeren op scholen. 
Ik merk dat daar heel veel vraag 
naar is en ik denk dat Hadassa ook 
een mooie voorstelling is die veel 
actuele thema’s belicht. Zoals: hoe 
is het om als vluchteling in een 
vreemd land te leven en hoe ga 
je om met de cultuurverschillen 
die daarbij komen kijken?’ Ook 
dit soort pittige vragen kan dus 
heel goed worden vertolkt op het 
toneel. Het blijft geen ver-van-je-
bed-show, maar wordt persoonlijk: 
je ziet, hoort en beleeft het.

prEmiErE pontius pilAtus
De voorstelling Pontius Pilatus 
gaat 18 en 19 november in 
première in de Dommerholtszaal 
in het Odeon in Zwolle en is 
vanaf dat moment ook op locatie 
te boeken voor evenementen en 
gelegenheden. 

Voor kaartjes of meer informatie, 
kunt u voorlopig terecht op de 
Facebook pagina HENS Theater 
of op www.hadassastervansusa.
nl. Daarnaast is HENS ook 
nog steeds te boeken voor de 
voorstelling Hadassa.
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De prachtige schilderijen van Caroline van de Vate hebben al menig gemeentelid 
geraakt. Een aantal gemeenteleden hebben zelfs een doek van haar aan de 
muur hangen. Doorgaans bevat zo’n schilderij een persoonlijke boodschap 

van Caroline of een ervaring van de ontvanger die Caroline met verf vastlegde. 
Onlangs nam ze samen met haar man, Henk Jan, de stap om in Vaassen haar 
gave om te schilderen en anderen daarin te begeleiden verder uit te diepen. 
Thuis zocht Caroline op in haar inspirerende Atelier De Oude Smederij. Ze 

vertelt over haar passie voor mensen via kunst en haar contact met God door te 
schilderen.

Henk Jan en Caroline hebben 
de afgelopen maanden keihard 
gewerkt om van een eeuwenoude 
vervallen smederij een kunstzinnig 
oord te maken dat tegelijkertijd 
nog recht doet aan het karakter 
van dit monumentale pand. ‘Ik 
heb altijd al gedroomd van een 
boerderij met geitjes en met een 
smederij en schaapjes in de wei 
komt dat toch wel heel dichtbij,’ 
begint Caroline te vertellen met 
haar blik gericht op het uitzicht 

vanuit het atelier. Ooit begon 
het schilderen voor Caroline bij 
haar opa op zolder als ze daar 
logeerde. Als tiener zette ze onder 
begeleiding van haar grootvader 
de eerste penseelstreken op het 
doek. In het begin met olieverf, 
totdat acryl zijn intrede deed. 
De hobby zakte alleen wat naar 
de achtergrond toen het aan tijd 
ontbrak door studie, trouwen en 
het stichten van een gezin. Een 
moeilijke periode bracht Caroline 

ertoe om weer de penseel ter hand 
te nemen. ‘Het voelde als een 
keuze voor mezelf. Dat vond ik 
lastig, maar ik had het schilderen 
echt nodig.  Vervolgens ben ik 
diverse cursussen gaan volgen. 
Bij elke kunstenaar leerde ik wel 
iets nieuws. Zo kon ik me blijven 
ontwikkelen. Achteraf zie ik dat de 
keuze om weer te gaan schilderen, 
veel goeds heeft gebracht en dan 
bedoel ik vooral ook niet alleen 
voor mijzelf!’

tAlEnt GEkrEGEn
‘Ik heb het schilderen nodig om in 
balans te blijven. Met vier opgroei-
ende kinderen had ik een bewer-
kelijk gezin. Naast veel geven, 
moest ik ook opladen. Dat kon ik 
door te schilderen. Ik ben ook zo 
dankbaar dat ik dat talent gekregen 
heb. Eerst schilderde ik, omdat 
ik het leuk vond. Op een gegeven 
moment kwam ik erachter dat mijn 
gevoel te zien was in het schilderij. 
Dat deed ik niet bewust. Dat is iets 
heel moois. Daarom ben ik daar-
over gaan nadenken en wilde ik 
leren hoe en wanneer ik die emo-
ties op het doek krijg. In de vorige 
gemeente waar we naar toe gingen, 
in Zeewolde, was een echtpaar dat 
na een ziekte hun kindje verloor. 
Dat greep me enorm aan, maar ik 
kon alleen voor ze bidden zonder 
iets praktisch te betekenen. Ik wil-
de dat van me af schilderen. Het 
werd een vlinder die weg vloog 
met daaronder twee dragende 
handen. Toen het schilderij af was, 
vroeg ik of de ouders het wilden 
hebben. Het was mijn eigen ver-
driet en gevoel van onvermogen 
om te willen helpen zonder dat te 
kunnen. Het echtpaar werd enorm 
bemoedigd en heeft het boven de 
schouw gehangen. God sprak via 
dat schilderij. Het besef dat Hij mij 
daarvoor kan gebruiken, zorgde 
ervoor dat ik verder ben gaan 
schilderen.’

God sprak via dat 
schilderij. Het besef dat 

Hij mij daarvoor kan 
gebruiken, zorgde ervoor 

dat ik verder ben gaan 
schilderen.

prAtEn mEt God
‘Ik leg trouwens het christelijke 
niet heel dik bovenop mijn 
werken. Ik vind het mooi om 
christenen te kunnen bemoedigen, 
maar mijn diepste verlangen is 
om niet-christenen te bereiken. 

De doeken moeten dus ook niet-
christenen aanspreken in plaats 
van afschrikken. God werkt niet 
alleen door symbolen op een doek, 
maar door iedereen. Ook door 
schilderijen van mij. God wil dat je 
je talenten inzet en op die manier 
kan hij door je heen werken. Ik 
heb een passie voor mensen. Ik 
schilder het liefst portretten. Als 
mensen het zwaar hebben, dan 
raakt dat me. God is mijn basis 
en van daaruit schilder ik. Ik kan 
helemaal in mijn doek verdwijnen 
en kruip als het ware in dat verhaal 
achter het schilderij. Op die manier 
praat ik met God. Daarom zie je 
altijd het licht zichtbaar in mijn 
schilderijen. In de wetenschap dat 
Hij daar bij die ander is.’

Gods lEidinG
‘Dat we deze smederij konden 
betrekken, voel ik enorm als Gods 
leiding. Henk Jan en ik dachten al 
langer na over een plek waar we 
mensen mogen ontmoeten. Maar 
wat wilde God? Zo dachten we na 
over een Bed & Breakfast of over 
een pand voor retraites. Het moest 
in ieder geval een plek zijn voor 
mensen die we liefde, aandacht 
en waardering kunnen geven. We 
zochten bewust aan de rand van 
een dorp naar een geschikte plek 
en niet te ver buitenaf. Mensen 
komen dan spontaan langs en zo 
krijg je contacten. Deze smederij 
stond al zes jaar te koop en was 
behoorlijk vervallen. Toch zagen 
we de potentie. Toen vervolgens 
alles rondom de verkoop van 
ons oude huis en de aankoop 
van dit huis met de smederij op 
wonderbaarlijke wijze samen 
viel, wisten we zeker dat God ons 
hierheen wilde hebben.’ 

GAvE dinGEn
‘De officiële opening heeft na vijf 
maanden keihard werken op 2 april 
plaatsgevonden, maar daarvoor al 
gebeurden er gave dingen. Zo had 
ik een vriendin die het pittig had 
en met een vol hoofd hier een paar 
dagen kwam schilderen. Ze kwam 
volledig tot rust. Gewoon door 

deze plek. Dat is toch mooi? Vaak 
is tekenen of schilderen een soort 
therapie. Je kan je hoofd even 
helemaal legen door alleen maar te 
schilderen. Je kan je emoties erin 
kwijt. Als schilderjuf zag ik bij de 
cursisten dat hun zelfvertrouwen 
toenam. Het was dus meer dan 
alleen schilderles. Om daarin te 
coachen volgde ik de opleiding 
kunstzinnige counseling. Mensen 
kunnen hier schilderen, tot rust 
komen en ik kan de kunstzinnige 
counseling hier in de praktijk bren-
gen.’

Ik kan helemaal in mijn 
doek verdwijnen en 

kruip als het ware in 
dat verhaal achter het 

schilderij. Op die manier 
praat ik met God. 

Passie voor mensen via kunst

In gesprek met 
Caroline van de Vate-Lock

Ralph Stoove
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In het leven van Marjolein Stoové heeft creativiteit altijd een belangrijke rol 
gespeeld. Op dit moment is ze bezig met de start van haar eigen ‘bedrijf’, om 
met haar creatieve bezigheden de kost te kunnen verdienen. Toch was het voor 

haar een hele worsteling om te komen waar ze nu is.

Marjolein geeft sinds enige tijd 
workshops Handlettering. En 
dat doet ze met succes. ‘Er is 
veel belangstelling voor. De 
workshops zitten telkens vol, 
en van het een komt weer het 
ander,’ vertelt Marjolein in haar 
gezellige woonkamer. Ze heeft er 
een extra tafel neergezet, zodat 
ze thuis plaats kan bieden aan 
een workshop voor tien mensen. 
Ze legt uit wat handletteren is: 
‘Je schrijft een tekst met mooie, 
handgeschreven letters. Door van 
een tekst een sprekende afbeelding 
te maken, voeg je extra nadruk 
en betekenis toe aan een tekst die 
voor jou van waarde is.’
Deze manier van schrijven is 
al een tijdje hip. Je komt de 
afbeeldingen tegen in tijdschriften, 

op ansichtkaarten of in restaurants. 
Toen Marjolein het zag, wilde ze 
dit zelf ook proberen. Ze kwam 
in contact met de eigenares van 
een winkeltje op ’t Harde. ‘Het is 
haar roeping om een plek te bieden 
waar mensen zich creatief kunnen 
ontplooien. Ze vroeg mij om in 
haar winkel mijn eerste workshop 
te geven. En vanaf daar is het 
balletje gaan rollen. Ik zou kunnen 
zeggen dat het me is komen 
aanwaaien, maar ik zeg liever dat 
het me gegeven is.’

WondEr
De mogelijkheid om een inkomen 
te verdienen met creatief werk, 
kwam voor Marjolein precies 
op het goede moment. In haar 
vorige baan was ze vastgelopen, 

na meerdere keren overspannen 
te zijn geraakt. ‘Ik zie het echt als 
een wonder van God dat er iets 
nieuws kwam op het moment dat 
ik mijn vorige baan echt los moest 
laten.’

Ik zie het echt als een 
wonder van God dat er 

iets nieuws kwam.

Ik vraag welke rol creativiteit 
speelt in Marjoleins leven. ‘Ik ben 
altijd al creatief bezig geweest. Als 
kind speelde ik nooit met poppen, 
ik tekende. Het is de vertaling 
van wat er in mijn hoofd zit, een 
soort drang. Dat moet er gewoon 

uit. Het is een aangeboren talent. 
Toch heb ik, toen ik een opleiding 
moest kiezen, een andere richting 
gekozen. Ik dacht dat van alle 
kanten van me werd verwacht iets 
te doen waarin ik van betekenis 
kon zijn. Met kunst bezig zijn 
paste niet in dat plaatje, dat leek 
betekenisloos. Daarom koos ik 
voor het onderwijs. Achteraf vind 
ik dat wel jammer.  In zekere zin 
heeft het me twaalf jaar van mijn 
leven gekost. Aan de andere kant 
heeft het me ook veel opgeleverd. 
Ik ga namelijk ook graag met 
mensen om, en dat heb ik goed 
kunnen ontwikkelen. Nu komen 
die twee talenten samen. In het 
geven van workshops wil ik 
iets voor mensen betekenen. Ik 
wil anderen helpen om ook hun 
creatieve talenten te ontdekken. 
Ik schilder ook, en daarmee wil ik 
mensen iets geven.’

jEzus lAtEn ziEn
Ik zie dat het Marjolein ontroert.  
Wat raakt haar zo? ‘Dat het mág, 
je creatieve talent ontplooien. 
Je mag er zelfs je brood mee 
verdienen. Het betekent niet dat 
je teveel op jezelf gericht bent. 
Als je werkt waar je talent ligt, 
kun je op die plek juist heel veel 
voor mensen betekenen. Je kunt 
dan beter Jezus laten zien. Dat 
heeft veel te maken met energie. 
Doe je wat God in je heeft gelegd, 
dan geeft dit je meer energie dan 
dat het kost. Daardoor kun je ook 
op andere gebieden van je leven 
meer van betekenis zijn - voor je 
partner, je gezin of je vrienden. 
Tijdens mijn vorige baan kon ik 
’s avonds alleen maar uitgeteld 
op de bank zitten. Nu doe ik mijn 
werk voornamelijk ’s avonds, maar 
omdat het me zoveel voldoening 
geeft, houd ik meer energie over. 
Ik kan nu bijvoorbeeld mensen 
uitnodigen om te komen eten, iets 
wat ik vroeger niet kon.’

EiGEn crEAtiEs
Om te ervaren wat Handlettering 
is, volg ik zelf een workshop. Met 
acht vrouwen uit de BGH zitten 

we rond de tafel bij Marjolein 
thuis. Vooraf hebben we een tekst 
uitgezocht die ons aanspreekt. 
‘Kijk eerst welke woorden nadruk 
moeten krijgen,’ legt Marjolein uit. 
‘Die maak je extra groot, de rest 
schrijf je klein.’ Vervolgens legt 
ze uit hoe het zit met compositie, 
verschillende lettertypes en 
versieringen. Al snel zitten we 
allemaal ingespannen over het 
papier gebogen. Hetty werkt aan 
haar  trouwtekst uit de Bijbel, 
Jolande heeft een mooi citaat 
gekozen. Met potlood maken 
we een ontwerp in het boekje 
dat voor ieder van ons klaar lag. 
Voorbeelden van allerlei lettertypes 
zitten er ook in: strak of sierlijk, 
dik of dun, er is veel te kiezen. 
Het valt niet mee om de woorden 
precies in het midden van het vlak 
te krijgen. ‘Maak hulplijnen en 
begin met de middelste letter,’ tipt 
Marjolein, ‘en schrijf van daaruit 
vooruit en achteruit.’ Even later 
zucht Marieke: ‘Wat is dat lastig, 
zeg, achteruit schrijven!’ 

Mijn compositie lukt niet 
helemaal. Marjolein komt helpen. 
‘Je hebt teveel losse woorden 
benadrukt. Als je het nu eens zo 
doet?’ En dan zie ik het opeens. 
Ik moet opnieuw beginnen, en 
nu lukt het wel. Voor het ‘echte 
werk’ mogen we daarna kiezen 
tussen wit of zwart papier. ‘Je hebt 
een vaste hand,’ zegt Marjolein, 
als ze ziet hoe ik uiteindelijk vrij 
vlot de potloodlijnen overtrek met 
de zwarte inktpen. Na een paar 
uur kan iedereen trots de eerste 
creatie mee naar huis nemen. ‘Ik 
ga hier zeker mee door,’ zegt Hetty 
enthousiast. ‘Ik vind het zo mooi!’

Als je werkt waar je 
talent ligt, kun je op die 
plek veel voor mensen 

betekenen. Je kunt Jezus 
laten zien.

biblEjournAlinG
Later laat Marjolein me nog 
een andere toepassing van deze 
techniek zien, het zogenaamde 
Biblejournaling. Je leest een 
bijbelgedeelte een aantal keer en 
kijkt welk gedeelte de kern is of 
eruit springt. In een bijschrijfbijbel 
verwerk je die tekst vervolgens 
op een creatieve manier. Een 
combinatie van je Bijbel en een 
dagboek. ‘Je bent heel intensief 
met de woorden bezig,’ zegt 
Marjolein. ‘Je laat de tekst echt 
op je inwerken. Voor mij is dit een 
waardevolle manier om met Gods 
Woord bezig te zijn.’ Ik vraag of 
ze hier ook een workshop over zou 
willen geven. Marjolein begint te 
stralen en samen dromen we nog 
even verder. En wie weet hoe het 
balletje vanaf hier gaat rollen…

Workshops Handlettering geven veel voldoening

Marjolein Stoové ontplooit
haar creatieve talent

Geertje Plug
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God werkt door muziek heen
Het muziekteam

tEAmWork 
Dat het muziekteam bestaat uit 
muzikanten, zangers en zanglei-
ders is een open deur, maar ook 
het beamteam en het geluidsteam 
horen erbij. ‘We doen de hele 
zangdienst echt met z’n allen en 
het is een fijn team om mee samen 
te werken,’ vertelt Gerda Beelen. 
‘Als zangleider heb je leiding over 
de muzikanten en de zangers. Je 
bent als het ware de dirigent, maar 
dat betekent niet dat ik het alleen 
kan. Gelukkig denken de anderen 
met me mee, ze hebben goede 
ideeën over bijvoorbeeld intro’s 

en toonsoorten. Ook goed geluid 
en de juiste afstemming met de 
beamisten is erg belangrijk.’ 

mooiE tAAk
Al elf jaar is Gerda zangleider bij 
ons in de gemeente, maar ze had 
niet verwacht dat ze als zang-
leidster op het podium zou staan. 
‘Zingen vond ik altijd heel leuk, 
dat doe ik al mijn hele leven lang,’ 
zegt ze enthousiast. ‘Toch heb ik 
niet direct ‘ja’ gezegd toen ik werd 
gevraagd als zangleider. Ik zag 
mezelf niet daar vooraan staan. 
Daarom ben ik er voor gaan bid-

den en kreeg binnen twee weken 
drie keer een bevestiging. Heel 
bijzonder.’ 

Inmiddels voelt de plek op het 
podium erg vertrouwd en is ze 
blij dat ze zangleider is. ‘Ik voel 
me thuis op die plek. Zangleiding 
geven is een hele mooie taak en ik 
krijg ook positieve reacties vanuit 
de gemeente, dat bemoedigt me 
enorm.’

puzzElstukjEs
‘Behalve een mooie taak, is het 
ook een verantwoordelijke taak. Ik 

Wil jij iets met je muzikale talent doen?
‘Iedereen die een muziekinstrument speelt en 
niet in het muziekteam zit, zou ik echt willen 
vragen een keer op de oefenavond te komen,’ 
zegt Jacob. ‘Juist wanneer je twijfelt om wat 
voor reden dan ook. Door samen muziek te 
maken, leer je namelijk ontzettend veel en 
op deze manier kom je er ook achter of het 
muziekteam bij jou past.’

ovEr hEt tEAm
• Het muziekteam telt 39 mensen en bestaat uit 

zangers, zangleiders, muzikanten, geluidsmen-
sen en beamisten

• De muzikanten bespelen 9 verschillende soorten 
instrumenten

• Op woensdagavond oefent het muziekteam aan 
de Handelsweg en op zondagochtend wordt er 
voor de dienst kort geoefend. 

• Een paar keer per jaar komen de zangleiders 
samen om te evalueren, elkaar op te bouwen, 
ervaringen te delen en de invulling van 

de dienst te bespreken. 
• Een klein geschiedenislesje: Er is veel veranderd 

sinds Wil Zwart in 1992/1993 de eerste taak-
veldleider van het muziekteam was. Elke week 
gaf zij de liederen per telefoon door, aangezien 
nog niet iedereen een internetaansluiting of 
e-mailadres had. Daarnaast werden er elk jaar 
nieuwe Opwerkingsbundels en muziekboeken 
aangeschaft.

• Bij interesse in het muziekteam kun je contact 
opnemen met Sandra Engelgeer. 

GroEpsfoto
Bovenste rij (v.l.n.r.): Thea Middel, Willem de Klerk, Ja-

cob van Thes, Jaap van Meer, Rutger Kok, Hugo Knoester, 

Rijkent Lamain, Nico van den Hoorn, Jacqueline Pavalas, 

Petra Ottens, Menno Kaper, Rein Schrijver, Bert Reijme-

rink

Middelste rij (v.l.n.r.): Alja de Klerk, Marco van Ee, Timo 

Roubos, Dave Reijmerink, Remco Ottens, Gerda Beelen, 

Jan Hendrik Wertien, Job Schuil, Anneke Tempelman, 

Marjon Prummel, Lynda Wierda

Onderste rij (v.l.n.r.): Betty Maatkamp, Sandra Engelgeer, 

Justin Plug, Joyce Engelgeer, Daphne Kraan, Jacobine 

Hoogteijling, Paul Plug, Esther van Poelgeest, Daniel 

Prummel, Jos Aikema

Niet op de foto: Gerson Oosterkamp, Rinus van Meer, 

Michiel Zimmer, Hans Karten, Bert Koekoek, Rosalie 

Engelgeer, Joost Verhoef, Jan Borger, Daniel Spoelder

Om ervoor te zorgen dat alles in en rond onze gemeente op rolletjes loopt, zijn er ontzettend 
veel mensen en teams actief. Soms op het podium, maar veelal achter de schermen. 
Daarom willen we graag in elk nummer van Thuis een team in de schijnwerper zetten: 
wat doen de leden van het team, waarom doen ze het en wat vinden ze zo mooi aan hun 
team? In dit nummer leren we het grootste team van de gemeente kennen: het muziekteam. 

Dat alle puzzelstukjes zo vaak 
bij elkaar komen, vind ik 

bemoedigend. Dat ervaar ik als 
leiding van de Heilige Geest. Ik 

sta er vaak versteld van.

ben me er heel erg van bewust dat 
zingen in de gemeente tot eer van 
God is. Je brengt een offer voor 
Gods troon, dus ik steek er veel 
tijd in. Een zangdienst ontstaat in 
de loop van een paar weken en 
moet af zijn voor ik hoor waar de 
voorganger over gaat preken. Dat 
de puzzelstukjes meestal bij elkaar 
komen, vind ik wonderlijk. Dat 
ervaar ik als leiding van de Heilige 
Geest. Ik sta er vaak versteld van.’

God AAnbiddEn
Gitarist Jacob van Thes staat al 
een paar jaar op het podium en 

speelt met veel plezier bij het 
muziekteam. ‘Al snel nadat wij 
ons hadden aangesloten bij de 
gemeente wilde ik me inzetten. Nu 
combineer ik mijn hobby en talent 
en lever ook een bijdrage aan het 
huis van God.’ 
De dienst die hem het meest is 
bijgebleven, is de kerkdienst in 
de overvolle strandtent, maar ook 
de afgelopen jeugddienst: ‘We 
hebben zulke positieve reacties 
gekregen, God werkt echt door 
muziek heen! En dat is juist mijn 
verlangen, dat we God ook op 
die manier aanbidden.’

bijzondEr momEnt
Gerda ervaart heel sterk Gods 
leiding. ‘Laatst werd ik door 
iemand op kring aangesproken. Of 
ik opwekking 621 wilde zingen bij 
de zangdienst. Nu weet ik dat dit 
Psalm 27 is. Ik had het opgeschre-
ven en meegenomen tijdens mijn 
voorbereiding. Diezelfde week 
overleed Klaas Vermeul en Psalm 
27 bleek zijn trouwtekst te zijn. Op 
zondagochtend was John Odinot 
oudste van dienst en begon ook 
met Psalm 27. Ik werd er stil van 
en het hart bonsde in mijn keel. 
Dat is leiding.’ 
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‘Ik heb drie vrijwilligers nodig,’ 
begint spreekster Wietske Noordzij 
(35) haar verhaal. Ze studeerde 
ontwikkelingspsychologie en 
gaf een aantal jaren leiding aan 
Stichting Chris. Anderhalf jaar 
geleden startte ze met een collega 
Raise Up, een organisatie die 
opvoeders wil ondersteunen om 
vanuit Gods liefde en Zijn woord 
de volgende generatie sterk te 
maken. Rynco, Pascalle en Karin 
krijgen de opdracht om met 
gesloten ogen en hun armen over 
elkaar op één been te gaan staan. 
Een klein duwtje is al genoeg om 
hen omver te krijgen. ‘Nu mogen 
jullie het nog een keer proberen,’ 
zegt Wietske. Het lukt om iets 

langer te blijven staan. ‘En nu mag 
je gaan staan zoals je zelf wilt.’ Ze 
gaan stevig op twee benen staan 
met de ruggen tegen elkaar en zijn 
niet meer om te duwen. Wietske 
legt uit dat drie dingen belangrijk 
zijn als je wilt dat je kind staande 
blijft: zorg dat het stevig op zijn 
benen staat, dat het voorbereid is 
en dat het alert is op wat er op hem 
afkomt.

Je wilt je kinderen 
het liefst een stevig 
fundament geven.

opGroEiEn Anno 2016
Vooraf vroeg ik een moeder wat ze 
hoopt te ontvangen. ‘Wat nieuwe 
inzichten,’ zei ze, ‘en ik vind het 
fijn om het te kunnen horen. Ik lees 
wel over opvoeding, maar dat blijft 
toch minder goed hangen.’ Daarna 
schetste ze even een beeld van wat 
haar kinderen meemaken. ‘Toen 
ik opgroeide, waren er nog geen 
mobieltjes met camera’s. Soms 
weet ik niet hoe ik moet reageren, 
dan luister ik maar gewoon.’ Het 
sluit aan bij het beeld dat Wietske 
geeft van opgroeien anno 2016. 
‘Kennen jullie Clash of Clans?’ 
vraagt ze aan de ouders in de zaal. 
‘Beautygloss? Vlogger Enzo Knol? 
Call of Duty?’ Er wordt geknikt, 

Maak kinderen en tieners sterk!
Tegenwoordig komt er heel wat af op kinderen en tieners. En daarmee ook op 
degenen die hen opvoeden. Hoe kunnen we kinderen begeleiden in onze tijd 

van internet, sociale media en wereldnieuws? Maak ze sterk! Onder dat motto 
organiseerden de taakveldleiders kinderwerk en jeugdwerk op 17 maart een 

toerusting voor ouders, kinder- en tienerwerkers.

Toerusting voor opvoeders

maar er zijn ook ouders die geen 
idee hebben wat vloggen is. 
‘Reken maar dat je kind, als het in 
de bovenbouw van de basisschool 
zit, het wèl weet. En dit is nog niet 
alles.’ Ze somt op wat er zoal op 
kinderen afkomt: contacten over 
de hele wereld, sociale media, 
vluchtelingen, terrorisme, felle 
discussies over onderwerpen 
waarover ook christenen onderling 
het niet eens worden, seks op 
internet, christenen als steeds 
kleinere minderheid. ‘We gaan het 
als christenen steeds moeilijker 
krijgen,’ voorspelt Wietske. ‘Dan 
wil je je kind het liefst een stevig 
fundament geven.’

GEzond bijbEls zElfbEEld
‘Wat daarvoor nodig is, is dat 
je weet wie je bent in Jezus, 
zelfvertrouwen ontwikkelt en je 
eigen keuzes leert maken. We 
moeten onze kinderen de woorden 
van Jezus niet alleen vertellen, 
maar ook leren toepassen. Pas 
als je doet wat Jezus zegt, bouw 
je je huis op de rots.’ Wietske 
gaat verder in op het ontwikkelen 
van zelfvertrouwen. Dat krijgt 
een kind onder andere door 
onvoorwaardelijke liefde te 
ontvangen, een gezond bijbels 
zelfbeeld te hebben, duidelijke 
regels en grenzen en te weten wat 
er verwacht wordt. 
Op de vraag wat de Bijbel 
zegt over wie je bent, geven 
de aanwezigen verschillende 
antwoorden: je bent waardevol, 
je bent uniek, je ben door God 
geschapen, je bent een parel 
in Gods hand. ‘Je bent slecht,’ 
voegt iemand eraan toe. Na wat 
verbaasd gemompel komt er toch 
instemming met die uitspraak. 
‘De Bijbel zegt inderdaad heel 
duidelijk dat we allemaal zondigen 
en de heerlijkheid van God 
missen,’ legt Wietske uit. ‘En 
vooral tieners komen er vanzelf 
achter dat de positieve toon die 
veel ouders tegenwoordig aanslaan 
niet de hele waarheid is. Ik ben 
uniek? Oké, maar al die anderen 
dan? En waarom ben ik eigenlijk 

uniek? En als ik naar mijn eigen 
binnenkant kijk, ben ik echt niet 
altijd zo’n parel. Leg dus ook 
de andere helft van de waarheid 
uit: we zijn geschapen naar Gods 
beeld, maar we zijn in zonde 
gevallen. God kwam om ons te 
redden en wil ons in ere herstellen. 
Dat is in onze cultuur geen fijne 
boodschap, maar wel nodig voor 
een gezond zelfbeeld.

Een gezond zelfbeeld? 
Leg dan de hele waarheid 

uit.

zElfstAndiGhEid En zElf-
sturinG
Twee andere kernwoorden om 
kinderen weerbaar te maken, zijn 
zelfstandigheid (Dit kan ik!) en 
zelfsturing (Dit kies ik!). Wietske 
vraagt opnieuw vrijwilligers. 
Gerrit-Willem krijgt een blinddoek 
om. Jacob moet hem leiden naar 
een Bijbel die ergens in de zaal 
verstopt is, maar mag alleen 
zeggen wat GW niet mag doen. 
‘Wat een drama is dit!’ verzucht 
Jacob als GW – op aanwijzingen 
zoals: loop niet naar achteren, 
draai niet naar rechts – alle kanten 
op loopt, behalve de goede. ‘Ik 
probeerde het te vertalen, maar 
ik zal ook wel niet altijd goed 
geluisterd hebben,’ zegt GW na 
afloop. Wietske legt uit: ‘Onze 
hersenen kunnen niets met het 
woordje ‘niet’. Als je hoort: niet 
op het gras lopen, zie je meteen 
voor je hoe het zou zijn om wel op 
het gras te gaan lopen. We zeggen 
vaak tegen onze kinderen wat ze 
niet moeten doen. Veel beter is het 
om te zeggen wat ze wel moeten 
doen. Niet nieten dus. Probeer het 
thuis maar eens!’
Wietske geeft een aantal praktische 
aanwijzingen. ‘Leer kinderen 
zelfstandigheid door geen dingen 
voor hen te doen die ze zelf 
kunnen doen. Soms leer je het 
beste door je neus te stoten. Denk 
aan wat jouw kind op de lange 
termijn moet leren. Dat kan

voor ieder kind verschillend 
zijn.’ Zelfsturing kun je ook 
aanmoedigen. ‘Wees je ervan 
bewust dat eruit komt wat je erin 
stopt. Geef aandacht aan goede 
dingen. Dat kun je kinderen leren 
met een eenvoudige checklist. 
Eén of meer kruisjes? Doe het dan 
niet.’ 

Het filmpje dat de uitsmijter 
vormt, laat zien dat kinderen 
maar één ding echt willen: tijd en 
aandacht van hun ouders, samen 
dingen doen, een hechte band. 
‘Het duurt maar 216 maanden voor 
een kind achttien jaar is, dat gaat 
zó snel,’ besluit Wietske. ‘Gebruik 
die tijd goed. Maak ze sterk!’

Meer informatie over Raise Up is te vinden 
op www.raiseup.nl. Hier kun je o.a. boeken 
bestellen, informatie downloaden en meer 
lezen over een oudercursus.

Geertje Plug
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Johanna begint haar verhaal bij 
het begin. ‘In 2004 ben ik met 
een project van Athletes in Acti-
on in Israël geweest. Ik sliep bij 
een gezin in Beit Sahour. Ik dacht 
er soms over om nog eens terug 
te gaan. Toen ik mijn vaste baan 
kwijtraakte, was ik er meer mee 
bezig, maar concreet werd het 
niet. In plaats daarvan volgde ik 
in 2013 de DTS (Discipelschap 
Training School van Jeugd met een 
Opdracht) in Heidebeek. Daarna 
deed ik praktijkervaring op in 
Zuid-Afrika. 
Ik hoorde dat iemand als BaanBre-
ker naar Israël ging. De Near East 
Ministry, de organisatie die deze 
vrijwilligers uitzendt, kende ik al. 
Intussen kreeg ik weer werk, met 

een contract tot 8 oktober. Toch 
ging ik naar een informatieavond, 
alleen om te horen wat het was. De 
volgende groep zou begin septem-
ber voor drie maanden vertrekken.  
Ik mocht maximaal een maand 
vakantie opnemen. Dit is dus niet 
voor mij, dacht ik.

Ging ik voor zekerheid of 
zou ik deze kans grijpen?

In de bus terug naar huis zat ver-
derop nog één andere passagier, 
een meisje. Toen ik uitstapte zei 
ze zomaar tegen mij: “Go in the 
direction you want.” (Sla de rich-

ting in die je wilt, red.) Nadenkend 
over die woorden liep ik naar huis. 
Even later haalde ze mij in op de 
fiets, ze was ook uitgestapt. Toen 
zei ze dat ze dat van God tegen 
mij moest zeggen. Een paar dagen 
later werd ik gebeld door de NEM. 
Het project werd ingekort tot twee 
maanden. De vertrekdatum werd 
7 oktober! Toen moest ik kiezen: 
ging ik voor de zekerheid van een 
vaste baan, of zou ik deze kans 
grijpen? Ik bedacht dat ik spijt zou 
krijgen als ik niet zou gaan, en 
daarmee was de keuze gemaakt.’

tEruG in bEit sAhour
‘En?’ vraag ik. ‘Heb je spijt gekre-
gen?’ Een brede lach breekt door. 
‘Nee! En tot mijn grote verrassing 

Op 7 oktober 2015 vertrok Johanna Tjoelker naar Israël om daar te gaan 
werken als BaanBreker, een vrijwilliger die wordt uitgezonden voor twee of drie 
maanden. Hoe kwam Johanna ertoe deze spannende reis te ondernemen? Wat 

heeft ze beleefd en wat heeft ze uit het land van de Bijbel ‘meegenomen’?

Johanna Tjoelker werkte als 
BaanBreker in Israël
'Ik wil me niet laten leiden door angst'

werd ik geplaatst in Beit Sahour!’
Als ik vraag wat Johanna heeft 
gedaan in Israël, vertelt ze met 
bewogenheid over de Love into 
Action. Deze stichting opende bij 
Bethlehem in Palestijns gebied 
Beit Yusef, een huis waar gehan-
dicapte kinderen enkele dagen 
per maand worden opgevangen. 
Daarnaast worden de ouders thuis 
ondersteund. 
‘Onder de moslimbevolking 
komen veel familiehuwelijken 
voor. Daardoor worden er meer  
kinderen met een beperking gebo-
ren, soms meerdere in een gezin. 
Ouders schamen zich voor hen, 
denken dat Allah hen straft. Kin-
deren worden niet gestimuleerd in 
hun ontwikkeling en krijgen in het 
slechtste geval helemaal geen lief-
de. Ik heb verhalen gehoord over 
kinderen die buiten vastzitten aan 
een ketting, zelfs in de regen. Beit 
Yusef probeert hier verandering in 
te brengen.’
‘Mijn vrijwilligerswerk lag dicht 
bij het werk dat ik in Nederland 
ook doe. Ik heb de financiële admi-
nistratie van de stichting overgezet 
in een boekhoudprogramma en heb 
uitgelegd hoe dat werkt. De eerste 
prioriteit van oprichters Laurence 
en Sharon is het helpen van de 
kinderen zelf. Maar de administra-
tie moet ook goed gebeuren. Tot 

nu toe deden ze dat in Excel, maar 
er was behoefte aan een program-
ma met betere mogelijkheden. Ik 
hoop dat ik zo toch een bijdrage 
heb mogen leveren aan dit mooie 
werk.’

Je hebt een verlangen, 
er ontstaat een soort 

onrust. En dan opent God 
deuren.

niEt bAnG
Twee maanden leven en werken 
in Israël heeft Johanna’s leven 
veranderd. ‘Ik wil niet meer uit 
angst leven. Ik heb in Israël gezien 
dat dat kan. Zeker in een land als 
Israël kan angst op de loer lig-
gen. Het leven is er complex, met 
al die verschillende religies en 
overtuigingen. Geweld komt voor 
en garantie dat jou niets overkomt 
heb je niet.’ 
Johanna woonde in Jeruzalem in 
het ‘BaanBrekershuis’ en reisde 
dagelijks van Israëlisch naar Pales-
tijns gebied. De tweede dag kreeg 
ze bericht dat ze niet alleen naar 
huis mocht lopen, maar bij de bus-
halte opgepikt zou worden. Mari-
ke, een Nederlandse verpleegkun-

dige die naast het BaanBrekershuis 
woont, was in de bus neergestoken 
door een Palestijnse man. ‘Zelf 
ben ik nooit bang geweest, ook al 
was deze gebeurtenis ingrijpend 
voor alle werkers van de NEM. 
Marike heeft een moeilijke weg 
van genezing moeten gaan, maar 
nu getuigt ze van vergeving en 
verzoening. En ze blijft op haar 
post als pleegmoeder van Arabi-
sche kinderen.’

roEpinG
We praten ook over de vraag hoe 
je weet dat God je roept voor 
zo’n reis. ‘Je hebt een verlangen, 
er ontstaat een soort onrust,’ legt 
Johanna uit hoe het bij haar ging. 
‘En dan opent God deuren. Ik heb 
nu weer mijn werk hier. Maar als 
ik weet dat het Gods plan is, ben 
ik bereid om weer te gaan. En ik 
zou tegen iedereen willen zeggen: 
als je maar enigszins de kans hebt, 
doe het dan! Het zetten van zo’n 
stap maakt je afhankelijker van 
God, het dwingt je te onderzoeken 
of het Gods wil is. En het is goed 
om uit de sleur te zijn. Bovendien 
leer je jezelf beter kennen als 
je kennismaakt met een andere 
cultuur in een ander land. Echt,’ 
besluit Johanna, onderstreept met 
haar gulle lach, ‘als het even kan: 
ga!’

Wil jij ...God en mensen dienen? ...zoeken naar Gods plan voor jou? …het Midden-Oos-
ten ontdekken?  Word dan BaanBreker!  Je woont, werkt en leeft drie maanden in Israël 
of Egypte. Je wordt ingezet in een bestaand project. Daarnaast ontvang je een boeiende 
introductie over het land en haar cultuur! Voor meer informatie: www.nemnieuws.nl. 
Een indruk van Beit Yusef krijg je op www.loveintoaction.org (Engelstalig).

Geertje Plug
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Welkom in de gemeente

Angela Jongstra
10 januari 2016

Marleen van Panhuis
10 januari 2016

Ben en Monique van de Velde
Veerle en Tom

Sjaak en Manon Veldman
Niek en Jop

Marco en Anja Schuil
Job, Bo, Stef en Liv

Freek en Maaike Noordzij

9 februari 2016
Dochter van 

Rene en Marja Doppenberg

Abigail 11 januari 2016
Dochter van Marcel en Marsha van Bemmel

Kayleigh Sophia
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Over het ontstaan van de Mancave 
zeg Joost: ‘Mannen steken anders 
in elkaar dan vrouwen, en dat 
is een open deur. Mannen zijn 
in tegenstelling tot vrouwen 
niet zulke praters en gaan niet 
gemakkelijk de diepte in. Drie 
mannenweekenden maakten 
duidelijk dat er toch ook een 
behoefte is bij mannen om te 
delen, en dat de koppeling met een 
activiteit goed werkt.’

Wanneer we God 
centraal willen stellen in 
ons leven, dan heeft dat 
consequenties voor ons 

gedrag en handelen

lAAGdrEmpEliG
Joost is na het laatste 
mannenweekend met een 
maandelijkse mannenavond 
begonnen, met hulp van David 
Sies, Oeds Kamstra en Rob 
Hammenga. ‘Het moet iets 
zijn dat er nog niet is, en ook 
laagdrempelig, waar je gewoon ‘in 
het vuur kunt staren’ en kan delen 
als je daar behoefte aan hebt.’ 
Om de avonden richting te geven, 

'Mannen delen en praten beter
door samen iets actiefs te doen'

Opgepropt in een blokhut-achtige overkapping zitten vijftien mannen achter een 
tentdoek dat de harde wind en de striemende regen buiten houdt, maar niet de 

tocht en de koude. Een loeiende houtkachel geeft gelukkig veel warmte af. ‘Deze 
hut heet ‘Mancave’ en staat symbool voor de mannenbeweging die we in de BGH 

tot stand proberen te brengen’, zegt Joost Verhoeff, een van de initiatiefnemers 
van de ‘Man-grot’. ‘De huidige man praat beter door met andere mannen iets 

actiefs te doen.’ De Mancave in een notendop en vogelvlucht. 

Echte mannen komen samen
in de Mancave

kiezen Joost en zijn makkers wel 
een thema en zoeken ze daar een 
spreker bij. Ook komt de Mancave 
samen op wisselende locaties, 
omdat ‘het nog niet helder is waar 
we heengaan met dit project’, 
aldus Joost. 

oudE synAGoGE
‘Op de Mancave avond is er 
ruimte om te delen, om muziek 
te luisteren en te bidden. Het is 
bovenal een ontspannen, informele 
avond met (een vleugje) diepgang.’ 
Er komen ongeveer vijftien 
mannen naar de Oude Synagoge 
in de binnenstad van Harderwijk, 
een plek die lang geleden ooit nog 
in eigendom is geweest van onze 
gemeente. De mannen gaan in een 
kring zitten en luisteren naar de 
inleider: ‘God neemt ons aan zoals 
we zijn, maar niet wil dat we zo 
blijven. Veel mannen hebben een 
ongekende begeerte naar geld, 
macht en seks, maar wanneer we 
God centraal willen stellen in ons 
leven, dan heeft dat consequenties 
voor ons gedrag en handelen. Het 
najagen van ‘aardse’ begeerten 
kan op gespannen voet komen te 
staan wanneer God ons vraagt om 
te veranderen. Hierover praten we 
verder in kleine groepjes.’ 

En dat praten in groepjes lukt heel 
aardig, hoewel mannen niet van 

die praters zijn. ‘Je discussieert 
toch anders met mannen onder 
elkaar; harder, humoristischer, 
soms minder serieus, dan met 
vrouwen erbij; en dat is goed’, 
zegt een van de mannen na 
afloop, onder het genot van een 
klein hapje en (niet-alcoholisch) 
drankje.

Je discussieert toch 
anders met mannen 

onder elkaar; harder, 
humoristischer, soms 

minder serieus, dan met 
vrouwen erbij; en dat is 

goed

cAfé
Dat drankje onder de mannen 
krijgt een ander – iets meer 
alcoholisch - karakter als Joost 
besluit om de BGH-mannen eens 
uit te nodigen in een café in de 
binnenstad van Harderwijk: ‘De 
avond zal zich kenmerken door 
een laagdrempelige, ongedwongen 
en vooral gezellige sfeer, waarin 
het ontmoeten van elkaar centraal 
staat en je de gelegenheid hebt 
om ‘als mannen onder elkaar’ tot 
een goed gesprek te komen.’ Deze 

avond zijn er ongeveer 10 mannen 
die aan de bar bij de Boterlap 
goede gesprekken met elkaar 
voeren. Sommigen ontmoeten 
elkaar voor de eerste keer en dat 
is een belangrijke functie: elkaar 
leren kennen en herkennen. ‘Wat 
leuk om op deze manier mannen 
uit de kerk te leren kennen’, deelt 
een van de mannen, terwijl hij 
ondertussen een bitterbal eet.
Er zijn wel vrouwen in de zaal, 
maar vooral in de bediening, en 
sommigen kijken verrast op als ze 
een deel van het gesprek horen. 
Blijkbaar worden hier toch andere 
gesprekken gevoerd dan normaal 
in een bar. ‘Jullie zijn serieuzer en 
aardiger dan vele mannen die hier 
komen en die vaak aangeschoten 
weggaan’, zegt een van de 
serveersters. Een aangeschoten 
BGH-man gaat zij inderdaad niet 
meemaken, want iedereen gaat 
netjes op tijd (en op de fiets) weer 
naar huis. 

boWlinG
Een bezoek aan de bowlingbaan 
met BGH-mannen brengt hele 
andere krachten naar boven: het 
competitie- en willen-winnen-
element. Mannen houden van sport 
en strijd en met elkaar wedijveren 
en dat heeft Joost goed gezien. 
Maar dat is niet het enige wat hij 
wil, want in de uitnodiging op 

Maarten van de Fliert
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de bgh opFacebook schrijft hij: ‘Vervolgens 
praten we in de bar verder over 
welke kegels er in ons leven 
omgegooid moeten worden (of al 
omgegooid zijn).’ En inderdaad 
wordt na afloop het bowlen 
uitgebreid besproken, maar komen 
ook de kegels in het leven aan de 
orde.

blokhut
En dan de blokhut achter in de tuin 
van een van de BGH-mannen. Een 
echte Mancave met hout, vuur, 
sigaren, sigaretten, en alcohol, 
vrijwel alles is aanwezig. Zelfs 
guur weer, want buiten de hut 
regent en stormt het. Dit doet bijna 
denken aan het Schotse hoogland, 
waar mannen in hun kastelen 
bijeenkomen om een sigaar te 
roken, samen whisky te drinken 
en de uitdagingen van de tijd te 
bespreken. Ook een aantal mannen 
roept dit plaatje op en dat wordt 
versterkt door het programma van 

de avond: een whiskey-proeverij. 
Met daarbij een vleugje serieuze 
inleiding vanuit de Bijbel, nota 
bene door onze eigen voorganger 
David Sies. ‘Heeft hij ook al 
verstand van whisky?’, vraagt 
menig man zich af. En inderdaad, 
dat heeft hij.

In alle hoeken van de 
hut praten mannen met 

elkaar over persoonlijke 
omstandigheden, werk, 

kerk of geloof

in dE bijbEl
De vijftien mannen zitten dicht 
op elkaar en luisteren aandachtig 
naar David: ‘Er staat in de Bijbel 
niets over whisky, maar wel 

over alcohol, en vooral over het 
matigen en rustig aan doen met 
drank. Efeze 5:18: ‘Bedrink u niet, 
want dat leidt tot uitspattingen, 
maar laat de Geest u vervullen.’ 
David brengt nuance aan in de 
ideeën over alcohol vanuit de 
Bijbel en dat is mooi om te horen, 
en een dergelijke overdenking 
hoort ook wel bij de Mancave. 
Vervolgens komen allerlei soorten 
whisky aan de orde. ‘Heb je echt 
zoveel soorten?’, is een retorische 
vraag, want het antwoord ‘ja’ 
klinkt luid en duidelijk. ‘Whisky 
komt overal vandaan, uit Japan, 
Amerika en Europa. Met recht een 
drankje dat de wereld met elkaar 
verbindt…’

Alle mannen ruiken aan de soorten 
whisky, delen wat ze ervaren en 
nemen een heel klein slokje om 
te proeven. De reacties variëren. 
‘Interessant’, ‘Iets te stroperig’ 
of ‘Bah’. De mannen praten 
onderling over de verschillende 
smaken, maar ook andere 
gesprekken komen steeds meer 
op gang. Blijkbaar maakt alcohol, 
hoe weinig ook, de tongen toch 
losser. In alle hoeken van de hut 
praten mannen met elkaar over 
persoonlijke omstandigheden, 
werk, kerk of geloof. ‘Het is 
gezellig en mooi, zeker al die 
gesprekken, en de whisky was heel 
goed’, zegt een van de mannen.

Daar is Joost het helemaal mee 
eens en hij voegt er aan toe: ‘We 
organiseren de Mancave met een 
doel en bidden dat dat doel tot zijn 
recht komt. Ik hoop dat God ons 
duidelijk maakt waar de kracht ligt 
en ik ben benieuwd waar we uit 
gaan komen, als mannen van de 
BGH.’

Rein
2 december

17 maart

18 februari

‘Onze’ Anneke op de voorpagina van de Stentor West-

Veluwe. ‘We’ zijn trots op jou, Anneke.

Afgelopen zondagavond een geweldige avond gehad 

met en voor onze Russische broeders en zusters van 

het staatsorkest op het RCN park in Zeewolde. Als 

BGH hebben wij hen getrakteerd op een optreden van 

de Country Trail Band.

Het gezin uit Damascus is vandaag in Harderwijk 

aangekomen. De gegeven gordijnen hadden we van 

tevoren al opgehangen. Vermoeid maar dankbaar 

hebben ze alle gegeven spullen ontvangen. Iedereen 

nogmaals hartelijk dank.

Henk
19 februari

Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief voor 

vrijwilligers voor Stichting Ontmoeting: ik kan het je 

aanraden. Je kunt met weinig inspanning veel berei-

ken voor deze mensen. In Harderwijk alleen al zijn er 

momenteel ongeveer 70 mensen die hulp krijgen. Dit 

kunnen er meer worden als er ook meer vrijwilligers 

zijn. Heb je vragen? Ik ben zondag in de dienst.

27 februari

28 februari

Zoals men wel weet, zal er waarschijnlijk afscheid 

genomen moeten worden van de Handelsweg. Voor 

sommigen een énorme opluchting, voor mij even een 

beetje een tegenvaller. Want op dit moment liggen er 

in het gebouw aan de Handelsweg veel attributen van 

mijn theater. Daar heb ik misschien al wel een plekje 

voor. Maar voor mijn aanhanger is dat een wat groter 

probleem. Daar heb ik geen plek voor gevonden.

De afgelopen jaren hebben veel gemeenteleden daar 

dankbaar gebruik van mogen maken. Wie oh wie heeft 

er bij huis een overdekte plaats waar mijn aanhang-

wagen gestald mag/kan worden?

Ik verwacht natuurlijk goedbedoelde reacties als “daar 

en daar zijn goeie caravanloodsen e.d.” maar dat kost 

allemaal wat, hè? ;)
Ik verneem graag jullie ideeën.

Hartelijke groet!

13 maart

22 maart

Morgen is het Pasen in Jeruzalem! Juist voor jouw 

dienst voor de bovenbouw staat alvast klaar…!

Beste allen. Dank voor het meeleven in gebed en be-

langstelling e.d. We kunnen terugkijken op een mooie 

bijzondere dag. Als leiding kunnen we delen dat de 

Heilige Geest ons echt heeft geleid. De reacties horen-

de hebben de meesten er veel aan gehad. Misschien 

goed als ze het zelf ook delen en ernaar vragen. Bij-

zonder ook dat het in de kringen afgelopen week ook 

over de Heilige Geest ging. Hierin blijkt ook ‘onbekend 

maakt onbemind’ dus goed om met elkaar hier over te 

leren. Volgende twee onderwerpen zijn: hoe kan ik het 

kwade weerstaan. En geneest God vandaag ook nog. 

Mooie aansluiting op thema van vandaag.

Zijn er mannen/jongens die het leuk vinden om ons te 

helpen verhuizen naar Oostenrijk?

27 maart

Mooie bijdrage aan een feestelijke dienst. Bedankt.

Rein

Hugo

Geliene

Henriëtte

DaniëlleJacco

Herro
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