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ik zie het zelf nog iedere dag wat een zegen het is 
dat mijn eega haar creatieve talent mag gebruiken 
om van te leven. Uit de diverse reportages en in-
terviews blijkt ook hoe gezegend onze gemeente is 
met zoveel uiteenlopende ondernemingen van onze 
leden en vrienden. 

ik moest meteen denken aan 1 korinthe 12:15-18: 
want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar 
uit vele. als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand 
ben, ben ik niet van het lichaam, is hij dan niet van het 
lichaam? en als het oor zou zeggen: Omdat ik geen 
oog ben, ben ik niet het lichaam, is het daarom dan 
niet van het lichaam? als het hele lichaam oog was, 
waar zou het gehoor zijn? als het hele lichaam ge-
hoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft god 
de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een 
plaats gegeven zoals Hij het gewild heeft.

is dat ook niet met al die talenten? dat als we die 
allemaal inzetten, dat we elkaar en de gemeente 
geweldig aanvullen? een aantal ondernemers mag 
hun kwaliteiten zelfs op praktische wijze inzetten 
voor god en de BgH. Maar ook op minder zichtbare 
manieren, zoals tijdens de gesprekken in hun werk 
met klanten of medewerkers.

de verhalen in deze editie van thuis zijn inspirerend. 
niet alleen voor mensen met een onderneming. ta-
lenten kunnen immers op vele manieren worden 
ingezet. soms gaat dat makkelijk en soms moeilijk. 
ik merk aan mezelf bijvoorbeeld dat mijn geloof uit-
dragen soms nog best een onderneming is…

Veel plezier,
ralph 

tijden s  het wer ken  a a n  dit n ummer  mer kte ik dat ik het o ntz ettend 
ga a f v in d dat er  in  o n ze gemeen te zo  v eel  v er s c hil l en de talenten 
zijn .  ho e mo o i  is  het da n  dat een  a a n ta l  B gh-er s  die ta l en ten 
geB r uiken  o m te o n der n emen ?

Gods talent in je 
onderneming
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Voor de grap pakte Bart toen hij een jaar 

of negen was de jongleerballen van zijn 

oudere broer. Gewoon om te kijken of 

het hem lukte. Destijds verdwenen de 

ballen weer in de kast, maar in 2014 pakte 

hij het weer op en nu laat het jongleren 

hem niet meer los. Bart: ‘Ik had meteen 

de smaak van het jongleren te pakken en 

heb door zelfstudie heel veel geleerd. Ik 

streef er altijd naar om beter te worden. 

Dat zit in mijn bloed. Jongleren is echt 

wat ik wil en ik treed er ook regelmatig 

mee op. Ik jongleer met ballen en messen 

en spuw vuur. Met messen jongleren of 

vuur spuwen klinkt misschien gevaar-

lijk, maar ik doe alleen wat ik kan en heb 

daarbij gecontroleerde grenzen waarbij ik 

optimale focus behoud.’ 

k a n s e n  g r i j p e n
Nieuwe ervaringen opdoen, risico’s ne-

men en doorzetten is het succesrecept 

van Bart. Enthousiast vertelt hij: ‘Ik 

grijp alle kansen aan. Zo ben ik bij het 

programma ‘Wie steelt mijn show’ van 

Paul de Leeuw geweest om te jongleren 

en daar heb ik veel positieve reacties op 

gekregen, erg tof. Ook doe ik nu bijvoor-

beeld mee aan een programma met een 

trampoline-parcours. Het leuke is dat het 

parcours eigenlijk helemaal niet zo goed 

ging, maar mijn interview wel. Tijdens 

dat interview zei ik: ‘To be spectacular, 

you have to take a risk. I took that risk 

and failed.' (vertaling: om sensationeel te 

zijn, moet je een risico nemen. Ik nam dat 

risico en faalde). Dat sprak de program-

mamakers blijkbaar aan en ik zit dus in 

het programma, maar dit is ook echt hoe 

ik erover denk. Ik ga ervoor en wordt het 

niets, dan heb ik het in ieder geval gepro-

beerd. Wat heb je te verliezen? Niets, je 

kunt er alleen maar bij winnen. Grijp dus 

je kansen, ga aan de slag met positieve 

kritiek om te verbeteren en doe waar je 

passie voor hebt.’ 

pa s s i e s  C O M B i n e r e n
Bart heeft verschillende passies waar 

hij helemaal warm voor loopt en die 

hij knap combineert tijdens zijn studie, 

Leisure & hospitality executive, en bij 

Teenstreet. ‘Reizen, jongleren, nieuwe 

mensen ontmoeten, de wereld ontdek-

ken en nieuwe culturen leren kennen. 

Dat is wat ik het liefst doe. Dit vind ik in 

mijn studie, maar bij Teenstreet komt dit 

echt allemaal perfect samen. Teenstreet is 

zo gaaf, het is echt een stukje paradijs op 

aarde voor mij. Ik heb daar toffe gesprek-

ken, soms diepgaand, soms gewoon ge-

zellig, en het heeft zoveel voor mijn ge-

loof gedaan. Vroeger hield ik gesprekken 

over mijn geloof wat oppervlakkig, maar 

dat is veranderd door Teenstreet. Door 

Teenstreet heb ik me laten dopen en heb 

ik ook Gods leiding ervaring. Ik bad om 

een teken van God en de volgende dienst 

kon ik opeens mijn benen niet bewegen. 

Ik kon letterlijk niet uit Gods huis lopen! 

Alles wat ik daar heb meegemaakt, is zo 

waardevol geweest.’

w e r e l d g e n i e t e r
De kans om naar het buitenland te gaan, 

grijpt hij met beide handen aan tijdens 

zijn studie. Hij omschrijft zichzelf als 

wereldgenieter en wil het liefst zoveel 

mogelijk nieuwe ervaringen opdoen en 

avonturen beleven over de hele wereld. 

Inmiddels heeft Bart stage gelopen in 

Grijp dus je 
kansen, ga aan de 
slag met positieve 

kritiek om te 
verbeteren en doe 
waar je passie 

voor hebt.

n et n egen tien  ja a r  o ud is  hij ,  ma a r  B a rt ho o gteyl ing weet al 

heel  go ed wat hij  wil  en  vo lgt zijn  dr o o m.  in  mijn  gesprek m et hem 

str a a lt het en tho us ias me va n  hem a f a l s  hij  gea n imeerd praat over 

zijn  gr ote pas s ies :  jo n gl er en  en  r eizen .  ‘jo n gl er en is  m ijn passie,  ik 

v in d het fa n tastis c h o m men s en  ov er  de hel e wer eld vrolijk te z ien 

en  te zien  l ac hen .  da a r o m ho o p ik hier  mijn  to eko mst van te m aken.’ 

tekst: MarjOlein sCHrijVer | fOtOgrafie: Bart HOOgteijling
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Doe waar je 
passie 
voor hebt

Bart Hoogteyling: ondernemer, jongleur, reiziger en wereldgenieter.

B a r t s  s u c c e s r e c e p t

•	 geef jezelf altijd voor de volle 
honderd procent, dat is de enige 
manier waarop je bereikt wat je 
wilt bereiken.

•	 neem risico’s, dan komen er 
nieuwe dingen op je pad.

•	 ga met positieve kritiek aan de 
slag om te verbeteren en laat 
je niet leiden door negatieve 
kritiek. 

•	 doe waar je passie voor hebt. 
•	 zorg ervoor dat je geen spijt 

krijgt van dingen die je niet hebt 
gedaan.De preekstoel in Noorwegen



Duitsland en Noorwegen en over een aantal we-

ken vertrekt hij naar Frankrijk. Vooral zijn tijd in 

Noorwegen heeft diepe indruk gemaakt: ‘Ik heb 

een klik met Scandinavië en noem het ook wel het 

Canada van Europa. De mensen zijn daar super re-

laxed en de natuur is zo gaaf! Daar zie ik ook echt 

God in. God werkt daar in detail, elke dag kwam 

ik Gods schepping tegen en ontdekte ik hoe mooi 

God de natuur heeft gemaakt. ‘In Noorwegen heb 

ik ook zo’n vette ervaring meegemaakt. Samen 

met een groepje sliepen we bovenop de Preek-

stoel (een toeristische plek in Noorwegen, red.). 

Dat is een hele bijzondere plek. Alle puzzelstuk-

jes klopten: toffe mensen, goede gesprekken, ge-

zelligheid en een mooie plek. Ik werd ’s morgens 

wakker met een prachtig uitzicht op een fjord. Ik 

kreeg er kippenvel van, wat is God groot. Echt, de 

beste nacht ooit!’

s t i l l e  t i j d
In het buitenland brengt Bart ook veel tijd door 

met God. Hij miste de kerk en de ondersteuning 

van andere gelovigen. ’Ik verlangde naar contact 

met God,’ vertelt Bart. ‘Daarom heb ik in Duits-

land veel Bijbel gelezen en in Noorwegen heb ik 

veel stille tijd gehad. In Noorwegen heb ik echt 

de meest perfecte stille tijd gehad. Ik liep twintig 

meter uit mijn huis en dan zat ik in complete stil-

te in de meest mooie natuur. Door tijd met God 

door te brengen, is mijn geloof sterker geworden. 

Hij heeft me geholpen door zoveel liefde in mij te 

leggen. Ik was altijd opgewekt. Echt elke dag. En 

dat merkten de andere stagiairs en gasten ook. Ik 

doe altijd uiteenlopende dingen tijdens de stages, 

maar ik vind werken in het entertainment team 

het leukste. Samen met het team maken we een 

show om mensen te vermaken. Het mooiste com-

pliment dat ik tijdens mijn stage kreeg, was: ‘Door 

jou hebben we een perfecte vakantie gehad’.’

t O e k O M s t p l a n n e n
Samen met John Willekes speelt Bart met het idee 

om een bedrijf te starten als entertainment duo. 

Ze volgen dezelfde opleiding en vullen elkaar met 

hun talenten aan. ‘Weer een verhaal over Gods 

leiding in mijn leven,’ vertelt Bart met een lach. 

‘Vlak voor ik met mijn studie begon, kwam ik John 

tegen. Hij heeft een aantal jaar geleden in de BGH 

gezeten en we konden prima met elkaar opschie-

ten, maar hadden daarna geen contact meer. We 

kwamen aan de praat over opleidingen en John 

twijfelde over zijn keuze. Ik vertelde over mijn 

studie, echt de leukste studie ooit, en dat maakte 

hem erg enthousiast. Nu zijn we vrienden en zo 

op elkaar ingespeeld dat we een professionalise-

ringscursus mogen geven op school. Dit houdt 

in dat wij studenten uit het eerste en tweede jaar 

leren hoe ze mensen entertainen. Aankomende 

zomer gaan we samen stage lopen in Frankrijk op 

een camping van een christelijk bedrijf. John heeft 

al eerder bij deze organisatie stage gelopen en dat 

beviel hem erg goed. Tof om te zien hoe God ons 

zo leidt!’

i n s p i r at i e
Op de vraag wie hem inspireert, hoeft Bart niet 

lang na te denken: ‘God. Ik hoef maar naar buiten 

te kijken, andere mensen te ontmoeten en ik zie 

Hem. Ook bewonder ik succesvolle mensen. Ze 

hebben passie voor wat ze doen en werken hard. 

Dat doe ik ook. Mensen die hard werken, inspire-

ren me om ook het beste uit mezelf te halen.’ 

Begin 2016 telde nederland zo'n 1,8 miljoen ondernemers. Het grootste deel daarvan zijn een-
manszaken. Ook onze gemeente - je kunt hierover lezen in deze thuis - telt heel wat hardwer-
kende ondernemers.

O n d e r n e M e r s  i n  d e  B i j B e l
nu kun je trouwens in de Bijbel ook de nodige ondernemers tegenkomen. ik moet denken aan 
Bileam die zich door heel wat stammen en volken liet inhuren om te zegenen en te vervloeken. 
denk aan jakob die de strijd aangaat met laban over wie de succesvolste geitenfokker zal zijn. 
denk aan zacheüs die kapitalen verdiende aan het belasting innen voor de romeinen, petrus 
die zijn eigen vissersbedrijf had en de vader van jezus die bekend stond als timmerman.

n i e U w e  O n d e r n e M i n g
als jezus na de opstanding aan zijn leerlingen verschijnt maakt hij deze kleine ondernemers 
(voor het grootste gedeelte vissers) deel van een nieuwe onderneming, namelijk het konink-
rijk van god. in de Bergrede worden de lijnen uitgezet, maar na de opstanding vindt de 
ommekeer plaats. Vissers van vissen worden nu vissers van mensen. en 
dat is toch wel even andere koek. die nieuwe onderneming vraagt op alle 
vlakken nieuwe en andere keuzes in het leven van de discipelen. 

en natuurlijk kijken we vol respect naar deze hardwerkende en risicone-
mende discipelen. zij waren misschien wel de eerste fulltimers in het ko-
ninkrijk van god. zij zetten alles aan de kant en zorgden dat die nieuwe on-
derneming explosief groeide in de eerste eeuwen na Christus.

g O d  r O e p t  j O U
Het mooie is dat niet alleen de discipelen geroepen werden om ondernemers 
te zijn in die nieuwe onderneming van god, maar dat we daar allemaal in zijn 
geroepen. paulus legt in zijn brieven uit dat alle verschillen in zijn onderneming 
wegvallen. joden en grieken, mannen en vrouwen, slaven of vrije mensen, alle-
maal krijgen ze een plek in dat koninkrijk. allemaal worden ze geacht vissers van 
mensen te zijn. allemaal worden ze kleine ondernemertjes in dat koninkrijk met 
één en dezelfde drijfveer:  ‘wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan 
overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen 
zijn gestorven… (2 kor. 5:14). dat dit grote gevolgen heeft, schrijft paulus in het 
volgende vers: ‘... opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, 
maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 

in het genieten van de artikelen die gaan over creatieve en moedige men-
sen die hun eigen weg banen op de arbeidsmarkt, zou ik je willen vragen 
om eens met een koninkrijksbril te lezen. Hoe inspireren deze broeders 
en zusters je in jouw eigen ondernemen in het koninkrijk? wat houdt dat 
in, niet langer voor jezelf leven?

david sies

ondernemen in 
het Koninkrijk

Ik kreeg er kippenvel 
van, wat is God groot.

t h e  g o d  s t o r y

the god story is een christelijk multimedia evene-
ment voor jong en oud, christenen en niet-christe-
nen. Bart zet hier zijn talent voor jongleren in. ‘Bij 
the god story willen we onder andere niet-chris-
tenen kennis laten maken met het geloof. we 
vertellen zijn verhaal en geven god bijvoorbeeld 
weer door verschillende talenten te tonen. ’ 

Ik streef 
er altijd 
naar om 
beter te 
worden, 
dat zit 
in mijn 

bloed

column
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wat HOUdt dat
in, niet langer

VOOr jezelf
leVen?



tekst alja de klerk | fOtOgrafie: wiM Balke

8   Thuis  Thuis   9 

achter de horizon ligt een geheim; wat is het en 
hoe is dit ontstaan? 
‘Mijn grootste hobby is muziek. zingen en vioolspe-
len doe ik bijna al mijn hele leven. en muziek heeft 
voor mij altijd een diepere lading gehad, omdat het 
een vorm van communiceren is. achter de Horizon 
ligt een geheim is een ‘verhalen-vertel-concert’ 

over de zin van ons bestaan: het vertellen van (bij-
belse en oude) verhalen die zo de moeite waard zijn 
om op een nieuwe manier door te vertellen. wij, Ma-
non en de band i4U-music, doen dat door gebruik 
te maken van live muziek, filmbeeld, licht en geluid. 
Vanuit mijn passie voor god, muziek en met impact 
communiceren is deze droom ongeveer drie jaar ge-
leden ontstaan, beter nog, mij gegeven. ik had nooit 
kunnen denken dat het zo groots zou worden. Maar 
goed, als er iets op je pad komt waar god bij betrok-
ken is, dan kan het bijna niet anders. Het idee ont-
stond bij mij en door er met, vooral mijn bandleden, 
over te praten, werden anderen ook enthousiast. 
zo ging het balletje rollen en zit er nu een behoorlijk 
netwerk achter.’

zie jij jezelf ook als ondernemer?
‘echt wel, het was enorme onderneming, haha! ik 
heb ook ernstig getwijfeld of ik dit opnieuw wilde 

VO O r  V e l e n  Va n  O n s  z a l  H e t g e e n  V e r r as s i n g  z i j n  dat M a n O n  V e l d M a n 

p r aC H t i g  k a n  z i n g e n .  e n  d O O r  d e  V e l e  p r  d i e  z e  e r  a a n  B e st e e d d e 

z a l  H e t O O k  g e e n  V e r r as s i n g  z i j n  dat z e  O p  1 8  f e B r Ua r i  aC H t e r  d e 

H O r i z O n  l i gt e e n  g e H e i M  O r g a n i s e e r d e .  wat B e g O n  a l s  e e n  d r O O M  w e r d 

U i t e i n d e l i j k  e e n  B e H O O r l i j k e  M U z i k a l e  O n d e r n e M i n g .  M a a r  M a n O n 

i s  da n  O O k  e e n  O n d e r n e M e n d  t y p e  e n  past da a r O M  H e l e M a a l  i n  d e z e 

e d i t i e  Va n  t H U i s .  i k  s p r a k  H a a r  z O w e l  VO O r  a l s  n a  H e t C O n C e rt.

Verhalen vertellen 
zoals Jezus deed

Manons droom werd een muzikale werkelijkheid

optuigen. de vorige keer – een soort try-
out in 2015 - kostte namelijk heel veel 
voorbereiding en energie. aan de kant 
van de band was alles prima op orde, 
maar aan de organisatiekant kwam er 
wel heel veel bij kijken. een locatie re-
gelen, afspraken maken, pr en commu-
nicatie, sponsoring, kaartverkoop en 
-bezorging, filmbeelden laten maken, 
licht en geluid regelen, blijven communi-
ceren… Continu zit in je hoofd: vergeet 
ik niks, is iedereen geïnformeerd, wie 
moet wat wanneer weten... gelukkig heb 
ik geweldige mensen om me heen die mij 
volledig supporten. Vaak uit onverwach-
te hoek.’

wat wil je met het project bereiken? 
‘Het doel van dit project is verhalen ver-
tellen die impact hebben op je leven, die 
de zin van het leven ontrafelen. Met the-
ma’s zoals liefde, geloof, genade. the-
ma’s waar iedereen mee te maken krijgt 
in het dagelijks leven. Velen kennen de 
verhalen vaak wel, maar wat kun je er-
mee in het nu? Op deze manier mogen 
we een schakel zijn in dit hele proces. we 
hebben niet alle antwoorden op (levens)
vragen, maar we willen verhalen vertel-
len zoals jezus dat deed. stelde iemand 
een vraag? Hij stelde een wedervraag of 
vertelde een verhaal of gelijkenis. dat 
doen wij ook.’

hoe ziet deze laatste week voor het 
concert eruit? nog losse eindjes? 
‘de kaartverkoop loopt nog, maar het 
is nu woensdag en we hebben nog 10 
kaartjes te koop. nagenoeg uitverkocht 
dus! ik voel me bevoorrecht deze laatste 

week: lieve mensen die willen helpen, 
die ons alle goeds wensen en zomaar 
spontaan een telefoontje van de eO of 
we zaterdagavond nog even live op de 
radio een ‘kleedkamergesprek’ willen 
voeren. en ik wil ook zeker niet vergeten 
te genieten van wat ons, naast het harde 
werken, gegeven is.’

een paar dagen na het concert spreek ik 
Manon weer.

hoe kijk je terug op 18 februari? 
‘enorm dankbaar! ik heb er ontzettend 
van genoten om op onze manier deze 
verhalen te vertellen. wat was dat een 
voorrecht om de zaal zo vol te zien. een 
professionele voorstelling in een thea-
ter met alles erop en eraan, wie had dat 
nou gedacht?! iets wat heel klein begon 
als een droom, een passie met een ver-
zameling ideeën, liederen en verhalen... 
we hadden van te voren niet kunnen 
bedenken dat, toen we een concept op 
papier hadden, dit het eindresultaat zou 
zijn. Ook de reacties waren erg positief 
en lovend, zowel op muzikaal gebied als 
inhoudelijk. nog steeds hoor ik mensen 
erover. Het heeft veel tijd, moeite en 
energie gekost, maar het was het alle-
maal waard! we hebben gedaan wat god 
van ons vroeg en het was goed.’

is het voor herhaling vatbaar? wordt 
het een jaarlijks concept?
‘zeker voor herhaling vatbaar! we heb-
ben een bijzondere boodschap van hoop 
en houvast te brengen, die willen we niet 
voor ons houden. dit is onze manier om 
die boodschap onder de aandacht te 
brengen op plekken waar god ons wil 
laten zijn.

persoonlijk wil ik mezelf nog meer gaan 
ontwikkelen in zang en aanvullend viool. 
wie weet wat daar nog voor moois uit-
komt, dat ligt in de toekomst. stilzitten 
is in ieder geval niet mijn ding! ik voel me 
een bevoorrecht mens met een gezin 
om me heen dat achter me staat hierin, 
een mooi gedreven stel mensen in de 
band en fantastische mensen die ons 
op wat voor manier dan ook gesupport 
hebben. ja, ik zie uit naar wat er nog ko-
men gaat, persoonlijk en met achter de 
Horizon ligt een geheim!’

Ik had 
nooit 

kunnen 
denken 

dat het zo 
groots zou 

worden.

We hebben 
gedaan wat 
God van ons 
vroeg en het 

was goed.

a C H t e r  d e  H O r i z O n  l i g t  e e n 
g e H e i M : 
•	 vond plaats in theater Zeezicht in het 

Dolfinarium

•	 verkocht meer dan 500 kaarten

•	 werd uitgevoerd door de band I4u-music

•	 www.i4u-music.nl te boeken voor diverse 

gelegenheden
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Geen vanzelfsprekendheid, maar bewustwording
n i e U w e  s a M e n s t e l l i n g
Herro: ‘Het financiële team draait in de huidige sa-
menstelling ongeveer een jaar. eerder deed een 
diaken die al het werk, ondersteund door pascale 
reijmerink. er is gekozen voor de huidige vorm om 
dit taakveld minder afhankelijk te maken van één 
persoon. Maar ook om binnen de gemeente meer 
aandacht te krijgen voor de vraag hoe we omgaan 
met ons geld. dat betaalt zich nu al uit van een ne-
gatieve naar positieve balans.’

t O e k O M s t p l a n n e n
Marc: ‘lange tijd was het niet nodig om na te den-
ken over een financiële visie, er lag immers een zak 
geld op de plank door de verkoop van ons vroegere 
kerkgebouw elim. de gemeente is wel gegroeid, 
maar financiële groei was er minder. nu we de Open 
Hof hebben gekocht, met de nodige verbouwplan-
nen, krijgt ook de financiële visie meer aandacht.’

C y C l U s
Herro: ‘Op dit moment zijn we bezig met de jaarre-
kening van 2016 waarin we verantwoording afleg-

gen aan de gemeente. daarna volgt even een rusti-
ge periode. na de zomervakantie begint de cyclus 
opnieuw met de begroting voor het nieuwe jaar. 
Het taakveld financiën raakt alle taakvelden. Het 
is plezierig om met elkaar te doen en we vullen el-
kaar goed aan. de begroting is lange tijd hetzelfde 
geweest. Met de aanschaf en plannen voor de Open 
Hof breekt nu echt een nieuwe periode aan.’

V i s i e
Marc: ‘wat we met z’n allen als gemeente samen 
doen, daarvan is dit team als het ware het middel-
punt. dat maakt dit taakveld zo mooi. 

Henk: ‘de financiën waren voorheen wat meer re-
actief. dat proberen we nu toch wat meer om te 
buigen, bijvoorbeeld door te vragen eerst visie te 
ontwikkelen voordat met een begroting indient.’

Marc: ‘de stoel waarop je zit kost geld, het geluid 
uit de geluidsinstallatie kost geld... niet alles is 
vanzelfsprekend. we willen graag dat we ons daar 
meer bewust van worden.’

Laten we elkaars lasten dragen

tekst: alja de klerk | fOtOgrafie: rinUs Van Meer

om alles in en rond onze gemeente op 

rolletjes te laten lopen,  zijn er veel 

mensen en teams actief.  soms staan ze 

op het podium,  maar veelal werken ze 

achter de schermen.  daarom zetten we 

in elk nummer van thuis een team in de 

schijnwerpers:  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 team kennen dat zich Bezighoudt 

met het financiële reilen en zeilen van 

onze gemeente:  het financiële team. 

h e t  t e a m  f i n a n c i ën

 V.l.n.r.: Marc van poelgeest , david 
pilon, Herro Hijlkema, Henk kattouw, 
graddus de Haan 

l a s t i g e  z a k e n
Henk: ‘in christelijk nederland wordt 
nogal verschillend gedacht over geld 
geven. de een hanteert de richtlijn 
van de tienden. de ander volgt paulus, 
die zegt dat ieder moet geven wat hij 
besloten heeft. die balans vinden in 
de gemeente is een behoorlijke zoek-
tocht. 

Herro: ‘iemand die minder vermo-
gend is, moet zich vrij voelen minder 
te geven. en laten we elkaars lasten 
dragen. dat de een wat meer finan-
cieel draagt dan de ander, dat we el-
kaar daarin aanvullen. we willen de 
relaties met verschillende soorten 

gevers open houden en geld geen 
barrière laten zijn. dat vind ik een van 
de lastigste dingen binnen dit taak-
veld.’

Marc: ‘en op geld rust toch wel een 
taboe… als we daar meer openheid 
in zouden hebben, dan zou dat een 
mooie stap zijn.’

Herro: ‘er zijn ook mooie voorbeelden. 
eind vorig jaar deden we de oproep te 
geven voor een watertank voor het 
project van nico en elly van Bodegra-
ven. prachtig om te zien dat er dan 
meer dan genoeg binnenkomt om zo’n 
tank aan te schaffen!’

team

o v e r  d i t  t e a m

•	 Het team bestaat uit 5 mensen.
•	 elk teamlid heeft zijn eigen 

specifieke taken, maar allen 
buigen zich over het algemeen 
financieel beleid

•	 alle leden, behalve Marc, 
hebben toegang tot het 
administratiepakket, zodat het 
transparant is wat we doen.

•	 financieel talent? Binnen 
het team is de plek van 
taakveldleider vacant! Voor 
meer informatie kun je bij Herro 
Hijlkema terecht.



op 1 9 fe Bruari  2017 is  het zover:  voor het eerst neemt de 

Bap t ist e nge meente de internationale kerkdienst voor asielzoekers en 

vl ucht elingen voor haar rekening.  ik  Ben Benieuwd als ik de zaal van 

sefanja B innen stap.  een Beetje spannend vind ik het ook wel.  want ik ho o p 

toch vooral iets meer te weten te komen over de mensen voor wie deze 

di enst Bedoeld is.  zal het lukken om met hen in gesprek te raken?

internationale kerkdienst voor asielzoekers en vluchtelingen

tekst: geertje plUg 

Jezus kent 
jouw naam

In de zaal zitten hier en daar al wat groep-

jes mensen. Nederlanders, maar ook men-

sen met andere nationaliteiten. Ik hoor 

verschillende talen. Mensen begroeten 

elkaar met hartelijke omhelzingen. Op 

tafels achterin de zaal staat allerlei lek-

kers klaar voor straks bij de koffie. Iemand 

loopt heen en weer met koptelefoons. Wie 

heeft welke vertaling nodig? Er kan wor-

den afgestemd op Arabisch, Farsi of Tigri 

(de taal in Eritrea).

Ik kies een plaatsje aan de zijkant. Ik zie 

verschillende BGH’ers. Op het podium 

staan en zitten ‘onze’ zangers en muzi-

kanten. David Sies loopt nog wat heen en 

weer. In het voorbijgaan merkt hij lachend 

op dat het hier een daar een beetje chao-

tisch is...

a l l e M a a l  s a M e n
In de rijen voor het podium zitten een 

aantal vrouwen met hoofddoeken, daar-

achter enkele vrouwen met lang, donker 

haar en een vrij donkere huidskleur. Naast 

hen zijn nog twee stoelen vrij. Ik besluit 

te verhuizen. Als ik vraag of ik naast haar 

mag komen zitten, word ik met een open 

glimlach begroet door een vrouw van 

mijn leeftijd. Helaas, ze spreekt geen Ne-

derlands en ook geen Engels. Maar naast 

haar zit haar dochter. Grace is vijftien en 

spreekt Engels. Zij, haar broertje en haar 

moeder zijn hier pas een maand. Ze komen 

uit de Syrische stad Aleppo. De vader van 

het gezin is hier al een jaar en vier maan-

den. Ja, ze zijn heel blij dat ze nu weer alle-

maal samen zijn.

De muziek begint wat te spelen. Het is 

intussen al half drie geweest, maar dat is 

niet erg. Op de stoel naast mij schuift Ar-

jet Borger aan. Tot mijn verbazing wordt 

ze spontaan omhelsd door een paar vrou-

wen. ‘Ken je hen?’ vraag ik. ‘Ik help elke 

vrijdagochtend in het azc bij de vrouwen-

groep,’ legt Arjet uit. 

Als de dienst even later begint, zingen we 

– voor ons – bekende liederen in het En-

gels. David Sies opent de dienst, in het En-

gels vertaald door Anneke Companjen. De 

vertaling in het Arabisch wordt verzorgd 

door Samer. Hij heeft besloten vandaag 

niet achterin de zaal via een microfoon te 

willen vertalen, maar voor het podium. 

En zo klinkt even later Engels en Arabisch 

door elkaar.

t O e k O M s t
David spreekt over Zacheüs. Hij zocht Je-

zus. Maar het blijkt net andersom te zijn: 

Jezus zoekt Zacheüs, kent zijn naam en 

weet wie hij is. Omstanders zeggen: Jezus 

gaat naar de verkeerde persoon. Maar Jezus 

zegt: Ik zoek wie verloren is. ‘In dat opzicht 

lijken we allemaal op Zacheüs,’ legt David 

uit. ‘Of je nu arm en blind bent, of rijk en 

corrupt, we zijn allemaal verloren. Maar Je-

zus kent jouw naam. Wat je verleden ook 

is, je hebt een toekomst. Je kunt gevangen 

zitten in je eigen leven, in wat je is overko-

men of wat je hebt gedaan. Misschien is er 

geen weg terug naar waar je vandaan komt, 

maar er is wel een weg vooruit.’

Na de dienst laat iedereen zich de koffie, de 

thee en het gebak goed smaken. Het valt 

me op dat veel BGH’ers gemakkelijk in 

gesprek raken met bezoekers. Theo Rut-

teman praat met Zacharia, een Syrische 

Koerd. Helemaal begrijpen doen ze elkaar 

niet, want Zacharia’s Nederlands is nog 

heel gebrekkig. Hij haalt er een landgenoot 

bij die kan tolken. Ik probeer een praatje te 

maken met zijn vrouw, Amira. Ze gebaart 

dat ze wel wat Nederlands begrijpt, maar 

dat spreken nog niet lukt. Met hun drie 

kinderen is het moslimechtpaar nu drie 

maanden in Nederland. Het is maar een 

heel klein inkijkje in een wereld die ik nog 

niet ken, maar waar ik best meer over zou 

willen weten.

We zijn heel blij 
dat we nu 

weer allemaal 
samen zijn.

Misschien is er 
geen weg terug 
naar waar je 
vandaan komt, 
maar er is wel
een weg vooruit.
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V i s i t e k a a r t j e
Als bijna iedereen vertrokken is, kijkt 

Jellien Westerink tevreden rond. Zij stuurt 

de groep BGH-vrijwilligers aan, nadat 

Anja Roubos en Henk Zwijnenburg deze 

vanuit het taakveld diaconie hebben opge-

zet. ‘Het kostte totaal geen moeite om ge-

noeg mensen te vinden,’ vertelt Jellien. ‘Er 

zijn wel een paar dingen die beter kunnen. 

We gaan meteen evalueren, en die dingen 

nemen we mee voor de volgende keer.’

De bezoekers zijn naar huis gegaan met 

een roos en een visitekaartje van de BGH. 

Maar of ze de weg zullen vinden naar onze 

gemeente is misschien niet eens zo be-

langrijk. Want we willen vooral een ‘vi-

sitekaartje’ zijn van Jezus, die onze naam 

kent, waar we ook vandaan komen.  

d e  i n t e r n at i O n a l e  k e r k d i e n s t 
•	 is er sinds 8 januari 2017

•	 is een initiatief van de Werkgroep Kerk & Vluchteling 

•	 wordt bij toerbeurt verzorgd door dertien Harderwijk-

se kerken

•	 is elke zondag om 14.30 uur in het gebouw van Chris-

tengemeente Sefanja, Stationslaan 121

•	 is bedoeld voor de bewoners van het asielzoekerscen-

trum en voor vluchtelingen met een status

•	 is op Facebook te vinden als internationalchurchhar-

derwijk

•	 wordt opnieuw verzorgd door de BGH op 28 mei en 20 

augustus.

Heb je interesse in vrijwilligerswerk, kijk dan eens op www.

wvharderwijk.nl, het Platform Welkom Vluchtelingen Har-

derwijk.
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cartoon

Daniëlle van Dommelen
gedoopt op 12 februari 2017

Noalie Schrijver
geboren op 19 januari 2017

dochter van Chris en Marjolein Schrijver

Wim van Dommelen
gedoopt op 12 februari 2017

Kevin van Beek
gedoopt op 12 februari 2017

André en Anja 
Spaan-Schut

André en Jeannet 
van Winssen-Lubbers

Peter en Janja 
de Bruijne-Binnendijk

Marina 
de Vries-Mulder

welkom

in de 
gemeenteWelkom
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ta l e n t e n  g e B r U i k e n
Marjolein van wijhe vindt het heel speciaal 
dat ze haar talenten mag gebruiken voor een 
interieuradvies van het nieuwe BgH-gebouw. 
Marjolein vertelt over haar werk als interieur-
styliste van haar bedrijf Van wijhe interieur-
advies & styling: ‘Mijn geloof staat centraal 
in mijn hele opzet. ik wil graag mensen die het 
minder breed hebben, kunnen helpen met mijn 
talenten. Bij elke situatie kijk ik wat eerlijk is. 
wil ik geld, of wil ik mensen tegemoet komen? 
ik bid ook altijd voor de mensen en het huis 
waarvoor ik adviseer. ik vind het verbijsterend 
dat ik continu klussen, en dus inkomen, heb. en 
dat sinds de start in augustus 2016. ik merk dat 
god mij en mijn werk zegent. ik wil de talenten 
die god mij gaf, gebruiken om met mensen te 
delen. dank god elke dag voor jouw specifieke 
talent.’

g O d  V O O r z i e t
Maureen en Menno kaper runnen een bedrijf waar kleding 
geborduurd en bedrukt kan worden en een bedrijf dat borduurbare 
knuffels importeert. Maureen: ‘ik ben zestien jaar geleden aan huis 
begonnen. dat was een handige baan, omdat ik ook een druk gezin 
thuis had. inmiddels is het bedrijf gegroeid.’ 
Menno: ‘de knuffelberen kwamen drie jaar geleden op ons pad. 
de Canadese leverancier vroeg ons meteen of we importeur voor 
europa wilden worden.’ 
‘zo is het altijd hectisch rondom ons bedrijf,’ vult Maureen aan. ‘Maar 
telkens ontdekken we dat god voor ons zorgt. Het is heel fijn om te 
weten dat je gelooft. steeds als het dreigde mis te gaan was daar 
weer een lichtpuntje van Hem en konden we weer verder. niet alleen 
zakelijk, maar ook privé zoals na het overlijden van onze zoon Björn.’
Menno: ‘in filippenzen 4:19 staat: Mijn god zal in al uw behoeften naar 
zijn rijkdom heerlijk voorzien. dat gevoel heb ik sterk. zelfs al zouden 
we eens failliet gaan en we ons huis moeten verkopen.’
Maureen: ‘ik hang ons geloof niet uit op een bord, maar als christelijke 
organisaties bij me aankloppen, dan krijgen ze wel een speciale prijs. 
Op die manier hoop ik via mijn bedrijf ons geloof uit te dragen.’

Dank God 
elke dag 
voor jouw 
specifieke 

talent.

n i e t  i n  H O k j e s
Velen kennen Margreet kattouw van het ontwerpbureau studio Vro-
lijk (2004) of de webshop en uitgeverij Vrolijk fabriek. ze is ook eige-
naar van de stichting switch to silence: ‘daarmee bieden we vanuit 
een christelijke identiteit inspiratie die helpt bij het vinden van rust 
en stilte. Met studio Vrolijk en Vrolijk fabriek zijn we aanwezig op 
het snijvlak van de algemene en christelijke markt, in het ontwerpen 
én het uitgeven, we denken niet in hokjes. doordat onze producten 
ook bij de Bruna liggen, kunnen we onopvallend missionair zijn en een 
positieve en bemoedigende boodschap meegeven. ik laat me graag 
laten inspireren door diverse quotes, van einstein tot moeder there-
sa. Maar ook door bijbelteksten, zoals spreuken 15:13. Met name de 
woorden levenskracht, wijsheid, vreugde en licht uit psalm 19 geven 
me richting in mijn werk.’

B i j  g O d  n e e r l e g g e n
Hilko van Beek mag in 75 landen maar liefst 261 
zendelingen, zendingsgezinnen en -koppels als 
verzekeraar ondersteunen: ‘Vanuit betrokkenheid 
bij zending heb ik in 2013 jabes Verzekeringen 
opgericht. wij verzekeren zendelingen en zen-
dingsorganisaties of christelijke stichtingen. 
daarnaast verzekeren we ook particulieren en 
(kleine) bedrijven. Het is geweldig om in de dage-
lijkse praktijk mijn vak te kunnen gebruiken om 
zending mede mogelijk te maken. in mijn werk 
probeer ik altijd het belang van de klant voorop te 
stellen. Ook al is het ‘mijn’ bedrijf, ik wil de keuzes 
die ik maak steeds bij god neerleggen. want ook 
voor mijn bedrijf geldt volgens mij: ‘zo de Heere 
het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de 
bouwlieden daaraan (psalm 127:1)’.’d i e n s t B a a r  z i j n  e n  l U i s t e r e n

wie wel eens in de behandelkamer van pedicure joke tim-
merman is geweest, zal vast gedacht hebben aan johannes 
13 waarin jezus de voeten van zijn leerlingen wast. joke: 
‘ik mag op praktische wijze onderdanig zijn en de voeten 
van mijn klanten behandelen en tegelijk dienstbaar zijn en 
luisteren. de mensen die bij me komen hebben namelijk alle-
maal een verhaal. daarom ontstaan er vaak mooie en diepe 
gesprekken. Meestal vanuit de klant en soms uit mezelf, 
bijvoorbeeld over het overlijden van eline. dan vertel ik dat 
als je jezus kent, Hij je kracht geeft. eigenlijk wil ik mensen 
laten voelen dat ze geliefd zijn. ik ben zeven jaar geleden 
met dit werk begonnen en doe het nog altijd met liefde.’

o nde rne m ingen zijn er in diverse vormen.  de één levert of maakt 

pr oduct en,  de ander verleent diensten.  Binnen de Bgh zijn er veel 

o nde rne m e rs.  ze delen allemaal één ding en dat is  hun geloof in god. 

hoe  Brengen ze dat in de praktijk via hun werk? vijf  ondernemers 

ve rt e lle n kort iets over hun Bedrijf en de relatie met god. 

OnderneMen
Met gOd

Vijf ondernemers vertellen over hun bedrijf

tekst: ralpH stOOVÉ | fOtOgrafie: ralpH stOOVÉ , eigen fOtO's 

Ook al is 
het ‘mijn’ 

bedrijf, 
ik wil de 

keuzes die 
ik maak 

steeds 
bij God 

neerleggen.



18   Thuis  Thuis   19 

tekst: geertje plUg | fOtOgrafie: eigen fOtOgrafie

ik spreek jaap op een avond in februari, bij hem 
thuis en in het bijzijn van Mattanja, zijn vrouw. we 
stappen over het kinderspeelgoed heen en installe-
ren ons op de bank met een kopje thee. jaap schetst 
een beeld van de woestijnkring. ‘we zijn nu een keer 
of vijf bij elkaar gekomen. dat doen we eens in de 
twee of drie weken, met ongeveer acht mensen, 
zowel mannen als vrouwen. er is geen kringleider 
en ook geen vast programma. we beslissen samen 
waar we het over hebben en we zijn allemaal actief 
in het zoeken en delen van materiaal dat als uit-
gangspunt kan dienen. Vaak lezen we dat vooraf, 
maar ieder is daar vrij in.’

ik vraag jaap waarom hij zich aanmeldde bij deze 
kring. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en is be-
dachtzaam, maar ook heel open. ‘ik geloof in god. 
ik kan niet om god heen als schepper, dat zie ik in 
de natuur en dat heb ik ervaren toen onze kinderen 
geboren werden. Maar in het dagelijks leven vind 
ik het moeilijk om een relatie met god te ervaren. 
ik herken me niet in het beeld dat vaak geschetst 

wordt van een gelovige, dat je dagelijks bidt en in je 
bijbel leest, en dat god dan tot je komt. Maar hoe 
dan wel? daar wilde ik wel graag naar op zoek.’

n i e t  d e  e n i g e
jaap vertelt over de zoektocht in de woestijnkring. 
‘Voor mij is deze kring het meest inspirerende dat ik 
in het geloof tot nu toe heb meegemaakt. er is veel 
initiatief en daadkracht in de groep, we zijn heel 
open en het is enorm boeiend wat je dan ontdekt. 

sinds enkele maanden kent de Bgh een ‘woestijnkring’. 

mensen die worstelen met vragen rondom het geloof 

vinden elkaar in deze kring,  die als doel heeft de 

verBinding met het christelijke geloof te herstellen. 

hoe gaat het nu met deze kring? welke vragen leven 

er,  en hoe ziet zo’n zoektocht eruit? jaap van veen 

wil zijn ervaringen graag delen.

zoektocht
in de woestijn

Deze kring 
is het meest 
inspirerende 
dat ik in het 

geloof tot 
nu toe heb 

meegemaakt.

interview met jaap van Veen

Ik hoop dat 
er openlijk 
gepraat kan 
worden over 
vragen en 
twijfels.

Het was voor mij ook heel fijn om te ervaren dat ik 
niet de enige ben die met vragen worstelt, en dat 
twijfel er mag zijn.’ 

dat jaap vragen heeft, heeft ook te maken met zijn 
persoonlijkheid. ‘ik ben rationeel ingesteld, een ech-
te denker. Maar ik weet dat je er met een rationele 
benadering niet uitkomt. ik kan niet bewijzen dat 
god bestaat, maar wat ik nu geloof kan ook niet met 
rationele argumenten onderuit gehaald worden. ik 
ben gestopt met het zoeken naar feiten. ik heb ook 
niet een bepaald beeld bij wat deze kring me zou 
moeten opleveren, ik wil graag praten met gelijk-
gestemden en samen op zoek gaan. en waar we dan 
uitkomen, tja, dat ligt eigenlijk helemaal open. 

we zijn begonnen met een deel uit het boek geduld 
met god van tomas Halik. daarna hebben we het 
onderwerp wetenschap in de Bijbel geopperd. Maar 
dat gaat helemaal uit van de vooronderstelling dat 
god bestaat en vervolgens wordt die stelling ‘be-
wezen’. wij willen niet bij voorbaat van één waarheid 
uitgaan, maar open kijken op welke waarheid we 
uitkomen.’ dus je zou er ook op uit kunnen komen 
dat god niet bestaat? jaap beaamt dat dat zou kun-
nen, maar benadrukt ook: ‘dat is niet ons doel. en de 
acceptatie dat we op die manier mogen zoeken, is 
vaak al genoeg.’

ta B O e ?
Ook op zijn ‘gewone’ kring vertelt jaap soms over de 
woestijnkring. Hij merkt dat er  herkenning is. er zijn 
mensen met vragen, maar op twijfel rust toch een 
soort taboe. en sommige mensen komen snel met 
standaardantwoorden. ‘ik hoop dat de gemeente 
van de woestijnkring kan leren dat dat taboe niet 
nodig is. dat er openlijk gepraat kan worden over 
vragen en twijfels.’

de komende kringavond gaat over de Bijbel. ‘we 
willen een aantal claims onderzoeken: is de Bijbel 
echt ‘af’, of is er meer? Moet je alles letterlijk lezen, 
of zijn sommige teksten bijvoorbeeld poëtisch, of 
gaat het om de morele boodschap? zijn de meta-
foren in de Bijbel voor alle tijden of tijdgebonden?’

Mattanja heeft al die tijd aandachtig geluisterd. als 
ik vraag hoe het voor haar is dat jaap deelneemt 
aan de woestijnkring zegt ze: ‘ik ben er blij mee. ik 
zit heel anders in elkaar, ik denk niet op die manier 
na over het geloof. ik kan hem niet verder helpen, 
het is goed dat dat op de kring wel gebeurt. we 
praten er samen wel over. Het heeft toch ook mijn 
geloof veranderd. ik geloof nu anders dan vroeger, 
maar misschien heeft dat ook te maken met de le-
vensfase waar we nu in zitten, met jonge kinderen 
en drukke banen.’

daar haakt jaap verder op in. ‘Misschien zijn er ook 
andere vormen van samen geloven mogelijk. we 
zitten nu in de dienst allemaal op een rijtje te luiste-
ren, op ons ‘zondagse best’, zonder veel interactie. 
Ook daarin zou ik best willen zoeken naar andere 
vormen.’ 

w O e s t i j n
de zoektocht is dus nog niet ten einde. Maar in de 
woestijn blijkt meer leven te zijn dan gedacht. en 
dat het er ook niet zo eenzaam hoeft te zijn als vaak 
wordt gedacht, dat bewijst de woestijnkring.

w i l  j e  V e r d e r  l e z e n  O V e r  g e l O O f s V r a g e n 
O f  t w i j f e l ? 
•	 Tomas halik, Geduld met God, Twijfel als brug tussen geloven en 

niet-geloven

•	 Wim Rietkerk, In dubio, handboek voor twijfelaars

•	 Reinier Sonneveld, De stilte van God, Waarom geloven moeilijk is

•	 Katie Vlaardingerbroek, omvergeblazen

•	 www.lazarusmagazine.nl



Gelezen op
facebook

facebook

Arjet
22 december

Vorig jaar een droom. Nu een organisatie. Het werk voor de 

Care for Sexuality Foundation gaat door. Like de pagina en 

blijf op de hoogte van onze updates. Ik ben blij met jullie 

betrokkenheid! Aan het einde van dit jaar mogen we super 

dankbaar terugkijken. 

Henk Jan
4 januari

In onze Oude Smederij in Vaassen starten we de ALPHA 

CURSUS!! De BGH helpt ons dit mogelijk te maken en ik 

hoop binnenkort daar iets van in de dienst te laten horen. 

Een heel avontuur voor ons! Spannend en leuk om zoiets te 

starten en het verder van God te verwachten!

Karin
2 februari

Wat is het toch leuk bij de senioren! Tekenles van Diny n.a.v. 

het verhaal van Jona

Marjon
13 maart

Kring met de Statenbijbel van 1660 op tafel

Hetty
4 februari

Gewoon bij AH op de bovenste plank..

Rein
5 februari

Ook tussen groente komt liefde voor. Moeder en kind? Vul 

maar aan.

Bart 
14 februari

Kom je uit Harderwijk (of omgeving)? En wil jij je stad op 

de kop zetten? Dan zien we jou zondagavond graag in de 

prachtige Grote Kerk. Om 19.30 uur trappen we daar af met 

Operatie Andreas, waarna de countdown echt begint voor 

The God Story in april. Kom jij ook? ALLE LEEFTIJDEN 

WELKOM!!


