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Leef je bijbel



je (verder) onderdompelen in de Bijbel is een manier 
om er nieuw leven in te blazen. als gemeente zijn we 
dit jaar aan de slag gegaan met het jaarthema ‘Leef 
je Bijbel’. de Bijbel is namelijk ongekend veelzijdig: 
het is geen bundel met alleen maar regels en gebo-
den, maar het is gods verhaal met ons. dit is ook 
duidelijk naar voren gekomen tijdens de preken-
series van de afgelopen maanden: de rijkdom van 
gods woord in betekenis, gevoel en interpretatie. 

Mooi om dan ook in deze editie van thuis te lezen 
wat de Bijbel in de levens van anderen doet. jeugd-
werker Matthijs winter vertelt hoe hij zich door 
god geroepen voelt om zich in te zetten voor jonge-
ren en hen iets van god te laten zien. Hetty bezoekt 
het project Beautiful kidz in namibië en vertelt 
over de zegen die ze daar kon uitdelen en heeft er-
varen. zelf heb ik met twee leden van de werkgroep 
ethiek gesproken. een waardevol gesprek, waarin 
duidelijk naar voren komt hoe zij het verlangen heb-
ben de gemeente te ondersteunen op het gebied 
van ethische vraagstukken en hoe ze dit willen on-

derbouwen aan de hand van de Bijbel. 

daarnaast is er een nieuwe rubriek in thuis: de ze-
ven deugden. ieder nummer vertelt een gemeente-
lid hoe hij of zij deze deugden vormgeeft. de aftrap 
is voor tallin tempelman. 

Misschien komt de Bijbel voor jou wel op een ande-
re manier tot leven, bijvoorbeeld door creativiteit, 
in stilte of door zang of muziek. ieder ervaart de 
Bijbel op zijn of haar manier en dat is ook goed. Of 
misschien leeft de Bijbel op dit moment helemaal 
niet voor jou. ik hoop dat de verhalen in deze editie 
je dan extra mogen bemoedigen, zodat je er op jouw 
tijd mee aan de slag kunt gaan. 

Voor mezelf heb ik de eerste stap gezet om met 
gods woord aan de slag te gaan: begin 2018 doe ik 
mee aan de alpha-cursus. 

Hartelijke groet,
Marjolein schrijver

‘ B l ij ,  B l ij ,  mijn  ha rtje is  zo  B l ij ,  wa n t jezus  is  een  V r ien d Va n m ij .  daarom  is 
mijn  jo n ge ha rtje a ltijd B l ij ,  B l ij ,  B l ij .’  met ha a r  l ieV e,  ho ge kinderstem m e-
tje zin gt mijn  do c hter  dit l iedje,  ter wijl  we een  stukje fietsen.  ik  geniet 
Va n  dit mo men t en  Va n  de Va n zel fs pr eken de oV ertuigin g in haar stem  en 
Vo el  het V er l a n gen  dat go ds  wo o r d o o k Vo o r  mij  weer  Vo lop gaat leVen. 
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Matthijs staat me al op te wachten bij 

de Open Hof. Het eerste dat opvalt is 

de jeugdige uitstraling van de 23-jarige. 

Dat past precies bij zijn doelgroep. Toch 

brengt hij een serieuze boodschap. Dat 

wordt duidelijk zodra hij begint te ver-

tellen. Uiteraard voeren we het gesprek 

in de nieuwe jeugdruimte in de kelder 

van de Open Hof.

H e r s t e L  B i j  g O d
Matthijs legt uit dat hij zich al vroeg ge-

roepen voelde om zich in te zetten voor 

jongeren. De weg naar waar hij nu staat, 

ging alleen niet altijd eenvoudig. ‘Ik ben 

weliswaar christelijk opgevoed en ging 

vanaf mijn twaalfde ook naar TeenStreet 

en zo, toch ben ik daarna even afge-

dwaald. Ik verkeerde toen in het alterna-

tieve circuit, een beetje gothic. Toen ik 

achttien was en weer een keer naar Teen-

Street ging, ontdekte ik dat er bij God 

herstel mogelijk was. Ik wilde vanaf dat 

moment met God bezig zijn. Mijn leven 

veranderde en ik ben Cultureel Maat-

schappelijke Vorming gaan studeren. Dat 

God ook met mij bezig wilde zijn, blijkt 

wel uit mijn stage bij Youth for Christ. Ik 

was achttien jaar en stapte op straat af op 

een van de medewerkers om te vertellen 

dat ik er wel stage wilde lopen. Die man 

liep daarna achter me aan naar mijn auto. 

Wat bleek? Hij had vlak daarvoor gebe-

den voor een mannelijke stagiair.’

e e u w i g H e i d s w a a r d e
Er volgden daarna meer stages bij ande-

re instanties. Matthijs kwam terecht bij 

jongerenwerkers die niet altijd werkten 

vanuit een christelijke achtergrond. Mat-

thijs: ‘Het waren vaak leuke organisaties, 

maar ik miste iets. Ik kon er niet uitdra-

gen waarom ik jongeren zo tof vind. 

Voor mijn gevoel hield ik daar jongeren 

vooral bezig. Ik wilde iets doen dat eeu-

wigheidswaarde heeft en iets van God 

laten zien. Dat als ik er niet ben, God er 

nog wel is. Ik kon die passie voor God en 

jongeren wel kwijt toen ik bij Operatie 

Mobilisatie (OM) terecht kwam. Eerst 

liep ik daar stage en tegenwoordig ben ik 

er jongerenwerker.’

Vanuit het jongerencentrum in Em-

meloord is hij betrokken bij lokaal zen-

dingswerk. ‘We evangeliseren dan onder 

jongeren. Niet dat we op een kistje in de 

stad gaan staan. We proberen jongeren te 

bereiken in een relationele sfeer. Jonge-

ren kunnen naar het centrum toekomen 

en hun vragen stellen terwijl ze onder-

tussen met elkaar en de vrijwilligers een 

spelletje aan het doen zijn of een kop kof-

fie drinken.’

u i t  H e t  pa n d  g e z e t
Matthijs komt al sinds hij Matthia van de 

Vate kent in de BGH. Inmiddels zijn de 

twee verloofd en op 1 juni hopen ze in 

het huwelijksbootje te stappen. ‘In het 

begin kwam ik nog niet zo vaak. Toen 

we een relatie kregen werd dat steeds 

vaker. Inmiddels kom ik bijna elke week 

in de BGH, maar we gaan soms bewust 

ook naar andere gemeentes. Zeker nu ik 

jeugdwerker ben bij de BGH, nemen we 

af en toe afstand om in een andere kerk 

even los te komen van het werk en vol-

ledig een preek voor onszelf te kunnen 

beleven. Als ik op zondag naar de bijeen-

komst van de BGH kom, moet Jan Ottens 

me soms als de dienst al lang is afgelopen 

bijna uit het pand zetten. Ik maak dan 

namelijk graag een praatje met de jonge-

ren. Die flexibiliteit moet je ook hebben 

als jeugdwerker. De jeugdleiders en de 

jongeren hebben doordeweeks bijvoor-

beeld allemaal te maken met schooluren 

of een baan. Dan kan je pas daarna met 

ze afspreken. Soms word ik uitgenodigd 

om te komen eten. Dat vind ik leuk. Tij-

dens de maaltijd kan je dan lekker kletsen 

en de mensen leren kennen. Overigens 

gaat niet bij alle individuele gesprekken 

meteen ook de Bijbel open. Dat zou zijn 

doel voorbij schieten. Veel belangrijker is 

het dat de jongere gehoord wordt. Bij de 

jongerenbijeenkomsten lezen we uiter-

aard wel uit de Bijbel een stuk dat bij het 

thema past. Maar daarvoor mogen ze hun 

Bijbel best wat vaker meenemen,’ zegt hij 

met een knipoog.

B e s C H i k B a a r
‘Officieel sta ik voor zestien uur per week 

op de loonlijst. Vaak worden het er wel 

wat meer, maar dat zie ik als vrijwilli-

gerswerk en doe ik graag. Andere leden 

Ik wilde vanaf dat 
moment met God 

bezig zijn. 

s in ds  o kto B er  heeft de B gh een  n ieuwe jeugdwer ker.  Voor de 

jo n ger en  in  de gemeen te is  matthijs  win ter  in middels Vast geen 

o n B eken de meer .  to c h zul l en  er  gen o eg B gh-er s  zij n die hem  nog 

n iet zo  go ed ken n en .  da a r o m stel l en  we a a n  hem de Vraag:  hoe 

l eeft matthijs  de B ijB el ?

tekst: raLpH stOOVÉ | FOtOgraFie: MattHia Van de Vate

Hoe leeft jeugdwerker Matthijs winter de Bijbel?
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‘God heeft 
me hier als 
jeugdwerker 
neergezet’



in de bijzondere aflevering van adieu god van 26 november 2017 gaat tijs van den Brink 
in gesprek met stephan sanders. sanders is katholiek opgevoed, maar heeft in de loop 
van zijn leven het geloof de rug toegekeerd. anderhalf jaar geleden is hij begonnen om 
een katholieke kerk in zijn buurt te bezoeken. en of hij wilde of niet, het heeft hem niet 
meer losgelaten. Hij noemt zichzelf zelfs weer gelovig. 

als hij daar wat over vertelt, raakt één opmerking me in het bijzonder. sanders geeft 
aan dat sommige mensen verwachten dat, nu hij gelooft, zijn leven makkelijker is ge-
worden. Hij zegt: ‘iemand schreef mij: “Voor jou is het nu allemaal gemakkelijker, want 
jij noemt jezelf nu gelovig, je bent een christen”. Maar dat is dus niet helemaal zo, want 
het is ook een extra taak! want dan wordt je ook geacht, en dat vind je zélf ook, dat je 
gehouden bent om het goede te doen. nou, dat is nogal wat.’

t w e e  k a n t e n
sanders laat wat mij betreft mooi zien dat geloven twee kanten heeft. aan de ene 
kant geeft geloven vrede en vreugde. je hoort bij god. Hij houdt van je. Hij redt je 
van je zonden en de dood. je past in zijn grote verhaal met deze wereld. 

aan de andere kant is die goede boodschap zo groot, overrompelend en 
anders dat je niet hetzelfde mag of kan blijven. sterker nog, je wil niet 
hetzelfde blijven, maar op jezus lijken. dat is een mooi verlangen dat te-
gelijk een scherp randje heeft. want als je gaat lijken op jezus, verandert 
je kijk op onrecht, op honger, op geld, op liefde, op de dood en ga zo maar 
door. sanders heeft gelijk als hij zegt dat geloven je voor een extra taak 
stelt waarvan je zélf ook vindt dat je die moet uitvoeren.

r a d i C a L e  w O O r d e n
aan het begin van een nieuw jaar moet ik daarmee denken aan de woorden 
die jezus uitspreekt aan het einde van de bergrede. ze vormen de afsluiting 
van de verzameling meest radicale woorden die er in de geschiedenis zijn uit-
gesproken. in Matteüs 7:24 zegt jezus dan: ‘wie deze woorden van mij hoort en 
ernaar handelt…’

Met andere woorden: jullie moeten het gaan doen, want anders gebeurt het niet! 
Het onderwijs van jezus is niet alleen maar bedoeld om je verstand aan te laven 
of om af en toe eens in een radicale spiegel te kijken. Het is niet alleen maar 
een onhaalbaar utopia van mooie gedachten. jezus vraagt heel concreet 
om zijn woorden te doen! Leef je Bijbel. welke woorden van jezus ga jij 
doen?

david sies

Leef je bijbel

column

Het is God die mij 
dingen mogelijk maakt.

De Bijbel schrijft 
voor dat het niet 

alleen om woorden 
gaat, maar dat je 
iets van God kan 
laten zien door je 

daden. 

en vrienden zetten zich toch ook vrijwillig voor 

de gemeente in? Ik vind het vooral belangrijk om 

beschikbaar te zijn voor de jongeren. Ze moeten 

altijd bij me terecht kunnen voor een gesprekje. Ik 

probeer de dag daarom altijd zo in te delen dat ik 

bij wijze van spreken het andere werk zo neer kan 

leggen. Die andere werkzaamheden richten zich 

bijvoorbeeld op het aanbrengen van een bepaal-

de structuur en cultuur in het jeugdwerk. Daarbij 

kan je denken aan op welke manier we investeren 

in de jeugd, welke geestelijke lijn we inzetten en 

wat voor werkvormen we gebruiken tijdens de 

bijeenkomsten van de jeugd. Met David bespreek 

ik op welke wijze we de jongeren bij de zondag-

se dienst kunnen betrekken. Het maken van dat 

soort plannen, zeg maar het bureauwerk, vind ik 

het minst aantrekkelijke van mijn werk. Zodra je 

echter ziet dat zo’n plan de gewenste uitwerking 

heeft, is dat wel weer heel gaaf.’

p r a C t i C e  w H at  y O u  p r e a C H
Matthijs probeert uit te leggen waar die passie 

voor jongeren al zo vroeg vandaan komt: ‘Het kan 

over tien jaar heel anders zijn. Ik heb geen idee, 

maar volgens mij ben ik nu op de juiste plek. Als 

God me ergens anders heen roept, dan volg ik. Het 

is Zijn plan. Misschien vind ik het nu ook leuk, 

omdat ik zelf nog jong ben. Jongeren maken su-

perveel mee. Het is mooi om die ervaringen van 

ze te horen en die met ze mee te beleven. Som-

mige jongeren kunnen moeilijk met die ervarin-

gen thuis terecht. Als ik voor hen een plek kan 

bieden waar dat wel kan, is dat heel waardevol. Ik 

probeer als een vriend naast ze te staan. De Bijbel 

schrijft voor dat het niet alleen om woorden gaat, 

maar dat je iets van God kan laten zien door je da-

den. Met dat idee probeer ik een voorbeeld te zijn 

voor tieners. Ik deel ook veel van mijn privéleven. 

‘Practice what you preach.’ Als ik uitleg waarom 

iets wel of niet kan of mag, dan moet ik daar zelf 

ook naar handelen.’

g O d s  p L a n
Over de vraag of Matthijs zichzelf doelen heeft 

gesteld in zijn functie, denkt hij even goed na. Met 

zijn antwoord geeft hij meteen de samenvatting 

van hoe hij de Bijbel leeft: ‘Dat vind ik een moei-

lijke vraag. “Mijn” doel zou namelijk meteen aan-

geven dat het gaat om mijn eigen kunnen, maar 

het is God die mij dingen mogelijk maakt. God 

heeft me hier als jeugdwerker neergezet. Met per-

soonlijke doelen zou ik dus ook mijn eigen plan-

nen bedenken, terwijl het misschien niet Gods 

plan is. Ik wil juist Gods plan volgen. Wel heb ik 

een persoonlijk verlangen dat elke jongere God 

mag zien en ervaren. Dat de jongeren ieder hun 

persoonlijke pad met God mogen bewandelen. 

Het zou toch gaaf zijn als er jongeren met me mee 

naar buiten gaan en in de wijk rondom de Open 

Hof laten zien wie God is?’
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w e L k e  w O O r d e n
Va n  j e z u s

g a  j i j  d O e n ?



tekst: geertje pLug | FOtOgraFie: rinus Van Meer

d e  B g H  i s  e e n  g e M e e n t e  Va n  d i s C i p e L e n .  d i s C i p e L s C H a p…  dat 

k L i n k t a L s  e e n  M O d e r n e  u i t V i n d i n g ,  M a a r  dat i s  H e t n at u u r L i j k 

n i e t.  j e z u s  z e L F  B e n a d r u k t e  dat H e M  n aVO Lg e n  z i C H t B a r e 

g e VO Lg e n  H e e F t i n  a L L e  O n d e r d e L e n  Va n  j e  L e V e n .  i n  d e  V r O e g e 

k e r k  wa r e n  d e  z e V e n  d e u g d e n  e e n  r i C H t s n O e r  da a rVO O r .  H O e 

B r e n g e n  w i j  d i e  d e u g d e n  i n  p r a k t i j k ?  i n  e L k e  t H u i s  L e g g e n  w e 

z e  a a n  i e M a n d  VO O r .

’Je moet oefenen 
als het goed gaat’

V O O r z i C H t i g H e i d
‘ik ben ad rem en enthousiast. toen ik begon als 
docent, ging dat soms niet goed. een collega leer-
de mij te vragen “is het verstandig?” eerst stelde ik 
die vraag pas achteraf, maar nu, tien jaar verder, zie 
ik wel groei. ik vraag dat nu vaker voor ik iets doe. 
als je iets wilt doen, kun je vooraf om toestemming 
vragen. Maar je kunt ook achteraf om vergeving 
vragen. soms neem ik dat risico, maar dan het liefst 
samen met iemand anders.’

M at i g H e i d
‘wij zijn als gezin in Moldavië geweest en dat heeft 
er flink ingehakt. we zagen daar twee problemen: 
drankmisbruik en arbeidsmigratie. sinds die reis 
drinken wij geen alcohol meer. dat levert soms on-
begrip op. Best raar eigenlijk. als je stopt met ro-
ken, is iedereen positief. stop je met drinken, dan 
wordt daar schamper over gedaan.
Matigheid zit niet in mijn karakter, er zit bij mij vaak 
geen rem op. daar moet ik mezelf in beschermen. 
zo heb ik alle meldingen op mijn telefoon uit staan, 
zodat ik alleen berichtjes lees als ik dat wil. ik pro-
beer het gebruik van telefoon en beeldscherm be-
wust te matigen. dingen waarin je je niet matigt, 
kunnen jou binden. dan is er geen ruimte meer voor 
jezus in je leven, maar worden bezigheden of bezit 
belangrijker. door matig te zijn, ben jij de baas. daar 
heb je trouwens wel anderen voor nodig, in je eentje 
is dat heel lastig.’

k r a C H t
‘een mooi onderwerp voor een natuurkundeleraar! 

Maar de vraag is natuurlijk: waar put je kracht uit? 
een tijd geleden was ik heel ziek. in het ziekenhuis 
vroeg een vriend hoe het ging. ik zei dat ik me door 
god gedragen voelde. Hij vroeg: “zeg je dat nou om 
zoete broodjes te bakken? daar heb ik niets aan.” ik 
meende wat ik zei, maar ik was ook wel bang en ver-
drietig. toch dacht ik: deze situatie ligt buiten mijn 
invloedssfeer, maar god heeft er wel invloed op.
anneke wist in die tijd precies welke stukken ze uit 
de Bijbel aan mij moest voorlezen om me op te vro-
lijken. dat is dus ook weer samen. samen bidden, 
samen kring zijn, daardoor ervaar ik kracht in mijn 
geloofsleven.
Hoe je de kracht van god ervaart? door goede 
gedachten, door de woorden uit de Bijbel en door 
mensen op te zoeken. daarom vind ik de ‘derde 
helft’ van dienst zondags ook zo mooi! 

reCHtVaardigHeid
als beginnend docent had ik hier vaak moeite mee. 
dan had ik alles goed voorbereid en spullen klaar-
gelegd voor proefjes. en dan legden leerlingen ze 
niet netjes terug! ik wilde dingen aan anderen op-
leggen, maar dat kan niet. je moet ook leren leven 
met onrechtvaardigheid. Het gevaar is dat je zelf 
voor rechter gaat spelen, als jij denkt te weten hoe 
het moet. 
de vraag hoe je de ander recht doet, is misschien 
nog niet zo moeilijk. dat is het begin. de moeilijkste 
vraag is: hoe heb je de ander echt lief?
rechtvaardig zijn betekent ook dat je fouten kunt 
toegeven, vooral als je in een machtspositie zit, bij-
voorbeeld als leraar. geef je je fouten niet toe, dan 

doe je de ander tekort. door mijn fouten recht te 
zetten, laat ik ook zien dat ik niet perfect ben. 

L i e F d e
‘in dit oude muziekboek staat een belangrijke zin 
over het zoeken naar een partner. “Bid om iemand 
die meer van jezus houdt dan jij.” dat zag ik toen ik 
anneke ontmoette! zij is mijn grote liefde en het 
beste dat mij is overkomen. we staan hetzelfde in 
het leven, vinden dezelfde dingen belangrijk.
Liefde klinkt eigenlijk best soft, hè? zo wordt het 
vaak opgevat. Maar het is het moeilijkste, want je 
moet ook je vijand liefhebben. dat moet je oefenen 
als het goed gaat. Het moet vanzelfsprekend wor-
den dat je van mensen houdt. dan kun je het ook 
als het moeilijk wordt. in de nieuwe Bijbelvertaling 
staat het mooi: “Heb respect voor mensen die je 
uitschelden.” ja, ik zie daarin wel groei bij mezelf. 
Vroeger hield ik lijstjes bij. dan kon ik denken: jij 
hebt toen dat geflikt, of: jij staat bij mij in het krijt. 
dat doe ik niet meer, ik probeer onbevangener met 
mensen om te gaan.

g e L O O F
ik ben veranderd in mijn manier van geloven. eerder 
draaide het vooral om kennis. ik hoorde bij een kerk 
waar elke vraag met een bijbeltekst werd beant-
woord. geloof stond tegenover twijfel en je moest 
vooral zeker zijn van jouw uitleg. Maar daar draait 
het niet om! geloof is vooral vertrouwen en een re-
latie met god. als je het dan soms even niet meer 
zeker weet, is dat niet eng, want de relatie blijft. dat 
geeft ontspanning. 

HOOp

je kunt hoop hebben op iets heel ver weg in de toe-
komst, maar het is ook: god heeft het in de hand. 
Hij kan ook echt levens herstellen. we leven in ver-
wachting, maar we zijn nu al gezegend met dingen 
uit het koninkrijk van god. dat geeft hoop, je kunt 
positief zijn. geen oppervlakkig ‘positief denken’, 
maar je mag nu al handelen naar de principes van 
gods nieuwe wereld.

de zeven deugden volgens tallin tempelman

w i e  i s  ta L L i n  t e M p e L M a n ?

tallin (42) is getrouwd met anneke 
en vader van thirza en Benneth. Hij is 
sinds 0000 lid van de BgH, leidt samen 
met anneke de introkring en is leider 
van de 17plus groep. in het dagelijks 
leven werkt hij als docent natuurkunde 
op groevenbeek. in 2016 bleek hij een 
tumor in zijn tong te hebben. Hij genas 
na een succesvolle behandeling.
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      ‘Ik heb me 
enorm gezegend 
 gevoeld in het traject’

ik spreek met Marc van poelgeest, eindverantwoor-
delijke vanuit de raad, en jaco reijgersberg, taak-
veldleider gebouwen. 
Marc: ‘naar aanleiding van de bevindingen van de 
eerdere bouwcommissie gingen we aan de slag, 
alweer bijna vier jaar geleden. dat hield in: zoeken 
naar een multifunctioneel gebouw dat geschikt is 
voor missionaire doeleinden en de doordeweekse 
activiteiten van de BgH en gericht op de wijk. dat 
heb ik samen met Hans prummel, Bert reijmerink 
en dik Lubbers gestart, met gert jan samsom en 
Ben van de Velde als externe adviseurs. na de koop 
van de Open Hof zijn Marjolein van wijhe en jaco 
erbij gekomen voor de praktische invulling. Vooral 
jaco heeft dit met energie opgepakt en veel werk 
verzet. zonder hem waren we nu nog niet klaar ge-
weest!’

B u u r t B e w O n e r s
Marc: “de inkt van het tekenen voor de aankoop van 
de Open Hof was nauwelijks droog of er kwam een 
brief van een bezwaargroep uit de buurt tegen de 
bouw van appartementen. gelukkig was de buurt 
heel enthousiast en kregen we alleen maar compli-
menten voor de verbetering door de uitbouw en dat 
wij zo in de wijk aanwezig zijn. 
jaco: ‘ja, diverse buurtbewoners en oud-eigenaren 
kwamen regelmatig kijken en waren zeer onder de 
indruk van het resultaat. dit leverde ons weer extra 
energie op.’

B e s pa r i n g
jaco: ‘ik schat in dat we vanaf de start van de ver-
bouwing allebei zo’n 500 uur (!) in de Open Hof zijn 
geweest.

Alle 
puzzelstukjes 
vielen in 
elkaar, 
een 
wonder.

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 de V erBouwingscommissie. 

Marc: ‘en ik denk dat we door de hulp van alle vrij-
willigers uiteindelijk ergens tussen de 100.000 en 
125.000 euro hebben bespaard. Om het wat dich-
terbij te brengen: met 370 leden is dat zo’n 300 euro 
per persoon.’

H O O g t e -  e n  d i e p t e p u n t e n
jaco: ‘Voor mij was het hoogtepunt de oplevering 
van het aangebouwde deel. Het dieptepunt lag in de 
laatste drie weken, toen bleek dat de brandmeldin-
stallatie volledig bekabeld uitgevoerd moest wor-
den en er extra noodverlichting geplaatst moest 
worden. toen was er ineens stress! en dat was, 
ondanks de lange looptijd, niet eerder het geval ge-
weest.’
Marc: ‘Het mislukken van de aankoop van Het an-
ker was voor mij toch wel een dieptepunt. achteraf 
hebben we nu een prachtig pand in de vorm van de 
Open Hof, dus misschien heeft het zo moeten zijn… 
de opening van de Open Hof was een prachtig mo-
ment voor mij, maar tegelijk verdrietig. Mijn vader 
heeft ook het bouwproject van een kerk in sneek 
geleid. Vlak voor het einde werd hij plotseling ern-
stig ziek en hij heeft het eindresultaat nooit (op 
aarde) mogen zien. de eerste dienst in dat nieuwe 
gebouw was zijn uitvaart. Op dat moment dacht ik 
daar wel aan terug.’ 

t e r u g B L i k
jaco: ‘ik heb erg genoten van het project en heb 
daarom ook besloten om vanaf 1 januari gedeelte-
lijk voor mijzelf te gaan werken als klusser. Vooral 
het contact met alle helpers vond ik erg leuk. en op 
deze manier heb ik heel snel veel gemeenteleden 
leren kennen.’
Marc: ‘ik heb me enorm gezegend gevoeld in het tra-
ject. Het was niet altijd makkelijk, maar door alles 
heen heb ik constant het gevoel gehad dat het werd 
gedragen door gebed. dat alle puzzelstukjes uitein-
delijk zo mooi in elkaar vallen tijdens zo’n traject is 
wat mij betreft een wonder.’

team

V e r B o u w i n g s c o m m i s s i e
Marc van poelgeest, dik Lubbers, Marjolein van wijhe, Hans 
prummel en jaco reijgersberg

kerngrOep VrijwiLLige kLussers: 
Meint prummel, rein schrijver, aalt pruim, evert van Meer, 
Oeds kamstra en remco snijders

prOFessiOnaLs uit de geMeente:  
gerard kok (uitbouw), dik Lubbers (keuken, wc’s, ramen), gert 
jan samsom (architect), Marjolein van wijhe (interieur), rein 
schrijver (elektra) en jacob Hannessen (podium, bar)

zondag 12 november mocht iedereen die - in welke mate dan ook – geholpen had met 

de verbouwing het podium op voor een welverdiend applaus.
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mark peter Van der Bijl, tjitske Bokma, ruud donker, willem de klerk 

en daVid sies heBBen een duidelijke missie: actuele ethische Vragen 

Van de gemeente en samenleVing onderzoeken met de BijBel als 

uitgangspunt. een uitdaging waarBij Veiligheid, Vertrouwen en de 

nodige fijngeVoeligheid noodzakelijk zijn. Via onder andere de thuis 

zal de werkgroep regelmatig iets delen oVer wat hen Bezighoudt. 

de werkgroep ethiek onderzoekt, onderbouwt en ondersteunt.

tekst: MarjOLein sCHrijVer | FOtOgraFie: rinus Van Meer

Hoe is het idee ontstaan voor een werkgroep 

Ethiek?

Mark Peter: ‘Vanuit de raad was er behoefte aan 

ondersteunende ideeën en advies, zodat onderwer-

pen die gevoelig liggen goed onderbouwd worden. 

Denk bijvoorbeeld aan samenwonen, echtschei-

ding, homoseksualiteit: hoe ga je daar als gemeente 

mee om? En waarom maak je bepaalde keuzes? Dit 

zijn onderwerpen waar we in alle rust goed over na 

willen denken, zodat er geen ad hoc beslissingen 

genomen worden.’ 

Behalve de directe vraag vanuit de raad, merken jul-

lie ook behoefte vanuit de gemeente? 

Willem: ‘Absoluut. Als ik voor mezelf spreek: ik 

sta er vooral bij stil als ik iets hoor over zo’n onder-

werp. Dan ga ik nadenken: hoe sta ik hier in? Hoe 

staan anderen daar in? Wat vindt de raad ervan? Het 

is zo belangrijk om met deze gevoelige onderwer-

pen aan de slag te gaan, want het gaat om mensen, 

hun identiteit en levenskeuzes die hen persoonlijk 

raken in wie ze zijn.’ 

Mark Peter: ‘Als ik om me heen kijk, merk ik dat be-

paalde onderwerpen steeds meer een grijs gebied 

worden. In sommige gemeentes wordt samenwo-

nen bijvoorbeeld geaccepteerd en dat roept de vraag 

op: hoe staan wij hierin? De samenleving denkt 

daarin steeds ruimer. Is het een generatiekloof of 

een Bijbelkloof?’ 

Hoe willen jullie onderzoeken welke kloof het is en 

hoe overbrug je die?

Mark Peter: ‘Waar we heel duidelijk in zijn: we wil-

len geen conflicten veroorzaken. Wat we wel wil-

len, is weten wat de verschillende opvattingen zijn. 

Is het voor iedereen duidelijk wat er in de Bijbel 

staat en hoe je dat toepast? Hoe maak je dat vervol-

gens bespreekbaar?’

Willem: ‘We hebben nog niet alle onderwerpen 

van tevoren vastgelegd, maar we willen de thema’s 

en het tempo door de gemeente laten bepalen. Wel 

hebben we al ideeën over hoe we graag in gesprek 

gaan met de gemeente: op een aantal avonden, op 

een zondag na de dienst, via de website, een papie-

ren box waarin briefjes gedaan kunnen worden, het 

onderwerp via een prekenserie behandelen, tijdens 

de kringavond en via de Thuis.

Mark Peter: ‘Het mooie van baptisme is dat stand-

punten niet van boven naar beneden worden op-

gelegd. We kunnen er echt samen over nadenken 

en er is ruimte voor verschil in opvatting. Het be-

langrijkste uitgangspunt is dat we het op de Bijbel 

baseren.’

Waarom zijn jullie betrokken bij de werkgroep? 

Willem: ‘Mij spreekt de ethische filosofische kant 

aan: een onderwerp van verschillende kanten be-

kijken. Ik sta er filosofisch in. Ethiek is hoe dingen 

zouden moeten zijn versus hoe ze zijn. Het is een 

soort ideaalbeeld dus. En ik ben benieuwd hoe de 

gemeente ertegen aankijkt.’ 

Mark Peter: ‘Mijn interesse komt voort uit de her-

meneutiek (uitlegkunde, red.). Hoe kijkt de Bijbel 

naar deze onderwerpen? En hoe maak je dan de 

vertaalslag? Wat zo interessant is: sommige on-

derwerpen zijn ook een grijs gebied in de Bijbel. 

Dat komt bijvoorbeeld door de cultuurlaag, want 

cultuur verandert. Voor veel onderwerpen zijn wel 

uitzonderingen te vinden. Bijvoorbeeld over do-

den. In het zesde gebod staat dat je niet mag doden. 

Als je verder leest, zie je dat er uitzonderingen zijn: 

wel bij zelfverdediging en oorlog, niet bij moord 

met voorbedachte rade.’ 

Sommige onderwerpen liggen behoorlijk gevoelig, 

hoe gaan jullie hier weloverwogen mee om? 

Willem: ‘Wat ontzettend belangrijk is bij het be-

spreken van alle onderwerpen, is luisteren naar el-

kaar. Is onze gemeente een plek waar ik me veilig 

voel om te zeggen wat ik van iets vind? Soms wor-

den dingen niet gezegd, maar dan merk je wel dat 

mensen met een andere mening vertrekken.’

Mark Peter: ‘Precies, veiligheid is de basis. Veilig-

heid zorgt ervoor dat onderwerpen bespreekbaar 

zijn zonder meteen een oordeel klaar te hebben 

staan.’

Is onze gemeente een plek waar ik me veilig 
voel om te zeggen wat ik van iets vind?

Hoe maak je 
gevoelige 
onderwerpen 
bespreekbaar? Ook in de Bijbel zijn er 

onderwerpen met grijze 
gebieden



Ook meedenken met de Werkgroep Ethiek?

Dat kan! Willem: ‘Via de website kan iedereen een formulier invul-

len, hier volgt nog bericht over, en er komt een papieren box op een 

aantal zondagen waar je een briefje in kunt doen. Allemaal anoniem 

en voor ons erg waardevol.’ 

Mark Peter van der Bijl, Tjitske Bokma en Willem de Klerk
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welkom

in de 
gemeenteWelkom

Janneke Brouwer
26 november 2017

Anna Westerbroek
26 november 2017

Bernadeth Oudendorp
26 november 2017

Richard de Ruiter
26 november 2017

Edine Beelen - de Boer
26 november 2017

Erwin Beelen
26 november 2017

Zeb
geboren op 23-10-2017 

zoon van Midas en ruth Kuiper

Matthijs Winter Lisanne & Patrick van der Horst
20 oktober 2017

Hoe creëer je die veiligheid?

Willem: ‘Door duidelijk te maken dat ieders me-

ning waardevol is en dat er ook andere meningen 

zijn. Dat is ook goed. Hoe we dat precies gaan doen, 

is iets wat we nog verder gaan uitdiepen. We willen 

nu eerst beginnen met luisteren: wat leeft er in de 

gemeente? Welke vragen zijn er?

Mark Peter: ‘Om veiligheid te creëren, zijn vaardig-

heden belangrijk. Hoe ga je met elkaar in gesprek? 

Wat kan helpen om iets bespreekbaar te maken en 

te houden? Hier zijn we volop mee bezig. Een tijdje 

geleden waren we naar een avond van de Baptisten-

gemeente Apeldoorn (Hermeneutiek van de chris-

telijke ethiek). Zij zijn op het gebied van ethiek al 

wat verder dan wij zijn. Leerzaam en interessant 

om te zien hoe zij dingen aanpakken. We hebben 

genoeg denkstof en ideeën gekregen. Nu nemen 

we de tijd om dit uit te laten kristalliseren, zodat 

we met de gemeente een goed ethisch fundament 

kunnen bouwen.’ 
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op  1 1  noVemBer was het dan eindelijk zoVer: 

de  op ening Van de open hof.  onder Veel 

B elangst e lling opende Burgemeester 

harm - jan Van schaik officieel de deur.  een 

g ezellige middag met ontmoeting,  lekkere 

hap jes e n m uziek Van the Yellow Birds.

de verbouwing van de Open Hof (slot)

tekst: aLja de kLerk | FOtOgraFie: tÜnde snijders en geertje pLug 

Open HOF 
FeesteLijk in 
geBruik genOMen

p r i j s
Wie wordt de BBB (Beste BGH Bak-

ker)? De jury heeft het er maar moeilijk 

mee.

s p e L L e t j e s
Een spelletje dart voor de jongeren, een paar goocheltrucs 

voor de ouderen.

w i n n a a r
Marleen van den Hoorn wint 

de BBB-trofee, gemaakt door 

Jelte Boersma.

p r O e F z i t t e n

B e d a n k M a a Lt i j d
De dag wordt afgesloten met een 

bedankmaaltijd voor alle vrijwil-

ligers die hebben meegeholpen 

tijdens de verbouwing.



Je deelt zegen 
uit, maar je 

wordt zelf ook 
gezegend.

Hetty van eersel reisde naar namibië

tekst: geertje pLug | FOtOgraFie: Hetty Van eerseL

Van 1 9 tot e n met 29 oktoBer reisde hettY Van eersel naar namiBië met een 

g roe p  Van Vijftig Vrouwen.  het project Beautiful kidz in windhoek was  dit 

j aa r he t goede doel Van eo’s eVa.  wat deed het met hettY om met eigen o gen 

te zien hoe Verschil wordt gemaakt in het leVen Van kinderen?

‘Het is alsof jezus 
mijn voeten wast’

Het gaat erom hoe 
je met je rijkdom 

omgaat.

zowel voor de kinderen die bij Beautiful 
kidz worden opgevangen als voor de me-
dewerkers van het project. dat zijn men-
sen die nu het geluk hebben dat ze een 
betaalde baan hebben, maar ze zijn nog 
altijd arm. we hebben hun heel veel liefde 
en aandacht gegeven, hen in het zonnetje 
gezet. dat bemoedigt hen om door te gaan 
met hun werk.’ 
Hetty vertelt over het reisprogramma. ‘Op 
de eerste dag werden we hartelijk ontvan-
gen door de kinderen, die een hele show 
hadden voorbereid. kinderen van de kleu-
terschool en de huiswerkbegeleiding de-
den stukjes en dansten. Vrouwen van het 
naaldwerkproject hielden een modeshow. 
daarna kregen we een rondleiding door 
het gebouw. Op zondag bezochten we een 
kerk in windhoek. wat een uitbundig feest 
was dat, dan zijn wij maar houten klazen.’

V e r s C H i L  M a k e n
de volgende dagen gingen de vrouwen in 
groepen op pad om telkens een ander deel 
van het werk van de stichting te bekijken. 
zo waren ze in Ovitoto, een dorp op zo’n 
100 kilometer van windhoek. Ook daar is 
nu een schooltje waar kinderen les krijgen, 
niet alleen in lezen en schrijven maar ook in 
hygiëne en gedrag. Ook krijgen ze er twee 
maaltijden per dag en horen ze bijbelver-
halen. ‘we hebben gezien hoe mensen daar 
wonen, in kleine golfplaten hutjes. Met een 
beetje geluk hebben ze een matras. Verder 
bezitten ze bijna niets. er is weinig eten 
en vaak ook geen water. als je dat gezien 
hebt, word je je zo bewust van wat je hebt. 
ik durfde bijna geen water meer te gebrui-
ken. Het is ook moeilijk om te beseffen dat 
namibië een welvarend land zou kunnen 
zijn, want het heeft veel grondstoffen. 
Maar door corruptie is er toch veel armoe-
de. Ook de gevolgen van aids zijn goed 
merkbaar. Veel kinderen zijn wees.’
een project als Beautiful kidz kan het ver-
schil maken. ‘er zijn jonge tienerleiders die 
zelf als kind daar zijn opgevangen. wat ze 
leren op het project kan helpen om uit de 
armoede te komen. wij hebben in die week 
ook zo veel mogelijk proberen te doen. zo 

hadden we extra kleren mee die we hebben 
weggegeven. en we organiseerden een 
high tea voor alle medewerkers, met leuke 
activiteiten zoals sieraden maken, handlet-
teren en gezichtsverzorging. in hun cultuur 
wordt weinig waarde gehecht aan mensen. 
wij mochten laten zien: je bent waardevol. 
eén vrouw zei: “Het is alsof jezus mijn voe-
ten wast.” Op deze manier deel je zegen uit, 
maar je wordt zelf ook gezegend.’

O M g a a n  M e t  r i j k d O M
per mountainbike verkende Hetty de wijk 
katutura, een naam die ‘de plek waar je 
niet wilt wonen’ betekent. een lokale gids 
reed met haar auto voorop en liet de groep 
op allerlei plekken stoppen, waarna ze uit-
stapte en haar kennis van het land en de 
cultuur deelde. Beautiful kidz doet in deze 
wijk meer dan alleen de kleuterschool. er 
wordt eten uitgedeeld aan de allerarm-
sten. Hetty ontmoette drie oma’s. eén van 
hen zat er iets beter bij dan de anderen, 
zij had niet alleen een matras maar ook 
een kast. te midden van de armoede was 
dit een gelovige vrouw. ze begon voor de 
bezoekers te zingen. ‘toen zijn wij ook voor 
haar gaan zingen. zo mooi!’
na het afscheid van Beautiful kidz werd 
de reis afgesloten met een safari in erin-
di. ‘dat was heel indrukwekkend! Op maar 
enkele tientallen meters van onze veranda 
liepen midden in de nacht olifanten voor-
bij. ik zag giraffen, neushoorns, nijlpaarden 
en leeuwen. Maar de overgang was ook 
enorm.’ Hetty valt even stil. ‘we logeer-
den daar in luxe kamers. Hoe kan dat, in 
één land?’ Ook teruggaan naar huis, naar 
het leven hier, viel niet mee. ‘je schaamt je 
gewoon dat je rijk bent. toch is dat op zich 
niet verkeerd, het gaat erom hoe je daar 
mee omgaat. Ook daarom is het goed om 
zo’n reis te maken. ik leef nu veel bewuster 
en geef meer weg.’

‘ik was al eens eerder in namibië,’ vertelt 
Hetty. ‘in januari 2014 trouwde ons nicht-
je nicol daar met gabriël. we maakten 
haar bruiloft mee.  zij en gabriël zijn beide 
werkzaam bij Beautiful kids en ze lieten 
ons het project zien. ik vond het daar zo 
bijzonder! ik wilde er heel graag nog eens 
naartoe. toen ik zag dat eva afgelopen jaar 
Beautiful kidz koos als hun goede doel, heb 
ik eerst meegedaan aan een sponsorloop 
om geld in te zamelen. Vervolgens werd er 
ook een reis naar namibië aangekondigd. 

ik heb me meteen aangemeld, dit was mijn 
kans!’

B e M O e d i g e n
ik laat even op me inwerken wat Hetty 
vertelt. Met zoveel mensen zo’n dure reis 
maken, hoe verantwoord je dat? kun je niet 
beter thuis blijven en het reisgeld over-
maken? ‘die vraag heb ik vaker gekregen,’ 
knikt Hetty. ‘nee, het is juist heel goed dat 
je daar zelf naartoe gaat. door je aanwe-
zigheid daar kun je echt veel betekenen, 

B e a u t i F u L  k i d z
Beautiful Kidz Namibia is ook een van 

de collectedoelen van de BGH. Met onze 

giften steunen we dit project van Jeugd 

met een Opdracht, en met name Ga-

briël en Nicol en hun kinderen Amira 

en Mylo. Kijk voor meer informatie op 

www.beautifulkidz.org.
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Gelezen op
facebook

facebook

Mark Peter
16 november

Herinner je je deze nog? Jongeren baptistenkoor 1983.

Jannita
14 december

Gezellig avondje bezig voor een goed doel!

Nico
26 november

De Alpha Cursus voor januari 2018 zit vol! Maar liefst 15 
mensen gaan deelnemen, waarvan 11 cursisten en 4 bege-
leiders. We hebben er weer zin in!

Bart
6 december

Hallo allemaal! Wij (TravelDudes Entertainment) vonden 
het geweldig om aanwezig te zijn bij de opening van de 
Open Hof. Hierbij wat foto's om na te genieten vanuit ons 
perspectief (één en al lachende gezichten). Heerlijk! Naast 
de opening van het nieuwe gebouw zullen wij ook aan-
wezig zijn bij het kinderevenement ''Time for Kids''. Dit zal 
plaatsvinden op 2 februari in de Open Hof. Dit is iets waar 
wij ontzettend naar uit kijken. Zien wij uw kinderen daar?

Herro 
10 december

Vandaag mochten we weer meehelpen met een groep vrij-
willigers van de BGH bij de viering in het st. Jansdal. Meer 
dan 12 cliënten in een rolstoel en één in een bed, samen 
met het Harderwijks mannenensemble maakten het tot 
een volle mooie viering. Allemaal weer bedankt. Mocht je 
ook eens mee willen draaien, neem dan even contact op 
met mij.

Cindy
3 november

De eerste folders zijn bezorgd!!
Hetty
31 oktober

Weer veilig terug van een zeer indrukwekkende reis naar 
Namibië. Veel gezien en beleefd. Van intens verdriet tot 
enorm genieten. Merk dat schakelen van daar naar hier 
tijd nodig heeft... Super om op de laatste dag Gabriel, Ni-
col en Amira te ontmoeten en kennis te maken met Mylo. 
Hartelijke groeten van hen aan de BGH.


