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Wonen doen we allemaal op 
meerdere plaatsen: in ons huis, 
in onze stad of ons dorp, in onze 
kerk en ook bij God. Zoals Psalm 
4:9 zegt: ‘…want U, Heer, laat 
mij wonen in een vertrouwd en 
veilig huis.’ Hierover, en over 
hoe we kunnen verlangen naar 
thuis zijn bij God, gaat de column 
van David Sies. Over wonen op 
een bijzondere plaats en daar 
heel bewust voor kiezen gaat het 
interview met Dirk Jan en Vera 
Riphagen, en ook dat met Nico en 
Gerdien de Bruijne. Beide stellen 
verruilden Harderwijk en de BGH 
voor een andere ‘woonvorm’ en 
hun keuzes kunnen ons inspireren.
We geven een overzicht van 
BGH’ers die op dit moment 

permanent of tijdelijk in het 
buitenland verblijven en we laten 
Karin Pilon aan het woord, die 
zich als vrijwilliger inzet voor 
mensen die zo goed als geen thuis 
hebben. 
In ons eigen ‘thuis’ hebben 
senioren een belangrijke plaats. 
We laten jullie graag meekijken bij 
de seniorenmiddag. De reportage 
hierover is gemaakt door Alja de 
Klerk. Zij is nieuw in de redactie 
en we zijn erg blij dat ze haar 
schrijftalent wil inzetten voor 
Thuis!
De teampagina is deze keer voor 
het keukenteam – hoe kan het 
ook anders, want zij zorgen voor 
een onmisbaar onderdeel in huis: 
koffie, thee en limonade. Hoe 

het reilt en zeilt in het BGH-
gezin lees je ook op de pagina’s 
Welkom in de gemeente en De 
BGH op Facebook. Beide pagina’s 
zijn samengesteld door Anneke 
Verhagen. Haar hebben we 
eveneens hartelijk verwelkomd als 
nieuw lid van de redactie.
En dan zijn we er nog niet. De 
oplettende lezer had het al gezien: 
vanaf het vorige nummer heeft 
Christiaan Kats de opmaak van het 
blad ter hand genomen. Het werd 
dus tijd voor een nieuwe foto. De 
voltallige redactie wenst je veel 
leesgenoegen met deze Thuis.

Hartelijke groeten,
Geertje Plug

‘Ik voel me hier thuis.’ Dit blijkt een belangrijk argument voor veel mensen 
om te kiezen voor de Baptistengemeente Harderwijk. Als je bij de koffietafel 

een praatje maakt met nieuwe mensen, hoor je deze uitspraak regelmatig. Ook 
tijdens kennismakingsgesprekken komt dit gevoel nogal eens ter sprake. Niet 
voor niets is het motto van de BHG al jarenlang ‘Huis van God, thuis voor 

mensen’. We gaven dit tijdschrift de naam Thuis mee. Je hebt hiervan nu het 
zesde nummer in handen en ‘Wonen’ is deze keer het thema… even voor de hand 

liggend als inspirerend!
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Dirk Jan en Vera Riphagen 
over hun gezin, hun geloof en 

wonen in de Geitenkamp

‘Vanaf het begin voelde deze plek 
goed,’ vertelt Vera. Toch heeft het 
wel even geduurd voor ze hun 
draai vonden. ‘Dat komt omdat 
ik moe was,’ licht Dirk Jan toe. 
‘Mijn werk voor de gemeente was 
geweldig, maar ik was betrokken 
bij te veel activiteiten en was de 
meeste avonden weg. En niet 
alleen in uren was het te veel, ook 
in mijn hoofd. Ik gunde mezelf 
geen tijd om te rusten. Ook als ik 
vrij was, bleef ik in mijn hoofd 
bezig. Vanaf het moment dat ik 

hier kwam, viel er veel weg.’ 
Nu gaat het goed met hem. Het 
rustiger leven in Arnhem en het 
lagere tempo zorgen ervoor dat 
hij zichzelf vrije tijd gunt. Vera 
beaamt dit: ‘We hebben meer tijd 
samen en met de komst van Boaz 
moest het ook wat anders. We 
zitten nu in een andere fase.’

Gemis
Ondanks dat ze het heel 
erg naar hun zin hebben, 
missen ze Harderwijk en de 

Baptistengemeente wel. ‘Jazeker,’ 
zegt Vera. ‘Onze levens waren 
zo verweven met de gemeente. 
We deden veel, hadden fijne 
contacten en voelden ons er heel 
erg thuis.’ Dirk Jan knikt: ‘De 
gemeente was echt een warm bad. 
Hier is het af en toe wel koud en 
we voelen ons minder gedragen 
in onze geloofsreis, doordat 
we minder fysieke christelijke 
contacten hebben. We weten dat 
veel mensen voor ons bidden en 
daar zijn we dankbaar voor, maar 

Het is een rustige dinsdagavond als ik bij Dirk Jan en Vera op bezoek kom. 
Ze wonen inmiddels alweer ruim twee jaar in Arnhem in een verrassend diepe 

middenwoning met een fantastisch uitzicht op een groen plein. ‘Daar hebben we 
ook echt geluk mee gehad. Dit is een heerlijke plek om te wonen,’ vertelt Dirk 

Jan. Vera knikt en vult aan: ‘We voelen ons hier helemaal thuis.’ Lees mee over 
hoe het met hen gaat en hun werk als pioniers in deze oude volkswijk.

'We willen een licht zijn in deze wijk'

Onrustig is ons hart
tot het rust vindt in God

Toen we als echtpaar in het afgelopen najaar met 
Compassion naar El Salvador en Guatemala mochten 
reizen, was dat een groot avontuur. Samen hebben we 
genoten  van alle indrukken en mooie mensen die we 
ontmoetten. Toch bleef ons hart ook onlosmakelijk 
verbonden met thuis. Het kon ons dan ook niet vlug 
genoeg gaan, toen het weer tijd was om naar huis te 
gaan. Wat wilden we graag  de kinderen weer in onze 
armen sluiten!

Op het vliegveld van Guatemala hadden we echter 
fikse vertraging. Door het slechte weer moesten we 
zeven uur wachten. We misten onze aansluiting in 
Atlanta en moesten een extra nacht overblijven in een 
hotel. Wat wordt je verlangen dan op de proef gesteld. 
Wat wil je dan weer graag naar huis.

Jaloers op mussen en zwaluwen
Dat diepe verlangen lees ik, in een heel andere con-
text, ook in Psalm 84. Daar loop je dan als pelgrim... 
op weg naar de tempel in Jeruzalem, vol verlangen 
om God te ontmoeten en samen met anderen Hem te 
aanbidden.

Hoe lieflijk is uw woning, 
Heer van de hemelse machten

Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer.

Mijn hart en lijf roepen 
om de levende God.

Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, Heer van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.
Gelukkig wie wonen in Uw huis,

gedurig mogen zij U loven.

De psalmist verlangt zo naar God en de plaats waar 
hij Hem kan ontmoeten, dat hij zelfs jaloers is op de 
mussen en de zwaluwen die gewoon hun nestje bou-
wen in de tempel. Wat zou het heerlijk zijn om altijd 
in Gods nabijheid te kunnen wonen.

Psalmen voor nu heeft deze Psalm mooi vertaald en 
verwoordt de laatste zinnen van het eerste couplet 
zo: ‘Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende 
schreeuw om de levende God.’

Heimwee naar God
Misschien is het wel kenmerkend voor ons mensen 
dat we een diep ingeschapen verlangen voelen naar 
onze Schepper. ‘Onrustig is ons hart tot het rust vindt 
in God,’ zei Augustinus. Rust vinden bij God wordt in 
het Oude Testament vaak verwoord als wonen in Zijn 
huis. Je helemaal veilig weten, je thuis voelen in Zijn 
aanwezigheid. 

Herken jij deze heimwee naar God in je eigen leven? 
Het is mooi te ontdekken dat we daar vandaag geen 
tempel voor nodig hebben, maar dat we door Gods 
woorden (de Bijbel), Gods Geest (die in óns woont) 
en Gods kerk steeds meer mogen ontdekken en erva-
ren dat we thuis zijn bij God. Waar we ook wonen. 
En eens zullen we voorgoed bij de Vader thuis zijn (1 
Tes. 4:16-17).

We wonen allemaal in een huis. In dit nummer van 
Thuis lees je dat voor sommigen van ons dat huis op 
een bijzondere plek staat. We mogen er thuis zijn en 
soms kunnen we er anderen een thuis bieden. Maar 
we ‘wonen’ ook in de gemeente. Ook daar bieden we 
mensen een thuis. Ben jij thuis bij God? En draag jij 
je steentje bij om mensen ‘onderdak’ te bieden, in je 
eigen huis en in de gemeente?

Hartelijke zegengroet!

David  Sies

Marjolein SchrijverDavid Sies
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die vrijdagochtendbidstond… joh 
die mis ik echt! En dat niemand 
spontaan tegen me zegt: ‘Ik heb 
een Bijbeltekst voor je’ of ‘ik bid 
voor je’. Dat laadde me enorm op 
en ik merk dat ik dat nodig heb in 
dit werk en deze wijk.’ 

We worden in deze 
wijk zo bepaald bij de 
gebrokenheid van de 

wereld en de kracht van 
Jezus. God geeft rust, 

bevrijding en genezing en 
dat is hier zo nodig.

driJfveer
Deze stap toch zetten, is dus 
dapper. Ik ben dan ook benieuwd 
naar hun drijfveer. Meteen branden 
ze los en vullen elkaar naadloos 
aan. Vera vertelt: ‘We realiseerden 
ons allebei dat ons netwerk voor 
een groot gedeelte uit christenen 
bestond en we hadden allebei 
een verlangen om meer op te 
trekken met niet-christenen en 
andersgelovigen. Om tijd in 
kwetsbare mensen te investeren 
en ons leven met hen te delen.’ 
Beiden hadden de wens om het 
gemeente zijn op een heel nieuwe 
manier te gaan proberen in een 
wijk waar geen kerk was, zoals de 
Geitenkamp. ‘In deze wijk lijkt het 
dus alsof de kerk haar relevantie 

verloren heeft. Wij willen een 
nieuwe kerkvorm starten waar 
veel ruimte is voor verschillende 
geloofsrichtingen en waarbij de 
nadruk erop ligt om midden in de 
wijk actief te zijn voor de bloei 
van de wijk(bewoners). Waarbij 
geloven vooral gezien wordt als 
een reis waarin ieder op zijn eigen 
punt zit en daar geaccepteerd 
wordt,’ voegt Dirk Jan toe. 

diepere band 
Dirk Jan en Vera brengen veel tijd 
door in de wijk met buurtbewoners 
en het jongerencentrum. 
‘Wekelijks gaan we eten bij een 
Oost-Europese buurvrouw die 
iets verderop woont,’ vertelt Vera. 
‘Een lieve en keurig verzorgde 
alleenstaande moeder. Op het 
eerste gezicht lijkt ze alles op 
orde te hebben, maar na een paar 
maanden hoorden we haar echte 
verhaal. Dan kom je erachter 
hoeveel ze heeft meegemaakt. 
Juist door de kwetsbaarheid 
ontstaat er een diepere band.’ 
En dat geldt voor veel meer 
buurtbewoners en ook jongeren. 
Dirk Jan en Vera bezoeken het 
jongerencentrum regelmatig en 
trekken veel met de jongeren 
op. ‘Het jongerencentrum is een 
symbool voor de Geitenkamp,’ 
zegt Dirk Jan. ‘Ze voelen zich 
hier veilig en het sluit aan bij 
jongeren. Veel jongeren kennen 
geen thuissituatie en dat biedt het 
jongerencentrum.’

vrede
‘Wat heel bijzonder is, is dat we 
met iedereen in de wijk in vrede 
leven. God geeft ons vrede en 
anderen ervaren dat als ze bij ons 
thuis zijn,’ zegt Vera en Dirk Jan 
haakt daarop in: ‘De vrede die wij 
hier ervaren, willen we uitdelen. 
En we geloven nu ook dat de tijd 
daar rijp voor is. We willen meer 
activiteiten starten, zoals vieringen 
waar mensen kunnen aanhaken in 
alle vrijheid. Bij deze vieringen 
staan ontmoeting en zorg centraal. 
Gezellig een hapje eten en 
thematisch de Bijbel behandelen. 
Hier kiezen we bewust voor, 
omdat mensen thema’s herkennen 
en dan komt het verhaal dichterbij. 
De vieringen zijn laagdrempelig 
en ongedwongen. Het is een plek 
waar we met elkaar een familie 
willen zijn.’

Je bent hier meer jezelf: 
kwetsbaar zijn op een 

mooie manier.

wantrouwen
Inmiddels hebben ze veel 
nieuwe contacten gelegd en er 
is groeiend vertrouwen onder de 
Geitenkampers, maar dat heeft wel 
even geduurd. ‘Er is in deze wijk 
een diepgeworteld wantrouwen 
tegen nieuwkomers,’ zegt Vera. 
‘Hoe ga ik daarmee om? Door me 
niet te veel op te dringen en me 
kwetsbaar op te stellen, want dan 
hoor je de echte verhalen.’ 
‘Jongeren dachten eerst dat we 
van de politie waren, omdat we 
vragen stelden. Het is trouwens 
een logische gedachte, want in 
deze wijk zijn veel problemen. 
Er is geen wijk in Arnhem waar 
zoveel hulpverlening is als in de 
Geitenkamp, maar deze wijk laat 
juist zien hoe de wereld in elkaar 
zit. De ellende komt dan dichtbij,’ 
vertelt Dirk Jan. ‘Ja,’ knikt Vera. 
‘Je ziet hier de rauwheid van het 
leven en wij staan er met beide 
benen middenin.’

CultuursHoCk 
De hardheid van de wijk was iets 
waar ze wel van schrokken. ’Het is 
hier heel anders dan in Harderwijk. 
Jongeren roken wiet bij de ingang 
van het jongerencentrum, er is 
ruzie en je hoort jongeren in 
geuren en kleuren vertellen hoe ze 
iemand in elkaar hebben geramd. 
Het was echt een cultuurshock. 
We voelen ons hier wel veilig, 
maar realiseren ons ook dat we 
verstandige keuzes moeten maken. 
Vooral voor Boaz,’ zegt Vera. 
Gelukkig zien ze ook de mooie 
kanten van de wijk. Vera: ’Het 
lukt me om als het ware onder de 
ruwe laag te kijken en dan zie ik 
de kracht van de wijk. Mensen 
kunnen heel direct zijn. Op het 
botte af. Maar dat betekent ook 
dat ze voor zichzelf opkomen, 
dat ze een sterk gevoel voor 
rechtvaardigheid hebben. Dat vind 
ik mooi.’ 

evanGelie Herontdekken
De totaal andere cultuur in de 
Geitenkamp heeft ook gevolgen 
voor de manier waarop Dirk Jan 
en Vera zelf naar het geloof kijken. 
Dirk Jan: ’Het evangelie is heel 
aards voor ons geworden sinds 
we hier zijn. Geen woorden, maar 
daden. Natuurlijk is het verlangen 
er wel om er over te vertellen en 
daarom starten we activiteiten 
zoals een viering. We worden 
in deze wijk zo bepaald bij de 
gebrokenheid van de wereld en 
de kracht van Jezus. God geeft 
rust, bevrijding en genezing en 
dat is hier zo nodig. Sommigen 
geloven niet eens in zichzelf, 
omdat ze zichzelf en anderen 
vaak teleurgesteld hebben. Het 
evangelie delen kan dan alleen als 
je de mensen kent. Dat zie je ook 
in het leven van Jezus terug. Hij 
was kind, tiener, timmerman en 
begon daarna pas Zijn bediening. 
Hij nam de identiteit aan van het 
volk voordat Hij sprak en zo kreeg 
Zijn boodschap zeggingskracht.’ 

Confrontatie met Jezelf
Nu ze hier een tijd wonen, vraag 

ik hoe het hen heeft veranderd. 
Vera denkt even na en zegt dan: 
‘Hier komen wonen was een 
onverwachtse confrontatie met 
onszelf. Door de kwetsbaarheid 
van de mensen hier, zie je je eigen 
kwetsbaarheid. En dan word 
je geconfronteerd met je eigen 
vooroordelen. Wat ik bijvoorbeeld 
merkte, was dat ik me stoorde 
aan de oppervlakkige gesprekken. 
Niemand vroeg door. Maar tegelijk 
zie ik ook hoe hecht de band is 
tussen de mensen, hoe ze voor 
elkaar klaar staan. Dan zie je 
diepgang en liefde en daar leer ik 
veel van. Ik kijk met andere ogen 
naar hen en ervaar dat je hier meer 
jezelf bent: kwetsbaar zijn op een 
mooie manier.’ 

Het evangelie is heel 
aards voor ons geworden 

sinds we hier zijn.

biJzondere ervarinG
‘Als ik terugblik op de tijd die 
we hier nu zijn, vind ik het soms 
lastig om te zien dat de plannen 
die we hebben soms zo langzaam 
vorderen. Maar dan realiseer 
ik me dat ik de vrucht draag en 
dat het Gods werk is,’ vertelt 
Dirk Jan. Toch hebben ze wel 
heel veel bijzondere momenten 
meegemaakt. ‘Bijvoorbeeld 
toen we hier een half jaar waren. 
Ik kwam een jongen tegen bij 
het jongerencentrum. Hij was 
argwanend en het duurde vier 
of vijf maanden voor ik zijn 
vertrouwen had gewonnen. Op 
een avond was ik bij hem thuis 
en kwam het hele verhaal eruit. 
Hoe hij succesvol lijkt, maar 
dat zijn leven een puinhoop is. 
Dat hij slaapt met muziek op, 
omdat hij niet tegen de stilte kan. 
We lazen samen Psalm 23 en 
hebben samen gebeden. Ik hoop 
en verwacht dat God veel in zijn 
leven gaat doen.’ Vera vult aan: 
‘Het lijken misschien geen grote 
succesverhalen, maar het betekent 

veel 
voor ons en voor de mensen 
hier. En uiteindelijk is het ons 
verlangen om een licht te zijn in 
deze wijk.’  

over urban expression
Urban Expression is een 
jonge organisatie die als 
doel heeft om christenen die 
woonachtige en betrokken zijn 
in achterstandswijken te helpen 
tot gemeentestichting te komen. 
Het is onze droom om hier in de 
komende jaren kleine nieuwe 
christelijke gemeenschappen 
te zien ontstaan die positief 
aanwezig en betrokken in de 
wijk willen zijn.

Wil je Dirk Jan en Vera volgen? 
Meld je dan aan voor de 
nieuwsbrief via hun website: 
http://www.dirkjanenvera.nl/
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Wonen lijkt voor de meesten zo’n vanzelfsprekend begrip. Of het nu een 
appartement of vrijstaande woning is, huur of koop; het moet een plek zijn die 

geborgenheid en veiligheid biedt. Bovenal moet het een plek zijn waar je je thuis 
voelt. Een thuis vormt voor mensen een uitvalsbasis om deel te nemen aan de 

maatschappij. Maar wat als je zo’n plekje niet hebt? Wat als je moeite hebt om te 
participeren in de wereld om ons heen? Stichting Ontmoeting begeleidt dak- en 

thuislozen in verschillende plaatsen van Nederland. In Harderwijk is Karin Pilon 
één van de vrijwilligers.

Stichting Ontmoeting heeft een 
duidelijk christelijke drijfveer 
om zich in te zetten voor dak- en 
thuislozen. Op de website schrijft 
ze dat Christus ons leert om God 
lief te hebben boven alles en onze 
naaste als onszelf. Hij toont ons 
dat mensen kwetsbaar zijn en be-
hoefte hebben aan ontmoetingen. 
De stichting gelooft dat een ont-
moeting tot stand komt wanneer 
mensen er voor elkaar zijn zonder 
pretenties. Het is precies dat beeld 
dat Karin uitstraalt tijdens haar ge-

sprek met mij: ‘Natuurlijk doe ik 
het vrijwilligerswerk vanuit mijn 
christelijke achtergrond en het 
omzien naar anderen. Toch zoek ik 
mijn motivatie er niet nadrukkelijk 
in. Ik wil mijn drijfveer niet zozeer 
projecteren op het christelijke deel. 
Tenminste, niet op een geforceerde 
manier. Het moet vooral vanuit 
mezelf komen. Ik vind het belang-
rijk dat mensen, mens kunnen zijn. 
Stichting Ontmoeting werkt vanuit 
het idee van barmhartigheid, zoals 
Jezus er was voor mensen uit alle 

lagen van de maatschappij en uit 
alle rangen en standen. Toch komt 
de term ‘barmhartigheid’ soms wat 
beklemmend op me over. Alsof je 
dan iemand helemaal omvat. Jezus 
liep naast de mensen en ging hand 
in hand met ze op pad. Dat beeld 
vind ik treffender.’

tHuisloos, dus niet dak-
loos
Via het diaconaat van de BGH 
kwam Karin in contact met 
Stichting Ontmoeting. Het enthou-

siasmeren via diverse kerken is 
namelijk één van de wegen die de 
stichting bewandelt om mensen 
te bereiken. Soms zoekt Stichting 
Ontmoeting voor een specifiek 
persoon een begeleider die er-
bij past en soms wordt er in het 
bestand van vrijwilligers gekeken 
of er een cliënt is die daar een klik 
mee kan hebben. In dit geval had 
Stichting Ontmoeting de BGH 
benaderd met de vraag of er een 
gemeentelid of –vriend was die af 
en toe wat met een jonge vrouw 
uit Harderwijk wilde ondernemen. 
Karin vroeg zich af of dat wat voor 
haar was en hakte uiteindelijk de 
knoop door: ‘Het is een vrouw die 
thuisloos is, dus niet dakloos. Ze 
woont begeleid en heeft moeite om 
zich zelfstandig in de maatschap-
pij te begeven. Zo geeft ze zelf 
aan moeite te hebben als er veel 
mensen zijn. Ze durfde bijna niet 
naar buiten, terwijl ze als wens 
had om eens naar een dierentuin te 
gaan. Zo simpel kan het vrijwilli-
gerswerk zijn. We proberen om de 
mensen te helpen bij het opbou-
wen van een klein sociaal netwerk. 
Er zijn bijvoorbeeld mensen die 
alleen behoefte hebben aan een 
chauffeur om ze naar de reclas-
sering te brengen. Vaak hebben 
de dak- en thuislozen namelijk 
bepaalde problemen die ze met 
zich meedragen. De één heeft een 
alcohol- of drugsverleden, een an-
der heeft psychiatrische klachten.’

Jezus liep naast de 
mensen en ging hand in 

hand met ze op pad.

onGedwonGen
‘Ik toonde mijn interesse, waarna 
je een intake krijgt bij Stichting 
Ontmoeting. Dan wordt er met 
je besproken wat je vaardighe-
den zijn en wat je van elkaar kan 
verwachten. Vervolgens ben ik op 
bezoek gegaan om te kijken of er 
een klik is. En die bleek er te zijn. 
Ze is een beetje van mijn leeftijd 
en we kunnen het goed vinden 
samen. Ik ben haar sindsdien re-
gelmatig op doordeweekse dagen 
gaan bezoeken. Meestal is dat eens 
in de vier tot zes weken. Dat vind 
ik nog prima in te plannen. Ik zie 
altijd wel hoe het verloopt. Het 
komt zoals het komt. De ene keer 
plannen we een uitstapje en een 
andere keer ga ik even langs om 
een kopje koffie te drinken. Het 
hangt ook af van haar stemming. 
Ik merk het wel aan haar wanneer 
ze ‘haar best doet’. Dan maak 
ik de duur van het bezoekje wat 
korter. Dat is ook prima. Het moet 
ongedwongen zijn. Daarom gaat 
het vanzelf en kost het me geen 
moeite.’

Als je haar beter kent, 
ontdek je dat ze een heel 

intelligente vrouw is.

friCties 
‘Wat ik van Stichting Ontmoeting 
een sterk punt vind, is dat ze aan-
dacht heeft voor de vrijwilligers. 
De stichting staat je bijvoorbeeld 
in moeilijke kwesties bij. Je hebt 
immers één op één contact met je 
maatje. Tot hoe ver ga je? Dat kan 
soms best ingewikkeld worden. 
Bijvoorbeeld: wie betaalt het par-
keerkaartje of mag je een bijdrage 
vragen voor de benzinekosten? 
Dat kan fricties opleveren. Je moet 
een bepaalde afstand bewaren. 

Toch zal de stichting je niet verbie-
den om bij elkaar op de verjaardag 
te komen als het heel goed loopt. 
Ik heb zelf een achtergrond als 
psychiatrisch verpleegkundige en 
heb vanaf het begin heel duidelijk 
gemaakt dat ik niet naar haar toe 
ga om haar te verzorgen of zaken 
voor haar te regelen. Dat de stich-
ting christelijk is, vind ik mooi. 
Met bijeenkomsten bidden we 
samen of lezen we uit de Bijbel. 
We delen de passie om er samen te 
zijn voor mensen.’

doel bereikt
‘Wat me drijft is dat ik mensen die 
anders denken of doen interessant 
vind. Zoals bij alle cliënten, staat 
ook deze vrouw aan de rand van 
de maatschappij. Als je haar beter 
kent, ontdek je dat ze een heel 
intelligente vrouw is. Er zijn alleen 
invloeden geweest die ervoor 
zorgden dat haar leven anders is 
verlopen. Ze is zelf geen chris-
ten. Ze weet dat ik naar de kerk 
ga en soms hebben we het erover 
wanneer het toevallig onderwerp 
van gesprek wordt. Dat is ook niet 
mijn intentie. 
Er zijn sowieso geen vast omrande 
doelen of het moet in haar geval 
de wens zijn om een dierentuin te 
bezoeken. Na een paar afspraken 
had ze haar doel bereikt. Ik heb het 
kaartje voor de dierentuin gegeven 
voor haar verjaardag. Daar zijn 
we na een paar maanden samen 
naartoe gegaan. Ze wil zelf ook 
steeds meer ondernemen. Zo heeft 
ze tegenwoordig een andere buddy 
voor de weekenden die met haar 
een terrasje pakt. Langzaamaan 
zet ze steeds meer stappen in de 
wereld om ons heen. Dat is een 
mooie ontwikkeling.’

Een maatje via Stichting Ontmoeting

Karin Pilon ontmoet een 
thuisloze vrouw

Ralph Stoove

Thuis  9
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Wie is waar en waarom?
BGH'ers in het buitenland

    Misschien miste je hem al een tijdje op het podium met zijn 
    elektrische gitaar? Jacob van Thes verblijft voor vijf maan-
   den op Bonaire. Hij werkt hier aan een rechercheonder-
    zoek vanuit de marechaussee. Jacob is in april vertrokken
  en verwacht eind september weer terug te komen. Het wer-

  ken en leven daar bevalt hem goed, ook al mist hij zijn
  vrouw Marieke en de kids wel erg.

JaCob van tHes

Mark van de Fliert woont en studeert sinds augustus 2014 in Caïro, 
Egypte. Hij studeerde eerst in Leiden, Parijs en Oxford. Nu volgt hij

     een tweede master aan de American University in Caïro, in de 
  vakken Midden-Oosten Studies en Arabische Taal en Let-

  terkunde. Daarnaast loopt hij stage in Caïro bij het kantoor
  van de Verenigde Naties (VN), dat zich bezighoudt met de 
  vluchtelingen in Egypte (UNHCR). Als zoon van avon
  tuurlijke ouders (BGH-leden Maarten en Hanneke van de 

 Fliert) heeft Mark al op veel plekken van de wereld ge-
woond: met Maarten en Hanneke in Egypte en Jordanië, en 

alleen in Parijs, Oxford, Washington DC, Manilla en nu weer Ca-
ïro. Hij rondt eind augustus zijn studies af en hoopt daarna een baan te 
vinden bij de VN of bij de Europese Unie. Mark noemt zichzelf geen 
Nederlander, maar een wereldburger. Ook van het Koninkrijk van 
God! Hij doet jullie de hartelijke groeten vanuit Caïro en hoopt eind 
augustus weer eens in de BGH te zijn.

mark van de fliert

zwaantJe yntema

Ook in Noorwegen is Bart Hoogteijling. 
Niet voor een permanent verblijf, maar voor 
stage voor zijn studie Leisure & Hospita-
lity (Recreatie en Gastvrijheid). Hij 
is daar allround inzetbaar, maar 
voornamelijk aan het werk als re-
ceptionist op camping Preikestolen 
in Jørpeland. Het Scandinavische 
leven is het betere leven: naar eigen 
zeggen mag hij daar maar zeven 
uur per dag werken, dus veel vrije tijd 
en avonturen genoeg… “Nederland mis ik 
zeker niet, wel de mensen die er wonen!”

bart HooGteiJlinG

Marcel kreeg in Noorwegen een baan als 
vrachtwagenchauffeur aangeboden. Ook 
hoopten Marcel en Marscha hun kinde-
ren hier op een betere en rustigere manier 
hun kinderen (Ryan, Dean, Noah, Siobhán 
en Kayleigh) te kunnen laten opgroeien. 
‘We hebben vanaf februari 2014 eerst vijf 
maanden in Volda gewoond en nu wonen 
we in Ørsta, een  stukje buiten het centrum 
op het platteland. Na twee jaar rijden voor 
een Noors bedrijf, is Marcel recentelijk gaan 
werken voor een Nederlands bloemenbe-
drijf, met een afdeling hier in Noorwe-
gen. Ook als chauffeur, maar hij is nu 
vaker thuis. Er is hier volop ruimte 
voor de kinderen, er zijn kleinere 
klassen op school en ze spelen lek-
ker veel buiten. Aansluiting vinden 
was in het begin een uitdaging, en 
voor ons soms nog steeds, maar de 
kinderen voelen zich intussen bijna meer 
Noors dan Nederlands. Over het algemeen 
hebben we het hier inmiddels heel goed naar 
onze zin en willen we niet meer terug naar 
Nederland.”

marsCHa en marCel van bemmel

Hoewel er veel BGH’ers 
wonen in ‘plan Frankrijk’, is 
slechts een klein aantal van 

onze leden momenteel buiten 
de grenzen van ons land te 
vinden. De een heeft er een 
vaste woonplaats gevonden, 
voor de ander is het verblijf 

tijdelijk. Wie is waar en 
waarom?

Alja de Klerk

Vanuit onze Baptistengemeente Harderwijk is Zwaantje Yntema 
werkzaam als zendeling in Malawi. Zij werkt hier nauw samen met 
haar co-werkers Joseph en Violet en mensen van Jeugd Met Een 
Opdracht. Het zendingswerk in Malawi is opgestart in 1995. De eerste 
activiteiten vonden plaats in de sloppenwijken van Blantyre. Daarna 
zijn de activiteiten voortgezet in Chiwaya en in het moslimdorp Kad-
zuwa en in andere omliggende dorpen. In Kadzuwa 
is een activiteitencentrum gebouwd, waar samenkomsten en 
Bijbelstudies plaatsvinden. Zwaantje woonde tot begin 2012 
in het dorp Chiwaya onder de lokale bevolking. Hier is een 
trainingscentrum gebouwd, waar mensen van alle nieuwe 
huisgroepen die gestart zijn regelmatig samenkomen voor 
verdere training. Tegenwoordig is Zwaantje werkzaam in 
Nsanama onder de Yao bevolking in het Machinga district, een 
overwegend moslimgebied. Ze woont daar in het dorp Nsanama. 
Hier is o.a. een Frontlinieschool gestart, waar Zwaantje nauw bij 
betrokken is.
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Ik ontmoet Nico en Gerdien op 
een warme juniochtend. Balgoij 
ligt lieflijk tussen het groen, 
gedomineerd door de kerktoren. 
Daar vlak naast kan ik het grote 
huis met de naam De Parel niet 
missen. De serredeuren staan 
uitnodigend open, de grote 
tuin ligt er prachtig bij. Ik ben 
onder de indruk van de enorme 
voormalige pastorie, die met 
een gang verbonden is met de 
kerk. De doorgang naar de kerk 
is dichtgemetseld en zelfs de 
gang is nu een kamer geworden. 
Op dit moment hebben zes 
zorgkinderen hier een vaste plek. 

Om het weekend komen daar 
nog eens zes kinderen bij uit 
gezinshuis Chananja, net als De 
Parel onderdeel van Stichting 
Shelterzorg. De andere weekenden 
zijn Nico en Gerdien vrij en 
hebben ze het huis voor zichzelf en 
hun dochters Noa (9), Lente (7) en 
Mirre (3).

We voelen ons hiertoe 
geroepen, het is een 
manier van leven.

kleine stapJes
We nemen plaats aan de eettafel 
met twaalf stoelen in de ruime 
woonkeuken. Nico en Gerdien 
hebben een heftig jaar achter de 
rug. ‘Vanaf onze verkeringstijd 
was het al onze droom om iets 
te betekenen voor kinderen die 
het moeilijk hebben. Maar de 
praktijk is anders dan die droom,’ 
vertelt Gerdien. ‘Wij dachten 
eerst aan het zendingsveld en later 
aan pleegzorg. Een gezinshuis 
is anders, want daar worden 
kinderen niet alleen opgevangen, 
maar is er ook behandeling. Door 
zware problemen en soms een 

Nico en Gerdien de Bruijne 
werken als gezinshuisouders

Bijna een jaar geleden verlieten Nico en Gerdien de Bruijne vrij plotseling de 
BGH. Ze verhuisden met hun drie dochters van hun huisje in de binnenstad van 

Harderwijk naar Balgoij, een dorp met achthonderd inwoners aan de Maas, 
net onder Nijmegen. Daar begonnen ze als gezinshuisouders in gezinshuis De 
Parel. Hoe heeft dit hun leven veranderd en wat hebben ze het afgelopen jaar 

meegemaakt?

'We zijn vooral heel dankbaar'

lichte verstandelijke beperking 
passen deze kinderen niet in een 
pleeggezin. Wij worden niet echt 
hun papa en mama, maar bieden 
een veilige plek.’ Nico vult aan: 
‘We noemen het afstandelijk 
betrokken. Alle kinderen hebben 
problemen met hechting. Te veel 
nabijheid kunnen ze niet aan. En 
ze ontwikkelen zich weinig. Soms 
is dat moeilijk te combineren met 
ons eigen gezin. Onze kinderen 
ontwikkelen zich wel en bij hen 
komen we wel heel dichtbij. Maar 
voor de zorgkinderen is het goed 
om te zien hoe het gaat in een 
gezond gezin. We hebben moeten 
leren blij te zijn met hele kleine 
stapjes in hun ontwikkeling.’

manier van leven
Om te kunnen werken als 
gezinshuisouder heeft Gerdien 
haar baan in het basisonderwijs 
opgezegd. Nico heeft geprobeerd 
zijn werk als freelance 
tekstschrijver en journalist voort 
te zetten, maar dat bleek niet 
haalbaar. ‘Dan moest ik een 
tekst af hebben, en gebeurde er 
iets met een kind. Dat gaat dan 
toch voor.’ Dit werk betekent dat 
ze niet alleen echtgenoten zijn, 
maar ook collega’s, 24 uur per 
dag. ‘Wij konden altijd al goed 
praten en we zitten meestal op een 
lijn. Het gaat dus goed, maar we 
lopen in ons huwelijk wel tegen 
meer dingen aan dan eerder,’ zegt 
Nico. ‘In sommige opzichten is 
het gemakkelijker,’ vult Gerdien 
aan. ‘We kunnen nu overdag gaan 
zitten voor werkoverleg en over 
dingen praten.’ Toch willen ze 
dit eigenlijk geen werk 

noemen. ‘We voelen ons hiertoe 
geroepen, het is een manier van 
leven.’
Die manier van leven is totaal 
anders dan toen ze in Harderwijk 
woonden. ‘We leefden 
gemakkelijk, met weinig structuur. 
Het opvoeden deden we er een 
beetje bij, want onze kinderen zijn 
makkelijk. Nu hebben we juist 
heel veel structuur en regelmaat. 
’s Ochtends eten we bijvoorbeeld 
echt klokslag zeven uur, anders 
raken de zorgkinderen van slag.’ 
‘Daar zag ik erg tegenop,’ zegt 
Nico. ‘Elke dag om half zeven 
opstaan... Ik begon liever laat en 
haalde soms een nachtje door. 
Maar nu gaat het vanzelf.’ 

Ik heb nog nooit zoveel 
geleerd als in het 

afgelopen jaar. Je komt 
jezelf heel erg tegen.

bewust opvoeden
‘We denken dat we onze eigen 
kinderen op deze manier meer 
meegeven, nu we zo bewust bezig 
zijn met opvoeden. Ze moesten 
wel wennen, en we moeten eraan 
werken om hun genoeg aandacht 
te geven. Maar ze bleken ook 
flexibel en hebben hun plek 
gevonden.’ Ze laten het planbord 
zien met voor alle kinderen een 
vaste taak en corvee. Noa wilde 
als eerste meedoen en zelfs Lente 
wast nu met plezier af. De leeftijd 
van de zorgkinderen varieert 
van 9 tot 16 jaar. ‘Ja, we maken 
hier heel wat pubergedrag mee,’ 
grinnikt Nico, ‘maar ik ben daar 
wel goed in. Ik trek het me niet zo 
aan. Onze kinderen zien wel veel, 
er zijn soms heftige uitbarstingen. 
Daar gaan ze verschillend mee om, 
maar we kunnen echt zeggen dat 
het goed gaat met onze kids. Ze 
hebben een fijne school in Wijchen 
en we hebben ons aangesloten bij 
de Parousia Gemeente daar.’
Alles is natuurlijk anders als je 
gezin opeens negen kinderen telt 

in plaats van drie. Zo draait de 
wasmachine soms wel zes keer 
per dag, is er een heel systeem om 
alle kleren weer in de juiste kast te 
krijgen en doen Nico en Gerdien 
samen boodschappen. ‘Dat doen 
we eens per week, vier karren 
vol. Gelukkig hebben we een 
bedrijfsauto.’ Er is ook een bus, 
waardoor er vakanties mogelijk 
zijn met alle kinderen uit de beide 
huizen, en er ging een groep 
naar Opwekking. ‘Ja, dit is een 
christelijk huis. We lezen uit de 
Bijbel, we bidden en we gaan met 
de hele club naar de kerk.’

veel Geleerd
Dat klinkt allemaal mooi, maar 
gemakkelijk was het niet. ‘Ik heb 
nog nooit zoveel geleerd als in het 
afgelopen jaar,’ verzucht Gerdien. 
‘Je komt jezelf heel erg tegen. 
Het is goed dat we dit werk in een 
team doen, met ook professionele 
begeleiders.’
Nico en Gerdien missen 
Harderwijk soms wel. ‘Vooral de 
gezelligheid van de binnenstad, 
even op straat een kopje koffie 
drinken met de buren... Hier 
wonen de buren een paar honderd 
meter verderop. Contact met 
vrienden en familie is ook anders, 
we kunnen niet zomaar even weg.’ 
Maar spijt hebben ze niet. ‘Deze 
manier van leven past bij ons. 
Terugkijkend op het afgelopen 
jaar zijn we vooral heel dankbaar. 
Wie in de buurt komt, mag gerust 
komen kijken. We zijn bijna altijd 
thuis!’

Geertje Plug

Op www.shelterzorg.nl kun je 
meer lezen over de verschillende 
woonvormen van deze stichting.



14  Thuis Thuis  15

Geen gemeente zonder koffie
Het keukenteam

Hulp
‘Wij zijn in dit team terechtgekomen door het zelf te 
vragen,’ vertellen Meint en Alie Prummel, die sinds 
een jaar of vijf in de keuken werken. ‘Al weer een aan-
tal jaren geleden zagen we dat de toenmalige koster, 
Klaas Vermeul, het werk in de keuken elke zondag zelf 
deed. Hij was al een dagje ouder, dus we vroegen hem 
of hij misschien wat hulp kon gebruiken. Eerst wim-
pelde hij ons af, maar een paar weken later kwam hij 
erop terug. Het leek hem toch wel een goed idee. Zo is 
uiteindelijk het keukenteam ontstaan. Inmiddels zijn 
we met een groep van twaalf mensen.’ 

vroeG in de weer
Geke de Kam is om kwart over negen al druk in de 
weer in de keuken. Ze doet het werk vandaag alleen, 
haar teamgenoot is gestopt. De koffie 

loopt, net als de thee. Met hulp van Ilona Ottens, die 
elf jaar is, maar heel graag een handje helpt, vult ze 
kannetjes met koffiemelk en schaaltjes met suiker-
klontjes. Daarna worden er een stuk of acht pakken 
koekjes op schalen gelegd. ‘Die gaan altijd op,’ lacht 
Geke. ‘En de koffie en thee meestal ook. Vandaag 
verwachten we veel mensen in de dienst, dus ik maak 
twintig liter koffie. Als we zien dat het druk is, kun-
nen we altijd extra koffie en water aan het apparaat 
toevoegen en van vijftien liter naar twintig gaan.’ Ze 
kijkt even in de percolator hoe ver de koffie is. ‘Oh 
nee, hij is nog leeg! Hoe kan dat?’ Er gaat dus ook wel 
eens iets mis. ‘Oh, de kraan staat niet open.’ Dat is snel 
opgelost en er is nog tijd genoeg om de koffie op tijd 
klaar te hebben.

Handen uit de mouwen
‘Een plas koffie op de grond,’ lacht Meint. ‘Dat is het 
ergste wat er bij ons ooit mis is gegaan. De tap onder-
aan de percolator stond nog open. Dus de koffie liep 
net zo hard weer uit het apparaat als het water erin. Nu 

Groepsfoto
V.l.n.r.: Hetty Vrolijk, Geke de Kam, Esther Woning, Arjo Hijl-

kema, Meint Prummel, Ilona Ottens, Luuk Kruit, Alie Prummel, 

Petra Ottens, Anja Roubos, Cor Roubos. Hanneke van Vondel 

ontbreekt op de foto.

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

Het koffiedrinken na de dienst 
is heel goed voor de onderlinge 

contacten. Daar wil ik graag 
aan bijdragen.

hebben wij met z’n tweeën zo’n vast ritme… we zijn 
goed op elkaar ingespeeld. Dus het gaat altijd goed.’ 
Het fijnste van dit werk vinden Meint en Alie het 
inschenken van de koffie na de dienst. ‘Ook al zijn er 
mensen van een kring om te helpen, we doen dat het 
liefst zelf. Even contact met mensen, heel mooi is dat. 
En verder zijn wij geen types om te vergaderen. We 
steken het liefst onze handen uit de mouwen. Zelfs als 
dat betekent dat je na de dienst bijna als laatste weg-
gaat.’

ContaCt
Geke vertelt: ‘Eerder was ik secretaris van de ge-
meente. Toen ik voor mijn werk weer een opleiding 
ging doen, kon ik dat niet combineren met die taak. 
Mijn hoofd zat te vol. Maar ik vind dat iedereen een 
steentje moet bijdragen aan de gemeente. Toen ben 
ik begonnen in het keukenteam. Dat is een behapbare 
taak, want ik ben maar een keer in de zes weken aan 
de buurt. Een taak is trouwens ook een goede manier 

om contacten op te bouwen, zeker als je zoals ik in 
Zeewolde woont. Je hoort bij een team, werkt samen 
met anderen en je krijgt verantwoordelijkheid. Dat is 
fijn.’ Soms vindt Geke het ook wel spannend. ‘Je moet 
zorgen dat er genoeg koffie en thee is. Het is echt niet 
fijn als er niet voor iedereen koffie is. Maar teveel is 
ook weer niet goed. Nu zit ik te twijfelen. Zal ik nog 
wat extra koffie doen? Daarvoor heb ik ook nog deze 
twee kleine apparaten. Ik ga het maar doen.’

Gemeente zonder koffie?
Na de dienst gaat het rolluik van de keuken open en 
stromen de mensen toe om een bakje leut mee te ne-
men. Geke tapt het ene kopje na het andere. ‘Koffie is 
ontzettend belangrijk! Nederlanders kunnen er nu een-
maal niet zonder,’ onderstreept Alie Prummel. ‘Maar 
dat is natuurlijk niet alles. Ik denk dat het koffiedrin-
ken na de dienst heel erg goed is voor de onderlinge 
contacten. En daar wil ik graag aan bijdragen.’ 

over Het team
• Het keukenteam bestaat uit 12 mensen.
• Iedere zondag zetten zij 15 tot 20 liter koffie en zes liter thee.
• Twee leden van het team beginnen op zondagochtend om 09:00 uur met het werk in de keuken.
• Na de dienst is het de verantwoordelijkheid van het team om de keuken schoon en opgeruimd op te 

leveren.
• Op dit moment zijn er in het team enkele vacatures. 
• Wil jij ook je handen uit de mouwen steken in het keukenteam? Neem contact op met Jan Ottens. 

Geertje Plug
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Op een warme zomerse middag 
in mei rijd ik naar de Handelsweg 
voor een bijeenkomst van de 
senioren. Ik ben benieuwd of 
de ouderen de warmte hebben 
getrotseerd. Als ik bezweet 

binnenkom, tref ik zo’n twintig 
senioren die gezellig met elkaar 
praten onder het genot van koffie, 
thee en (smeltende) bonbons. 
Grijze hoofden, fleurige shirts, een 
rollator en een enkeling in korte 
broek en sportschoenen. 

pannenkoeken
Zodra de kopjes leeg zijn, neemt 
voorzitter Karin Pilon - zelf 
geen senior - het woord voor wat 
huishoudelijke mededelingen en de 
plannen voor het nieuwe seizoen. 
Het blijkt vandaag namelijk de 
afsluitende bijeenkomst van dit 
seizoen te zijn. Voor de meesten 

is dat een verrassing. Want waar 
zijn dan de pannenkoeken, die 
traditiegetrouw bij de afsluiting 
genuttigd worden? Karin legt uit 
dat het nieuwe seizoen eerder start, 
in augustus, met een bezoekje aan 
de tuinen van Ampie Bouw in ‘t 
Harde. Ter geruststelling voegt 
Karin er aan toe dat dit wellicht 
alsnog gecombineerd wordt met 
pannenkoeken.

zinGen
Karin leest daarna een 
bijbelgedeelte uit Handelingen 
2 en spreekt een kort gebed uit. 
Hierna is het tijd om met elkaar te 

Seniorenmiddag:
aandacht en betrokkenheid

De senioren van de Baptistengemeente Harderwijk ontmoeten elkaar niet 
alleen op zondag. Ook op de eerste donderdagmiddag van de maand komen 

ze samen om, zoals ze zelf op de website schrijven, “elkaar aandacht en 
gezelligheid te geven, lief en leed te delen en te vertellen wat ons bezighoudt”. 

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, met dit keer op het programma een 
gezamenlijke broodmaaltijd. 

'Ik heb behoefte om er even uit te zijn.'

zingen. Onder pianobegeleiding 
van Geertje Vegter zingen 
we een aantal Liederen voor 
de Gemeentezang, maar ook 
Opwekking komt voorbij. 
Ouderdom komt met gebreken, 
want herhaaldelijk wordt gevraagd 
om welk nummer het gaat. Als na 
een tijdje iedereen het juiste lied 
voor zich heeft, wordt er uit volle 
borst gezongen. Na het zingen 
komen al snel de borden op tafel 
voor hartige taart van Henriët van 
Meer en een broodmaaltijd. Op 
dat moment voegt ook David Sies 
zich, vanuit zijn kantoor aan de 
overkant, bij ons.  Mijn buurman 
grapt: ‘Ja, als er wat te eten valt, is 
David van de partij!’

“Als er wat te eten valt, 
is David Sies van de 

partij!”

noG Geen senior
Mijn buurman blijkt zo’n beetje 
de jongste ‘deelnemer’ te zijn. 
Zijn vrouw komt (nog) niet mee, 
omdat ze zich nog geen senior 
voelt. In korte tijd zijn we in een 
geanimeerd gesprek verwikkeld: 
hij vertelt dat hij gisteren nog les 
gaf aan 16-jarigen, hoe hij een 
paar jaar geleden in Harderwijk 
terecht gekomen is en dat hij vorig 
jaar een hartinfarct heeft gehad, 
ondanks een gezonde en sportieve 
levensstijl. 

spik en span
Na de maaltijd houdt David 
een korte overdenking 
naar aanleiding van zijn 
voorbereiding op het naderende 
Pinksterfeest. Vervolgens sluit 
hij af met gebed en daarmee is de 
seniorenbijeenkomst beëindigd. 
Karin bedankt iedereen voor zijn 
komst en wenst ons wel thuis. De 
bijeenkomst mag dan afgelopen 
zijn, de dames worden opeens 
actief: opruimen, afwassen, alles 
weer netjes op de juiste plek 
en spik en span achterlaten. De 
hartige taart van Henriët van Meer 

is tot de laatste kruimel opgegaan, 
waardoor er niet zo veel plek meer 
was voor de bolletjes. Die gaan 
natuurlijk in een plastic zakje mee 
naar huis… Een enkeling maakt 
zich zorgen over wat ik nu toch 
allemaal op dat apparaat (laptop, 
red.) intik. “We krijgen het toch 
nog wel te lezen? Anders mag je 
niet meer terug komen hoor!”

er even uit ziJn
Niet alleen de dames worden 
actief. Ook Henk Lamain 
komt in actie. Zolang de 
seniorenbijeenkomsten 
bestaan, verzorgt hij de haal- 
en brengservice voor degenen 
zonder vervoer. Aangezien de 
vervoerbehoeftigen niet allemaal 
tegelijk in de auto passen, heb ik 
mooi de gelegenheid om met een 
van de wachtenden nog even wat 
te praten. Ik vraag deze zuster 
waarom zij naar de bijeenkomsten 
van de senioren komt. Zittend op 
haar rollator vertelt ze me: ‘Om er 
even uit te zijn.’ Wel vindt ze het 
jammer dat ze niet meer zo aan 
het woord komt. Als Karin vraagt 
wat ze daarmee bedoelt, legt ze uit 
dat ze graag wat meer onderling 
zou willen delen. In haar geval 
“vertellen wie Jezus voor mij is”. 

“Ik wil graag vertellen 
wie Jezus voor mij is.”

aandaCHt en betrokken-
Heid
Karin beaamt dat de meeste 
senioren daarvoor komen: “De 
gezelligheid, even bijpraten en 
soms ook kennismaken. Het 
zijn gezellige en waardevolle 
middagen. Wat aandacht en 
betrokkenheid. De ene keer 
doen we spelletjes, een volgende 
bijeenkomst komt er een 
spreker. Rein Schrijver heeft in 
het verleden wat gedeeld over 
de Paulus-reis, en een andere 
spreker over maatschappelijke 
thema’s zoals vluchtelingen of de 
voedselbank. Ook hebben we een

keer een imker uitgenodigd die 
over zijn werk, het houden van 
bijen, vertelde. We komen meestal 
bij elkaar hier aan de Handelsweg. 
Er komen weinig nieuwe senioren 
bij, waardoor deze groep steeds 
kleiner, ouder en minder mobiel 
wordt. De drempel is blijkbaar 
toch wat hoog om jezelf bij deze 
groep aan te sluiten. Mensen 
voelen zich waarschijnlijk nog te 
jong. Wat ik vaak terug hoor, is 
dat ze nog zoveel andere dingen 
hebben. Maar ik zou toch graag 
een oproep willen doen aan de 70+ 
mensen in onze gemeente: kom 
gewoon eens een middagje langs! 
Gezellig is het sowieso en wie 
weet, blijf je hangen!” 

beHoeften
Ik wist eigenlijk niet zo goed wat 
deze middag me zou brengen: de 
grijze haren waren te verwachten, 
maar verder? Wat me opviel 
was vooral de gezelligheid en 
het gemak waarmee men ook 
met mij als ‘jonkie’ praatte. Het 
genieten van er even uit te zijn, 
bijpraten of kennismaken, de 
grapjes onderling. Wat dat betreft 
verschillen we dus niet zo veel, 
want die behoeften herken ik ook. 
Ik mag dan qua leeftijd pas half 
zo jong zijn als deze broeders en 
zusters, aan gezelligheid hebben 
we allemaal behoefte. En die vond 
ik vanmiddag zeker.

Als ik vijf minuten later vertrek, 
zie ik nog net dat Henk Lamain 
Len Poot helpt met instappen. Ik 
krijg er een brok van in mijn keel, 
want het is een prachtig plaatje: de 
ene senior die de andere helpt.

Alja de Klerk
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Welkom in de gemeente

Benthe 
geboren op 22 april 2016

Dochter van Jacob en Annelies Hannessen

Isarah Mihaela
geboren op 31 maart 2016

Dochter van Liviu en Jacqueline Pavalas

Feline 
geboren op 21 aprili 2016

Dochter van Gert Jan en Judith Samsom

Kamiel
geboren op 10 april 2016

Zoon van Paul en Afi Hoogendoorn

de bgh op

Rein
2 december

Thijs
22 april

Vanochtend is om 07.07 uur in alle rust in haar slaap door 

God thuisgehaald in het bijzijn van mijn familie en mijzelf 

mijn allerliefste vrouw Eline! De afgelopen dagen ging ze 

hard achteruit en heeft ze alles wat ze eerst kon, moeten 

inleveren. Gelukkig is die lijdensweg voorbij en heeft God 

haar bij zich geroepen!

Jose
10 april

Vermist: Witte Mercedes. Wellicht wat gênant na de 

preek van vanochtend maar onze zoon van 2 is zijn witte 

Mercedes (geen audi ;)) kwijtgeraakt op de crèche. Mocht 

je hem vinden dan graag volgende week zondag weer bij 

ons terug. Even voor alle duidelijkheid... het gaat om een 

speelgoedautootje ;).

Lois
13 april

Eindelijk weer thuis van hun DTS reis naar Australië, Lucas 

en Paul Mattias! Paul Mattias en Lucas volgden een Disci-

pleship Training School (DTS) in Perth. Zes maanden vol 

met geloof en avontuur.

Mattanja 
30 april

Even een update van mijn kant. Allereerst wil ik iedereen 

hartelijk danken voor de bemoedigende kaartjes en ge-

beden die ik heb gekregen. Dat doet gewoon ontzettend 

goed! Afgelopen week heb ik na drie chemokuren (op de 

helft) een MRI scan gehad en die liet zien dat de tumo-

ren goed reageren op de chemo: ze worden dus kleiner! 

Dankbaar! Komende dinsdag krijg ik mijn vierde chemo-

kuur, graag ook hiervoor weer uw gebed, ik vind het een 

heel pittig proces.

Geliene
24 april

Vanmorgen weer een mooie Juist voor Jouw dienst, met 

een mooi thema! Jezus, de ware Wijnstok.

Herro
29 mei

Teams van Het Baken dit jaar bij ons  in de dienst. Mooie 

tafel stond gedekt voor mooie mensen die zich deze zo-

mer inzetten. Geknutseld en voorbereid door de kinderen 

van groep 1 t/m 4 van Juist voor Jou.

Mark Peter
30 mei

Een vriend ...

Elly
30 april

Maandag 2 mei moet Hans opnieuw een leveroperatie 

ondergaan in Leiden. De toekomst is onzeker, maar we 

houden ons ‘oog’ gericht op onze Leidsman.

Willem
1 juni
Met dank aan Herro!

Cindy
22 mei

Voor de kids was er Baptistenbioscoop bij J4J groep 1/2. 

Afscheidsfeestje van juf Jet. Wat zal ik mijn maatje missen 

na zes jaar super samenwerking!



Huis van God
Huis van

thuis voor 

mensen

God


