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Het thema van deze nieuwe editie van thuis is  
natuur.  een prachtig onderwerp. natuur is overal 
te vinden en iedereen kan en mag er van genieten, 
daarvoor hoef je geen gediplomeerd bioloog te zijn. 
en de natuur wordt in vele vormen beleefd. sterker 
nog, we zijn zelf een stukje natuur, de kroon op gods 
schepping! de natuur, vanzelfsprekend mooi, maar 
het meest complexe wonder dat we kennen. 

dat natuur niet zo vanzelfsprekend is, lees je in het 
interview met rein schrijver. zijn natuur is hard 
werken en creatief zijn, zeker als je ook duurzaam 
wilt zijn. en om mooie vogels te spotten (en te her-
kennen) moet je ook flink je best doen, weet ruud 
kraan. Of wat dacht je van de bossen bloemen die 
elke zondag voorin de kerk prijken? die groeien niet 
vanzelf uit een vaasje; het bloementeam is er elke 
zondag druk mee. 

in deze editie ook een verslag van onze jeugd die 
deze zomer naar teenstreet in duitsland ging. ik 
vind het niet zo vanzelfsprekend, zo’n grote groep 
enthousiaste tieners. net zo min als het startweek-
end dat ik bezocht en waar ik verslag van deed. 
want wat is er vanzelfsprekend aan samen avond-
maal vieren, heerlijk eten en een goed gesprek? 

ik hoop dat je geniet van deze nieuwe thuis. en –  
natuurlijk! – heb je gezien dat deze in onze prachtige 
nieuwe huisstijl is opgemaakt.

Hartelijke groet,

alja de klerk

‘ Natuurlijk! ’  Hoe ma kkelijk zeggeN we dat tegeN elka a r.  ‘ Natuurlijk kom 

ik Na a r kriNg! ’  of   ‘ Natuurlijk scHrijf  ik  dat voorw oord! ’  Natuurlijk -  eeN 

a f geleide va N Het w oord Natuur - ,  wat eeN ra re uitdrukkiNg eigeNlijk.  waNt 

we b edoeleN da a rmee Natuurlijk “va Nzelf sprekeNd”.  eN Hoe vaNzelfsprekeNd 

is Het dat we Na a r de kriNg komeN? la at sta a N mijN a llereerste voorwoord 

scHrijv eN.  ik  ka N je v erzekereN,  dat is  Nog Niet zo va Nzelf sprekeNd…
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Rein Schrijver is zo iemand. Wie voor 

het huis van Rein en zijn vrouw Riet 

staat, kan nog niet vermoeden dat achter 

de gevel het huis volledig in het teken 

staat van duurzaam wonen. In de achter-

tuin komt het verhaal van Rein volledig 

tot leven; letterlijk! Overal waar je kijkt, 

vind je elementen terug van zijn passie. 

De moestuin in het achterste deel van de 

tuin steekt schitterend af tegen het aan-

grenzende maisveld. Aan de zijkanten 

wordt de tuin geflankeerd door kasjes, 

dierenhokken, plantenbakken en een ga-

rage met zonnepanelen. Een uitnodiging 

om op die inspirerende locatie, Reins 

verhaal op te mogen tekenen, neem ik 

met enthousiasme aan.

O n t w i k k e l i n g
Rein is opgegroeid op een boerderij en je 

zou verwachten dat zijn passie dus met 

de paplepel is ingegoten. Toch duurde het 

even voor zich bij Rein de interesse voor 

groen echt ontwikkelde. ‘Mijn vader had 

op de boerderij ook een moestuin,’ begint 

Rein zijn verhaal: ‘Maar als kind had ik 

daar nog weinig belangstelling voor. Be-

halve wanneer de aardbeien en pruimen 

rijp waren. Pas rond mijn vijfentwintig-

ste, na mijn avondopleiding voor elek-

trodocent, begon ik me wat te verdiepen 

in het moestuinieren. Ik woonde in een 

flat waar ik dicht in de buurt een stukje 

groen mocht gebruiken als moestuin. 

Toen keerden de rollen om en nam mijn 

vader van mijn (flat)tuintje wat mee naar 

de boerderij. Ik kreeg de smaak te pakken 

en heb vervolgens jarenlang een volks-

tuin gehad in Heemskerk en Harderwijk. 

Tot ik elf jaar geleden met Riet hier ging 

wonen en ik de ruimte had om achter ons 

eigen huis groentes te verbouwen.’ 

t w e e H O n d e r d V O u d !
‘Je moet een moestuin niet beginnen om 

geld uit te sparen. In de aanbieding zijn 

groentes namelijk vaak goedkoop. Tegen 

twee courgettes voor een euro kan je zelf 

niet kweken. In eerste instantie had ik als 

doel om te proberen gezonde voeding 

zonder gif te kweken. Ik kan nog altijd 

verwonderd zijn van hoe alles groeit en 

bloeit. De mens kreeg als opdracht van 

God om de aarde te bewerken. De door-

nen en distels die daar bij horen, neem 

ik op de koop toe. Als je de aarde goed 

bewerkt, brengt dat namelijk heel mooie 

dingen voort. De Bijbel spreekt erover dat 

het gestrooide zaad ontkiemt en vrucht 

draagt in dertigvoud, zestigvoud en hon-

derdvoud. Neem deze zonnebloem. Ik 

vind dat zo mooi om te zien. Tel eens al 

die zaadjes die erin zitten. Dat komt al-

lemaal uit dat ene zonnebloemzaadje dat 

ik in het voorjaar mocht planten. Dit is 

minstens tweehonderdvoud! Daar moet 

je toch even bij stil staan? ‘Dat is meteen 

mijn lijfspreuk: “Sta eens even stil bij wat 

je beweegt”. Ik ben zelf nogal beweeglijk 

en ongeduldig. Het is voor mij goed om 

er bewust even bij stil te staan.’

z O n n e pa n e l e n
‘Ik wil meehelpen om de opwarming van 

de aarde tegen te gaan en het smelten van 

de ijskappen te stoppen. Als eenling lijk 

je daar weinig tegen te kunnen beginnen. 

Tot de zonnepanelen hun intrede deden. 

Ik was van huis uit al elektromonteur 

met een eigen bedrijf, “Elektrotechni-

sche Dienstverlening”. Ik ben me vanaf 

2010 ook bezig gaan houden met het leg-

gen van zonnepanelen.  Inmiddels zijn 

er steeds meer daken met zonnepanelen. 

Dat verschil merk je nu bijvoorbeeld aan 

de energiecentrales die in Europa in de 

zomer minder op hoeven te wekken.’ 

‘Sinds vorig jaar heb ik het bedrijf Solar 

Harderwijk volledig aan mijn schoon-

zoon overgedaan. Hij werkte sinds 2012 

mee toen hij in de bouw steeds minder 

opdrachten kreeg. Ik wilde wat rustiger 

aan doen omdat ik 65 werd. Het sloot 

dus goed op elkaar aan. Dat vind ik ook 

bijzonder. Je hoort heel vaak dat mensen 

boven de vijftig moeite hebben om een 

baan te vinden, maar ik kreeg het steeds 

Tegen twee 
courgettes voor een 
euro kan je zelf 
niet kweken.

we wo r deN  o N s  a l l ema a l  steeds  b ewuster  va N  Het feit dat 

we de a a r de mo eteN  ko ester eN .  N iet vo o r  N iets  zie je  m eer eN 

meer  zo N N epa N el eN  o p da keN  v er s c HijN eN  eN  wo r deN Hu iz eN 

steeds  b eter  geïs o l eer d.  o o k eeN  mo estuiN tje vo o r Het kwekeN 

va N  je eigeN  gr o eN te is  Hel ema a l  Hip.  je  Heb t o o k meNseN die 

a l l es  pr o b er eN  te c o mb iN er eN  eN  zo  gesta lte gev eN aaN Het 

r eN tmeester s c Ha p vo o r  go ds  s c HeppiN g.

tekst en  FOtOgraFie: ralpH stOOVÉ
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Rentmeesterschap 
voor Gods
schepping

duurzaam leven met rein schrijver



drukker.’ Uiteraard heeft Rein zelf ook de nodige 

zonnepanelen. Hij laat ze zien als hij een rondlei-

ding geeft door de tuin. De zonnepanelen op het 

dak en de garage leveren nagenoeg alle elektrische 

energie op voor het huishouden. Daarnaast is 

trouwens een andere constructie te zien met der-

tig buizen. ‘Dat is de collector voor de zonneboi-

ler. De zon verwarmt het collectorwater en geeft 

zo voldoende warmte om het water voor de keu-

ken en badkamer op temperatuur te krijgen. Al-

leen als er weinig zon is, moet de c.v.-ketel iets bij-

warmen. Dat systeem bespaart dus weer gas uit.’ 

z e l F V O O r z i e n e n d
Op het kippenhok liggen nog drie zonnepane-

len: ‘Om wat vroeger te kunnen opkweken in de 

kas, wilde ik de kas in januari tussen de 10 en 15 

graden houden. Daarom sloot ik een elektrisch 

kacheltje aan. Gaandeweg kwam ik erachter dat 

een het gebruik van gaskacheltje veel goedkoper 

was, zodat ik dus meer elektriciteit produceer 

dan we verbruiken. Om deze energie beter te ge-

bruiken, verdiep ik me nu in een volgende stap in 

duurzaamheid. In oktober komen er warmtewis-

selaars op de markt voor woonhuizen. Ze werken 

als een soort omgekeerde koelkast. Koude lucht 

wordt omgezet in warme lucht. Die warmte kan 

weer gebruikt worden om het huis te verwarmen.  

Hiermee word ik wat betreft energiegebruik (bij-

na) zelfvoorzienend.’

r e C y C l e n
Rein gaat verder met zijn rondleiding in de tuin. 

Er staan een mooie bloembak en een tuintafeltje 

van afvalhout en pallets. ‘Die maak ik zelf. Bij een 

bedrijf hier in de buurt mag ik het afvalhout uit 

de container halen. Van de lelijke stukken stook 

ik de houtkachel, maar er zitten vaak nog prima 

bruikbare planken en balkjes in. Ik probeer zo veel 

mogelijk te recyclen. Het is een hobby geworden. 

Een van de leuke dingen die ik mocht maken is 

de lantaarn voor de BGH met advent. Omdat het 

resthout is, moet je andersom ontwerpen. Eerst 

kijk ik naar de materialen die ik heb en pas daarna 

volgt het ontwerp om ze toe te passen. Zo heb ik 

ook het konijnenhok en de ren gemaakt. Er hoef-

de geen latje gekocht te worden.’

M O O i  g e M a a k t
De konijnen en kippen brengen het verhaal met-

een weer bij de moestuin. ‘Behalve dat het leuke 

dieren zijn waar ook de kleinkinderen plezier aan 

beleven, hebben ze nut. Niet bruikbare groentes, 

zaden en fruit eten ze op. Onze groene container 

staat maar weinig aan de straat. De mest van de 

dieren en het groenafval uit de keuken gaan weer 

op de composthoop.’ De jarenlange ervaring met 

moestuinieren blijkt uit de talloze tips die Rein 

geeft: van het gebruik van worteldoek tegen 

onkruid, vliegengaas tegen de wortel-, prei- en 

koolvlieg, tot aan het toevoegen van paardenmest 

aan de composthoop. Chemische bestrijdings-

middelen zal je niet aantreffen. Tegen vrijwel alle 

bedreigingen van zijn gewassen weet hij wel een 

milieuvriendelijk trucje. Toch blijft Rein verwon-

derd en kan hij genieten: ‘Wanneer je in het voor-

jaar een handjevol zaad in de grond stopt, kan je er 

’s zomers weken van eten. Dan denk ik bij mezelf: 

God, wat hebt U dit mooi gemaakt!’

in een van de vorige nummers schreef ik al over mijn grote liefde voor de natuur. ik kan 
onder de indruk zijn van gods schepping. ik mag me eindeloos vergapen aan de schoon-
heid, verscheidenheid en complexiteit van het dierenrijk. Mijn hart maakte dan ook een 
sprongetje toen ik hoorde dat dit nummer van thuis helemaal gewijd is aan de natuur!

k l e u r e n e x p l O s i e
een poosje geleden liep ik op het Hulshorsterzand. Boven de bloeiende heide viel wat 
regen uit een aandrijvend wolkendek. de rest van de lucht was helderblauw. de zon be-
scheen de regendruppels en de geboorte van een regenboog was een feit. een onver-
wachte kleurenexplosie boven mijn hoofd. 
een regenboog wordt veroorzaakt door breking en weerkaatsing van zonlicht in water-
druppels. dat is hoe het werkt. Het zíen van een regenboog zorgt echter voor bewonde-
ring en maakt iets bij ons mensen los. Vaak te midden van donkere wolken en regen is 
daar plotseling dat kleurenwonder.

s y M B O O l
Het is dan ook niet vreemd dat de regenboog wereldwijd symbool staat voor vrijheid, 
hoop en diversiteit. zo zwaaide thomas Müntzer met een regenboogvlag 
bij de Boerenopstand in de 16e eeuw en wilde thomas paine tijdens de 
amerikaanse revolutie neutrale schepen ermee uitrusten. Ook de homo-
beweging gebruikt de vlag. en misschien herinner je je het regenbooglogo 
nog van de 'er is hoop'-actie van agapè.

V e r B O n d
de oorsprong van de regenboog en haar hoopvolle betekenis ligt natuurlijk 
in het indrukwekkende verhaal van noach. lees het nog maar eens in gene-
sis 9:8-17. noach bouwt een ark en overleeft daarmee de zondvloed. als hij 
en zijn familie na lange tijd weer met beide voeten op droge grond staan, sluit 
god een verbond met noach en de mensheid. nooit meer zal er zo'n vernieti-
gende vloed als toen komen. god wijst daarbij op de regenboog als het teken 
van het verbond. Opvallend is dat god dit niet allereerst ziet als teken voor de 
mensen, maar voor zichzelf : ‘als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik 
denken aan het eeuwigdurende verbond tussen god en al wat op aarde leeft... 
het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’ (vs 16)

j a !
de regenboog is dus een enorm ‘ja’ van god in en aan de natuur. de regen-
boog is een kostbaar ‘ja’ van god aan alle generaties mensen. een goddelijk 
‘ja’ tegen het leven. wat is dat mooi! geen ramp in de geschiedenis of in de 
toekomst kan dat 'ja' van god veranderen. geen ellende die de mens veroor-
zaakt brengt dat 'ja' aan het wankelen. gods belofte staat rotsvast zo lang de 
aarde er is. elke keer als ik de regenboog zie, weet ik dat gods 'ja' ook voor mij 
is. Hoe donker de wolken ook zijn die op ons afdrijven. dat ‘ja’ van god zie ik door de 
hele Bijbel heen, maar ook als ik op een wisselvallige dag over de heide loop en geniet 
van de boog in de lucht.

Boog in de wolken

Dan denk ik bij 
mezelf: God, wat hebt 
U dit mooi gemaakt!

column
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e l k e  k e e r  a l s  i k 
d e  r e g e N b o o g  z i e , 

w e e t  i k  d at  g o d s  ' j a ' 
o o k  v o o r  m i j  i s .



8   Thuis  Thuis   9 

ik sprak Myke een paar dagen voor ze op pad ging.

Hoe ben je op het idee gekomen om mee te doen 
aan de maf trail?
‘Vorig jaar liep een vriendin deze tocht. Het goede 
doel waar ik sponsorgeld voor zou gaan inzamelen 
sprak me aan. Voor mij is dit een fysieke en mentale 
uitdaging, maar sommige mensen in afgelegen ge-
bieden moeten zo een ziek kind naar een ziekenhuis 
brengen. Hier in nederland is zorg zo dichtbij, ik 
ervaar dat dagelijks in mijn werk als verpleegkun-
dige en ook toen een van onze kinderen ziek werd. 
ik wilde graag een steentje bijdragen aan het werk 
van MaF.’

160 kilometer in vier dagen… het is dus een soort 
Nijmeegse vierdaagse?
‘nou nee, deze tocht is echt heel anders. zonder 
tent, slaapzak en mobiele telefoon gaan we op pad. 
we overnachten buiten, of zijn afhankelijk van men-
sen onderweg voor eten en onderdak. we mogen 
maar heel weinig spullen meenemen. Met de groep 
van elf deelnemers zijn we bijna helemaal op ons-
zelf aangewezen.’

wat verwacht je van de tocht?
‘Fysiek kun je je voorbereiden. ik heb goed getraind 
en het sponsorgeld is binnen. Maar op het loslaten 
van je comfort kun je je niet voorbereiden. ik heb 
steeds meer om mezelf heen gebouwd: een huis, 
fijne spullen, en ik ga bijvoorbeeld nooit de deur uit 
zonder mijn haar te föhnen. ik verwacht dat ik mijn 
grenzen zal moeten verleggen.’ 

Op 3 september hebben tien deelnemers de trail 
voltooid, ook Mijke heeft het eindpunt gehaald. een 
poosje later vertelt ze over haar ervaringen.

ben je weer een beetje ‘geland’?
‘dat viel niet mee. we leefden vier dagen in een 
soort ‘bubbel’, zonder contact met thuis, met alleen 
maar de groep. Het was een hele grote overgang om 
zaterdagavond weer met mijn gezin aan tafel te zit-
ten en bezig te zijn met gewone dingetjes. tijdens 
de wandeling deden die er helemaal niet toe. en ik 
was toch ook wel ongelooflijk moe.

ik zei van tevoren dat je je fysiek kunt voorberei-
den… nou, het was toch erg zwaar. twee maanden 

begiN september liep mijke guldeN de maf trail.  iN  vier dageN 

voltooide ze eeN waNdeltocHt vaN maar liefst 100 mijl  (165 

kilometer)  voor Het goede doel.  waarom vatte ze dit pla N  o p? 

tekst geertje plug | FOtOgraFie: MaF

‘Ik heb God  
leren vertrouwen’

Mijke gulden liep de MaF trail

voor vertrek kregen we te horen dat we 
al op dinsdagavond zouden beginnen, 
waardoor er een extra nacht bij kwam. 
we liepen die avond vijf kilometer en 
overnachtten op een scoutingterrein. 
we wilden stoer doen en gingen buiten 
slapen, onder een afdakje dat we maak-
ten door regenponcho’s aan elkaar vast 
te maken. wat was de nacht koud en 
vochtig, ondanks matjes en slaapzakken 
die we die eerste nacht nog mochten ge-
bruiken.
Op woensdag begon de echte tocht, om 
zes uur gingen we op pad. we moesten 
zelf met kaarten onze route vinden naar 
het eindpunt van die dag, Oosterhout bij 
arnhem. we liepen verkeerd. Het eind-
punt werd daarom door de begeleiders 
verlegd naar elst en we hoorden dat we 
geen 40, maar 64 kilometer hadden ge-
lopen! ik kon niet meer!’

jullie werden dus niet helemaal aan 
jullie lot overgelaten?
‘nee, de begeleiders konden via gps zien 
waar we waren. een aantal keer per dag 
kwamen ze water brengen, en ’s avonds 
kregen we op de overnachtingsplek in-

grediënten voor het avondeten. Maar 
we moesten wel zelf een houtvuurtje 
maken om op te koken. alleen de derde 
en vierde dag mochten we mensen vra-
gen om eten en slaapruimte. Het is niet 
te geloven wat we toen allemaal kre-
gen, dat werd een overvloedig maal. we 
sliepen in een prachtige tuin. de laatste 
nacht lagen we in een paardenstal op 
een laag stro. zacht en warm, wat een 
luxe!’

Hoe kijk je terug op je avontuur?
‘ik denk dat voor mij het thema ‘controle’ 
was. ik houd graag alle touwtjes zelf in 
handen, maar nu moest ik alles loslaten: 
route, eten, slaapplaats, of ik het vol zou 
houden… in heuvelachtig terrein kreeg 
ik last van mijn knie. ik heb geleerd dat 
ik op god kan vertrouwen. dat was al zo 
bij het inzamelen van het sponsorgeld. 
daar is zó goed voor gezorgd! en tijdens 
de tocht weer. de hulp van mensen die 
ons helemaal niet kenden heeft diepe 
indruk op me gemaakt. en ook de on-
derlinge band die is gegroeid. we waren 
heel verschillend, maar er is nooit een 
onvertogen woord gevallen. 

en ik voel me ook… nee, trots is niet 
het goede woord… voldaan, denk ik. ik 
bleek veel meer te kunnen dan ik dacht. 
ik vond 45 kilometer wandelen echt het 
uiterste, maar ik kon dus nog veel ver-
der.
Ons eindpunt was een klein kerkje in Bu-
del waar we in stilte naartoe wandelden. 

we werden niet ontvangen met applaus, 
maar in kleine kring hoorden we een lied 
en dankten we god. zo bijzonder! en pas 
daarna werden we teruggereden naar 
het beginpunt, vliegveld teuge bij apel-
doorn, waar onze familie op ons wacht-
te. we zouden met een vliegtuig gaan – 
ook om het verschil te voelen – maar dat 
kon door laaghangende bewolking niet 
doorgaan. dat vliegtochtje hebben we 
dus nog tegoed. Maar ik hoop vooral dat 
ik vast kan houden wat ik geleerd heb. ik 
had het nooit willen missen!’

Op het 
loslaten van 

comfort  
kun je je 
niet voor- 
bereiden.

We werden niet 
ontvangen met 

applaus, maar we 
dankten God.

o v e r  m i s s i o N 
av i at i o N 
f e l lo w s H i p
de MaF (Mission aviation 
Fellowship) is een zendings-
organisatie die werkt voor 
mensen in afgelegen gebieden; 
met vliegtuigen en communi-
catiemiddelen maakt MaF hen 
bereikbaar voor hulp en het 
evangelie en ondersteunt an-
dere (hulp)organisaties. lees 
meer op www.maf.nl.
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Betrokkenheid tonen

elke week brengt dit team de bloemen die voorin 
de zaal staan naar iemand aan wie de gemeente wil 
laten weten: ‘we denken aan je’. Bij blije omstandig-
heden, zoals verjaardagen van ouderen boven de 75 
jaar en geboortes, maar ook bij moeilijke omstan-
digheden, zoals ziekte. ‘eigenlijk overal waar de ge-
meente betrokkenheid bij wil tonen,’ legt annelies 
de jager uit. zelf is ze nu ruim een jaar betrokken 
bij het bloementeam en ze vindt het een mooie taak 
om uit te voeren. ‘een bloemetje langs brengen bij 
iemand leidt vaak tot hele leuke ontmoetingen en 
gesprekken. ik hoor veel getuigenissen, hoe men-
sen bij de gemeente zijn gekomen en wat ze doen. 
Op die manier krijg ik een kijkje in het leven van 
mensen en de geschiedenis van de gemeente.’

t O e g e V O e g d e  w a a r d e
‘Het mooie aan het bloementeam vind ik dat ik nu 
echt ergens op bezoek kom. zo vaak wilde ik het 

graag, maar dan had ik het te druk. nu ik bij het bloe-
menteam zit, heb ik een goede reden om te doen 
wat ik heel graag wilde. Ook heb ik de toegevoegde 
waarde gezien van zo’n bezoekje. de aandacht die 
iemand krijgt van de gemeente doet iemand goed. 
daarnaast heb ik gemerkt dat je dingen kunt signa-
leren tijdens je bezoek. we zitten niet in het pasto-
rale team, maar zijn wel een soort verlengde arm er 
van. zo was ik een keer op bezoek bij een echtpaar 
dat een zware tijd achter de rug had. dit hadden ze 
niet expliciet bij de gemeente aangegeven, maar ze 
voelden zich wel wat in de steek gelaten. tijdens 

Een bloemetje langs brengen 
bij iemand leidt vaak tot 
bijzondere ontmoetingen

tekst: MarjOlein sCHrijVer | FOtOgraFie: CHristiaan kats

om ervoor te zorgeN dat alles iN eN 

roNd oNze gemeeNte op rolletjes 

loopt,  zijN er oNtzetteNd veel meNseN 

eN teams actief.  soms staaN ze op 

Het podium,  maar veelal werkeN ze 

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 eeN team keNNeN dat past bij  Het 

tHema Natuur:  H et bloemeNteam. 

   met een bloemetje

H e t  b lo e m e N t e a m
 V.l.n.r.: annelies de jager,  
ruud donker, inelies kamstra, 
alie rutteman, anneke wiegers, 
theo rutteman, wiesje Hijink

het gesprek kwam dit naar boven en 
nu worden ze wekelijks bezocht door 
iemand van het bezoekteam. Mooi om 
daaraan bij te kunnen dragen.’ 

Va n  z e e w O l d e  n a a r 
z w O l l e
‘ik ben al bij veel mensen op bezoek 
geweest. Bij Cato in zwolle bijvoor-
beeld. wat vond ze het fijn dat er van-
uit de gemeente aandacht voor haar 
was en dat iemand de bloemen naar 
haar toe wilde brengen. Ook ben ik 
een keer naar zeewolde gegaan, nou 
dat heb ik geweten!’ annelies lacht 
even. ‘Het was een koude, maar helde-
re dag, dus ik wilde fietsen. de kou en 
de afstand vielen me toch wat tegen, 
dus dat werd een iets korter bezoekje 
dan normaal.’

z i e k e n B e z O e k
annelies bezoekt ook regelmatig 
mensen die in het ziekenhuis liggen. 
‘zo’n bezoekje komt soms wat onge-

legen, omdat het vaak niet mogelijk 
is om een afspraak te maken. soms 
overrompel je diegene dan een beetje. 
iemand kan bijvoorbeeld net geope-
reerd zijn of liggen te slapen. laatst 
was ik op bezoek bij een mevrouw die 
een dutje deed en ik twijfelde of ik 
haar wakker zou maken. uiteindelijk 
heb ik dat wel gedaan en wat was ze 
blij met de bloemen. ze vond het ge-
weldig dat er iemand langs kwam en 
we hebben een heel mooi en persoon-
lijk gesprekje gehad.’

s y M B O O l  Va n  B l O e M e n 
‘zelf vind ik bloemen prachtig. ik heb 
veel met de natuur en haal zo veel mo-
gelijk groen in huis en in de tuin, omdat 
ik een huis zonder planten of bloemen 
kaal vind. elk seizoen bloeit er wel iets 
in mijn tuin waar ik van geniet. daar-
om vind ik het ook zo mooi dat er elke 
week een verse bos bloemen voorin 
de kerk staat: de pracht van de schep-
ping in een vaas!’

o v e r  d i t  t e a m

•	  Het bloementeam bestaat uit  
6 mensen

•  iedereen is eens per drie weken 
aan de beurt om een bos bloemen 
weg te brengen op zondagmiddag 
of avond. daarnaast staat iedereen 
eens per drie weken als reserve 
ingeroosterd, voor het geval dat er 
twee bossen bloemen zijn. 

•  elke week haalt inelies kamstra de 
bloemen die voorin de kerk staan.

•  zeg het met bloemen! vind jij het 
leuk om een bloemetje langs te 
brengen en bij mensen op bezoek te 
gaan? wie weet is het bloementeam 
wel iets voor jou! Het bloementeam 
zoekt namelijk nieuwe mensen. 
voor meer informatie kun je bij alie 
of theo rutteman terecht. 

team



de meesteN vaN oNs keNNeN ruud kraaN als directeur 

vaN opeN doors NederlaNd.  de tHeoloog Heeft Naast zijN 

bevlogeNHeid voor zijN werk tegeN de cHristeNvervo lgiN g 

Nog eeN passie.  er is  eeN reële kaNs dat je ruud,  bewapeN d met 

eeN verrekijker,  op de gekste tijdeN iN Het bos tegeNko mt. 

daN Helpt Hij  mee aaN de vogeltelliNgeN vaN broedvo gel s .

Van 
ochtendgloren
tot licht van  
de wereld

Met ruud kraan de natuur in

tekst: ralpH stOOVÉ | FOtOgraFie: ruud kraan

Op de middelbare school raakte Ruud ge-

ïnteresseerd in roofvogels. De roofvogel-

stand was in die jaren, onder andere door 

het gebruik van pesticiden, heel slecht. 

Met een klasgenoot en diens broer – bei-

de padvinders – trok hij de natuur in. ‘Ik 

weet nog dat we een buizerd wilden zien. 

Tegenwoordig zie je die bijna elke kilome-

ter op een paaltje langs de weg zitten. Toen 

waren ze echt een zeldzaamheid. In ieder 

geval in de omgeving van Apeldoorn waar 

we opgroeiden. We namen een tentje mee 

en vertrokken dan voor een nacht naar het 

terrein van een boer achter Zutphen. We 

konden ons geluk niet op als we er één 

ontdekten. We waren veel minder bezig 

met andere soorten dan roofvogels.’

l O s k O M e n  e n  s t i l  w O r d e n
Zoals vaker met jeugdhobby’s ebde het 

fanatisme na de schooltijd langzaam weg. 

Voor Ruud bleef vogelkijken jarenlang al-

leen nog maar een vakantiebezigheid: ‘Op 

vakantie ging er wel altijd een kijker mee. 

Je ziet in het buitenland toch weer andere 

soorten. Pas toen ik tegen de vijftig liep, 

begon het weer te kriebelen. Ik besloot 

mijn oude hobby op te pakken. Via een 

advertentie in de Ermelose krant kwam 

ik terecht bij Sovon Vogelonderzoek Ne-

derland. Ik bezocht een inloopavond voor 

geïnteresseerden die mee wilden werken 

aan vogeltellingen. Daar waren ook en-

kele bekende dorpsgenoten, waardoor ik 

me meteen thuis voelde. De veldcursus 

die volgde werd gegeven door een echte 

crack. Zij nam ons mee op sleeptouw het 

bos in en keek geen moment op van haar 

papieren. Die vrouw deed alles op het 

gehoor en wist van elk geluidje bij welke 

vogel het hoorde. De moed zonk me zo-

wat in de schoenen. Nu zijn we negen jaar 

verder. De meeste bosvogels herken ik nu 

ook aan hun geluid. Tijdens het vogelen in 

de natuur kan ik even loskomen van het 

werk en stil worden. Niet alleen qua ver-

halen, maar ook voor wat betreft de ver-

antwoordelijkheid die ik heb als directeur 

van Open Doors. In gedachten en beelden 

praat ik dan met God. Dat kan door elkaar. 

Zo kan ik tijdens het wandelend bidden 

ineens een karekiet horen zingen. Dan zijn 

mijn gedachten meteen weer bij het voge-

len, hoor.’

l i C H t  O p  d e  w e r e l d
‘De zonsopgang heeft voor mij altijd een 

dubbele betekenis. God is degene die het 

licht elke dag weer aansteekt. Hij is de-

gene die zijn licht laat schijnen over de 

wereld. Hoe donker het soms is, ook in 

het leven. Dat merk ik ook in mijn werk 

voor de vervolgde kerk. Eén op één er-

vaar ik dat Christus bij die mensen in het 

leven aanwezig is. Dat er hoop gloort in 

de donkerste periodes van het leven. Die 

mensen blijven ondanks de diepe ellende 

Christus zoeken, maar willen geen helden 

genoemd worden. Christus laat hen nooit 

los! Ik mocht voor Open Doors vorig jaar 

naar het Midden Oosten en ontmoette er 

een Syrisch orthodoxe priester. Die man 

was zeer goed onderlegd. We kwamen er 

om zijn levensverhaal aan te horen, maar 

eerst gaf hij ons een uitgebreide geschie-

denisles waarin hij vertelde over tweedui-

zend jaar martelaarschap. Pas in het laatste 

stukje kwam zijn persoonlijke verhaal. Hij 

ging zachter praten en vertelde over de 

hinderlaag van IS waarin hij terecht was 

gekomen met een groep christenen. IS 

nam ze mee naar een dorp en praatte op ze 

in om de islam aan te hangen. De groep be-

sefte dat als ze dat zouden doen, ze even-

eens gedood zouden worden. Instemmen 

Zo kan ik tijdens 
het wandelend 

bidden ineens een 
karekiet horen 

zingen. Dan zijn 
mijn gedachten 

meteen weer bij het 
vogelen, hoor.

12   Thuis  Thuis   13 



zou immers niet uit overtuiging, maar uit angst zijn. 

De priester wierp zich op als bemiddelaar. IS begon 

hem toen als leider te zien en mishandelde hem. De 

priester gaf niet toe. Daarop stelde IS voor om één 

voor één de mensen uit zijn groep te doden, totdat 

hij zich tot de islam zou bekeren. Er zijn inderdaad 

enkele groepsleden gedood. Maar het geluk van de 

priester en de groep was dat de volgende ochtend  

Hezbollah het dorp binnenviel en de IS-strijders 

halsoverkop wegvluchtten. Aan het einde van zijn 

verhaal begonnen zijn ogen te glinsteren en zei hij 

over Christus: “Ik zal mijn verlosser nooit verloo-

chenen!”’

s C H O O n H e i d  Va n  g O d s  s C H e p p i n g
‘Met een vriend tel ik broedvogels op een deel van 

het terrein van de landgoederen Oud Groevenbeek 

en Oldenaller. Onze tellingen dragen bij aan weten-

schappelijk onderzoek van Sovon. Zo kan onder-

zocht worden of veranderingen van de inrichting 

effect hebben op de vogelstand. Voor de tellingen 

leggen we ochtend-, avond- en nachtbezoeken 

af. De ochtendbezoeken starten we een uur voor 

zonsopgang, dus dat betekent in de lentemaanden 

steeds vroeger op. De geluiden die je dan hoort, zijn 

geweldig. Ik noem het altijd de kerkdienst van de 

natuur. Het fascineert me hoe mooi de schepping 

in elkaar steekt. Als je zo vroeg al buiten bent, zie je 

hoe de zon bij het opkomen over de boomkronen 

schijnt en de herten in een mistig grasland staan te 

grazen. Toch ben ik niet gaan vogelen om God in de 

natuur te ontdekken; het begon als een hobby. Het 

omgekeerde gebeurt wel: lopend in de natuur ont-

dek ik de schoonheid van de schepping.’ 

De zonsopgang heeft voor  
mij altijd een dubbele 

betekenis. Hij is degene die 
het licht elke dag  
weer aansteekt.
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welkom

Jedidja
geboren op 18 juli 2016

Dochter van Jaap en Mattanja 
van Veen

Lauren
geboren op 6 augustus 2016

Zoon van Michel en Jannita struijs

Bram
geboren op 20 september 2016

Zoon van hilko en Cindy van Beek

Bo Schuil
gedoopt op 25 september 2016

Hanna Dragstra
gedoopt op 25 september 2016

Marjolein van Wijhe 
gedoopt op 25 september 2016

Marcel en suzanna van Berkel
Christel en Lydia

Anne Born en
Peter noordmans

Gerard en Yvonne Groothuis
Jurgen henk en Mariëlle van holland

Jaco en nenske reijgersberg
Veerle en Daan

Gijs en sofia de ridder
nathan

Maikel en Lisette van ‘t slot
sem, Lieke en Bram

Bé Wiegers

in de 
gemeenteWelkom



s t i j n  s i e s
Om half tien begin je met een dienst: een 
praatje, getuigenissen en veel worship. daar-
na is er ‘shhhh time’ om tot rust te komen of 
stille tijd te houden. en dan kom je samen in je 
netgroepje, een kleine groep om uit de Bijbel 
te lezen en daarover te praten. ’s Middags kun 
je kiezen tussen workshops en seminars of 
gewoon vrije tijd. ’s avonds is er opnieuw een 
dienst. ik heb geleerd dat je bij gods waarheid 
mag beginnen: dan ga je geloven dat je zijn 
geliefde kind bent en gedraag je je daar ook 
naar en voel je je geliefd. als je het andersom 
doet, dus begint bij je eigen gevoel, dan leef je 
vanuit je eigen ‘waarheid’. teenstreet is niet al-
leen maar serieus, hoor. Heb je wel eens in een 
enorme jongensslaaptent allemaal Hollandse 
jongens in hun onderbroek het wilhelmus 
horen zingen? en de leiders maar patrouilleren 
om iedereen stil te krijgen… 

B O  s C H u i l
nergens is de sfeer zo goed als op teenstreet! Hoe mooi is het dat je een week 
doorbrengt met 4000 jongeren die allemaal geloven of op zijn minst geïnte-
resseerd zijn in god? er is altijd iemand om mee te praten. wel is het er druk, 
met altijd mensen om je heen. Mijn relatie met god is sterker geworden door 
teenstreet. god houdt van mij, Hij spreekt op heel veel verschillende manieren 
en ik mag Hem betrekken bij alles in mijn leven, ook bij kleine dingen.

a n n a  w e s t e r B r O e k
in het begin voelde ik met niet zo geweldig op 
teenstreet. alsof god er voor alle anderen 
was, maar niet voor mij. toen heb ik gebeden: 
god, als u er bent, wilt u dat dan laten mer-
ken? na de dienst kwam er een onbekende 
vrouw naar mij toe. ze gaf mij een briefje met 
een engelse Bijbeltekst: ‘wees niet bang, want 
ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je god. ik 
zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met 
mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ (jesaja 
41:10) toen wist ik zeker dat god er voor mij is, 
ook al voel ik dat niet altijd. later kwam ik die 
vrouw nog een keer tegen. ze vertelde dat ze 
tijdens haar gebed een foto van mij had ge-
zien. daardoor wist ze dat ze die tekst aan mij 
moest geven. ik ben zo dankbaar dat god tot 
mij gesproken heeft. teenstreet was geweldig!

j u l i a  k at t O u w
teenstreet is supergaaf! Het is leuk dat tieners uit 
verschillende landen met elkaar omgaan en vrienden maken. 
Het programma is gaaf, met allerlei dingen om te doen. Vooral 
’s avonds is het gezellig, iedereen is dan bij elkaar, en de 
diensten zijn heel interessant. 

o v e r  t e e N s t r e e t

teenstreet is een christelijke tiener-
conferentie in duitsland met zo’n 
4.000 deelnemers uit heel europa. kijk 
op www.teenstreet.de voor nog veel 
meer: verhalen, foto’s en video’s. of 
volg teenstreet op facebook en zet 
de data voor 2017 alvast in je agenda!

M i C H i e l  B r O u w e r
ik ging voor het eerst, best spannend! iedereen 
was heel erg open. Ook al spreek je nauwelijks en-
gels, je praat met elkaar en maakt vrienden. ik vond 
de avonddiensten het mooist. we zongen veel, 
maar je kon ook buiten de zaal voor je laten bidden. 
dat heb ik zelf ook gedaan en ik heb echt gezien 
dat god daar was, geweldig! ik heb nu veel meer 
houvast in mijn geloof. en dat deel je dan met 4000 
anderen… Het is niet te omschrijven hoe fantas-
tisch dat is! je krijgt wel wat te weinig slaap, want 
het is ’s avonds gewoon te gezellig. en het eten was 
ook nog lekkerder dan ik had verwacht.

ee N aaNtal tieNers vaN de bgH giNg vaN 28 

j uli  tot e N met 2  augustus Naar teeNstreet. 

ee N beleveNis die elke tieNer miNsteNs 

ee N k e e r m oet meemakeN.  de sfeer is  er 

ge weldig eN je ervaart dat god ecHt leeft! 

'ik HeB nu Meer 
HOuVast in Mijn 
gelOOF'

teenstreet is een geweldige ervaring

16   Thuis  Thuis   17 

tekst: geertje plug 
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tekst: alja de klerk | FOtOgraFie: ruud dOnker

Het startweekend opent met een praisedienst op 
zaterdagavond 3 september. tegen half acht loop ik 
het Morgen College in. samen met zo’n tachtig an-
dere gemeenteleden beleef ik een vrolijke dienst, 
waarin het eren van god centraal staat. Onder lei-
ding van joyce engelgeer zingen we mooie liederen, 
die worden afgewisseld met bijbelteksten, gelezen 
door jonge en oude(re) gemeenteleden. de bege-
leidende band bestaat uit Menno kaper, daphne 
kraan, Marco van ee, arend-jan averink en gast-
drummer Berthold schaap. Misschien is tachtig 
man niet de grootste opkomst - eerlijk is eerlijk, 
op zaterdagavond blijf ik ook het liefst thuis op de 
bank met een schaal chips en een goede film - maar 
iedereen die is gekomen zingt uit volle borst en we 
beleven een heerlijk zanguur met elkaar. Overigens 
hebben we niet alleen gezongen, we rappen deze 
avond zelfs! psalm 119 vers 105: “uw woord is een 
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

r e g e n
Met datzelfde vers opent oudste van dienst Han-
neke schraven de volgende dag de zondagochtend-
dienst. een mooie manier om deze twee momenten 
aan elkaar te verbinden. Helaas is het weer ons deze 

ochtend niet zo goed gezind: de regen valt met bak-
ken uit de hemel. Maar gezien de prima opkomst 
laat kennelijk niemand zich een heerlijke barbecue 
(en eredienst) ontzeggen.

n i e u w e  H u i s s t i j l
na votum en groet is het woord aan communicatie-
man Maarten van de Fliert. Op zijn kenmerkende 
manier presenteert hij de nieuwe huisstijl. een goed 
gekozen moment: een nieuwe start met een nieu-
we uitstraling. er is mooi en veel werk verzet door 
Margreet kattouw, Chris en Marjolein schrijver, da-
nielle van dommelen en geertje en emily plug. ze 
ontvangen daarvoor van de gemeente terecht een 
hartelijk applaus. na de dienst kan men zelf direct 
een kijkje nemen op de vernieuwde website. in de 
hal van het Morgen College staan computers klaar 
om het resultaat te bewonderen. Ook de nieuwe 
gemeentegids wordt deze ochtend uitgedeeld. ui-
teraard in de nieuwe huisstijl. 

u i t d a g i n g
david sies houdt zijn preek over het jaarthema: Be-
leef je Bijbel (naar aanleiding van jesaja 55: 10 en 11). 
indirect zegt dit vers veel over de hele Bijbel. david 

je k ijk t e rNaar uit of ziet ertegeN op:  de maaNd september.  de maaNd 

waariN ‘alles weer begiNt’,  waaroNder Het kerkelijk seizoeN.  Hét 

m om e Nt dat de ageNda weer volloopt met allerlei  vergaderiNgeN, 

k riNgavoNdeN,  gemeeNtelijke bezoekjes eN eeN startweekeNd!  ik 

bezocHt de geplaNde activiteiteN eN doe er graag verslag vaN.

samen zingen, 
eten en  

Verslag startweekend 3 en 4 september 2016

‘Samen eten is  
een mooie manier  
om op een 
ontspannen wijze 
elkaar beter te 
leren kennen en ook 
met nieuwe mensen 
kennis te maken.’

b i b l e  c H a l l e N g e
meer weten over het jaarthema  
en de bible challenge?  kijk op
www.baptistenharderwijk.nl/jaarthema

preekt over het verlangen om de Bijbel 
centraal te stellen. dat het woord van 
god wat teweeg brengt in ons leven. als 
een soort ‘hulpmiddel’ is daarvoor een 
heuse Bible Challenge in het leven ge-
roepen. en we moeten tijdens de preek 
letterlijk in de benen, om in de hal van 
het college een kaartje op te halen. 
Het kaartje vraagt ons een uitdaging 
met de Bijbel aan te gaan. Bovenaan het 
kaartje staat: ja, ik ga de uitdaging aan 
en ik zal in een jaar tijd/een jaar lang… 
Vervolgens zijn er een aantal uitdagin-
gen om uit te kiezen. david daagt ons uit 
om hier dit jaar aan mee te doen, alleen 
of samen. 

aV O n d M a a l
na de preek vieren we samen het avond-
maal. de ultieme manier om “je Bijbel 

te beleven”. Omdat onze gemeente een 
open avondmaal kent, mogen ook gas-
ten deelnemen. en die zijn er volop deze 
ochtend: een vriendinnengroep, een 
jonggelovige, iemand die op zoek is naar 
een nieuwe gemeente, vakantiegasten. 
wat een mooie manier om zo met elkaar 
verbonden te zijn, juist ook als we elkaar 
(nog) niet kennen.

z O n
angstige blikken worden blij verrast: 
waar de dag begon met veel regen schijnt 
inmiddels de zon. tijd voor de barbecue! 
Om 12.30 uur opent organisator ger-
rit-willem westerink de barbecue met 
gebed. jong en oud geniet van zelf mee-
gebrachte en klaargemaakte salades en 
door gerrit willem geregeld vlees. diver-
se mannen pakken gereedschap en ont-
fermen zich spontaan over de spiesen, 
speklappen, hamburgers en frikadellen.

Ook aan de kinderen is gedacht, een 
springkussen vult de hal. Het levert wat 
botsinkjes op, maar het plezier over-
heerst. en overal schoenen en sokken, 
want er moet gesprongen worden!

O r g a n i s at i e
na afloop spreek ik gerrit-willem. Hij 
kijkt terug op een gezellige en goed 

verlopen barbecue en heeft er zelf ook 
van genoten. ‘Het was vooral wat orga-
nisatie- en communicatiewerk. en op de 
zaterdag vooraf natuurlijk nog het op-
halen en opbouwen van het springkus-
sen en de grote partytent. Veel mensen 
hebben meegeholpen om er een gezellig 
samenzijn van te maken. samen eten is 
een mooie manier om op een ontspan-
nen wijze elkaar beter te leren kennen 
en ook met nieuwe mensen kennis te 
maken. wij kijken als team terug op een 
geslaagd weekend en wat ons betreft 
smaakt het naar meer voor volgend jaar!’

s e p t e M B e r
Met mijn bordje hamburger op schoot 
kijk ik eens rustig rond. wat bijzonder 
eigenlijk. Het ene moment houden we 
samen avondmaal, onderzoeken we ons-
zelf en zijn we (in gebed) bij elkaar be-
trokken. Het andere moment staan we 
druk te praten, te eten en te lachen. wat 
is bij een gemeente horen toch heerlijk! 
dus, waarom zie ik eigenlijk zo op tegen 
die maand september?!

springen



David
10 september
Ik kan jullie geruststellen, onze kinderen maken het goed 
:). Morgenochtend wil ik jullie een stukje laten proeven 
van het jeugdweekend en het thema ‘True you’ zoals ik 
dat vandaag in Otterlo mocht doen. Dus even een halt 
met Jesaja 55. Tot morgen!

Thijs
13 september
Opname voor “Ik mis je” zijn achter de rug! Alles is naar 
wederzijdse tevredenheid verlopen. Was fijn om te mo-
gen doen! TV uitzending is nog niet bekend. Zodra ik dat 
weet, laat ik het uiteraard weten!

Hetty
11 september
Ik wandel mee op zaterdag 17 september met de EVA 
sponsorloop. Wilt u mij sponsoren? Bekijk waarom....
Een ontroerend filmpje over een prachtproject in een 
kansarme wijk in Namibië: ons collectedoel Beautiful 
Kidz. Vast bedankt!

David
9 september
Ga ik friet bakken en pak ik een krantje, zie ik tot mijn 
vreugde een bekend gezicht in de krant. In de officiële 
functie van tweede molenaar van de Harderwijkse molen 
‘De Hoop’.

Gelezen op
facebook

Wiesje 
6 september
Nieuwe uitdaging: Wie kan en wil een jonge Eritrese moe-
der (26) leren fietsen?
Ze heeft wat lessen gehad van VLW, maar dit was eens per 
maand op een zaterdagochtend. Dat schiet niet op. Min-
stens een, maar liever vaker per week. Er is een knulletje 
van bijna twee jaar, dus het zou mooi zijn als twee men-
sen hiermee aan de slag willen. Ze spreekt al een aardig 
mondje Nederlands en begrijpt nog meer. Als je meer wilt 
weten, vraag het mij. Wie durft?

Geertje
25 augustus
Sinds vanmorgen 10.00 uur is het helemaal officieel! Gefe-
liciteerd allemaal!

Lidy 
21 augustus
Yes! Eindelijk opgedragen!

José
7 augustus
Deze vrolijke vriend vond ik vanmorgen vlakbij de wc’s. 
Het thema van deze dienst ‘leven’ was voor hem te laat.

facebook


