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als de gemeente een netwerk is, dan is jezus het 
middelpunt daarvan, met wie we allemaal verbon-
den zijn. we hebben echter niet alleen een relatie 
met Hem, maar ook allerlei relaties met elkaar. er 
zijn familierelaties, liefdesrelaties, vriendschap-
pen, we zitten samen in een kring, we zorgen voor 
elkaar of we voeren samen een taak uit. 

Binnen al die netwerken, die zich meestal ook uit-
strekken tot buiten onze gemeente, gebeurt van 
alles. we zijn er vaak maar druk mee. soms lijkt het 
net werk en zetten we onze professionele talenten 
in voor taken binnen de gemeente. soms streven 
we naar net werk, want ons ‘nieuwe’ gebouw moet 
er straks wel aantrekkelijk uitzien. en soms genie-
ten we gewoon van ons netwerk, hoeft er even he-
lemaal niets maar hoeven we er alleen maar te zijn, 
samen met anderen.

in de verhalen in deze thuis zijn al deze dingen te 
herkennen. we schetsen een beeld van de verbou-
wing van de Open Hof tot nu toe en we gaan op pad 
met mensen van wie het netwerk zich uitstrekt tot 
ver in het buitenland en die daar vooral willen zijn 
voor anderen - want wat kun je doen als de omstan-
digheden heel schrijnend zijn? we lezen ook over 
stille netwerken in de gemeente, de gebedsgroe-
pen en de netwerkteams, die ongelooflijk belang-
rijk ‘werk’ verzetten.

we hopen dat je geniet van het lezen en kijken en 
dat je door deze thuis beseft dat ook jij een plek 
hebt binnen het netwerk dat we als gemeente mo-
gen zijn.

Veel leesplezier,
geertje plug

A l s  PAul us  in  o n ze tijd gel eefd hA d,  zo u hij  de gemeen te dAn hebben 
v er gel eken  met een  n etwer k?  dAt zo u een  mo o ie A A n v ul l ing z ijn oP 
de b eel den  die we n u ken n en  uit het n ieuwe testA men t:  een gez in,  een 
l ic hA A m,  een  b o uwwer k. . .
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V e r B O u w p l a n n e n
Maar eigenlijk begon het daarmee pas, want we 

wilden het gebouw een ingrijpende metamorfose 

laten ondergaan. Gert Jan Samsom maakte het ont-

werp voor een uitbreiding van het gebouw met een 

kantoor en een ‘huiskamer’. Het zal de uitvalsbasis 

worden voor al onze doordeweekse activiteiten.

V e e l  ta l e n t  i n  H u i s
In februari verleende de gemeente Harderwijk de bouwvergun-

ning. Toen konden we echt gaan beginnen. En wat hebben we veel 

talent in de gemeente! Marc van Poelgeest nam vanuit de raad de 

leiding van het hele project op zich, bijgestaan door Jaco Reijgers-

berg, Dik Lubbers en Hans Prummel van de verbouwcommissie. 

Gerard Kok ging aan de slag als aannemer en Marjolein van Wijhe 

tekende voor het interieurontwerp.

Va n  s ta r t
Het vrijwillige werk startte met een klusdag op 6 mei.
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o P 3 juli  201 6 besloten we Als bgh de oPen 

ho f t e koP e n.  dAArmee kwAm er een eind 

AAn  e e n lAngdurige zoektocht!  oP 25 

Au g ust us ze t ten we onze hAndtekeningen 

o n d er he t kooPcontrAct.

tekst: geertje plug | fOtOgrafie: ruud dOnker, geertje plug en tünde snijders

Samen bouwen 
aan een 
nieuw thuis

de verbouwing van de Open Hof



Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep 
naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar simon en de anderen die bij Hem waren, gin-
gen Hem vlug achterna, en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: 'iedereen is 
naar u op zoek!' (Marcus 1:35-37)
 
MOdern kOffiedrinken
ja, ook wij drinken thuis wel eens op de moderne manier koffie: gezellig in een kringetje, een 
lekker koekje in de hand en verbonden met... het internet. samen, maar allemaal gericht op 
dat kleine (of wat grotere) lichtgevende schermpje. en ja, we hebben er allemaal (minimaal) 
eentje.  

toegegeven, wij hebben niet het snelste internet thuis, dus als elk gezinslid zijn of haar best 
doet om verbonden te zijn kan het voorkomen dat er wat frustratie ontstaat: 'Mijn filmpje 
hapert steeds.' 'ik kan de wedstrijd niet zien!’ ‘Mijn game loopt vast.' als de wifi maar werkt, 
dan zijn de schapen (inclusief dit schrijvende schaap) tevreden.
 
VerBOnden zOnder draadje
letterlijk staat wi-fi voor wireless fidelity wat 'draadloze betrouwbaarheid' betekent. 
zonder draadje toch overal verbonden. nooit meer vragen of je snoer lang 
genoeg is, want het kan zonder draadje. die 'draadloze betrouwbaarheid' 
zorgt dat ons leven steeds opener en breder wordt. de hele wereld komt 
binnen op dat kleine schermpje. en andersom kunnen we zelf honderden 
mensen bereiken zonder dat er een draadje aan te pas komt. Heerlijk toch? 
altijd draadloos verbonden. eerlijk gezegd geniet ik er behoorlijk van. en 
toch...

ik moet denken aan de verzen hierboven. jezus is toe aan tijd doorbrengen 
met god. een heel andere vorm van draadloos verbonden zijn. Heel bewust 
neemt Hij afstand en zoekt een stille plek op. Maar ook daar komen de signa-
len van ver weg en dringen zich op: 'iedereen is naar u op zoek!'

zo klinkt je tablet of telefoon ook... iedereen is naar je op zoek... een mailtje, een 
appje, sms’je, filmpje, facebookberichtje, telefoontje... iedereen wacht op een 
reactie, een duimpje, een gesprek of een instemming.
 
Ouderwets gezellig
als deze thuis je meeneemt in het nadenken over net-werk zou ik je willen vragen: 
met wie ben jij draadloos verbonden deze zomer? we weten wel dat we deel uit-
maken van gods netwerk, maar wat doen we met de druk die niet alleen via 
de mobiel, maar op allerlei manieren op ons afkomt? de 'iedereen is naar 
u op zoek!'-verwachting. ik wil je uitdagen om deze vakantie tijd te nemen 
draadloos verbonden te zijn met god. Oefen eens om de stemmen van 
‘iedereen is naar je op zoek’ tot stilte te brengen en je te richten op die 
ene die op zoek is naar jou. Bespreek het eens met je kinderen, met je 
partner of met vrienden. Misschien zorgt het er wel voor dat zelfs koffie 
drinken weer ouderwets gezellig wordt.

Draadloos verbonden

column

M a n n e n k l u s d a g
Geen ‘ont-moeting’ tijdens het op 20 mei geplan-

de mannenweekend, dus dan maar samen klussen, 

door jong en oud!

n i e u w B O u w
Intussen is ook het professionele werk begonnen. 

Er moet dieper worden gegraven dan gedacht, maar 

begin juni is het fundament gelegd voor de uitbrei-

ding van het gebouw.

d e  B O u w  V O r d e r t
Zowel in de kelder als op de begane grond als bui-

ten is de metamorfose in volle gang!
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i e d e r e e n  i s 
n a a r  j e 

O p  z O e k !



tekst: Hanneke sCHraVen | fOtOgrafie: Hanneke sCHraVen

Beoogd voorgangersechtpaar

Vrouwenbijeenkomst
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sen in gaza hebben door de jaren heen 
grote veerkracht getoond. Ondanks het 
gebrek aan bouwmaterialen zochten 
ze naar vindingrijke oplossingen om 
huizen op te knappen of te herbouwen. 
Bijvoorbeeld door, voor zover mogelijk, 
oude bouwmaterialen te hergebruiken. 
Maar na de laatste oorlog in zomer 
2014 hebben moedeloosheid en hope-
loosheid toch wel toegeslagen. Chris-
tenen voelden zich sinds 2007 door de 
machtsovername van Hamas al gemar-
ginaliseerd, nu wordt dat gevoel van 
‘opgesloten zitten’ nog versterkt door 
het geregeld sluiten van de grensposten 
door israël en het verplicht stellen van 
uitreisvergunningen. 

H O O p
toch geven veel christenen er blijk van 
mensen te zijn die leven vanuit hoop. 
dit uit zich soms rechtstreeks in hun 
spreken, maar vaker nog in hun daden. al 
vele jaren wordt het al ahli ziekenhuis 
geleid door christenen. zij geven vanuit 
hun roeping tot dit werk uiting aan hun 
geloof in jezus Christus. indrukwekkend 
vind ik hun getuigenis: ‘we zijn hier en 
willen hier blijven, omdat god dit van 
ons vraagt’, zei een van hen. een ander 
antwoordde op mijn vraag hoe ze het 
hier in vredesnaam uit hield: ‘dat is gods 
werk’. een eenvoudig antwoord, maar 
simpel is het zeker niet.

O n B e w O O n B a a r ?
de geneesheer-directeur van het al ahli 
ziekenhuis, dokter Maher, vertelde dat 
veel gezondheidsproblemen ontstaan 
door het ontbreken van schoon drink

water. eén van de oorzaken hiervan 
is het kapotte rioleringssysteem (de 
stank van rioolwater was hier en daar 
goed te ruiken). Om toch drinkwater te 
hebben wordt er zeewater gebruikt, dat 
zo goed mogelijk wordt ontzout. dit lukt 
onvoldoende, waardoor het water niet 
drinkbaar is. Het is zelfs te vies (zout) 
om je mee te wassen of je afwas mee te 
doen. waterzuiveringsinstallaties zijn 
dringend nodig. er lijden in toenemende 
mate ook jongeren aan allerlei ziekten, 
in het bijzonder aan nierziekten. dok-
ter Maher maakt zich hierover ernstig 
zorgen. zozeer dat hij zei dat het niet 
lang meer zal duren voordat gaza onbe-
woonbaar zal zijn. toch blijft hij vanuit 
de hoop die hij put uit zijn geloof in jezus 
doorgaan om de bevolking van gaza te 
helpen via het ziekenhuis. 

B a p t i s t e n g e M e e n t e
de boodschap van hoop in jezus wordt 
ook verkondigd in de kleine gemeen-
schap van de baptistengemeente. deze 
groep gelovigen heeft weliswaar nog 
niet zo’n lange, maar toch al een be-
wogen geschiedenis achter de rug. de 
moord op één van de gemeenteleden, nu 
bijna tien jaar geleden, heeft een zware 
wissel getrokken op de gemeente. een 
aanzienlijk aantal leden is na die gebeur-
tenis gevlucht. nog steeds is er (bijna) 
iedere zondag een kerkdienst, die door 
zo’n 35-50 mensen wordt bijgewoond. 
door de jaren heen heb ik met een aan-
tal van hen een goede band gekregen en 

ik vind het kostbaar om hen met zeke-
re regelmaat te zien en te spreken. eén 
van hen is een vrouw van midden zestig 
die leiding geeft aan het vrouwenwerk. 
deze vrouwen komen wekelijks samen 
voor bijbelstudie en gebed. ik vind het 
mooi om daar bij te zijn. Ook al versta ik 
hun gesprekken niet, het is fijn om te er-
varen dat we één zijn in Christus. daar-
naast worden er bijeenkomsten voor 
kinderen en jongeren georganiseerd. 
de gelovigen doen wat ze kunnen om de 
lamp brandend te houden. Maar nu de 
beoogde voorganger, een egyptische 
pastor, door de onveilige situatie in de 
sinaïwoestijn niet in staat blijkt te zijn 
met zijn gezin terug te keren naar gaza, 
is er wel een serieus probleem. 

k u n n e n  w i j  w at  d O e n ?
de kleine christelijke gemeenschap in 
gaza is kwetsbaar. niet veel mensen 
denken aan hen. enerzijds kunnen we 
eigenlijk niet zoveel doen, maar aan de 
andere kant kunnen we voor hen bidden. 
en dat is tegelijkertijd ook het beste dat 
we voor hen kunnen doen. 

Ze doen wat 
ze kunnen 

om de lamp 
brandend te 

houden.

reisverslag Hanneke schraven: waar denk je aan 
als je ‘gaza’ hoort? aan het spannende verhaal van 
simson en de filistijnen? aan de intrigerende er-
varing van filippus en de man uit ethiopië? Of denk 
je aan Hamas, aan raketten en oorlog? zelf denk 
ik aan mensen die in gaza wonen. Christenen ook, 
broeders en zusters van ons. Vanwege mijn werk 
voor een christelijke organisatie bezoek ik hen een 
paar keer per jaar. 

d u i z e n d  C H r i s t e n e n
gaza is vandaag de dag een strook land van onge-
veer 360 km2 ten zuiden van israël waar zo’n twee 
miljoen mensen wonen. Onder hen zijn een kleine 
duizend christenen, van wie het grootste deel be-
hoort bij de grieks-Orthodoxe kerk. zo’n 150 men-
sen zijn lid van de rooms katholieke kerk en een 
handvol is baptist. Hoewel hun aantal de laatste 
jaren sterk is afgenomen, is hun invloed nog steeds 
merkbaar. eerstgenoemde kerk is de oudste: er zijn 
grieks-Orthodoxe christenen in gaza sinds de vier-
de eeuw na Christus. 

V e e r k r a C H t
tijdens verschillende conflicten met israël zijn 
grote – nog steeds zichtbare - verwoestingen aan-
gericht in het gebied. Huizen zijn volkomen onbe-
woonbaar geworden, waardoor mensen nog steeds 
in provisorisch gebouwde onderkomens of in con-
tainers moeten wonen. de aanblik hiervan is de-
primerend en de wetenschap dat er weinig gedaan 
wordt en kan worden om de situatie te verbeteren, 
stemt niet hoopvol voor de toekomst. zo’n 40% 
van de bevolking in gaza zit zonder werk. de men-

l a at st g e l e z e n :  ‘aC H t e r  H e t B e g r i p  ' n e t w e r k '  s C H u i l e n  V e l e  w e r e l d e n 

Va n  V e r B O n d e n H e i d .’  H a n n e k e  s C H r aV e n  was  O n l a n g s  VO O r  H a a r  w e r k 

i n  g a z a .  i k  V r O e g  H a n n e k e  O M  i e t s  M e t O n s  t e  d e l e n  OV e r  H a a r  n e t w e r k 

da a r .  g a z a  i s  e e n  p l e k  wa a r  j i j  e n  i k  wa a r s C H i j n l i j k  n i e t z O  s n e l 

kO M e n .  M a a r  w i st j e  dat da a r  e e n  B a p t i st e n g e M e e n t e  i s ?  O n V e r waC H t 

kO M t e r  e e n  ‘ w e r e l d  Va n  V e r B O n d e n H e i d ’  t e VO O r s C H i j n .  -  a l j a  d e  k l e r k

“We zijn hier en 
willen hier blijven.”

Hanneke schraven op werkbezoek in gaza

Zo’n 40% 
van de 

bevolking 
in Gaza 

zit zonder 
werk.
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“Je bouwt echt iets op 
  met een uniek persoon.”

in 2009 was er een noodsituatie in de gemeente, 
die anneke van der leek en Magda de jong aan het 
hart ging. na veel praten kwamen ze daardoor op de 
volgende vraag: zou het zo kunnen zijn dat sommige 
mensen, gezien hun omstandigheden, net iets meer 
aandacht nodig hebben dan gemiddeld? en daar-
mee kwamen vervolgvragen naar boven: hoe gaan 
we die aandacht geven en is het haalbaar?
 
g r O e n  l i C H t
anneke: ‘we zijn hierover samen gaan brainstor-
men. Ook Bessel feenstra is tijdelijk bij deze ge-
sprekken aangeschoven, wat erg fijn was. we zagen 
een mogelijke oplossing in het vormen van netwer-
ken en denken echt dat dit idee ons door god is in-
gegeven. Het liet ons namelijk niet meer los. Vervol-
gens zijn we met dit concept naar de raad gegaan. 
er kwam een enthousiaste reactie terug: “groen 
licht, ga maar door!” Het concept werd een protocol 
en is een mooi uitgangspunt gebleken.’

Magda: ‘wekelijks bezoekjes brengen kan voor één 
persoon soms te zwaar te zijn, zo bleek af en toe. 
een netwerk bestaat daarom uit zes mensen die om 
één persoon heen gaan staan. Bij toerbeurt wordt 
deze persoon wekelijks bezocht. zo kunnen we de 
zorg en aandacht met elkaar delen. en op deze ma-
nier is er meer contact binnen de gemeente, waar-
mee iemand het gevoel krijgt gezien en gehoord te 
worden. dit sluit aan bij het visie van de gemeente: 
welkom zijn in het thuisgezin van god. als mensen 
door hun kwetsbare situatie niet naar de gemeen-
te kunnen komen, draaien we het om en komen we 
naar hen.’             

k r a C H t
Magda: ‘de doelstelling van het netwerk is dat we 
de liefde van jezus willen delen en erkenning geven 
aan de pijn die er soms is. we willen ondersteuning 
bieden in een langdurige moeilijke periode van het 
leven en er met een bepaalde regelmaat zijn. de 

 “Groen licht, ga 
maar door!”

tekst: alja de klerk | 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 

schijnwerPers:  wAt doen de leden vAn het 

teAm,  wAArom doen ze het en wAt vinden 

ze zo mooi  AAn hun teAm? in dit nummer 

AAndAcht voor het netwerk-teAm.

kracht is dat je het samen doet. dat 
zorgt voor onderlinge verbondenheid 
en het is bijzonder dat sommige net-
werken sinds 2009 nog steeds actief 
zijn. Hierin ervaren we de zegen van 
god, waarvoor we dankbaar zijn.’

t r O u w
erna Odinot: ‘samen met anneke en 
gerda aartsen ben ik een van de coör-
dinatoren (zie kader ‘over dit team’). 
de invulling van een bezoekje wisselt 
en is afhankelijk van waar iemand be-
hoefte aan heeft. dat kan een serieus 
gesprek zijn of een stukje ontspan-
ning. we willen vooral samen oplopen 
en de gelegenheid geven om de men-
sen hun verhaal te laten doen. laatst 

heb ik een keer een bemoedigende 
bijbeltekst meegenomen en aan de 
hand daarvan hebben we samen een 
leuke kaart gemaakt. ik hoop dat de 
persoon op dat moment daar steun 
aan heeft. naar aanleiding daarvan 
hebben we vaak fijne gesprekken. 
Het mooie van een netwerk is dat het 
om een vaste groep mensen gaat en 
dat zij trouw zijn. je bouwt echt iets 
op met een uniek persoon. dat vind ik 
heel waardevol.’
 
d r O O M
anneke: ‘ik zou het geweldig vinden, 
als we in de gemeente allemaal één 
persoon met enige regelmaat gaan 
bezoeken. ik denk dat als we dat doen, 
de kans groot is dat het gevoel van 
eenzaamheid bij sommige mensen 
voor een deel vermindert. dat deze 
broeder of zuster zich meer gekend 
weet en op deze manier de onderlinge 
verbondenheid wordt vergroot. dat is 
eigenlijk mijn droom.’

team

‘ik heb heel veel aan het netwerk. ik 
kijk echt uit naar de wekelijkse be-
zoekjes, wat voor mij een vast punt 
is in mijn dagelijkse leven. ik kan mijn 
verhaal kwijt, ik word bemoedigd met 
een stukje tekst uit de Bijbel en we 
doen leuke dingen. Hoewel ik niet in 
staat ben de gemeente te bezoeken, 
geeft het netwerk mij toch een gevoel 
van verbondenheid met de gemeente 
én acceptatie.’ 

h e t  n e t w e r k t e A m 
v.l.n.r.:  Magda de jong, anneke van der 
leek,  erna Odinot.

o v e r  d i t  t e A m
•	 Het netwerkteam valt binnen 

het pastoraat, waarvan johannes 
Mateboer taakveldleider is.

•	 anneke van der leek stuurt de 
drie coördinatoren aan, die elk 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
netwerk. zij heeft overzicht over 
alle netwerken en netwerkers. 

•	 in goed overleg met johannes wordt 
bekeken of de huidige netwerken 
nog goed functioneren en ontstaan 
er soms nieuwe netwerken.

j e n n y  o o s t d i j k



Al h A Ar he le  leven is  joyce bezig met muziek.  dAArnAAst 

heeft ze Al sinds hAAr tienerjAren de droom om nAAr AfrikA 

te gAAn om k inderen die in Armoede leven te helPen.  tijdens 

hAAr oP leiding tot muziekdocent kreeg ze de kAns om stAge te 

loPen in he t buitenlAnd.  die greeP ze met beide hAnden AAn!  ik 

s PrAk  m e t hAAr over hAAr indrukwekkende tijd in AfrikA. 

joyce’s onvergetelijke muzikale tijd in zuid-afrika

tekst: MarjOlein sCHrijVer | fOtOgrafie: jOyCe engelgeer 

‘God hielp me 
om na te denken 
over wat de ander 
nodig had’

Stage lopen in Afrika, dat is niet zo voor de 

hand liggend. Kun je wat vertellen over je 

voorbereiding?

Klopt! Ik heb al zo’n tien jaar de wens om 

naar Afrika te gaan en arme kinderen te 

helpen. Ik was eigenlijk van plan na mijn 

eindexamen een tussenjaar te nemen 

voor ik zou studeren, maar dat lukte niet. 

Erg balen, maar gelukkig is er vanuit mijn 

opleiding ook de mogelijkheid om stage 

te lopen in het buitenland. Ik wist direct 

dat ik dit wilde doen via Be more bij het 

project Mother of Peace in Zuid-Afrika. 

Gelukkig had ik veel gespaard, want dit 

was echt mijn droom. En als je een droom 

hebt, moet je proberen die waar te maken!

 

En, was het zoals je had gehoopt en ver-

wacht?

Ja, hoewel mijn eerste indruk heel even 

anders was dan mijn verwachting. Ik ging 

naar Afrika met het idee dat ik kinderen 

ging helpen, maar in eerste instantie waren 

de kinderen heel afstandelijk. Dat begreep 

ik niet helemaal. Tot ik hoorde dat die kin-

deren geen vaste thuisbasis hebben. Daar-

door hebben ze vaak hechtingsproblemen. 

De kinderen leven namelijk op een com-

pound (leefgemeenschap, red.) bij een 

huismoeder. De huismoeder zorgt voor ze, 

kookt voor ze en helpt hen soms met huis-

werk. Maar het is voor deze vrouwen een 

baan. Sommige vrouwen geven echt om de 

kinderen, maar anderen niet en dat voelen 

de kinderen. Mijn hart brak bij de gedachte 

dat ik de kinderen zou achterlaten met het 

gevoel dat niemand echt om ze geeft. 

 

Wat hoopte je te bereiken in Zuid-Afrika?

Leuk dat je het vraagt, want één van de 

eerste dagen in Zuid-Afrika heb ik dat op 

een kaartje geschreven. Er stond: Make 

the world a better place (de wereld mooi-

er maken, red.), van het liedje Man in the 

mirror van Michael Jackson. Ik wilde voor-

al heel veel liefde geven aan de kinderen en 

ervoor zorgen dat ze zich geliefd voelen. 

Natuurlijk wilde ik ook mijn steentje bij-

dragen bij hun ontwikkeling op muzikaal 

gebied, daarom heb ik materiaal ontwik-

keld zodat iedereen muziekles kan geven. 

Ook als je geen muziekdocent bent.

 

Lukt het ook om zo contact te maken met 

de kinderen?

Het mooie aan muziek is dat je soms geen 

woorden nodig hebt. Iedereen ervaart wel 

iets door muziek. In Afrika zetten we vaak 

muziek aan en iedereen deed er iets mee. 

Muziek verbindt en geeft een gevoel van 

eenheid. Muziek zit in je hart, het spreekt 

tot je gevoel. 

 

Op welke manier heeft Zuid-Afrika jouw 

leven veranderd? 

Het heeft me vooral laten zien waar het le-

ven echt om gaat: om je hart. Wie jij bent 

als persoon en hoe je met een ander om-

gaat, niet om alles wat je kan en hebt. 

 

Kun je hier een voorbeeld van geven? 

Welk moment is je het meest bijgebleven?

Dat geluk niet vanzelfsprekend is, maar 

ook dat geluk in hele kleine dingen kan 

zitten. Wat ik een bijzonder moment 

vond, was een middag dat we buiten in 

het gras zaten met de kinderen. We wa-

ren vliegtuigjes aan het gooien, het was 

heerlijk weer en de kinderen lachten. Op 

de achtergrond speelde er een muziekje en 

voor een middagje was alles goed. Ik hoor-

de zoveel van wat de kinderen meemaken: 

mishandeling, verwaarlozing, ziekte, ou-

ders die overleden zijn… Die middag was 

het allemaal even weg. Iedereen was vro-

lijk en ik werd daar zo gelukkig van. Op dat 

moment wenste ik dat het overal altijd zo 

kon zijn. 

 

Heb je daarin God ontmoet?

Ja, God heeft me laten zien dat dit echt bij 

mij past: mezelf aan de kant zetten en lief-

de uitdelen. Hij hielp me om na te denken 

over wat de ander nodig heeft. Zo was er 

bijvoorbeeld een meisje dat graag met me 

wilde hardlopen. Iedereen die me kent, 

weet dat ik daar eigenlijk een hekel aan 

heb. Het mooie was dat toen ik met haar 

ging hardlopen, ik dat met zoveel plezier 

heb gedaan! Zij genoot ervan en dat was 

het meest belangrijk.

 

Je hebt vast veel mensen ontmoet en ver-

halen gehoord, wat is je meest bijzondere 

ontmoeting?

Iris, de manager van Mother of Peace, heeft 

mij ontzettend geïnspireerd. Ze heeft haar 

eigen leven volledig aan de kant gezet om 

de kinderen zoveel mogelijk liefde te ge-

ven. Zo enthousiast en positief als zij is… 

Ik werd altijd helemaal blij als ik met haar 

had gepraat. Ze is echt de meest bijzondere 

persoon die ik ooit heb ontmoet. 

 

Volgens mij ben jij ook een heel positief 

persoon die anderen opvrolijkt. Heb je dat 

ook zo ervaren?

Ik merkte dat het vooral belangrijk is om 

er voor een ander te zijn, om liefde over te 

brengen en om te laten zien dat een ander 

waardevol is. De kinderen onthouden wie 

je bent als persoon, niet door wat je alle-

maal kan, maar door wat je ze laat voelen. 

Ik krijg nog steeds lieve reacties dat ze zich 

me herinneren, omdat ik aandacht voor ze 

had. 

God heeft me laten zien dat 
dit echt bij mij past: mezelf 
aan de kant zetten en liefde 
uitdelen.

Elk meisje wil graag Joyce’s haar vlechten

Kinderen van de DayCare (3/4 jaar oud) spelen op de glijbaan
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 En nu je in Zuid-Afrika bent geweest, wat 

wil je nog meer doen?

Heel graag terug! Vanuit Mother of Peace 

hebben ze me zelfs al gevraagd of ik vol-

gend jaar januari terug kan komen. Dat 

is denk ik niet mogelijk, maar ik ben heel 

benieuwd hoe het met de kinderen gaat en 

met het programma dat ik heb opgezet. En 

daarna? Ik weet het nog niet precies, maar 

ik wil wel heel graag vrijwilligerswerk blij-

ven doen waarbij ik mijn positieve instel-

ling gebruik om anderen te helpen!

M O t H e r  O f  p e a C e
Mother of Peace is een vrijwilligersproject van de organisatie Be More in 

Zuid-Afrika en biedt 75 kinderen (0 - 21 jaar) een warm thuis. Deze kinderen 

kunnen door omstandigheden niet meer thuis wonen. Als vrijwilliger woon 

je in een huisje op het terrein van Mother of Peace en help je met de opvoeding 

van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in het onderwijs, spor-

ten, knutselen of kookles. Meer weten? Ga dan naar https://www.be-more.nl

Mijn hart brak 
bij de gedachte 

dat ik de kinderen 
achter zou laten 

met het gevoel dat 
niemand om hen 

geeft. 

Kinderen die op de compound leven spelen met kinderen die in een stadje verderop wonen
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cartoon

Lisette van 't Slot
gedoopt op 16 april 2017

Gert en Greta van der Beek

Anja Spaan
gedoopt op 16 april 2017

Nenske Reijgersberg
gedoopt op 16 april 2017

Tess Beelen
17 april 2017 

dochter van Erwin en Edine Beelen

Manoah Oosterkamp
6 mei 2017 

dochter van Gerson en monique oosterkamp

Vera de Ridder
20 mei 2017 

dochter van André en Géliene van de ridder

Jothan Robbemond
24 juni 2017

zoon van Arjan en mariëlle robbemond

welkom

in de 
gemeenteWelkom

Tirza de Lange en Sterre en Kirsten

Jonathan Donker
gedoopt op 16 april 2017

Lucas Lohuis
gedoopt op 16 april 2017

Jaco Reijgersberg
gedoopt op 16 april 2017
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Niets meer 
doen als je 
oud bent? 

Bidden kan 
altijd!

i n  de  b gh zijn verschillende gebedsgroePen Actief.  het zijn kleine groePjes 

m et elk  een eigen kArAkter.  de deelnemers komen trouw bij  elkAAr om  te 

b i dden voor Allerlei  onderwerPen.  wAt beweegt hen ertoe om dit te d o en ? 

wAt m e rk e n ze vAn de effecten vAn gebed? en wAt kun je doen Als je je  wilt 

AAns luit en bij  zo’n groeP?

gebedsgroepen in de BgH

tekst: geertje plug 

God geeft rust, dat merken we echt 
als antwoord op onze gebeden.

wOensdagOCHtend
thuis bij riek pruim bidt elke eerste 
en derde woensdag van de maand een 
groepje vrouwen, van 8.45 tot 10.00 uur. 
Meestal zijn ze met z’n vijven. de focus 
van deze groep ligt allereerst bij per-
soonlijke noden. de groep is ontstaan 
om te bidden voor de eigen kinderen en 
gezinnen. daarnaast bidden deze vrou-
wen ook voor alles wat er speelt in de 
gemeente en soms ook voor nood in de 
wereld. ‘we beginnen met een heerlijke 
kop thee,’ zegt riek pruim, ‘en daarna de-
len we wat er speelt in ons leven. de ene 
keer heeft de een een belangrijk gebeds-
onderwerp, een volgende keer heeft een 
ander iets. we herinneren elkaar aan de 
zieken in de gemeente en andere punten. 
daarna bidden we. we vullen elkaar aan 
in korte gebeden.’ 

de deelnemers merken dat bidden ef-
fect heeft. ‘we voelen ons gesteund en 
gedragen. als er iets speelt, schakelen 

we de groep ook in via whatsapp. we 
zijn er voor elkaar als ‘supportgroep’ 
en we geloven dat god hoort! Hij 
geeft rust, ook in situaties die stress 
opleveren, dat merken we echt als 
antwoord op onze gebeden. door de 
verbondenheid die zo ontstaat, func-
tioneert onze groep ook een beetje 
als een kring.’ de groep staat open 
voor nieuwe deelnemers, maar riek 
zegt daarbij: ‘delen vraagt om ver-
trouwelijkheid en kost ook tijd. een 
grote groep werkt dan minder goed. 
Het mooiste zou zijn als er meerde-
re kleine groepjes zijn per wijk.’

d i n s d a g aV O n d
de eerste gebedsgroep komt om de week bijeen 
in de Open Hof, van 19.00 tot 20.00 uur op dins-
dagavond, in de weken wanneer er geen kringen 
zijn. de groep telt ongeveer tien mannen en vrou-
wen, waarvan er meestal zes of zeven aanwezig 
zijn. de groep is jaren geleden ontstaan na een 
week van gebed, als zang- en gebedsgroep.
de bijeenkomst begint dan ook met zingen en 
aanbidden, daarna worden gebedspunten uitge-
wisseld en is er tijd om te bidden, en ter afslui-
ting wordt er weer gezongen. de groep bidt in de 
eerste plaats voor de gemeente en haalt gebeds-

onderwerpen uit de diverse nieuwsbrieven. daar-
naast wordt er gebeden voor ons land en de we-
reld en kunnen er ook persoonlijke noden worden 
gedeeld. anneke Companjen vertelt: ‘Het bidden 
geeft verbondenheid met elkaar en met god. we 
geloven dat god door onze gebeden kan werken. 
de effecten laten we verder aan god over, maar 
we worden regelmatig bemoedigd door antwoor-
den van god.’ de groep wil graag nieuwe bidders 
verwelkomen. Het is wel belangrijk dat je ver-
trouwelijk kunt omgaan met de informatie die in 
de groep gedeeld wordt.

saMen Bidden
geeft 
VerBOndenHeid,
steun en een HOOp
gezelligHeid

V r i j d a g O C H t e n d
de vroegste ‘gebedsvogels’ zijn een 
aantal mannen, die elke week op vrij-
dagochtend van 6.00-7.00 uur samen 
bidden, meestal met zes tot acht deel-
nemers. de groep is in januari 2009 ge-
start na een actieweek waar er 24 uur 
per dag gebeden werd. Het tijdstip is 
zo gekozen, dat iedereen na de bijeen-
komst naar zijn werk kan gaan. de helft 
van de tijd wordt besteed aan koffie 
of thee drinken en het bespreken van 
de dingen die de mannen bezighouden. 
daarna bidden ze voor elkaar en ook aan 
de hand van gebedslijsten van de BgH of 
andere organisaties, zonder een vaste 
‘agenda’. Ondanks het vroege uur hebben 
de mannen veel lol. sommigen willen de 
gezelligheid niet missen en hoeven daar 
niet eens de wekker voor te zetten! joost 
Verhoeff vertelt: ‘we merken verhoring 
van gebed, maar het is wel een kwestie van 
een lange adem. we steunen elkaar, staan 
om elkaar heen. de groep zorgt voor een 
dwarsverband binnen de gemeente op een 
andere manier dan kringen, taakvelden of 
commissies.’ Over nieuwe deelnemers zegt 
joost:  ‘alle mannen zijn welkom. Met name 
mannen die vinden dat een gebedsgroep 
niets voor ze is. zo keken de meesten van 
ons er ook tegenaan.’

C O n ta C t p e r s O n e n
Wil je je graag aansluiten bij een gebedsgroep? 

zoals je hebt kunnen lezen, staan alle groepen 

open voor nieuwe deelnemers. Kijk op de agenda 

van de BGh-website voor de data. Wil je vooraf 

iets bespreken? Dit zijn de contactpersonen:

•	 Dinsdagavondgroep: Anita Koornwinder

•	 Woensdagochtendgroep: riek Pruim

•	 Donderdagochtendgroep: Alie rutteman

•	 Vrijdagochtendgroep: Joost Verhoeff

Is een gebedsgroep 
niets voor jou? 
Juist dan ben je 

van harte welkom!

d O n d e r d a g O C H t e n d
Ook op donderdagochtend, in alle oneven weken, is er een vrouwengebeds-
groep. deze groep komt om 10.00 uur samen bij len poot thuis en bestaat 
uit vijf vrouwen. Maar ook als er maar twee komen, gaat het bidden gewoon 
door! len poot vertelt over de lange geschiedenis: ‘de groep is eind jaren ’90 
opgericht door Cocky Muilwijk, de vrouw van oud-BgH-voorganger joop 
Muilwijk. na Cocky’s overlijden in 2002 heb ik mijn huis opengesteld voor 
deze groep.’ 

Voor len is de komst van de bidders heel belangrijk. ‘als je ouder wordt, 
kun je soms niet veel meer doen. Maar bidden kan altijd. en ik voel me 
door de groep verbonden met de gemeente.’ Hier is een kopje koffie een 
goede start. daarna wordt er gelezen uit een dagboekje en bidt de groep 
voor de gemeente, voor zendelingen, voor israël en het Midden-Oosten en 
voor persoonlijke situaties. ‘Het is moeilijk om te zeggen wat het gebed 
“oplevert”’, vertelt alie rutteman. ‘Het bidden bemoedigt elke keer weer. 
Ook brengt het mensen en situaties in mijn gedachten waar ik dan ook op 
andere momenten weer voor bid.’ Het groepje kan best wat uitbreiding ge-
bruiken, vrouwen die mee willen bidden zijn van harte welkom.



na het enthousiasme van het vorige mannenweek-
end gingen joost Verhoeff, Mark peter van der Bijl, 
sjaak Veldman en rob Hammenga er begin dit jaar 
voor zitten om opnieuw zo’n inspirerend weekend 
voor de broeders van de BgH te organiseren. de 
mannen hoopten op zo’n veertig tot vijfenveertig 
deelnemers en regelden daarvoor een locatie, spre-
kers, activiteiten en muziek. al snel was het pro-
gramma rond en werd het thema bekend gemaakt: 
‘Ont-moeten’. Met de nadruk op ‘ont’, want het vier-
tal had voor ogen om er vooral een ongedwongen 
weekend van te maken. 

a n n u l e r e n
Helaas bleven de opgaven uit. Met nog anderhalve 
week te gaan stond de teller op drieëntwintig. en 
hoewel er verwacht werd dat zich in de laatste we-
ken meer mensen zouden opgeven, trokken zich er 
juist twee terug. de groep kwam daarom bij elkaar 
om de opties te bespreken. rob Hammenga vertelt 
daarover: ‘we zijn die avond bij elkaar gekomen om 
met elkaar te bespreken wat de alternatieven wa-
ren en hebben daarvoor gebeden. eén van de opties 

was mensen nog actiever benaderen, maar dat pas-
te niet in onze doelstelling. we wilden mensen mo-
tiveren omdat ze vanuit zichzelf mee wilden en niet 
vanwege de druk dat het weekend anders niet door 
kon gaan. juist met een thema als ‘ont-moeten’. Op 
de laatste zondag voor het weekend een oproep 
doen tijdens de kerkdienst leek ook niet haalbaar. 
Voor zo’n weekend moeten de meesten toch serieus 
wat regelen voor de achterblijvers thuis en eventu-
eel hun werk. de enige optie die eigenlijk open bleef 
was om te annuleren. wat een zegen was het dat de 
verhuurder vertelde dat hij al een reservegroep had 
en we daarom kosteloos mochten annuleren. echt 
heel sympathiek!’

g e e n  e x C u s e s
‘uiteraard hebben we de raad geïnformeerd over 
de ontstane situatie en het alternatief dat we 
voor ogen hadden. die reageerde hier positief op. 
de bouwcommissie van de Open Hof was dat ook. 
want wat als we met de mannen die zich hadden 
opgegeven voor het weekend eens zouden gaan 
klussen op zaterdag in ons nieuwe pand? Voor wat 

Voor wat 
betreft 
de tijd 

waren er 
immers 

geen 
excuses

Van mannenweekend tot klusdag

Het gaat 
erom dat 
je Jezus 
kent en van 
daaruit 
handelt!

betreft de tijd waren er immers geen excuses. en 
bovendien hadden de partners van de mannen na-
tuurlijk gerekend op een weekendje rust,’ grapt rob. 

M O t i V e r e n
zo gebeurde het dat er op zaterdag 29 mei ineens 
een groep van zo’n vijftien klussers in het te ver-
bouwen pand stond. Ook voor Marc van poelgeest 
een flinke uitdaging om iedereen aan het werk te 
houden. niet dat het nodig was om de mannen te 
motiveren. stuk voor stuk pakten ze het nodige 
gereedschap, een kwast, schoonmaakmiddelen of 
een schep. Ontzettend gaaf om te zien dat talenten 
en kwaliteiten met veel plezier gebruikt werden. ie-
mand handig met elektra? Marc wist wel een klusje 
met de bedrading. lange mannen zonder last van 
hoogtevrees? Hoppa, op de steiger om het pla-
fond te ontvetten. niet bang voor een paar blaren? 
nou, dan kon er buiten langs de muur nog wel een 
geul gegraven worden als voorbereiding voor een 
vochtwerende behandeling. als extra stimulans 
verzorgden josé (en hun zoontje Huub) Hammenga 
een heerlijke lunch tussendoor.

O p g e l e V e r d
na afloop kwam het gezelschap bij elkaar voor een 
uitgebreide afsluiting met BBQ. rondom enkele 
vuurkorven met daarin de brandende resten van 

een parketvloer spraken de mannen over de dingen 
des levens die hen bezig houden. Vaak vergezeld 
met grappen, maar zeker ook met een serieuze la-
ding. de klusdag was weliswaar uit nood geboren, 
maar leverde op heel veel vlakken een hoop op zon-
der dat het financieel iets gekost heeft.

B O u w e n  a a n  j e  g e l O O f
Bovenal beleefde de groep veel plezier met elkaar. 
Het leek er bij niemand op alsof het moest, wel dat 
ze het wilden doen. was dat niet ook de bedoeling 
geweest van het mannenweekend? rob: ‘inderdaad. 
geen verplicht karakter. je hoeft het immers niet te 
verdienen om christen te zijn. Het gaat er niet om 
hoe goed je kan klussen of dat je een mannenweek-
end hebt georganiseerd. we hoeven geen ‘plusjes 
achter onze naam te verzamelen’. Het gaat erom 
dat je jezus kent en van daaruit handelt! uiteraard 
hadden we daar met een stevige boodschap van 
onder andere Maurits luth wel aandacht aan willen 
schenken als we de drie dagen van huis waren, maar 
hopelijk komt dat een volgende keer. ik vond het 
namelijk met het klussen en barbecueën heel leuk 
om te praten en op te trekken met mannen die je op 
zondag tijdens en na de dienst nauwelijks spreekt. 
door met elkaar samen te werken en te praten leer 
je elkaar op een heel andere manier kennen. laat 
staan als we samen een heel weekend doorbren-
gen, god beter leren kennen en te bouwen aan ons 
geloof. 

dus kom op mannen… bij de vrouwen lukt het orga-
niseren van een weekend toch ook?’

tekst: ralpH stOOVÉ | fOtOgrafie: ruud dOnker en ralpH stOOVÉ

ken je die moP vAn die mAnnen die oP mAnnenweekend 

gingen? juist jA… die gingen niet.  mAAr wAArom niet 

en wAt konden de mAnnen doen met die vrijgekomen 

tijd? klussen,  in de oPen hof nAtuurlijk! 

geen excuses 
om te klussen 
zonder dwang
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Gelezen op
facebook

facebook

Marjon
28 april

Wij zijn met pensioen!!! Na 40 jaar met veel plezier en passie ge-

werkt te hebben in de Eiken Schuur, zijn de deuren voorgoed ge-

sloten. We zullen zien wat de toekomst ons brengt, in vertrouwen 

zien we het tegemoet!

Marco
30 april

Of we wel eens ergens door geraakt worden, was de openings-

vraag van de preek deze ochtend. Tja, vaak genoeg. Maar deze 

ochtend werd ik wel heel erg geraakt door de preek zelf. Gisteren 

ben ik begonnen met het schrijven van een lied met als thema... 

Juist, de preek van vanochtend. Hij citeerde zelfs een stukje tekst 

waarvan hij niet weet dat ik hetzelfde schreef. De vraag waar ik het 

lied mee begin.

Kijk eens om je heen. / Zie je hem daar staan? 

Hij kan het niet alleen. / Kijk eens om je heen. 

Zie je haar daar staan? / Ook zij is zo alleen.

Maar niet alleen alleen.

Ze is ook eenzaam, verbitterd, vervuld van stil verdriet. 

Tranen die niet komen. Dus niemand die iets ziet. 

Niemand die het ziet.

Henk-Jan
14 mei

De wurggreep van de zonde. David Sies laat aan de groep 8 kids in 

de kerk zien hoe strak die wurggreep is.

Rob
12 juni

De arretjescake smaakte ook Auke Venema erg goed!

Nienke
15 mei

Deze zomer gaan deze 4 mensen vanuit de BGH een kinderkamp 

organiseren in Moldavië! Zondag hebben ze de eerste actie ge-

voerd. Ze hebben cakejes verkocht en er is een totale opbrengst 

van €202,-!

Marja
26 mei

Het leuke aan kringleider zijn is dat je de boot mag besturen! Ge-

zellige afsluiting gehad van dit kringseizoen. Lekker eten, mooi 

weer en een hoop gezelligheid!.

Menno 
3 juni

Gezellig ontbijten met de Jeugd BGH bij Opwekking 2017.


