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dat iedereen de Bijbel op zijn eigen manier beleeft 
en dit ook uitdraagt, vind ik bijzonder om te lezen. 
sommigen doen dat door creatief met een stuk 
tekst bezig te zijn en anderen door de Bijbel uit 
te delen. Ook de manier waarop de Bijbel gelezen 
wordt, verschilt weer per persoon. de ene leest 
meerdere vertalingen om een vers tot het diepst te 
kunnen beleven en doorgronden, terwijl een ander 
graag de grondtekst ernaast houdt. 

in het inspirerende interview met zwaantje proef je 
haar verlangen om dicht bij god te leven. elke dag 
start ze haar dag met de Bijbel en bij elk stuk tekst 
vraagt ze zich af hoe dat past bij de vragen die zij 
heeft. david sies vertelt je meer over de keuze voor 
dit thema en ook over hoe zijn eigen Bible Challenge 
verloopt. Ook is het mooi om de bijzondere Bijbels 
van verschillende gemeenteleden te zien en de ver-

halen die hierachter zitten te lezen. 
Mooi om te lezen dat het woord van god leeft. dat 
het wat met mensen doet. Misschien is dat ook wel 
het antwoord op mijn vraag: laat de Bijbel je raken, 
ervaar de woorden, laat ze op je inwerken en geef ze 
een kans om iets in je leven te doen. 

daarnaast hebben we nog een aantal andere mooie 
reportages. zo lees je in dit nummer bijvoorbeeld 
meer over het fijne en bemoedigende vrouwen-
weekend en over het dankbare werk dat joy4jesus 
elke week verzet.

ik wens je veel leesplezier en hoop dat dit nummer 
je inspireert! 

Hartelijke groeten,
Marjolein schrijver

B ov ensta a nde v ra ag kwa m a ls eerste B ij  me op toen w e dit thema kozen voor 

deze editie va n thuis.  het is  een v ra ag die me B ezighoudt,  ma ar waar ik zelf 

niet a ltijd a ntwoord op ka n gev en…

De Bijbel beleven, 
hoe doe je dat?
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Het zendingsverhaal van Zwaantje be-

gint in Heidebeek bij een bijeenkomst 

van de Frontlinie zending. ‘Er was daar 

een vrouw die wilde evangeliseren in 

de sloppenwijken in Malawi,’ vertelt 

Zwaantje. ‘Ze beschreef wat ze van plan 

was en liet foto’s zien. Ik zag foto’s van 

vrouwen in een kring daar en zag mezelf 

daar echt tussen zitten. In mijn hart voel-

de ik dat ik daarheen moest gaan.’ 

Eenmaal thuis bad Zwaantje of dit het 

pad was dat God met haar wilde gaan. ‘Ik 

kreeg al snel een teken dat dit Gods plan 

was,’ vertelt ze glimlachend. ‘Op een 

scheurkalender zag ik bij de vertrekda-

tum van het project in de sloppenwijken 

de volgende tekst staan: “God roept u”. 

Dat raakte me in mijn hart en was voor 

mij de bevestiging.’ 

e Va n g e l i s e r e n  i n 
s l O p p e n w i j k e n
Zwaantje heeft twee jaar in de sloppen-

wijken gewoond en gewerkt. ‘Een bij-

zondere tijd, maar er waren zo veel men-

sen. Er was zo veel nood… ik kreeg steeds 

meer het verlangen om ergens te worte-

len en diepgaande relaties op te bouwen. 

Daarom ben ik naar Chiwaya gegaan. 

Hier heb ik dertien jaar gewoond tussen 

de mensen en heel veel opgebouwd. Als 

ik terugkijk op wat God daar allemaal 

heeft gedaan, word ik er stil van: er zijn 

mensen bekeerd, gemeenten gesticht en 

heel veel mensen hebben een DTS ge-

daan. Prachtig.’ 

Ontzettend dankbaar is Zwaantje als ze 

terugkijkt op de tijd in Chiwaya. Toch 

heeft ze er samen met het echtpaar waar 

ze mee samenwerkt, Joseph en Violet, 

voor gekozen om ergens anders opnieuw 

te beginnen. Zwaantje knikt. ‘We merk-

ten dat de mensen in Chiwaya heel af-

hankelijk van ons werden. Dat is één van 

de redenen dat we ervoor kozen om naar 

Nsanama te gaan. We laten de mensen in 

Chiwaya met een gerust hart achter. De 

Heilige Geest leidt hen nu. Het is goed 

om hen aan de Heer over te laten.’ 

r O e p i n g
Samen met Joseph en Violet ging Zwaan-

tje op zoek naar Gods plan: ’We vroegen 

ons af: Welke groep is nog niet bereikt 

door het evangelie? Al snel kwamen we 

uit op de Yao mensen. Hiervan is nog 

93% onbereikt. Joseph en Violet wisten 

al snel dat dit hun roeping was, maar ik 

vond het geen gemakkelijk besluit om al 

mijn relaties en vrienden achter me te la-

ten. Daarom ben ik blijven bidden en heb 

ik gevraagd aan God of dit ook Zijn plan 

was voor mij. Uiteindelijk kreeg ik be-

vestiging dat ik met Joseph en Violet mee 

moest verhuizen naar de Yao mensen in 

het Machinga district. Ik kreeg de volgen-

de tekst van God: Handelingen 11:12a: 

“En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen 

moest medegaan zonder bezwaar te ma-

ken.” Dit ontroerde me en was voor mij 

het teken dat ik ook mee moest gaan.’ 

g O d  i s  a a n  H e t  w e r k
Nu ze een paar jaar in Nsanama woont, 

ziet ze hoe God aan het werk is: ‘Het 

geloof verandert het leven van mensen 

echt drastisch en dat zie ik gebeuren. Zo 

is er een man in het dorp die zich altijd 

bezighield met hekserij. Hier verdiende 

hij ook veel geld mee, maar zijn huwelijk 

was slecht en hij was vaak betrokken bij 

gevechten. Doordat hij tot geloof is geko-

Als ik terugkijk op 
wat God allemaal 
heeft gedaan in 
Malawi, word ik 

er stil van.

s in ds  1995 wer kt zwa a n tje in  ma l awi v ia  jeugd met een opdraCht: 

’ ik  v er l a n gde o m mijn  l ev en  te del en  en  ov er  jezus te vertellen. 

en  een en twin tig ja a r  l ater  ka n  ik zeggen  dat ik het erg naar m ijn 

zin  heB .  ik  ho ud va n  de een vo ud va n  het l ev en ,  de openheid van de 

men s en  en  ho e ze me uitn o digen  o m deel  uit te ma ken van hu n gez in.’ 

tekst: MarjOlein sCHrijVer | fOtOgrafie: eigen fOtOgrafie
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Het is mijn 
verlangen 
de Bijbel 
levend te maken

zwaantje evangeliseert in Malawi

h o e  v e r s ta  j e 
g o d s  s t e m ?

‘sinds mijn dts tijd houd ik een dag-
boek bij. Hierin schrijf ik op wanneer 
god tot mij spreekt. teksten die ik 
mooi vind, plak ik erbij en ook ge-
beden schrijf ik op. ik lees via het 
principe ‘discovery Bible study’. dit 
betekent dat ik me bij elke passage 
in de Bijbel afvraag: “Hoe spreekt 
god mij hier toe? Hoe past dit bij 
de vragen waar ik me mee bezig 
houd?” natuurlijk vind ik niet altijd 
direct een antwoord, maar ik houd 
alles bij in mijn dagboek en als ik 
dan teruglees, zie ik dat god echt 
tot mij spreekt.’



men, is hij een andere man geworden: hij is hele-

maal gestopt met de hekserij en vecht niet meer. 

Zijn vrouw was eerst sceptisch, maar getuigt nu 

van hun goede huwelijk en heeft zich drie jaar la-

ter ook laten dopen. En anderen zien ook dat hij 

is veranderd. Mensen komen nog steeds naar hem 

toe met geld voor hekserij, maar hij weigert het 

geld en stuurt ze weg. Dat laat zien dat hij echt een 

ander mens is en dat God hem heeft veranderd 

van binnenuit. Ik hoop ook dat deze mensen gaan 

getuigen en hun geloof uitspreken naar anderen. 

Langzaam verdwijnt de duisternis uit dit dorp en 

dit gebied. Satan verliest terrein.’ 

B e l i e V e  i n  Y O u r  d r e a M
Zwaantje heeft het verlangen om steeds meer 

vreugde en blijdschap te brengen in het dorp. Ze 

is de laatste tijd erg bezig met een stukje land ach-

ter haar huis. ‘Ik zou dit stukje land zo graag wil-

len gebruiken om er een fijne plek voor kinderen 

van te maken. Veel kinderen lopen hier doelloos 

rond. Het is een droom van mij dat kinderen daar 

mogen spelen en dat ik daar met vrouwen of ge-

zinnen mag praten. Juist praten met een echtpaar 

of een heel gezin is belangrijk bij het tot geloof 

komen. 

Met de droom om iets te doen met het stukje land 

in haar achterhoofd, was Zwaantje aan het lezen. 

‘Ik lees veel stukken in meerdere Bijbelvertalin-

gen, omdat het mooi is om te lezen hoe bepaalde 

stukken verwoord zijn in verschillende vertalin-

gen. Tijdens het lezen van Jesaja 60 in de vertaling 

‘The Message’ (de Boodschap, red) kwam ik de 

volgende tekst tegen: 

“You’ll name your main street Salvation Way, 

and install Praise Park at the center of town.” (Je 

zult je hoofdweg Weg van Verlossing noemen en 

een Park van Lofprijzing bouwen in het stadscen-

trum, red). 

‘Zo mooi om te lezen dat mijn verlangen voor de 

plannen die ik heb,  wordt bevestigd. Soms heb ik 

wel twijfels over wat de juiste weg is. Later kwam 

ik nog een andere tekst tegen, gebaseerd op 2 Sa-

muël 7:3: “Believe in your dream”. Het bemoedigt 

mij zo dat God spreekt en antwoord geeft op ge-

beden.’ 

l e z e n  M e t  e e n  z O e k e n d  H a r t
Zwaantje ervaart vaak de kracht van de Bijbel. ‘De 

Bijbel is Gods woord tot mij. Elke dag begin ik met 

de Bijbel. Ik zet er tijd voor apart en lees ook met 

een zoekend hart, zodat ik antwoorden vind op de 

vragen waar ik voor bid. De Bijbel lezen is zo be-

moedigend. Ik werk nu naar het kerstverhaal toe 

en daarin lees je dat Elizabeth onvruchtbaar en 

oud was en toch zwanger werd, Maria werd zwan-

ger ondanks dat ze geen gemeenschap had met Jo-

zef… Dan denk ik: Dat is de God die wij dienen, 

die ik dien. Hij doet dingen die wij niet kunnen. 

Ook in Malawi.’

toen ik ergens voor de zomer hoorde wat het thema voor dit jaar zou worden, had ik 
eerlijk gezegd wel een beetje een dubbel gevoel. 

V e r w a C H t i n g e n
aan de ene kant was ik blij en werd ik enthousiast over de beoogde aandacht voor 
de Bijbel en het belang om die ook daadwerkelijk te lezen. ik vond het thema goed 
geformuleerd, mooi passend bij de tijd waarin we leven. Maar daar zat tegelijkertijd 
mijn ongemakkelijke gevoel.  Beleven gaat zo snel over ons gevoel. en we willen en 
moeten tegenwoordig al overal wat bij beleven, willen we het relevant en de moeite 
waard vinden. Om moe van te worden af en toe. en wat als je nu niets beleeft of voelt 
bij het lezen van die Bijbel? is de Bijbel dan niet waar of ligt het dan aan jou?  Met het 
woord  ‘beleven’  scheppen we misschien wel onbedoeld torenhoge verwachtingen 
die niet altijd, of misschien wel vaak niet, waar gemaakt kunnen worden.  Met het 
gevolg dat we teleurgesteld raken en niet meer gaan lezen. terwijl het juist gaat om 
het luisteren naar de woorden van de ander, van god. 

M Y s t e r i e
Moeten we dan al onze verwachtingen en verlangens naar beleving laten 
varen, wanneer we de Bijbel lezen? nee, dat hoeft niet, want de Bij-
bel is nu ook weer niet geschreven als alleen maar een studieboek, 
waardoor alleen maar ons verstand wordt aangesproken.  er schuilt 
een mysterie in het feit dat god tot ons spreekt in menselijke taal. taal 
is iets geks. Het brengt informatie over, maar niet alleen dat. woorden, 
zinnen kunnen ons op veel manieren raken. ze geven ons bijvoorbeeld in-
zicht, troosten ons in verdriet en bemoedigen ons wanneer we bang zijn. 
taal leeft. gods woorden leven en niet alleen omdat het taal is, maar ook 
omdat het woorden van god zijn, die de geest gebruikt om ons levend te 
maken en te leren leven zoals god het ooit bedacht heeft. 

O n z e  k e u z e
die levend makende uitwerking van gods woord kan pas plaatsvinden als 
we lezen, durven te luisteren en ons laten beïnvloeden door die woorden. en 
dat begint meestal niet met een ervaring. Het begint gewoonlijk met onze 
keuze om te lezen, om daadwerkelijk stil te worden om te kunnen luisteren. 
luisteren naar de  schepper van hemel en aarde, bereid zijn om te ontvangen 
en te doen wat Hij ons vraagt. dan pas komt er beleving. niet in de zin dat je van 
alles moet of gaat voelen. dat zou kunnen, maar is niet per se nodig. Maar in 
de betekenis dat gods woorden van je hoofd naar je hart gaan en zo je leven 
positief beïnvloeden. god spreekt en is aanwezig.

laten we weer of voor het eerst gaan lezen! niet om te ervaren, maar om 
daadwerkelijk te leven!

paul plug

Beleef je BijbelGebeden en Bijbelverzen houd 
ik bij in mijn dagboek en als 
ik dan teruglees, zie ik dat 

God echt tot mij spreekt.

De Bijbel is Gods 
woord tot mij. Elke 
dag begin ik er 
daarom mee.

j o y 4 j e s u s  z a m e lt  g e l d 
i n  v o o r  z wa a n tj e s 
s p e e lt u i n

zwaantjes verlangen om van het stukje land 
achter haar huis een speeltuin te maken, 
wordt steeds meer werkelijkheid. in 2017 
zal het collectegeld dat elke zondag wordt 
opgehaald in groep 1 tot en met 6 speciaal 
bestemd zijn voor ‘zwaantjes speeltuin’.

column
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h e t  B e g i n t 
g e w o o n l i j k  m e t 

o n z e  k e u z e  o m 
t e  l e z e n .



tekst ralpH stOOVÉ | fOtOgrafie: ralpH stOOVÉ
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waarom doen we de Bible Challenge in de Bgh?
‘ik merk dat kennis van de Bijbel tegenwoordig ach-
teruit gaat. Binnen de BgH kennen we ook weinig 
catechisatie. een voorbeeld is het feit dat mensen 
soms nauwelijks meer weten waar ze welk Bijbel-
boek kunnen vinden en waar dat over gaat, niet 
alleen jongeren. de Bijbel is echter wel de basis. 
Ook op ethisch vlak, zoals bij het nemen van beslis-
singen. de Bijbel leert je wat goed of niet goed is. 
daarbij kan je denken aan onderwerpen als kerk-
gang en seksualiteit. als dat fundament niet goed 
is, dan kan je snel verdwalen en wordt het maken 
van goede keuzes lastiger. Met de Bible Challenge 
willen we als raad iedereen aanmoedigen om in de 
Bijbel te lezen.

Bovendien sluiten we aan bij het Bijbeljaar 2016, 
waarin stilgestaan wordt bij de Bijbeluitgave die 
erasmus in 1516 publiceerde. door zijn uitgave van 
het griekse nieuwe testament kon het nieuwe tes-
tament weer gelezen worden in de taal waarin het 
geschreven was. dat was in die tijd wereldnieuws. 

Maarten luther werd door deze Bijbel geïnspi-
reerd. een jaar later zou luther met zijn 95 stellin-
gen de reformatie starten.’

dus eigenlijk zou iedere Bgh-er mee moeten 
doen?
‘ik wil juist wegblijven bij het ‘moeten’. Verplichting 
werkt niet voor me. daar gaat het namelijk niet om. 
Het gaat om het aanwakkeren van je honger. Vraag 
jezelf af hoe je die honger krijgt. wat is jouw verlan-
gen? zoek daarbij naar manieren van lezen die bij je 
passen. iedereen leest met een eigen uitgangspunt. 
elke fase in je leven zorgt voor een andere manier 
van lezen. als ik een oude preek van mezelf pak, 
dan lukt het me ook niet om die nu weer zomaar te 
gebruiken. ik heb inmiddels een ander leven, een 
andere fase met andere behoeftes. god spreekt op 
andere manieren tot me dan toen. gelukkig maar, 
anders wordt de Bijbel iets heel statisch en is er 
geen kans dat god je verrast en dat het je geloofsle-
ven verdiept. niet dat god verandert. Hij is zo groot 
en ondoorgrondelijk, dat je altijd nieuwe kanten van 

H e t j a a r  2 0 1 6  H e e f t i n  d e  B g H  a l s  t H e M a  ‘ B e l e e f  j e  B i j B e l’.  B e n  j i j 

O O k  z O  B e n i e u w d   n a a r  H O e  O n z e  VO O r g a n g e r  H i e r M e e  O M g a at ? 

i k  O O k !  da a r O M  i n  d e z e  e d i t i e  Va n  t H u i s  g e e n  C O l u M n  Va n  daV i d 

s i e s ,  M a a r  e e n  V e r s l ag  Va n  H e t g e s p r e k  dat i k  M e t H e M  H a d 

OV e r  z i j n  i d e e  Va n  d e  B i B l e  C H a l l e n g e .

Zoeken naar 
nieuwe uitdagingen
van het Bijbellezen

david sies vertelt over de Bible Challenge

Hem ontdekt.’

en wat kunnen we dan met die kennis?
‘dat is de volgende stap van het thema, 
dat we volgend seizoen oppakken: leef 
je Bijbel. want dat je iets denkt te ken-
nen, wil nog niet zeggen dat je dat ook 
doet. ik bedoel daarmee te zeggen dat 
wat je doet wel een lijntje moet hebben 
met de Bijbel. anders krijgen we een 
‘goed-doen-cultuur’ zonder grondslag, 
waarmee het maken van keuzes geen 
fundament heeft. de één is nog aan 
het zoeken naar de basis en de ander 
is wellicht al verder. toch moet je nooit 
denken het allemaal wel te weten. Blijf 
openstaan voor nieuwe dingen.’

hoe lees jij eigenlijk?
‘Op dit moment luister ik vooral via een 
app waarin schriftlezingen van elke dag 
verpakt zijn in kleine liturgietjes. dat is 

nieuw voor me. doordat ik luister, moet 
ik mezelf dwingen om goed geconcen-
treerd te blijven. ik houd ervan hoe het 
woord is ingepakt en hoe anderen daar 
uitleg aan geven. ik ben daarin niet heel 
gestructureerd. ik gebruik ook veel dag-
boeken die passen bij een jaargetijde. 
ik ontdek graag nieuwe manieren van 
Bijbellezen.’

zit er verschil in hoe je de Bijbel leest 
voor jezelf en voor je werk als voorgan-
ger?
‘nee en ja. Het kan niet anders dan dat 
de tekst van de Bijbel waar ik mee be-
zig ben voor een preek elke keer door 
me heen gaat. Het zou schizofreen zijn 
wanneer ik dat los van elkaar kon zien. 
aan de andere kant is de manier waarop 
ik lees voor een preek veel meer naar 
buiten gericht, terwijl wanneer ik voor 
mezelf uit de Bijbel lees dat meer harts-

gericht is. dat gaat veel dieper naar bin-
nen, zoals over mijn persoonlijk strijd en 
overwinningen.‘

wil je jouw Bible Challenge delen?
‘ja hoor, mijn Bible Challenge is om een 
aantal psalmen uit mijn hoofd te leren. 
door de tekst als het ware te graveren 
in mijn leven, blijft het dicht bij me. ik 
kan daardoor meer van de tekst bele-
ven, doordat het woord dan nog meer 
in mijn leven spreekt. soms probeer 
ik Bijbelteksten ook in het grieks te 
leren. een vreemde taal dwingt je om 
er anders naar te kijken. de nadruk ligt 
soms op andere dingen in de tekst. Het 
is enorm boeiend om zo op een andere 
manier met de grondtekst bezig te zijn. 
dat geeft mij weer nieuwe inzichten. 
zoek dus naar een manier die bij je past, 
zodat het woord echt binnenkomt in je 
leven.’
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Beleef je Bijbel

2016/2017

Uw woord is 

volkomen zuiver,

uw dienaar 

heeft het lief. 

(Psalm 119:140)

Als dat 
fundament 
niet goed 
is, dan 

kan je snel 
verdwalen 
en wordt 

het maken 
van goede 

keuzes 
lastiger.

Elke fase in je leven 
zorgt voor een andere 

manier van lezen.
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Elke week de Bijbel 
beleven

n e t  B e g O n n e n
lisette van ’t slot heeft net haar allereerste joy-
4jesus-les erop zitten in groep 1-2. ‘Mijn eigen kin-
deren mogen genieten van het kinderwerk, dan wil 
ik daar zelf ook graag een steentje aan bijdragen. 
ik vind het ook heel belangrijk om het geloof door 
te geven. Het was hartstikke leuk! en je leert er 
zelf ook heel veel van. als je het bijvoorbeeld best 
spannend vindt om hardop te bidden, kun je dat hier 
leren.’ jenny van den Brink vult aan dat dat ook geldt 
voor de tieners die haar helpen in de groep. ‘ik pro-
beer ze te stimuleren. als ze dat willen, doen zij een 
deel van de les. Maar het hoeft niet. en ondertussen 
genieten ze mee van de uitleg van het geloof voor 
kleuters. wat ze in de kerk soms niet snappen, be-
grijpen ze hier.’

f i j n e  g r O e p
‘kinderen zijn zo puur! ik houd van kinderen,’ vertelt 

Carin van ’t ende na de les in groep 3-4. ‘ik wil heel 
graag aan elk kind meegeven dat je er mag zijn. 
daarom probeer ik echt contact te maken met de 
kinderen. dat lukt de ene keer beter dan de andere. 
de groep is wel eens twee keer zo groot geweest 
als nu. dan was het echt zoeken hoe ik het beste 
met de kinderen kon omgaan. dat is niet altijd ge-
makkelijk. gelukkig hebben we dit jaar een hele fijne 
groep.’ Carin doet deze taak nu een jaar of vijf, team-
genote Marianne kuiper iets langer. ‘Mooi hè, dat ze 
vertellen wat ze beleven. en vandaag hebben een 
paar kinderen hardop gebeden in de kring.’

i n H O u d  M e e g e V e n
arjan Brouwer is meester in groep 7-8. ‘de Bijbel-
se verhalen, de inhoud doorgeven, dat vind ik heel 
belangrijk. Ook omdat kinderen tegenwoordig op 
school veel minder Bijbelverhalen horen dan wij 
vroeger. straks gaan ze naar de middelbare school, 

Ik wil heel graag aan 
elk kind meegeven: je 
mag er zijn.

tekst: geertje plug | fOtOgrafie: CHristiaan kats

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 sChijnwerper:  wat doen de leden 

van het team,  waarom doen ze het en 

wat vinden ze zo mooi  aan hun team? in 

dit nummer ler en we een team kennen 

dat wekelijks de BijBel ‘Beleeft’  met 

kinderen:  het joy4jesus-team. 

   met kinderen

h e t  j o y 4 j e s u s -
t e a m

 achterste rij v.l.n.r.: Marianne 
kuiper, stein pilon, annelies 

Hannessen, andré van de ridder, 
frank de Vries, jacob Hannessen, 

arjan Brouwer, arjen robbe-
mond, roelof Vlieg, tallin tempel-

man, joost Verhoeff, rynco pierik.
Voorste rij v.l.n.r.: géliene van de 

ridder, daniëlle van dommelen, 
Marieke westerbroek, Mariëlle 

robbemond, anja roubos, Veerle van 
de Velde.

Op de foto ontbreken: jenny van den 
Brink, lisette van ‘t slot, naäma Vrolijk, 

esther noorman, Mirjam de Vries, Carin 
van ‘t ende, daan kattouw, guy kaper, 
willeke Haak, arjet Borger, jacqueline 
Hoekman, astrid kats, gerrit willem 
westerink en Michiel Brouwer.

dan komt er zoveel op hen af. ik wil ze 
nog zoveel mogelijk meegeven. Het 
leuke van deze leeftijd is dat je echt 
met de kinderen in gesprek kunt gaan, 
tenminste, dat probeer ik. Het hangt 
een beetje van de groep af of het ook 
lukt.’ wat arjan ook aanspreekt in dit 
werk is het samenwerken met tieners. 
‘ik werk nu samen met Bo schuil en 
met Michiel, mijn eigen zoon. Hij zocht 
een plek om zijn maatschappelijke 
stage voor school te doen. toen is hij 
mij gaan helpen, en hij is gebleven. zo 
mooi om te zien hoe hij voor die groep 
staat… het gaat hem goed af. en zijn 
belevingswereld ligt dicht bij die van 
de kinderen. ik geniet er echt van dat 
tieners die een aantal jaren geleden bij 
mij in de groep zaten, nu gedoopt zijn 
en deze taak hebben.’ 

a l  B i j n a  d e r t i g  j a a r
jenny van den Brink doet al bijna dertig 
jaar kinderwerk. ‘ik vind het nog altijd 

leuk,’ zegt ze. ‘ik leid de kleutergroep, 
die leeftijd ligt me goed. ik houd ervan 
om de eenvoud van het geloof aan de 
kinderen door te geven. ik hoop dat 
kinderen bij jezus blijven, dat ze het 
geloof in god vasthouden, wat er later 
op hun levensweg ook gebeurt. de ge-
meente is daarin heel belangrijk, maar 
jezus is het allerbelangrijkst!’ jenny 
ziet de kinderen een keer per maand 
bij joy4jesus, maar kan toch een band 
met hen opbouwen. ‘soms komt een 
kind bij de koffie naar me toe voor een 
knuffel. in de groep vertellen ze soms 
wat hen bezighoudt, en daar bidden 
we dan voor. sommige kinderen zeg-
gen in het begin niets. Het is mooi als 
ik na een tijd toch hun vertrouwen win 
en ze wel iets durven te vertellen. ik 
zal dat vertrouwen nooit beschamen.’

o v e r  d i t t e a m

•	 Het team voor groep 1 tot en 
met 8 bestaat uit 32 mensen.

•	 de kinderen zijn ingedeeld in 
vier groepen.

•	 Voor de groepen 1-2, 3-4 en 5-6 
is er elke zondag joy4jesus.

•	 groep 7-8 blijft elke tweede 
zondag van de maand in de 
dienst bij de volwassenen.

•	 joy4jesus maakt in alle 
groepen gebruik van de 
lesmethode Vertel het maar.

•	 drie keer per seizoen is er een 
‘juist voor jou’ kinderdienst 
voor groep 1-4 en groep 
5-8. deze diensten worden 
georganiseerd door een apart 
team, dat we een volgende 
keer graag voorstellen.

team



smalle,  donkere wegen Brengen ons door de veluws e 

Bossen naar wenum-wiesel,  waar van 11  tot 13 novemBer  zo ’ n 

vijfenveertig vrouwen van de Baptistengemeente samenko men 

voor een vrouwenweekend.  even later waCht on s  een 

sprookjesaChtig welkom: glinsterende liChtjes langs de o pr it 

en een hartverwarmend kampvuur.  liCht en war mte. . . 

Van rommelzolder 
naar schatkamer

Vrouwenweekend 2016

tekst: geertje plug | fOtOgrafie: tÜnde snijder en geertje plug

Voor de tweede keer heeft Annelies de Ja-

ger dit project met veel inzet opgepakt, sa-

men met Sietske Boersma, Lidy van Dijk, 

Thea Middel, Anja Schuil en Marjolein 

van Ee. Het onderkomen is ruimer, met 

zespersoons kamers en een ruime zaal om 

te eten en als groep samen te komen.

Op vrijdagavond wordt het thema inge-

leid, ‘Van rommelzolder naar schatkamer’. 

De teamleden gunnen ons een kijkje op 

hun rommelzolder en tonen een ‘schat’ in 

hun huis. We leren het themalied Oceans 

en zien een korte voorstelling over hoe we 

onszelf zien en hoe God ons ziet. Daarna 

maken we kennis in de kleine groepen, die 

allemaal een plekje zoeken aan de lange 

tafels in de zaal. Even later klinkt er ge-

zellig geroezemoes uit alle hoeken. Veel 

vrouwen zijn gekomen om meer mensen 

te leren kennen in de gemeente. Anderen 

spreekt het thema aan. Een van de vrou-

wen zegt: ‘Ik ben zelf al een tijdje bezig 

om de ‘rommel’ van mijn verleden op 

te ruimen, dus ik ben benieuwd wat dit 

weekend me gaat brengen.’ Na een kennis-

makingssbingo met de hele groep en een 

hapje en drankje is het tijd om de stapel-

bedden op te zoeken.

k r a C H t  e n  l a s t
Enkele dapperen beginnen de zaterdag 

met een ochtendwandeling terwijl het 

nog niet eens helemaal licht is. De rest kan 

uitslapen, tot het ontbijt om negen uur.

Daarna is er een lezing door Gerda Tim-

mermans, contextueel therapeut bij Koi-

nonia. Ze laat zien dat we twee basisbe-

hoeften hebben die soms tegenover elkaar 

staan: we willen uniek zijn en we willen 

erbij horen. En we neigen vaak naar een 

van beide polen. Gerda symboliseert het 

ene uiterste, jezelf willen zijn, door één 

stoel neer te zetten. Het andere uiterste, 

verbonden willen zijn met de ander, ver-

beeldt ze door twee stoelen. ‘Vrouwen 

kiezen wat vaker voor verbondenheid. 

Maar hoe dan ook, ongeveer de helft van 

de mensen zit op die ene stoel... en is ge-

trouwd met de andere helft, die op de twee 

stoelen.’ 

De kunst is om de twee uitersten met el-

kaar in balans te brengen. Dat lukt als je 

je op een veilige manier kunt verbinden 

met anderen. En dat kan alleen als je je 

identiteit in Christus kent en je bewust 

bent van je kracht en van je last. We gaan 

op zoek naar onze kracht, onze innerlijke 

schatkamer, door in groepjes te delen wat 

we hebben meegekregen in ons gezin van 

herkomst en hoe God de eigenschappen 

die Hij ons heeft gegeven tot bloei wil la-

ten komen. Daarna duiken we onze ‘rom-

melzolder’ op: onvervulde behoeften en 

pijn. Dat zijn dingen die we liever niet on-

der ogen zien, maar Gerda stelt: ‘Probeer 

niet zo snel mogelijk van deze ‘rommel’ af 

te komen. Het hoort bij je. Vraag je af hoe 

je die last kunt dragen. Houd je zolder niet 

langer op slot, maar zie onder ogen wat 

daar ligt.’ Dat is ook wat Jezus deed toen 

Hij Petrus in ere herstelde. Hij benoemde 

wat er mis was gegaan, heel pijnlijk, tot 

drie keer toe. Daarna volgde geen oordeel, 

maar genade, en een nieuwe opdracht.

‘Het is lastig kiezen tussen 
de twee uitersten: uniek willen zijn 

en erbij willen horen.’

12   Thuis  Thuis   13 



i n  d e  s p i e g e l
Buiten is het fris, maar toch genieten we ’s mid-

dags in de tuin van een high-tea. Alle zelfgebakken 

lekkernijen op de picknicktafel zien er even verlei-

delijk uit! Vol energie beginnen we daarna aan een 

potje Kubb. De spelregels zijn nogal ingewikkeld, 

maar Annelies weet ze enthousiast uit te leggen. Al 

snel vliegen de houten stokken heen en weer over 

het veld.

Gezamenlijk bereiden we even later het avondeten, 

taco’s en wraps met heerlijke vulling. Wie even 

geen taak heeft, kan in de loungehoek kleuren, en 

er wordt ook gehaakt en gebreid. Na de maaltijd is 

het opnieuw tijd voor serieuzere zaken. We kijken 

in de spiegel. Wat geloof je over jezelf? Door welke 

gedachten laat je je leiden? Gedachten die niet goed 

zijn, schrijven we op kleine spiegeltjes. Met een ha-

mer slaan we ze even later tot scherven.

Praten, dat doen veel vrouwen graag. Het is een van 

de belangrijke onderdelen van het weekend. ‘Ik heb 

met zoveel vrouwen kunnen praten. Daar heb je 

hier echt de tijd voor.’ Dat het programma daardoor 

regelmatig uitloopt is niet erg. Er ontstaan nieuwe 

vriendschappen, verdriet wordt gedeeld, we luis-

teren. Daarna blijft het voor sommigen deze zater-

dagavond gezellig tot in de kleine uurtjes.

g O d  s p r e e k t
Zondagochtend gaat de Bijbel open voor Lectio Di-

vina in de kleine groepen. Dit is een manier van Bij-

bellezen waarbij een tekstgedeelte meerdere keren 

wordt gelezen en rustig wordt overdacht, gevolgd 

door het delen van hoe God tot ieder spreekt door 

de tekst, in dit geval delen van Jesaja 43. Tijdens het 

delen verzucht een van de vrouwen: ‘Ik heb zoveel 

jaren de Bijbel gelezen zonder dat ik het echt be-

greep. De laatste tijd heb ik pas geleerd dat het ook 

anders kan, zoals we nu doen. Wat mooi, dit is zo-

veel persoonlijker!’

En zo gaan we naar huis: we nemen onze opgeruim-

de rommel mee, en daarnaast heel veel schatten die 

we dit weekend hebben gekregen. 

'Ik heb met zoveel 
vrouwen kunnen praten. 
Daar heb je hier echt 
de tijd voor.'

14   Thuis  Thuis   15 

welkom

Eline Reijmerink
gedoopt op 20 november 2016

in de 
gemeenteWelkom

Amber Kaper
gedoopt op 20 november 2016

Jelte Boersma
gedoopt op 20 november 2016

Michiel Brouwer
gedoopt op 20 november 2016

cartoon



a d r i e  Va n  e e r s e l
‘dit is het Bijbeltje van mijn overleden man, 
Henk van eersel. als gediplomeerd boekbinder 
kwam hij in een drukkerij te werken. Het boekbinden raakte langzaam in 
de vergetelheid. Maar zijn laatste vijftien arbeidsjaren was hij werkmees-
ter op een sociale werkplaats, waar ook het boekbinden weer een plek 
kreeg. Hij zei altijd dat dat zijn mooiste werkjaren waren, waarin hij zijn 
liefde voor het vak kon overdragen. zodra mensen weten dat je boekbin-
der bent, zijn er ineens heel veel kapotte Bijbels… en niet alleen Bijbels 
hoor, ook de donald duck was favoriet! die liggen nu bij de kleinkinderen.

w i l l e M  d e  k l e r k
‘ik houd van verschillende Bijbelvertalingen, maar momenteel lees ik 
graag uit de nieuwste: de Bijbel in gewone taal. Voor mezelf verfrissend 
en voor onze kinderen goed te volgen. als je mij trouwens tijdens de 
preek op mijn mobieltje ziet swipen, hoop ik niet dat je denkt: nou, die is 
ongeïnteresseerd! want dan lees ik namelijk de tekst mee met de Blue 
letter Bible. daarin zie je de grondtekst in het Hebreeuws en grieks 
woord voor woord vertaald naar het engels. als david iets zegt over de 
oorspronkelijke tekst, dan kan ik dat nog even live ‘checken’, haha!’

M a r l e e n  Va n  pa n H u i s
‘Biblejournaling is een nieuwe 
hobby van mij. ik teken en schrijf 
naar aanleiding van een Bijbelvers 
en het Bijbelvers accentueer ik. 
Hierdoor lees ik de Bijbel bewuster. 
je kunt er ook een klein kunstwerk-
je van maken, waar je wat langer 
over nadenkt. dat laatste doe ik. 
daarvoor gebruik ik de schrijf-
bijbel. deze heeft extra ruimte 
om te tekenen en te schrijven. ik 
hoop nog lang te mogen genieten 
van deze hobby. Op sociale media 
deel ik mijn Bible art en hier doe 
ik ook nieuwe ideeën op. als je er 
meer over wilt weten, vraag het me 
gerust, ik vertel er graag over!’

M a r k  p e t e r  Va n  d e r  B i j l
‘Hier zit ik met een deux-aesbijbel 
uit 1583 die ik van mijn vader heb 
gekregen. deze Bijbel was de standaard 
Bijbel in nederland, lang voordat de 
statenvertaling (uitgekomen in 1637) 
bestond. inmiddels zijn ze redelijk 
zeldzaam geworden. ik ben van plan 
om hem binnenkort te laten taxeren. 
Misschien kan ik dan wat eerder met 
pensioen. Op de achtergrond een deel van 
mijn Bijbelcollectie van enkele honderden 
Bijbels. Mijn streven is om van elke 
nederlandse versie er eentje te hebben. 
ik ben dus nog niet klaar met verzamelen!’

j O p  V e l d M a n
‘Hallo, ik ben jop, ik ben 12 jaar en ik heb 
een action Bible. dat is een engelse 
stripverhalenbijbel. de meeste verha-
len uit de Bijbel staan in deze action 
Bible. de verhalen worden spannend, 
omdat er getekende plaatjes bij staan 
die soms echt wel spannend zijn. dat 
vind ik erg leuk. zo komen de verhalen 
meer tot leven.
ik heb deze Bijbel gekregen van Open 
doors via mijn opa en oma, die daar 
heel lang hebben gewerkt. deze Bijbel 
wordt in diverse landen uitgedeeld, 
bijvoorbeeld bij voedselpakketten.’

‘heB  j ij  e e n BijBel met een verhaal? een 

Bi jzonde re  vertaling,  een erfstuk of juist een 

online  variant?’  dat was onlangs mijn oproep. 

het le ve rde  een paar mooie diverse reaCties op!

‘Mijn streVen is 
OM Van elke 
nederlandse 
BijBel eentje 
te HeBBen.’

gemeenteleden en hun Bijbel(s)
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Gelezen op
facebook

facebook

Thijs
4 november
Huiskamerconcert bij Joyce (en haar band) was erg gezel-
lig en geslaagd! Mooie nummers en een ontspannen en 
leuke sfeer! Complimenten aan de inzet van Joyce en haar 
band en voor catering Engelgeer die erg goed was en gast-
vrij! Mooie manier van sponsoring! Helemaal top! 

Petra
23 oktober
Vanmorgen bij de koffie een heerlijke traktatie van Grad-
dus en Gerie de Haan i.v.m. hun 40 jarig huwelijksfeest. 
Van harte gefeliciteerd !

Jan
2 november
Had de punt nog niet gezet of het is alweer geregeld. Len 
heeft vervoer voor morgen.

Anneke
18 november
Vraagje...

In groep 8 van de Schakel zit een Syrische jongen die gitaar 
"speelde" totdat hij vluchtte en zijn gitaar moest verkopen.
Is er misschien iemand die een gitaar heeft staan en er 
niets mee doet?
Binnen 5 minuten was het geregeld!

Nienke
9 december

Vorige week zocht ik eenmalig een rijder voor een gemeen-
telid. Het is haar zo goed bevallen, dat ze graag elke week 
naar de gemeente wil komen. Daarom ben ik op zoek naar 
rijders!

David
20 november
Hoezo jeugddienst?

Thijs
22 november
Bij deze kan ik vanuit dankbaarheid meedelen dat de uit-
zending van ‘Ik mis je’ ( waar ik mijn verhaal mocht doen 
) op 11 december om 08.55 uur te zien is op NPO 2. En 
uiteraard is het na afloop natuurlijk terug te zien via NPO 
gemist.

Mark-Peter 
4 december
Bevoorrecht dat ik hier vanmorgen mocht staan.


