s
i
u
Th

M a g a z in

gemeente
e B a p t ist e n

H a r d e r w ij k

EDITIE
herfst

2017

Gezondheid
een groot goed

inhoud
EDITIE
herfst
2017

voorwoord

04

Ga met dankbaarheid en respect
om met het lichaam dat je hebt
gekregen
	Interview met Hilde Mateboer

07

De weg tot heelheid
Column van Oscar Lohuis

08

'Al schud je op je grondvesten
God blijft dezelfde'
	Interview Mattanja van der Bijl

10

Afhankelijkheid van God is
altijd mijn uitgangspunt
Het pastorale team

12

Wetenschap brengt mij dichter
bij God
	In gesprek met drie artsen uit de BGH

16

Verder bouwen aan
ons nieuwe huis
Verbouwing Open Hof bijna klaar

18

Moldavië is geworteld in
ons leven
	Kinderkamp in Moldavië

Colofon
Redactie:
Alja de Klerk, Geertje Plug, Marjolein
Schrijver, Ralph Stoové, Anneke Verhagen
Emailadres:
thuis@baptistenharderwijk.nl
Vormgeving en opmaak:
Studio Vrolijk, Christiaan Kats
Fotografie:
Alja de Klerk, Christiaan Kats, Geertje Plug,
Nienke Pilon, Ralph Stoové, Ruud Donker,
Suzanne Mateboer, Tünde Snijder

Voorganger:
Ds. D.J. Sies
davidsies@baptistenharderwijk.nl
Tel: 0341-266878
(kantoor De Open Hof - Jacob Catsstraat 3)

Informatie:
www.baptistenharderwijk.nl

G e zo nd h e id is e e n g r o ot g o e d e n we we ns e n h e t e l k a a r da n ook voortd u r e nd to e . ‘O p j e g e zo nd h e id ! ’ b ij e e n to o st. ‘ N o g v e l e g e zonde ja r e n!’
vo o r d e j a r ig e . ‘ Va n h a rt e b e t e r s c h a p ! ’ o p e e n k a a rtj e vo or e e n zi e ke
o f wat dac h t j e va n ‘g e zo nd h e id ! ’ a l s e r ie m a nd nie st ?
Bij gezondheid denken we al gauw aan ziekte. We
kennen allemaal wel iemand: onze zieke buurvrouw,
opa of klasgenoot. En in onze gemeente zijn er mensen ziek (geweest). Mattanja van der Bijl vertelt in
deze Thuis openhartig over haar ziekteperiode,
waarvan zij nog steeds herstellende is. Ook pastorale nood gaat aan onze gemeente niet voorbij. Op
de teampagina deelt Carin van ’t Ende hoe zij een
luisterend oor wil zijn.
Bij gezondheid denken we ook snel aan de dokter.
Daarom vroegen we drie artsen uit de BGH om met
elkaar in gesprek te gaan over ‘medische wetenschap en het geloof’. Zelf ging ik op bezoek bij Hilde
Mateboer en vroeg haar naar haar visie op gezondheid met betrekking tot voeding.

Baptistengemeente Harderwijk:

Raad:
E-mail: raad@baptistenharderwijk.nl

Een groot goed
Misschien had jouw verhaal ook heel goed in deze
Thuis gepast. Omdat je ziek bent of ziek was, of
iemand in je nabije omgeving. Omdat je veel met
gezondheid bezig bent door sport of door voeding.
Door hobby of werk. Gezondheid raakt ons allemaal. Ik hoop dat de verhalen in deze editie je ook
raken; door herkenning, bemoediging of troost.
Laten we als gemeente betrokken zijn bij elkaar ‘in
goede en kwade dagen’. Want dat is net als gezondheid een groot goed!
Hartelijke groeten,
Alja de Klerk

Zondagse samenkomsten:
Start: 10:00
Morgen College
De Sypel 2, 3842 AE Harderwijk
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In gesprek met natuurgeneeskundige Hilde Mateboer.
H il d e M at e b o e r is nat u u r g e ne e s k u nd ig t h e r a p e u t. Ha a r u i tga ngspu nt:
e r is vo o r ie d e r e e n g e zo nd h e id swinst t e b e h a l e n d oor mi dde l
va n o p t im a l e vo e d ing . I n 1 9 9 5 o p e ne nd e ze h a a r e ige n pr a kti jk i n
H a r d e r wij k . A a n d e k e u k e nta fe l h o o r ik h o e ze h a ar w e g vond i n de
nat u u r g e ne e s k u nd e , m e t da a r b ij d e B ij b e l a l s r ic h tsnoe r .
tekst: Alja de klerk | fotografie: suzanne mateboer en johannes mateboer

‘Mijn ouders waren op een bepaalde ma-

schikt huis met een praktijkruimte te

als technisch onderwijsassistent natuur-

nier heel behoudend, maar op sommige

koop, tot we een kaveltje vonden. Eigen-

kunde en zo’n tien uur per week als vrij-

terreinen ook alternatief. Als we verkou-

lijk was de kavel te groot en konden we

williger voor de kerk. Voor zijn studie

den waren moesten we dennenappel-

hem niet betalen, maar de architect zei:

theologie studeert hij in 2014 af aan de

thee drinken en de hele winter aten we

”Op de dag dat je hem koopt, verkoop je

CHE, met als onderzoeksvraag: Wat leert

zelfgemaakte rozenbotteljam, voor de

tweederde door en zetten we er drie hui-

de Bijbel over eten en drinken?

vitamine C. Dus ik ben met alternatieve

zen en een praktijkruimte op”.’

Johannes: ‘Veel van Hildes cliënten zijn

dingen opgegroeid.’ Als tiener gaat ze

Lachend: ‘Eerst zijn we er zeven keer al

christenen die zoeken naar een alter-

voor haar opleiding verpleegkunde naar

biddend omheen gelopen! We zien het

natieve route en die ook gemotiveerd

Amsterdam. Daar komt ze in contact met

echt als pure genade dat we dit konden

willen worden vanuit de Bijbel. Daarom

alternatieve stromingen. ‘Zij waren ook

kopen.’

leek het belangrijk om daar mijn scriptie

heel milieubewust, dat waren de jaren

over te schrijven. Er is best veel bekend

‘60. Ik ging naar natuurvoedingswinkels,

Voordat ze met de praktijk beginnen,

over hoe men in de Bijbelse tijd leefde,

kocht geen frisdrank meer en daarna ben

zoeken ze naar Gods bevestiging of Hil-

wat men at en dronk, ook door archeo-

ik ook vegetarisch gaan eten.’

Ga met
dankbaarheid en
respect om met
het lichaam dat je
hebt gekregen
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logische opgravingen. Verder spreekt de

Jaren later ontmoet Hilde Johannes. Na
hun trouwen worden ze consequenter
en eten ze alleen nog vegetarisch en biologisch. Hilde heeft veel hoofdpijn en
vraagt zich af of daar behalve pijnstilling
ook zelf wat aan te doen is met voeding

In afhankelijkheid
van de Heer
hebben we de
praktijk opgezet.

en een andere leefstijl. ‘We aten al ge-

de de opleiding tot natuurgeneeskundige

zond, maar verder aanpassen kon nog

kan volgen. Hilde: ‘Ik ben naar de Hoge-

steeds. En dus gingen we zelf brood bak-

school voor Natuurgeneeskunde gegaan.

ken, yoghurt maken en zo veel mogelijk

Daar waren geen christenen en ik heb

chemische

vermijden,

veel gelegenheid gehad om te getuigen.

met goed gevolg voor de hoofdpijn. Ook

Ik was me daar ook erg bewust van de

onze kinderen zijn met deze leefstijl op-

geestelijke wapenuitrusting, die ik daar

gegroeid en beiden gaan ook nu heel be-

nodig had. Ik bedacht: duisternis straalt

wust met eten en milieu om. Maar het is

niet, het geloof in Jezus is het licht in de

nooit een dogma geweest. In hun tiener-

duisternis.’

toevoegingen

Bijbel zelf veel over wat God aanwees
als voeding; dit is een richtsnoer. God
spreekt in de Bijbel over voeding en over
hoe je mag omgaan met de wereld om je
heen, met plant, mens en dier.’

tijd was er een korte periode dat ze vlees
wilden eten, dat kon toen ook.’

B i j b e l a l s r i ch t s n o e r
Ook Johannes is bij het gesprek aanwe-

Hilde: ‘Als je gericht bent op Bijbelse

Pure genade

zig. De praktijk hebben ze samen, waar-

voeding, ben je vrij van hypes. In de 23

‘In afhankelijkheid van de Heer hebben

bij Johannes veelal de technische zaken

jaar dat wij deze praktijk hebben, zijn er

we de praktijk opgezet. Er was geen ge-

verzorgt. Daarnaast werkt hij parttime

veel verschillende visies op voeding en
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column

Duisternis straalt niet, het
geloof in Jezus is het licht
in de duisternis.

De weg tot heelheid
‘Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je
sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.’ (Spreuken 3:7-8)

gezondheid voorbij gekomen. Bijvoorbeeld dat je
geen brood meer moet eten. De gedachte is dat je
van brood dik wordt en je er diabetes van krijgt.
Maar als je de Bijbel leest, zie je dat de mensen
vanaf het begin al graanproducten aten.’

naar de oorzaken, die soms ver in het verleden lig-

Johannes: ‘De Bijbel spreekt 280 keer over brood.

gen, te zoeken.

Dan is het vreemd als we geen brood zouden mo-

Hilde: ‘Ik heb echt mijn tijd nodig, het is een zoek-

gen eten. Het is natuurlijk wel goed om kritisch te

tocht naar het punt waarop het fout is gegaan. Dan

zijn op ons brood, biologisch brood zonder che-

ga ik werken aan versterking en reiniging van het

mische toevoegingen lijkt het meest op het brood

lichaam, om de hele mens aan te zetten om actief

dat de Bijbel noemt.’

tegen het ziekteproces te vechten. Bijvoorbeeld bij

Hilde: ‘Het is voor mensen soms ook een gerust-

infecties: het is goed om deze te bestrijden, maar

stelling. Er is een leidraad vanuit de Bijbel. Want

ook belangrijk om je weerstand te verbeteren, zo-

in de alternatieve hoek is het soms lastig om te be-

dat je minder vatbaar bent en aanvallen beter kunt

palen uit welke spirituele bron iets komt.’

weerstaan. Dat vraagt om andere voeding, meer

Geen garantie
Deze tekst geeft ons niet de garantie dat we lichamelijk gezond zullen zijn als we de Heer
vrezen en gehoorzamen. Niemand van ons is volmaakt gezond en vroeg of laat zullen we allemaal door een ziekte of door de dood getroffen worden. Ook het Nieuwe Testament leert
ons niet dat iedere gelovige in Jezus hier en nu gezond zal zijn. Uiteindelijk wel, op de jongste
dag, als Hij komt om alle dingen nieuw te maken en er een opstanding uit de dood zal plaatsvinden. Maar zover is het nu nog niet. De mens is als een bloem in het veld.
B e lo f t e
Toch bevat de tekst uit Spreuken 3 wel een rijke belofte voor wie ontzag heeft voor de Heer
en het kwaad uit de weg gaat. Dat is goed voor je, het zal je sterken als een medicijn en het
verkwikt je lichaam. De belofte is dus voor ‘jezelf’ en voor ‘je lichaam’.

bewegen, meer rust en dikwijls supplementen die

Duidelijkheid

bepaalde processen beïnvloeden.’

Het logo van de praktijk is een weegbree met een
kruis erin verwerkt. ‘Zo kun je zien wat onze
bronnen zijn: geneeskrachtige planten en de Bijbel. Ik ga in op de hulpvraag, waar de cliënt mee

Denk erover na wat
je in je mond stopt.

komt. Op de website is duidelijk te lezen waar ik
voor sta. Vaak komen cliënten van ver, omdat ze

Geen sluitpost

bewust voor een christelijke therapeut kiezen.”

‘De behandelingen geven niet altijd direct resul-

Hilde heeft ook bewust een kruisje om. Zo zien

taat. Cliënten zijn soms al langere tijd aan het tob-

anderen meteen waar ze voor staat. Niet alleen

ben. Het vergt dan ook geduld en volharding om

cliënten, maar ook collega’s tijdens nascholings-

het behandelplan vol te houden. Ik benader de si-

bijeenkomsten.

tuaties van de mensen altijd positief. Ik zeg altijd:
ga ervoor, probeer het uit. Eet zoveel mogelijk on-

Het is Hildes verlangen om geen haast te hebben

bewerkt, liefst vers van de groenteboer, of uit je

in de behandelingen. Ze wil de tijd nemen voor

tuintje. Denk na over wat je in je mond stopt.’

mensen om hun situatie en hun persoonlijke verhaal te horen. Ook om te zorgen dat ze advies op

Aan het eind van het gesprek krijg ik nog een paar

maat kan geven. Het helpt in de behandeling om

gratis tips van Hilde mee. Beweeg, drink voldoende water en kauw je eten goed. ‘Zie het als een
feestelijke aangelegenheid dat je mag eten, dek de
tafel. Geniet van je maaltijd en dank de Heer voor
je voedsel. Dat kost niets, maar is wel van groot belang! Wij zijn geschapen als mens: één geheel van
ziel, geest en lichaam. Als gelovigen horen we veel
over hoe we geestelijk kunnen groeien, maar met
weinig aandacht voor de verzorging van het lichaam. Het is belangrijk om na te denken over wat
God in Zijn Woord vertelt over eten en drinken,
uit respect voor het kostbare lichaam dat je van

Dat die beiden in één adem genoemd worden, bepaalt ons bij het feit dat geest, ziel en
lichaam een eenheid vormen. Als het geestelijk goed met je gaat, zal dat een
verkwikkende uitwerking hebben op je lichaam. Als je emotioneel tot ontspanning komt, als er een mogelijkheid is je verdriet te uiten, je angsten te
verwoorden en je boosheid in goede banen te leiden, dan zal dat een opluchting voor je lichaam zijn. De tekst leert ons ook dat van God afdwalen
door onze eigenzinnigheid niet goed voor onszelf en voor ons lichaam is. De
zonde vervreemdt de mens niet alleen van God, zijn naaste en zichzelf, ze
verwondt ook. Het kwaad maakt mensen eenzaam en eenzaamheid maakt
ongezond.

Genezing?
Soms is er sprake van grote nadruk op lichamelijke genezing in evangelische
samenkomsten. Niet lang geleden woonde ik nog een grote genezingsdienst
bij. Honderden mensen stonden in lange rijen te wachten op gebed om genezing.
Dat toont aan hoeveel mensen strijd voeren met ziekte. Mijn moeite met het geheel was dat er in de prediking alleen maar gesproken was over genezing en dat
we daar geloof voor moeten hebben. De oproep tot bekering, tot verootmoediging en schuldbelijdenis, tot het uit de weg gaan van het kwaad ontbrak volkomen.
Op die manier kunnen wij als christenen zelfgericht en consumptief worden, zelfs
in onze evangelische geloofsbeweging. We gaan naar Jezus toe om genezen te worden. Dat mag, maar is daarbij ook sprake van overgave aan Hem, toewijding,
gehoorzaamheid, aanbidding van Hemzelf om wie Hij is? Zijn we bereid
Hem te volgen wat het ook kost, in voorspoed en tegenspoed? Misschien
l e g je
hebben we het afleggen van onze eigenzinnigheid meer nodig dan alleen
e ig e n z in n ig h e i d
lichamelijke genezing. Dan komt er heelheid, eenheid van geest, ziel en
af
lichaam.
Oscar Lohuis

Hem hebt gekregen. Dat moet geen sluitpost zijn.’
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Mattanja van der Bijl krabbelt op na een ernstige ziekte

'Al schud je op je
grondvesten, God
blijft dezelfde.'
Ee n brede lach, een heldere oo g o psl ag e n e e n voll e bos h aar…
M at ta n ja van der B ijl ziet e r g o e d u it. Dat is we l an d e rs g e we e st.
In f e bruar i 2016 wer d bij haar borstkan ke r vastg e ste l d , te rwij l
z e nog her stelde van een b u rn -o u t. E e n in te n sie v e b e h an d e l in g
volgd e , die s ucc esvol was m aar oo k e e n z ware wisse l tro k o p
ha a r lijf. H oe is het nu met h aar? E n hoe kij kt z e te ru g o p d e
af ge lo pen ander half jaar ?
tekst: geertje plug | fotografie: Mark peter van der bijl

Niet altijd
kon ik
voelen dat
God er was

8 Thuis

‘Het gaat redelijk goed met me,’ vertelt Mattanja,
kort na een heerlijke vakantie in Engeland. ‘Dat was
zo fijn, even ver weg te zijn van alles. Maar het was
ook confronterend. We boekten de reis al in december met het idee: na de zomer ben ik er wel weer.
Nou, niet dus. We moesten de reis opsplitsen, regelden een rolstoel en ik moest elke middag slapen. Ik
heb nog maar heel weinig energie, leef per dag en
kan nog niet veel doen. Een beetje in huis scharrelen, eten koken en kleine uitstapjes. Dat is het wel.
Maar ik ben er wel!’
Ik vraag Mattanja om terug te keren naar anderhalf
jaar geleden. Wat deed het met haar deed toen ze te
horen kreeg dat ze ernstig ziek was? ‘Het was heel
onwerkelijk. Ik stapte er heel onbevangen in, had
geen idee wat me allemaal te wachten stond en dat

was maar goed ook. In het begin voelde ik heel goed
dat God erbij was. Dat kwam doordat ik kort daarvoor een beeld had gezien: ik kwam ergens vandaan
en God droeg mij. Ik hing als een bijna levenloze pop
in zijn armen en de tocht ging door een verwoest,
verlaten gebied. Daarna volgden weilanden, waar
we af en toe iemand tegenkwamen en ik af en toe

We hebben het
gered, samen, als
gezin

zelf liep. Ten slotte liepen we door een
stad, tussen de mensen. Ik kon het beeld
niet plaatsen, maar begreep wel dat
God mij zou dragen. Nu zie ik dat het een
voorbereiding was op wat komen ging.
Het geeft ook nu veel hoop.’
V oll e d i g v e r z wa k t
De behandeling begon met chemokuren
die vierenhalve maand duurden. In de
laatste zes weken daarvan veranderde
Mattanja van een redelijk gezond mens
in iemand die helemaal niets meer kon.
In die maanden van ‘verwoesting’ raakte
ze zo verzwakt dat er een bed beneden
in de kamer moest komen en dat ze
niet meer zelfstandig naar de wc kon
lopen. ‘Toen kon ik lang niet altijd voelen
dat God er was. Ik heb het soms uitgeschreeuwd naar Hem: “Waar bent u?”
Toch had ik wel de overtuiging dat ik erdoor zou komen, ook al heb ik naar mijn
gevoel dicht bij de dood gestaan. Het
was ook heel moeilijk om het verdriet
en de angst van onze kinderen, Patrick
en Lindy, te zien. Mark Peter was mijn
rots in de branding. Hij is niet zo’n prater,
maar hij zette alles opzij om me te helpen. Ook mijn zus bood heel veel praktische hulp.’
O p e r at i e s
‘Daarna volgde een tijd waarin enkele
mensen trouw om ons heen stonden.
Nog nauwelijks bijgekomen van de chemo moest ik twee pittige operaties
ondergaan. In het begin kon ik nog wel

in de Bijbel lezen. “Dag aan dag draagt
Hij ons, die God is ons heil.” Dat vers uit
Psalm 68 is voor mij een sleuteltekst. Ik
had ook een boekje waarin ik positieve
dingen opschreef. Maar tussen juni 2016
en januari van dit jaar bleef het boekje
leeg… Alle manieren die ik altijd had
om in contact te komen met God, gingen
onderuit. Het was alsof ik volkomen gedesoriënteerd uit een achtbaan stapte.
Al eerder in mijn leven heeft God mij
van veel bevrijd. Daarna dacht ik: nu
beschermt Hij me tegen erge dingen. Ik
vind het nog steeds moeilijk dat dat dus
niet gebeurde. Mijn beeld van God is nu
heel anders. Ik weet zeker dat God redt,
maar er kunnen ons wel ‘talrijke rampen’
overkomen, zoals in Psalm 34:20 staat.’
L a n g z a a m o p k r a bb e l e n
De laatste fase bestond uit een hele
serie bestralingen. ‘Bij alle andere behandelingen mocht er iemand bij blijven,
maar niet tijdens het bestralen. Dat
vond ik heel naar.’ Haar ogen vullen zich
met tranen. ‘Ook al duurde het maar een
paar minuten, ik voelde me zo alleen.’
Pas nu komt Mattanja langzamerhand
weer in ‘bevolkt’ gebied. ‘Ik moet leren
omgaan met mijn beperkingen. Ik zou
zo graag al weer veel willen doen, maar
ik ben nog te vermoeid. En sommige
dingen beginnen nu pas door te dringen,
dat is ook moeilijk. Ik durf nog niet altijd
toekomstplannen te maken.’
‘Gezondheid is heel kostbaar,’ onderstreept Mattanja. ‘Ik nam hiervoor mijn

lijf voor lief, luisterde niet altijd naar de
signalen. Nu doe ik dat wel. Maar gezond leven garandeert niet altijd dat je
ook gezond blijft. Ik kwam best in een
geloofscrisis terecht. Ik durf dat eerlijk
toe te geven en ik heb het niet als erg ervaren. Want al sta je te schudden op je
grondvesten, God blijft dezelfde!’
Tranen aan zee
Tijdens haar vakantie wilde Mattanja
graag langs de zee lopen. ‘Dat was begin
dit jaar mijn doel, een beeld voor waar ik
nu weer mag zijn. En het is gelukt, ik heb
in Wales huilend op het strand gestaan.
Ik dacht: we hebben het gered, samen,
als gezin. En alles bij elkaar is het toch
ook kostbaar geweest. Mark Peter en
ik heb elkaar op een nieuwe manier leren kennen en we zijn als gezin hechter
geworden. Ik ben een completer mens
geworden en leef bewuster. Ik geniet
meer van mensen en zie beter wat echt
belangrijk is.’
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team

Om a lles i n en r on d on z e g e m e e n t e op
r o lletjes te lat e n lop e n , z i j n e r ve e l
mens en en t eams act i e f. S om s staan z e
o p het po di um, m aar ve e lal w e rke n z e
acht er de s cher m e n . Daarom z e t t e n w e
i n elk nummer van T h ui s e e n t e am i n d e
s chi jnw er per s : wat d oe n d e le d e n van h e t
t eam, waar o m do e n z e h e t e n wat vi n d e n
ze zo mo o i aan hu n t e am ? I n d i t n um m e r
a andacht vo or h e t Pastorale t e am .

tekst: marjolein scrijver | fotografie: Rinus van meer

'Afhankelijkheid van God is
altijd mijn uitgangspunt.'
‘“God heeft de mens niet voor niets geschapen
met twee oren en één mond”. Dat vind ik een rake
omschrijving die past bij het pastoraat.’ Aan het
woord is Carin van ’t Ende die sinds begin 2016 deel
uitmaakt van het Pastorale team. ‘Als ik met iemand
een tijdje optrek, wil ik vooral een luisterend oor
zijn en daarnaast bid ik luisterend voor diegene.
Hoe ik dat doe? Voordat ik bij iemand op bezoek ga,
bereid ik me onder andere voor door diegene in gebed bij God te brengen en vraag de Heilige Geest of
hij door mij heen wil werken en het gesprek wil laten
meewerken ten goede voor die persoon. God weet
wat diegene ten diepste meemaakt en nodig heeft
op dat moment. Dat Hij me leidt in het gesprek en
de woorden geeft. Dat is soms best spannend, want

10 Thuis

ik weet van te voren niet precies wat er allemaal in
een gesprek naar boven komt.
Meer toerusting
Carin beschrijft de balans tussen kennis en afhankelijkheid van God soms als een spanningsveld.
Toch kiest ze er bewust voor om binnenkort te starten met een toerustingscursus van het Evangelisch
College. ‘Ik vind pastoraat een mooi onderdeel van
de gemeente waarin ik me wil verdiepen en mijn
kennis wil verbreden. Dit is mijn eigen initiatief, omdat ik een praktische basis wil hebben. Afhankelijkheid van God blijft altijd mijn uitgangspunt, want ik
doe het niet uit eigen kracht,’ vertelt ze. ‘Het ligt in
mijn karakter om emoties te delen; ik heb een vrij

Bovenste rij (v.l.n.r.): Nenske Reijgersberg, Carin
van ‘t Ende, Anneke van der Leek.
Onderste rij (v.l.n.r.): Johannes Mateboer, Anita
Koornwinder, Tjitske Bokma
Niet op de foto: Theo Rutteman, Wiesje Heijink

open en toegankelijk karakter. God
gebruikt je talenten en ik ervaar dat
dit bij de mijne past.’
Jezus brengen
‘Als pastoraal medewerker maak je
hele verdrietige en bijzondere momenten mee. Behalve luisteren, hoop
ik dat er openheid is in het gesprek
om de diepte in te gaan en samen de
nood bij Jezus te brengen. De zin uit
lied 378: “Ik zal Christus’ licht ontsteken als het duister jou omvangt” vind
ik heel erg mooi van toepassing in
het pastoraat. De liefde en troost van
Jezus doorgeven aan degene die het
hard nodig heeft. De, soms diepgaande, gesprekken die ik met iemand
heb, vind ik heel waardevol. Ik mag
een tijdje met die persoon meelopen
en voel me betrokken bij die persoon.
Ik vind het bijzonder dat ik dit werk
mag doen en ben dankbaar voor de
openheid en het vertrouwen dat ik
mag ontvangen'.

h e t pa s t o r a l e t e a m

God heeft
de mens
niet voor niets
geschapen
met twee oren
en één mond

Het pastorale team is één van de zeven teams die
vallen onder het taakveld ‘zorg’. Iedereen in het
team heeft een geheimhoudingsbelofte afgelegd,
waardoor alles wat je vertelt vertrouwelijk blijft.
Als pastoraal medewerker begeleid je iemand voor
een bepaalde tijd één op één. Afhankelijk
van de hulpvraag wordt bekeken hoe de beste
pastorale zorg gegeven kan worden.
Het team bestaat uit 8 personen:
Anneke van der Leek, Tjitske Bokma, Theo Rutteman, Anita Koornwinder, Wiesje Heijink, Carin van ’t
Ende, Johannes Mateboer en Nenske Reijgersberg
Wil je graag meer weten of betrokken raken bij
het pastorale team? Johannes Mateboer vertelt je
graag meer.

Thuis 11

Drie artsen uit de BGH vertellen over hun werk
Am a n d a H o n i n g

Joo s t V e r ho e f f

C o r Ro u bo s

Jeugdarts KNMG werkzaam

Radiotherapeut-oncoloog

Huisarts

in de kinder- en jeugdpsychiatrie

‘We kunnen als artsen nog zoveel zeggen

‘Ik denk dat we continu aan

‘Religie is niet iets wat je

en prognoses stellen, maar er is er maar

het genezen zijn.’

wetenschappelijk kunt onderzoeken.’

Met een globaal onderwerp als ‘medische

altijd uitkomt op wat er eerder was dan wij

wetenschap en geloof’ kon het gesprek

kunnen snappen. De oorsprong van alle

G e loo f i n h e t m e d i s ch e
werkveld

alle kanten op gaan. En inderdaad ont-

dingen.’

Hoe nemen jullie je geloof mee in het

stond er een veel langer gesprek dan er

Amanda: ‘Ik heb het nooit als twee apar-

werk?

Eén die de leiding heeft.’

‘Het bestuderen
van wetenschap
brengt mij dichter
naar God.’
Wanneer er iets mis gaat met je gezondheid, is de kans groot dat je bij een arts

woorden voor dit artikel beschikbaar zijn.

te dingen ervaren. Het hoort bij elkaar. Je

Amanda: ‘Het is natuurlijk de vraag in

De meest interessante en verrassende pas-

loopt wel tegen dingen aan. In de psychia-

hoeverre je je geloof meeneemt in je werk.

sages zijn hieronder opgetekend.

W e t e n s ch a p a l s g e s ch e n k
va n Go d

trie heb ik altijd wel een strijd met hoe het

Maar ik merk wel dat als ik weet dat ik

zit met demonen, occultisme en dat soort

christelijke mensen tegenover me heb

dingen. Daar wringt het wel eens, vooral

zitten, dat ik dan wel anders met ze kan

bij zwaar psychiatrische patiënten. Waar

praten.’

Om het gesprek te openen werd meteen

komt dat dan vandaan? Is het puur psychi-

Joost: ‘Omdat ik aan de ene kant, als radio-

de hamvraag er maar ingegooid. Is de me-

atrisch, of kijken we naar een geestelijke

therapeut-oncoloog, zo technisch bezig

dische wetenschap nu een geschenk van

strijd? We kunnen als artsen nog zoveel

ben en aan de andere kant met heel veel

God of aardse wijsheid? Het valt op dat

zeggen en prognoses stellen, maar er is er

emoties te maken heb, vormt dat de brug

zowel Amanda Honing, Cor Roubos als

maar Eén die de leiding heeft.’

die mijn werk zo mooi maakt. Toch blijft

Joost Verhoeff de wetenschap en het ge-

Joost: ‘Geloof en wetenschap zitten aan

geloof daarin een passieve benadering. De

loof niet los van elkaar zien.

elkaar vast. Ik ben blij dat we geaccepteerd

mensen moeten er zelf over beginnen. Er

Cor: ‘Of wetenschap nu een geschenk van

hebben dat de aarde niet plat is. Ik geloof

als arts over beginnen wordt als niet pro-

God is, weet ik niet. Maar wat je in de we-

dat het onze opdracht is om duiding te ge-

fessioneel gezien. Je geloof kun je niet ac-

tenschap tegenkomt, zie ik wel als een weg

ven aan alles om ons heen. Dat houdt niet

tief uitventen in het ziekenhuis.’

terecht komt. Drie van de artsen binnen onze BGH gingen met elkaar in gesprek over

naar vragen waar voor mij alleen het ant-

op bij de dieren en de planten. De grootste

Cor: ‘Dat hangt natuurlijk ook af van wat

‘medische wetenschap en het geloof’. Drie artsen met verschillende benaderingen

woord op mogelijk is dat er meer is dan dat

vooruitgang in de geneeskunde is de hygi-

je doet. Als huisarts loop ik vaker tegen

van het onderwerp. De ene keer weloverwogen, een ander keer vanuit emotie en soms
welhaast filosofisch. Het resultaat was een zeer verrassende gespreksavond.

tekst: ralph stoovÉ | Gespreksleider: maarten van de fliert | fotografie: ralph stoovÉ EN DEELNEMERS
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wij als mensen kunnen verklaren. Ook op

ëne geweest, zoals schoon drinkwater en

medisch/ethische vraagstukken aan. Bid-

de momenten waarop ik met mijn geloof

het aanleggen van riolen. Wat we daarna

den met een patiënt is voor mij wel over

in de knoei zat of zit, leidt het bestuderen

deden is meer gepruts in de marge. Sinds-

het randje van professionaliteit heen. In

van wetenschap mij dichter naar God dan

dien hebben we eigenlijk weinig extra be-

zo’n geval zou ik de persoon eerder de

het bestuderen van een theologisch boek.

reikt.’

Je duikt dan zo diep de materie in, dat je

volgende dag op de koffie uitnodigen als
broeder of zuster.’

Thuis 13

Je zou dus bijna denken dat het geloof

daan? Waarom gebeurt dit?’

ontspoorde cellen in zijn lichaam. Alleen

nauwelijks conflicten oplevert in het werk

Joost: ‘Wat is genezing? Berusting is al een

wordt het bijna altijd door je lichaam op

als arts, maar daar komt een verrassende

heel mooi eerste resultaat. Ik denk dat ik

tijd ontdekt en afgebroken. Alle cellen

wending op.

het niet zou kunnen onderdrukken om als

worden vernieuwd. We verzetten ons

Joost: ‘Als je je geloof bewust thuis moet

wetenschapper aanwezig te zijn bij zo’n

continu tegen de dood. Ik haal elke minuut

laten, is het misschien juist een constant

zalvingsdienst. Om als het ware te probe-

een paar keer adem, om te voorkomen dat

conflict; als een spanning in hoeverre je

ren die ‘code’ te kraken. Maar dan ben je er

ik sterf. Het is een continu evenwicht. Het

je geloof gevraagd of ongevraagd laat zien

dus niet als gemeentelid. Dat is voor mij

klinkt zakelijk, maar ik vind het eigenlijk

aan de patiënten.’

het moeilijke eraan.’

heel poëtisch.’

Cor: ‘Is dat niet de spanning van deze

Cor: ‘Als ik er wat over lees, dan is het een

Amanda: ‘Door die vraagstelling lijkt het

Westerse maatschappij? Ik heb een paar

wetenschappelijk onderzoek. En daarin

alsof je de twee dus helemaal scheidt. Dan

jaar in Afrika gewerkt en daar is geloof nog

trekken ze altijd de conclusie dat bidden

vertrouw je op God en kan genezing alleen

een heel normaal onderdeel van het dage-

niet helpt. Sorry. Hoewel, het helpt wel

in de kerk gebeuren. Maar je kan toch ook

lijkse leven.

voor de manier hoe je ermee omgaat en

vertrouwen op God en ook naar de dokter

Medisch/ethische vraagstukken zijn ook

het accepteert, maar het is nooit met har-

gaan? Dat is voor mij niet tegenstrijdig.

niet eenduidig te beantwoorden. Ik weet

de cijfers aangetoond dat er door bidden

Medische wetenschap is een instrument

nog dat toen ik in Harderwijk als huisarts

meer genezingen zijn of dat er minder

van God’

solliciteerde de commissie me vroeg hoe

mensen overlijden aan kanker. Mijn ant-

Joost: ‘Dat is inderdaad zoals je kinderen

ik stond tegenover euthanasie en abortus.

woord daarop is dat religie niet iets is wat

laten vaccineren én op God vertrouwen.’

Ik heb destijds gezegd dat ik tegen abortus

je wetenschappelijk kunt onderzoeken.

Cor: ‘Andersom kom ik vaker tegen. Dat

en euthanasie ben. In de loop van de jaren

Het zijn twee zulke verschillende benade-

mensen, vaak ook christenen, allerlei pre-

heb je daar gesprekken over. Maar patiën-

ringswijzen. Het moedigt me alleen niet

ventieve onderzoeken willen ondergaan

ten vullen soms zelf al in dat ze van mij

aan om te geloven in genezing door gebed.

zoals de populaire pre-scans, zonder dat

geen euthanasie hoeven te verwachten.

Ik heb in andere kerken wel eens mensen

het wetenschappelijk eigenlijk zin heeft.

Het is trouwens niet zo dat als je christen

naar voren zien komen nadat hun hoofd-

Dan denk ik wel eens bij mezelf dat ze be-

en huisarts bent, dat je dat sowieso niet

pijn weg was, maar dat ze twee dagen later

ter kunnen bidden en meer vertrouwen

doet. Er zijn genoeg christelijke huisart-

bij mij op spreekuur kwamen dat het weer

moeten hebben op God.’

sen, ook in Harderwijk, die het wel doen.

terug was. Ik wil niet dat dat een drempel

Joost: ‘Die scans bieden eigenlijk geen ver-

Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel

vormt, zodat mensen niet meer naar mijn

trouwen op solide wetenschap, maar op

eens twijfel. Laat ik de mensen soms niet

praktijk komen. Daarom wil ik dus niet bij

verleidelijke reclames. Op valse beloften.

te vroeg los als ze hierover nadenken? Het

zo’n zalvingsdienst aanwezig zijn. Aan de

Maar ook binnen de reguliere medische

kan ook wel heel gemakkelijk zijn om te

andere kant heb ik ook iemand gekend die

wetenschap zie je dat. Binnen de oncolo-

zeggen: ‘Het mag niet van God, dus ik doe

COPD (red: een chronische longaandoe-

gie hebben farmaceuten een aantal enorm

het niet.’ Als het je eigen vader of moeder

ning) had en die na zo’n dienst was gene-

dure medicijnen ontwikkeld en dat gaat

is, ga je toch genuanceerder denken.’

zen. Het kwam niet meer terug. Collega’s

via de media rond. Misschien hebben maar

zeiden dat ze kennelijk een verkeerde dia-

zes procent van de mensen baat bij die

G e n e z i n g d oo r g e b e d

gnose hadden gesteld. Toen werd ik wel

middelen. Daarmee creëren de farmaceu-

Hoe kijken jullie als medische weten-

een beetje pissig en zei ik tegen ze dat ze

ten echter wel een enorme verwachting

schapper naar een zalvingsdienst zoals we

ook moeten accepteren dat er meer is dan

bij mensen zonder dat dat reëel is.’

in de BGH laatst hadden? Kunnen jullie

alleen hun kennis. Dan spring ik wel in de

De theorie is soms zo duidelijk en fijn

als medische wetenschappers geloven in

bres voor het geloof.’

zwart-wit, de praktijk is dat niet. Maar

Welkom

in de
gemeente

Esther van Wilgenburg

Mischa Ezinga

gedoopt op 24 september 2017

gedoopt op 24 september 2017

Nina Elisabeth

Suze

geboren op 27 augustus 2017
dochter van Bert & Sophie Koekkoek

geboren op 4 oktober 2017
dochter van Robin & Simone Rekers

Mattijs en Jantina ter Veen

Sikko de Jong

geloof kan samengaan met wetenschap,

genezing door gebed?
Amanda: ‘Oh jawel. Dan zet je het wel

V e rt r o u w e n

de kunst is vooral om die samenhang op

helemaal apart van je wetenschap. Als de

Kan een mens genezen door alleen te ver-

de juiste manier te zien en te beleven. En

psychiatrische hulpverlening eens geen

trouwen op God?

dat is een levenslange zoek- en belevings-

resultaat geeft, dan denk ik wel eens: Heer,

Joost: ‘Ik denk dat we continu aan het ge-

tocht.

ik weet het niet meer. Waar komt dit van-

nezen zijn. Iedereen heeft op elk moment

Monique Korver - van Ommen
David, Aleysha, Suzanna en Liza
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welkom

Bas en Geke van Kooten
Sophie

Nico van Wilgenburg
David

Thuis 15

De verbouwing van de Open Hof (deel 2)

g r ot e z a a l
In de grote zaal staat een deel van de
meubels te wachten op gebruik.

kelder
Licht en ruimte ... ook
in de kelder is daaraan

verder bouwen
aan ons nieuwe
huis
I n jul i deden w e het een b eetje

gewerkt.

buiten

keuken

Alle stenen weer netjes in patroon ...

De keuken ondergaat een totale verandering.

rustig aan , ma ar i n august us en
sep tember is er har d gew er kt
d oor veel vr i jw i lli ger s . Ver b o uw
en n ieu wbouw zi jn nu b i jna klaar.
K a n t oo r
tekst: geertje plug | fotografie: tÜnde snijders en geertje plug

De hal en het kantoor
worden lichte ruimtes.

naam
De naam blijft, maar of deze

samen

letters nog terugkomen ...?

Schilderwerk in de nieuwe
foyer.
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Thuis 17

Kinderkamp in Moldavië

Moldavië is
geworteld in
ons leven
tekst: marjolein schrijver | fotografie: nienke pilon

Tw ee ja ar geleden w e rd h e t laat st e ki n d e rkam p van ui t o nze
gemeent e geo r gan i se e rd . D e z e z om e r i s e r w e e r e e n g roe p
naar Mo ldavi ë v ert rokke n : J ac c o e n San d ra E n g e lg e e r, L iv iu
Pavalas en Ni enke e n K ari n P i lon . I k sp rak m e t L i vi u e n N i e nk e
ov er hun t i jd en hun li e f d e voor d e ki n d e re n e n M oldavi ë .
Wat fijn om jullie te spreken over jullie tijd in Moldavië. Hoe hebben jullie het daar gehad?
Nienke: ‘Het voelde als thuiskomen, heel bijzonder.
We hebben zoveel meegemaakt in een week. We
hebben het dorp waar we eerdere jaren zijn geweest (Ţînţăreni) bezocht om de mensen te laten zien
dat we aan ze denken. Ook hebben we bekenden

Wij
wilden
juist de
druppel
op de
gloeiende
plaat zijn
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ontmoet. Het kinderkamp hebben we in een dorpje
Bulboaca georganiseerd.
Ik weet nog dat jij, Nienke, twee jaar geleden een
noodkreet kreeg. Hoe ging dat dit jaar?
Nienke: ‘Dat was weer zo. Ik was met Sandra naar
de presentatie van Sam Zwangerman op 27 maart
in de Open Hof. We hoorden dat er geen kinderkamp
was en hadden allebei op ons hart om daar iets aan
te doen. Mijn moeder wilde ook mee, toen volgden
Jacco en Liviu.’
Liviu: ‘Bij mij begon de vlam opnieuw te branden om
weer te gaan. Ik was in april nog geweest, maar wilde heel graag weer.’
Nienke: ‘Moldavië ligt ons zo aan het hart.’
Liviu: ‘Het land en de mensen zijn geworteld in mijn
leven, dat gaat nooit meer weg.’
Bijzonder om te horen dat het zo leeft bij jullie. Waar
komt jullie passie voor Moldavië vandaan?
Liviu: ‘Je bent daar, je leeft mee. Je leest geen krant,
je kijkt geen film. Het is echt. Het is een klik die je
voelt. Ik zag het ook bij Nienke ontstaan de eerste
keer dat ze mee was, in 2011. Terwijl je met de kinde-

Jacco, Nienke, Alex (tolk), Veronika (tolk), Karin, Sandra, Liviu, Rodica (tolk)

ren bezig was, wist ik zeker dat je het nooit
zou vergeten.’
Nienke: ‘Klopt, maar ik wist toen nog niet
dat ik nog een keer zou gaan. Die eerste
reis was ik best jong, vijftien, maar toch…
Ik kreeg het op mijn hart dat ik moest gaan.
Ik had daar zo’n mooie tijd met de mensen
en de kinderen. De kinderen hebben mijn
hart gestolen. In 2011 zijn we voor het eerst
met Tafeltje-dek-je mee geweest. Ik weet
nog dat het steeds stiller in de bus werd.
Het is zo triest wat je ziet, maar ook mooi
om het te doen. Ilie (Coada, oprichter van
Bethania. Bethania is de partnerorganisatie waar Hart voor Moldavië mee samenwerkt, red.) zei tegen ons: ‘Wat mooi
dat jullie zijn teruggekomen. Dat doet
ons goed.’ Je beseft dat je een druppel op
de gloeiende plaat bent. Ondanks dat het
maar een week zou zijn, had ik het verlangen om weer te gaan. Juist om de druppel
op de gloeiende plaat te zijn.’
En hoe was het kinderkamp?
Nienke: ‘Weer zo mooi. Fijn om de kinderen
te zien en horen lachen. Bijzonder hoe blij
ze zijn met de kleinste dingen.’
Liviu: ‘Je ziet dat het de kinderen goed
doet. Eindelijk gaan ze met een volle maag
naar huis. Die week kregen ze lichamelijk
en geestelijk voedsel. Ook al verandert er
maar één kind, dan ben ik daar zo blij mee.
Ik wil graag investeren in de groei van de
kinderen en in de liefde van God.’
Nienke: ‘Met z’n allen hadden we van tevoren afgesproken dat we ons niet heel strak

aan het programma zouden houden. We
kozen er bewust voor om echt de tijd te
nemen als de kinderen dat nodig hadden.
Hoe hebben jullie God ervaren die week?
Nienke: ‘God werkte zo door het hele team
en de tolken heen. Zo’n leuke groep, we
hebben gehuild van het lachen.’
Liviu: ‘Ik vroeg op de afscheidsavond aan
een meisje: ‘Vertel je ouders eens over
het verhaal van Jona?’ Van begin tot eind
wist ze alles te vertellen. Zo bijzonder. Dat
maakt je trots.’
Nienke: ‘Tijdens de week hebben we een
jongen leren kennen die zo blij was dat
we er waren. Elke dag knuffelde hij ons.
De laatste avond was hij ontzettend verdrietig en moest hard huilen. Ik wilde hem
troosten, maar spreek geen Roemeens. Ik
vroeg aan Liviu: ‘Wil je tegen hem zeggen
dat het goed komt?’ Ik wilde nog meer zeggen, maar kon de woorden niet zo snel vinden. Liviu zei van alles tegen de jongen en
later vroeg ik aan Liviu wat hij had gezegd.
Liviu zei precies wat ik dacht, namelijk dat
God bij die jongen is en dat Hij die jongen
ziet. Zo bijzonder.’
Wat voor impact heeft zo’n reis op je?
Nienke: ‘Voor mij werkt het heel erg versterkend voor mijn geloof. Soms zie je God
niet altijd in de sleur van het dagelijks leven. Daar wel, ook in kleine dingen. God is
daar aan het werk, Hij laat ze niet los.’
Liviu : ‘Daar zijn, is opnieuw wakker worden
en beseffen dat je niet moeilijk moet doen

in je relatie met God. Wij maken sommige
dingen onnodig moeilijk. Je mag bij God
zijn, zoals je bent, met al je gebreken. Naar
het kinderkamp ging ik niet voor mezelf,
ik ging om te dienen. Het gaat om de kinderen. Ik probeer Jezus daarin te weerspiegelen. Hij was er voor ons, Hij heeft
ons niets gevraagd, maar alles gegeven.
Hij was zo’n voorbeeld. Dat mag je voelen in de afstand met God, die is namelijk
zo klein. Het leert mij om niet moeilijk te
doen, niet te oordelen.’

Ook al verandert er
maar één kind, dan
ben ik daar zo blij
mee
Wat hopen jullie tijdens jullie volgende reis
te bereiken?
Nienke: ‘Ik hoop dat we de volgende keer
met een grote groep tieners en volwassenen mogen gaan en dat we al vroeg de reis
voorbereiden, zodat het steeds meer gaat
leven in de gemeente. En dat het contact in
dit dorpje versterkt, zodat we meer mooie
dingen mogen doen.’
Liviu: ‘Het lijkt mij mooi om een tienerprogramma op te zetten. Tieners zijn daar
niet betrokken in de kerk. Eerder hebben
we gezien dat door een klein programma
de tieners naar de kerk komen. Het is een
kleine investering, maar zo waardevol
voor de toekomst.’

Thuis 19

facebook

Gelezen op

facebook

HJ Vatography
27 augustus

Jaarthema BGH: de tien geboden als lichtpunt waar Jezus
kleur aan geeft. Demonstratiemodel van onze natuurkundige Tallin.

Henk

24 augustus

De kerk, een bron van ergenis én van liefde. Zullen wij voor
de laatste gaan?

Iris

5 augustus

Henriette

Het is alweer een paar dagen geleden dat we terugkwamen van TeenStreet... maar ik ben nog steeds aan het
nagenieten van de vele leuke, mooie en inspirerende momenten!

Jawel ook de Bèta-club een afsluitende bbq Ralph Stoové
home. Genieten en heeeel veel blindemannetje en verstoppertje spelen....

Weisje
14 juli

Kila middagen. Ook BGH mensen deden mee. Leuk!

cartoon

2 juli

