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COLUMN/ACTIVITEITEN

‘Ga nu op pad en maak alle
volken tot leerlingen van Mij ...

verbindt met elkaar en wat ons drijft in onze acties. Het
is een tijdloze opdracht. Wat de omstandigheden ook
zijn, in welke levensfase we verkeren, dit is waar we aan

vasthouden en ons voor inzetten.
Dit vinden Annemieke en ik niet altijd makkelijk om te doen. We
hebben niet altijd de moed en energie om te gaan. Of we weten
niet naar wie te gaan. Toch zijn we vaak weer verbaasd hoe God
mensen op ons pad brengt. We realiseren ons ieder keer weer
dat bidden voor mensen en in beweging komen gezegend kan
worden door onze Vader. Wat ons raakt en motiveert is Gods
betrokkenheid bij deze momenten zoals zo mooi geschreven in
Jes. 58:8-9: ‘… Mijn goedheid zal voor jullie uitgaan. Mijn macht
en majesteit zal jullie beschermen. Als jullie Mij dan roepen, zal
Ik jullie antwoorden. Als jullie om hulp schreeuwen, zal ik zeggen:
’Kijk, IK BEN’.’
In deze uitdagende Corona tijd, waarvan het nog niet duidelijk
is of het einde echt in zicht is, wensen wij jullie zegen in het
uitreiken naar mensen in jullie omgeving die open staan, om het
gesprek aan te gaan over ‘leven’.
Bob & Annemieke

In het NSV interview op pagina 13 staat: ‘Als je gisteren de
injeade
e daarna een
ctidag
genade van God hebt ontdekt, dan ben
uitstekende getuige’. Misschien denk je, terwijl je dat leest,
nou ik weet dat zo net nog niet, of hoe dan, of dat vind ik
veel te spannend. Gedachten die herkenbaar zijn voor veel
christenen. Want hoe ben je nu een getuige van je geloof in
God? Moet je daarvoor op een zeepkistje op de hoek van de
straat gaan staan, of met een gitaar christelijke liederen zingen
in een winkelcentrum of met iedereen die je ontmoet over God
praten? Dat kan als dat op je hart ligt, maar het is geen regel.
Eigenlijk zijn er ook geen regels omdat iedereen anders is en
God weet wat hierin bij je past. Maar er is wel een ding wat
voor elke christen geldt. Je allereerste getuigenis zit hem in
hoe jij leeft, in wat je laat zien, in je daden en door je leven
heen. Kunnen de buren, jouw collega’s, je vrienden aan je zien
dat jij christen bent of is er geen enkel verschil? Straal jij Gods
liefde uit in wie je bent? ‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen
bekend’ staat er in Filippenzen 4 vers 5. Daar ligt onze eerste,
primaire stap, dat we Gods beelddragers zijn, zodat je buren,
collega’s of vrienden zich afvragen waarom je zo bent. Moeten
we dan volmaakt zijn? Nee, dat kunnen we ook nog niet, maar
vraag God of Hij je wil helpen dat jij in je houding, handelen en
woorden zijn liefde mag uitstralen.
Nog meer tips voor de How2’s? Ga naar www.navigators.nl

JIP financieel verzorgt
o.a. de pensioenen voor
de Navigatorstaf
Info: Martijn Brands FFP of Thom Dijkstra, Tel. (085) 2030100
(Zwolle), E-mail: info@jip-ﬁnancieel.nl, www.jip-ﬁnancieel.nl
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Gebed, Bijbellezen een gemeenschap zijn
drie van de pijlers van ons geloofsleven, zoals ook
afgebeeld staat in deze illustratie van Het Wiel.
Dit jaar geven we aandacht aan Christus
de vierde pijler,
gemeenschap
getuigen
centraal We geven
How2Act, die hoort bij de pijler getuigen.
tips hoe je jouw verhaal met God kunt delen met
anderen. Misschien ontdek je iets dat bij jou past.
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VAN OUD NAAR NIEUW ...
Jelle Cruijsen volgt de Alpha cursus in zijn kerk
en weet dat hij een keus voor Jezus wil maken.
Tegelijkertijd gaat zijn studentenleven met
feesten en alles wat daarbij komt kijken gewoon
door. Er is echter wel iets wat hem belemmert:
‘Ik had er minder vaak een goed gevoel bij.’

Hij met mijn leven wil. Ik ging de Bijbel echt
lezen om te ontdekken wat daarin gezegd
wordt. Zo las ik in 1 Petrus 4 vers 3: “Want in
de tijd dat jullie er nog op los leefden, hebben
jullie genoeg tijd verspild met het doen wat de
ongelovigen graag doen.” (BB). Het voelde voor
mij alsof Jezus tegen me zei: het leven wat je
nu leidt is niet oké, en dat kwam binnen. Het
werd steeds duidelijker dat God van me vroeg
om dat alles los te laten.’

INTERVIEW: JEANETTE VOS-SPEK • FOTOGRAFIE: SILVANO TROMP

Eén moment gaf daarin de doorslag. ‘We
waren met een groep op oudejaarsdag aan
het chillen op het strand. Het is dan zomer
in Nieuw Zeeland. De christelijke universiteit
organiseerde een wedstrijd met zandkastelen.
Ze nodigden ons uit om mee te doen en gingen
met ons in gesprek over het geloof. Mijn
groepsleden wisten dat ik christen was en
spraken daar met mij over door, maar ik kon er
niet echt op ingaan, omdat ik brak was van het
bier drinken op die avond daarvoor. Dat was
voor mij het kantelpunt waarop ik dacht: nu
is het echt klaar. Eenmaal weer in Nederland
besloot ik om helemaal geen alcohol meer te
drinken en om te stoppen met de intimiteit met
mijn toenmalige vriendin.’

Ik durfde
niet te
veranderen

‘Terugkijkend besef ik dat ik eerder niet durfde
te veranderen. Ik weet nog dat een jeugdleider
vertelde dat wanneer je God vraagt om je te
veranderen, Hij je gaat bewerken maar je er
duizend dingen voor terug geeft. Dat kon ik
toen niet zien, maar nu kan ik het onderstrepen.
Ik merkte dat ik minder behoefte heb aan de
soort contacten van voorheen. En als ik toch
op feestjes kom kan ik getuigen over mijn
geloof. Sinds ik die keus heb gemaakt, is mijn
relatie met God veranderd en gegroeid. Ik ben
de hele dag in gesprek met Hem en met Hem
verbonden. Hij is er altijd en luistert altijd. Ik
leg mijn gedachten meteen bij Hem neer; dat is
een voortdurend gesprek.’

N

a de Alphacursus doet Jelle
belijdenis in de kerk en geeft hij
in het openbaar aan dat hij Jezus
wil volgen. ‘Maar toch bleef ik
dingen doen die ik eigenlijk niet
wilde. Ik vroeg: Heer wilt U mijn
hart bewerken en in mij komen? Na dat gebed
werd ik onrustig als ik alcohol dronk, maar ik

kon het niet goed achter me laten. Het was
zo’n groot onderdeel van het leven wat ik
samen met mijn vrienden beleefde.’
In het vierde jaar van zijn opleiding gaat hij op
stage bij een zuivelbedrijf in Nieuw Zeeland.
‘Ik kreeg een heel ander leven: ik had de rust
en de tijd om te ontdekken wie God is en wat

‘In Nieuw Zeeland ontdekte ik ook hoe
verrijkend Bijbellezen is en dat ik dat vaker wil
doen. Inmiddels is er geen dag in mijn leven dat
ik niet in de Bijbel lees. En elke keer weer lees
ik hoe goed God is. Iedereen kan een of andere
afgod in zijn leven hebben, maar iedereen kan
ook de keus maken om heiliger te leven en
meer te worden zoals Hij. Voor mij was mijn
keus echt een verrijking. En Hij stond met open
armen voor mij klaar en verdient alle eer.’

INTERVIEW

04

‘Mijn vader is mijn grote
voorbeeld als het om leven en
geloven gaat. Ondanks zijn
slechte gezondheid zocht hij
altijd naar wat wel mogelijk
was en was hij erg open over
zijn geloof. Op de moeilijke
momenten zag ik hoe hij God
oprecht zocht en vertrouwde.’
Aan het woord is Minella
van Bergeijk, directeur van
Tearfund. ‘Hij leerde mij twee
levenslessen; het leven is niet
altijd volmaakt, maar je kunt
binnen dat onvolmaakte er
nog veel van maken. Hij was
iemand die mij de praktische
kant van geloven echt
voorleefde.’

GERAAKT
DOOR
HET

(VOOR)LEVEN ...

INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN • FOTOGRAFIE: @MIRJAM VAN KLAARBERGEN PHOTOGRAPHY
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ls tiener wilde ik alles van God weten en las ik de Bijbel van voor
naar achter. Dat vond ik fijn. Maar rond mijn achttiende raakte
ik, door omstandigheden, teleurgesteld in God. Ik begreep niet
waarom Hij niet ingreep. Ik herinner me dat als een somber
jaar, waar ik nog wel naar de kerk ging, maar echt klaar was
met God. Ik stopte met Bijbellezen, maar kon alleen niet
stoppen met bidden. Ik worstelde met mezelf en met God.
In mijn tweede studiejaar kreeg ik leuke nieuwe vrienden
die oprecht geloofden. Door hen begon mijn geloof weer
te groeien. In mijn jeugd had ik veel te maken met regeltjes rondom geloof, maar
het was het voorbeeld van mijn vader dat mij leerde geloven, niet de regeltjes.
Zo was het ook met mijn vrienden. Zij vertelden mij niet hoe ik moest geloven,
maar ze geloofden gewoon en leefden met veel humor. Daar zat een soort
aantrekkelijkheid in, waardoor ik weer interesse kreeg.’

ADOPTIE
‘Als een Colombiaanse baby van zes maanden kwam ik in het gezin van mijn
ouders terecht. Een fijne plek waar ik een mooie jeugd gehad heb. Toch heeft
adoptie wel effect op je. Martin Luther King schrijft: “Het is voor mensen die de
Atlantische Oceaan moeten oversteken een hel om familie en geboortegrond
los te laten”. Ik weet dat hij dit niet in dit verband voor mij heeft geschreven,
maar toch was het herkenbaar. Adoptie is rouw, omdat je iets mist. Je bent iets
verloren wat van je is afgescheurd. Dat kun je niet altijd duiden in woorden. Je
merkt het als je niet verder komt in je genealogie, of als de verloskundige vraagt
naar erfelijke ziektes in je familie. Er is een aanwezigheid die er niet is, maar
er wel hoort te zijn. De adoptiewereld heeft het vooral over hechting, waardoor
er geen ruimte is om je rouw te uiten, omdat je de hele tijd moet bewijzen dat
je goed gehecht bent. Eigenlijk is dat een afschuwelijke vraag, omdat het een
soort basismeter van prestatie is die iemand voor jou bepaalt. In mijn geval is de
hechting goed geslaagd, maar dat zegt niets over het feit dat ik rouw voel. Die is
er altijd. Rouw met ‘ou’ en met ‘au’! Dat los je niet op en daar mag meer aandacht
voor zijn. Het vormt je en je leert leven met niet hebben.’

TEARFUND
‘De route naar de ontwikkelingsorganisatie Tearfund had ik van tevoren niet
bedacht, maar de thema’s van het werk raken mij volop. Het bewust maken van
het systeem van ongelijkheid bijvoorbeeld. Die ongelijkheid raakte mijn moeder,
die niet de middelen had om voor mij te zorgen en mij daarom moest afstaan.
Ik heb geluk gehad, maar zoveel mensen hebben dat niet. Dat Tearfund laat zien
wat niet oké is en daar iets aan probeert te doen, spreekt me enorm aan. In het
buitenland werken we via kerken in gemeenschappen. Door die gemeenschappen
te versterken, proberen we de draagkracht en de draaglast van de groep te
vergroten, zodat zij sterker staan in crisis en armoede. Vrouwen, die het vaak al
moeilijk hebben vanwege hun bestaande minderwaardige positie, zijn in frustratie
en zorg nog extra de gebeten hond. We proberen dat rechter te krijgen door ze
weerbaarder te maken. Dat doen we bijvoorbeeld ook door Bijbel te lezen, zodat
ze letterlijk horen dat man en vrouw gelijkwaardig zijn.

Adoptie is rouw, omdat je iets mist
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De regeltjes
leerden mij
niet geloven ...
We leren ze sparen. Met jongeren ruimen
we plastic op, en we pakken ecologische
structuren aan; wat groeit het beste op jouw
grond. Verder geven we noodhulp bij o.a.
aardbevingen en overstromingen, die vaak
door het milieu worden veroorzaakt.
Wat ik daarnaast geweldig vind is dat we
ook een belangrijke nationale tak hebben,

waar we door middel van evenementen
als de Justice Conference werken aan
bewustwording. Ons leefgedrag beïnvloedt
het leven daar enorm. Ons plastic komt
daar terecht. Wij zijn zo dol op producten
als soja, palmolie en avocado, dat voor de
groei daarvan de natuurlijke gewassen daar
sneuvelen en ecologische systemen kapot
gaan. Ons consumentengedrag heeft daar een
ongelooflijk effect. Als land zijn we genereus
en geven we goed aan Ngo’s, maar het heeft
een blijvend effect als we de misstanden daar
aanpakken en hier ons gedrag aanpassen.
In Denemarken koos de regering ervoor om
duurzaamheid als prioriteit te beschouwen,
omdat dat hun manier was om als land sterk
te staan. Ze zijn nu toonaangevend. Dat doen
ze niet omdat er een zielig verhaal is, maar
vanuit een positieve impuls. Daardoor werken
ze nu aan natuur, milieu en gelijkheid, zonder

dat ze een morele last voelen. Mijn verlangen
is dat we met z’n allen zo’n positieve impuls
vinden. Ik hoop dat het werk van Tearfund
meer en meer bekendheid zal krijgen en een
beweging gaat worden, om zo hieraan bij te
dragen.’

TIP VOOR NAVIGATORS
‘Ik vind Navigators heel gaaf omdat het zo’n
krachtige club is. Jullie hebben een grote
potentie om nieuwe mensen mee te nemen.
Je mag volop genieten van je eigen feest,
maar bedenk ook wie je kunt meenemen als
je voorwaarts gaat. Hoe kun jij ervoor zorgen
dat je niet alleen gevuld wordt door God en
door de mensen om je heen, maar ook door
wat jij kunt betekenen voor de maatschappij.
We hebben voor onze toekomst mensen nodig
met visie. In deze fase leg je daarvoor al een
belangrijk fundament.’

Ons
consumentengedrag
heeft een
ongelooflijk
effect

TEKSTAFETTE

Wat is de favoriete bijbeltekst van Minella van Bergeijk en waarom?

Jeremia 1 vers 6 en 7: ‘Maar ik antwoordde: “Heer, dat kan ik helemaal niet! Ik ben te jong!” Maar de Heer zei: ’Zeg niet
dat je te jong bent. Je zal gaan naar de mensen naar wie Ik je stuur. Je zal tegen hen alles zeggen wat Ik je zeg.”
‘Het gesprek in vers 1 tot 7 vind ik erg mooi. Jeremia gaat in discussie: “Ik ben te jong”, maar dan zegt God: “Je bent
niet te jong, je gaat naar de mensen naar wie Ik je stuur en je zegt alles wat Ik tegen je zeg”. Ik zou kunnen zeggen: nee
Heer ik niet want ik ben te … vul maar in, en dan zegt God: je bent dat niet want … Dat is dus de God die boven alles
staat, maar waar ik toch mee kan discussiëren omdat Hij ook zo dichtbij staat.’

COLUMN
Herinner jij jouw eerste
verliefdheid nog? Vlinders
in je buik, nerveus, minder
eetlust en niet kunnen slapen
omdat je de hele tijd aan die
persoon denkt? Mijn eerste
‘crush’ was een klasgenoot op
de basisschool, laten we hem
Tom noemen. En ik was niet
de enige! Ongeveer 90% van
de meiden uit mijn klas vonden hem meer dan leuk.
Dagelijks liep ik te dromen
van Tom en hoopte ik stiekem
dat hij mij ook leuk vond ...

I

n die tijd, kondigde de juf tijdens
een les aan dat we een soort quiz
gingen doen. Eén persoon ging
voor de klas staan en moest zoveel
mogelijk goede antwoorden geven.
Als je het verkeerde antwoord gaf, moest
je iemand kiezen die het van je overnam.
Toen mijn crush aan de beurt was en
een verkeerd antwoord gaf, keken alle
meiden hem vol spanning aan. Dit was
het moment, hij moest nu iemand kiezen.
Alle vingers schoten de lucht in, zo hoog
omhoog als maar kon. Tien seconden
keek hij lichtelijk vertwijfeld om zich heen.
Misschien waren in mijn gedachten vooral
mijn vlinders aan het woord, maar het
voelde alsof alle meiden zeiden: ‘Kies mij
omdat je mij de leukste vindt.’ Toen kwam
het hoge woord eruit; ‘Ik kies Marlies.’ Wat
een triomf!
Heerlijk toch hoe zulke dingetjes je als
kind zo blij kunnen maken. Tegelijk
realiseer ik me dat we dit allemaal, op
verschillende manieren en in allerlei
settingen, nog steeds doen. We zijn
stiekem van binnen nog steeds een
kind die de vinger in de lucht steekt en
vraagt: ‘Zie je mij, ken je mij en vind je
mij waardevol?’ Dat is niet iets geks of
gênants, dit is hoe we zijn gemaakt.
Deze behoefte aan verbinding, liefde en
bevestiging heeft een hele mooie kant,
maar ook één behoorlijk probleem.
Het mooie is dat God ons aan elkaar
gegeven heeft om als zijn lichaam steeds
voor elkaar te blijven kiezen, het leven
te delen en SAMEN de veelkleurigheid
van God te vertegenwoordigen. Soms
vind ik de kerk in al z’n soorten en maten
ontzettend ingewikkeld, maar ik geloof
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Marlies

MARLIES HOEKMAN
WERKT BIJ NAVIGATORS NSV ALS
COMMUNICATIEMEDEWERKER. IN
DEZE COLUMN VERTELT ZIJ OVER
HOE ZE, MET VALLEN EN OPSTAAN,
ACHTER JEZUS AANGAAT.

dat Hij ons in het schuren en botsen,
slijpt naar een mooier beeld van
Jezus.
Helaas is er tegelijk ook één groter
probleem met het ‘opsteken van je
vinger’. Zoals C.S. Lewis omschrijft:
‘If we find ourselves with a desire
that nothing in this world can satisfy,
the most probable explanation is
that we were made for another
world.’

DE ULTIEME
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Want wat is het een feestje wanneer iemand
waar je smoor op bent, je kiest voor de
quiz, maar wat een teleurstelling als hij
vervolgens op het schoolplein iemand
anders kiest om mee te knikkeren. Op elke
plek waar ik mijn vinger in de lucht steek en
in relatie sta met anderen, zijn er triomfen,
maar ook teleurstellingen. Ja, we hebben
elkaar nodig, maar een ander kan mij nooit
helemaal geven wat ik nodig heb. Gelukkig
is er één uitzondering op deze regel.
Daarvoor moeten we samen een reisje
maken naar die andere wereld waar C.S.
Lewis over spreekt, waarvan gelukkig ook
een afspiegeling op onze planeet vindbaar
is.
Beeld je even samen met mij in dat we jouw
oude klaslokaal inlopen. Waarschijnlijk
herinner jij je nog wel hoe dat er uitzag. Zie
eens voor je dat jij in de klas zit en iedereen
bij wie je ooit maar een beetje in de stilte
‘je vinger hebt opgestoken’, staat voor de
klas. Wie zijn dit voor jou? Familie, vrienden,
collega’s, klasgenoten?
Plotseling vliegt de deur van het lokaal
met een keiharde klap open! De ruimte vult
zich met prachtige kleuren en een blinkend
helder licht. Daar is Hij! Jezus, de ultieme
Geliefde en crush, stapt het lokaal binnen.
Hij staat voor de klas en kijkt je met een
grote glimlach aan; Zijn ogen vol
van trots en genegenheid. Hij
strekt zijn armen naar je uit
en zegt: ‘Ik kies jou!’

CRUSH

De enige vraag die
blijft is: kies jij, steeds
opnieuw, voor Hem?
Steek je bij Hem je
vinger op en mag Hij je
vertellen wie je in Hem
bent? Hij zal je altijd
kiezen voor de quiz én
voor het knikkeren!

Het mooie is
dat God ons aan
elkaar gegeven
heeft om als zijn
lichaam steeds
voor elkaar te
blijven kiezen

INTERVIEW

Stichting De Navigators en De Hoop
GGZ, misschien niet een combinatie
die je meteen zou bedenken. Toch
ligt het in de bedoeling om meer te
gaan samenwerken. Om kennis te
maken met het werk van De Hoop
praten we met Nienke Lingen, oud
Navigator en nu psycholoog bij de
polikliniek van De Hoop in Houten.

SAMEN
WERKEN
MET DE HOOP
INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN
FOTOGRAFIE: BERT WOUDSTRA
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A

ls jongste van vier groeide
Nienke op in een gezin met
gelovige ouders. Nienke:
‘Het geloof was een groot
onderdeel van ons leven en
het groeide ook wel bij mij, maar toch was
ik een beetje jaloers op mensen die een
soort radicaal omkeerpunt meemaakten.
Ik vroeg me namelijk af wanneer dit
geloof echt mijn geloof was. Als tiener
ging ik naar een sportkamp van Athletes
in Action, en daar werd geloven mij meer
eigen omdat ik het met leeftijdsgenoten
beleefde. In de kerk zijn je ouders of de
leiding van de jeugd er altijd bij, maar hier
waren we onder elkaar en daardoor voelde
ik me vrij om op mijn eigen tienermanier
te ontdekken hoe geloof voor mij werkt;
wat ik geloof, voel en ervaar. Ik ben daarna
niet zozeer anders gaan geloven, maar
heb het me wel eigen gemaakt. Toen ik mij
op mijn zeventiende liet dopen, vergeleek
ik de doop met trouwen. Het was een
bevestiging van de relatie die ik al had en
een belofte voor de toekomst.’
‘Ik studeerde psychologie in Utrecht en
omdat mijn broer zo enthousiast was
over Navigators sloot ik mij al bij hen
aan voordat ik er was geweest. Die
studententijd heb ik echt als super ervaren.
Ik genoot van het dispuut, de borrels, ik zat
in de gebedscommissie en sprak veel af
met mijn verenigingsgenoten. Ik vond het
geweldig en pakte alles mee wat ik pakken
kon, songfestival, focusweekend en de vele
andere evenementen.
Ik heb veel geleerd in die tijd en kan
dat nog steeds toepassen, zoals het in
kleine kring delen van je geloof en je
worstelingen. Dat doen we nu ook in onze
kerk, omdat we merkten dat jongeren in de
grote groep minder open zijn. Daarnaast
heb ik geleerd om de Bijbel op veel
manieren te lezen en hoe je kunt bidden. Ik
volgde de ministrycursus en al deze dingen
neem je mee in de rest van je leven.’
‘Toen ik op zoek ging naar een baan had
ik duidelijke wensen: in Utrecht, maar niet
in de verslavingszorg en ook niet met
een alarm. Toch wilde ik graag bij een
christelijke organisatie werken. Tijdens
mijn stage bij een seculiere organisatie

Je bent waardevol
omdat je een schepsel
van God bent!
had ik gemerkt dat ik daar mijn mensvisie slecht kwijt kon. Bij De Hoop
was een vacature, in Dordrecht, in de
verslavingszorg en met een alarm!
God wist wat het beste bij mij pastte!
Ik heb me daar als een vis in het water
gevoeld; met je collega’s je geloof beleven
is heel bijzonder.’

WAARDEVOL
‘In Dordrecht werkte ik in de kliniek voor
mannen met een persoonlijkheidsstoornis
en een verslaving. Ik gaf daar individueleen groepstherapie, maar deed ook
onderzoek.
Nu werk ik sinds afgelopen december in
de polikliniek in Houten. Dat is de brede
GGZ en ik maakte deze switch omdat ik
met de GZ-opleiding ben gestart. Mensen
met problemen in de breedste zin van het
woord, zoals autisme, depressie, angst,
trauma enzovoorts, komen hier voor
behandeling. Natuurlijk weet de cliënt
dat we een christelijke organisatie zijn,
maar ik volg hen in wat zij willen. Soms
willen ze voor en na het gesprek bidden
en dan doen we dat en soms komen er
vragen voorbij. Wat ik heel belangrijk vind
is het mensbeeld, doordat God jou en mij
geschapen heeft zijn wij alleen daarom
al waardevol. Al vind jij jezelf nog zo
waardeloos, ik geloof dat jij waardevol
bent omdat jij een schepsel bent van God.
Ik merk dat er ruimte komt als ik laat zien
dat dit mijn overtuiging is, maar dat zij
dit niet per se hoeven over te nemen. Dat
geeft open deuren. Zo staan we ook naast
elkaar i.p.v. dat ik de therapeut ben en zij
de cliënt. Tenslotte kan het best zo zijn
dat ik over een paar jaar hulp nodig heb en
zij anderen kunnen helpen.
Wat ik verder in mijn werk toepas uit
mijn navigatortijd is bijvoorbeeld hoe je
kunt netwerken, leiding geven, je mening
geven, luisteren en oké zijn met verschil
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van mening. Maar ook hoe om te gaan
met bepaalde formele verhoudingen en
gebruiken. Dat leer je niet in je bijbaantje
als vakkenvuller.’

SAMENWERKING
‘De missie van De Hoop is: ‘De Hoop
helpt mensen op weg naar een nieuw
leven’ en de missie van Navigators:
‘Christus kennen en bekendmaken’. Beiden
hebben alles te maken met Christus.
We kunnen Hem bekendmaken door
liefdevol gedrag, daar vinden we elkaar.
Studenten die zich willen inzetten voor
het werk bij De Hoop zouden mee kunnen
doen aan een van de sportevenementen
van stichting Vrienden van De Hoop.
Zij organiseren o.a. cycle4hope en
de ladiesrun. Maar we hebben ook
inloophuizen waar mensen komen voor
een gratis maaltijd of gesprek en zij
hebben vaak behoefte aan een buddy.
Studenten zouden daar goed kunnen
helpen. Daarnaast zijn er voor stages, of
studeeronderzoek mogelijkheden. Corona
zorgt, ook bij studenten, op dit moment
veel voor problemen zoals bijvoorbeeld
depressies. Voor dergelijke hulpvragen
kun je ook contact opnemen met ons.
Onze samenwerking staat nog in de
kinderschoenen, maar ik hoop dat na de
pandemie te zien groeien.’

De Hoop GGZ helpt op een betrokken
en deskundige wijze kinderen, jongeren
en volwassenen met psychische of
verslavingsproblemen om tot herstel
te komen in een liefdevolle omgeving.
Mensen worden bij De Hoop gezien. De
zorg die we bieden is door christenen,
voor iedereen.
In Dordrecht staan onze klinieken en
in Amersfoort, Houten, Veenendaal,
Dordrecht, Vlissingen, Eindhoven,
Rotterdam en online vind je onze
poliklinieken. We hebben twee
inloophuizen in Vlissingen en
Dordrecht en diverse woonlocaties
verspreid over Nederland waar
mensen begeleid zelfstandig kunnen
wonen. Kijk op dehoop.org voor meer
informatie of neem contact op via:
078-6111111 of @dehoopggz op insta.

LEF
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MIJN ROEPING
‘We hebben allemaal
een zendingsopdracht
gekregen. Je kunt die
opdracht op heel veel
plekken in de Bijbel
luid en duidelijk lezen.
Ik geloof dat je op
zoek moet naar jouw
persoonlijke context van
die opdracht. Voor mij
is dat geen vraag. Vanaf
het moment dat ik tot
geloof kwam, wist ik dat
mijn roeping voor de
krijgsmacht is.’ Willem
Hoogenraad diende 36
jaar bij Defensie, bij
het Korps Mariniers.
Met operationele
plaatsingen in onder
meer Afghanistan, maar
ook als sportinstructeur
en als instructeur binnen
de mariniersopleiding.
INTERVIEW: MATTHIJS DEN DEKKER

V

ijf jaar geleden zwaaide Willem
af en hij is sindsdien vrijwilliger
in een verslavingskliniek en
bij de NCOK, de Nederlandse
Christenmilitairen Ontmoetingskring.
‘De NCOK heeft als doelstelling om
christenen binnen de krijgsmacht bij
elkaar te brengen. In ontmoetingskringen,
bijbelstudiekringen, gebedskringen, het
maakt niet uit. Wij bemiddelen, netwerken
en rusten toe. We hebben ook een
hart voor evangelisatie en zijn dit jaar
begonnen met Alpha voor de krijgsmacht.’

GROTERE PLAN
Met een team van de NCOK deed Willem
mee met de LEF Learning Community.
‘De werkwijze van LEF is wel een beetje
militair: heel concreet en strak. God
wil ons laten dromen, maar ook onze

IS VOOR DE KRIJGSMACHT

eigen verantwoordelijkheid laten nemen.
Je werkt daarom de droom, die je van
God gehad hebt, uit in een plan dat
uitvoerbaar is, maar tegelijk veel groter
is dan we kunnen beseffen. Vanuit de
droom ga je naar hapklare brokken. Maar
vanuit die hapklare brokken kom je altijd
weer bij Gods grotere plan terecht, dat
voor ons onmogelijk is om zonder Hem
te doen. Dan is de cirkel weer rond.’

PTSS
Willem is met zijn team voor ieder
persoonlijk gaan zoeken naar wat hun
plek is in de zendingsopdracht van God.
Voor sommigen is dat nog steeds zoeken,
maar bij teamlid Reina kwam een idee
naar boven dat ze al langer had. Willem:
‘Reina draait nu het Kickstart-programma.
Dat is een discipelschapsprogramma
met militairen en oud-militairen met een
posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Hierin hebben we echt het LEF-principe
omarmd: dream big, start small en go
deep. Het klein starten en diep gaan met
individuen is eigenlijk als een rode draad
door dat Kickstart-programma geweven.’

VRUCHT
‘We hebben nu twee weekenden en
een week gedraaid met militairen met
PTSS en er gebeurde veel. Mensen
werden vrijgezet, genezen, het was heel
erg mooi. Zelfs begeleiders, die zelf
PTSS bleken te hebben, waren aan het
genezen. We proberen naast hen te
blijven staan en een discipel aan hen te
verbinden, zodat ze contact houden.
Ik heb bij LEF vooral geleerd om Reina
hierin de volledige vrijheid te geven. Door
in eerste instantie naast haar te staan,
haar aan de hand mee te nemen, maar
haar het uiteindelijk zelf te laten doen
en helemaal los te laten. Ik heb geleerd
daar een stap in terug te nemen. Dat
Kickstart-programma is zo ontzettend
mooi en ik vind het geweldig hoe Reina
daarin beweegt. Ze is gaan bloeien en
vruchtdagen voor soldaten met PTSS.’

Klein starten en
diep gaan ...

WERKPORTRET

NR 1.• APR 2021

11

Geliefd door de Vader
op weg gaan ...

NAVENTURE,

EEN TRAINING MET
LEVENSLANGE IMPACT

‘Het was op de Captains Club (CC) dat ik meer ging nadenken over wat van het geloof van mijn
ouders nu echt van mij was.’ Aan het woord is Anna Schippers, trainer van Naventure. ‘Er was
daar een meisje waarbij ik op een heel oprechte pure manier een grote passie voor Jezus zag. Dat
was een eyeopener dat wilde ik ook wel! Tegelijkertijd was dat spannend, want dan moest ik me
echt overgeven aan God en is God wel te vertrouwen? Maar omdat ik zag hoe mooi het kon zijn
heb ik de keuze wel gemaakt. En na die keuze ging er iets stromen bij mij, zo bijzonder.’
INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN • FOTOGRAFIE: SAMUËL ESMEIJER

‘M

et een groeiende groep van de CC baden we elke dinsdagavond.
Zonder een speciale visie, we deden het gewoon en daar heb ik
zoveel van geleerd. Mijn verlangen dat anderen God zouden leren
kennen groeide. Ik ging naar een missions conferentie in Duitsland, want ik
dacht, misschien wil ik dit in het buitenland gaan doen. Eenmaal terug besefte ik
dat ik gewoon in mijn eigen straat aan de slag kon.
Een paar jaar later bezocht ik Focus en zat het me dwars dat een
buitenlandstage maar niet lukte. Er werden daar diverse oproepen gedaan: “Wie
het verlangen heeft om naar het buitenland te gaan mag nu opstaan”, en dan
werd er een zegen over hen uitgesproken. Toen Nederland aan de beurt kwam
stond ik zomaar op, zonder dat ik erover nadacht. Het kwartje viel, Nederland
was mijn plek. Snel daarna openden de deuren bij Navigators en begon ik als
stagiaire. Uiteindelijk heb ik acht jaar als stafwerker in Wageningen gewerkt.’

IDEALE COMBI

ervaringsgerichte oefeningen. Een dag gedurende het jaar staat bijvoorbeeld in het
teken van gezonde grenzen. Dan doen we de volgende ervaringsgerichte oefening.
Onder begeleiding van een trainer loop je met een blinddoek om naar een muur en
moet je zelf aangeven wanneer je wilt stoppen. Zo ontdek je hoe jij omgaat met
grenzen en hoe je daaraan kunt werken.
Daarnaast hebben trainees vaak ook een taak binnen de studentenvereniging,
waar ze het geleerde in praktijk brengen. Al deze ervaringen kunnen ze de rest
van hun leven inzetten. Ik geloof dat dat een zegen is voor Nederland, of waar ze
ook maar terecht komen. Het belangrijkste vind ik, dat ze vanuit het besef dat ze
geliefd zijn door de Vader, op weg mogen gaan.’
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, stuur dan een mail naar
naventure@navigators.nl. Schrijf je je in voor 1 mei dan krijg je een NBV
studiebijbel cadeau.

‘Omdat ik daarna merkte dat het tijd werd voor een nieuw hoofdstuk, mocht
ik een sabbatical doen en tijdens die periode ontdekte ik dat Naventure, het
trainingsjaar voor (bijna) afgestudeerden, me erg trok. Ik verlangde ernaar
om ook weer een opleiding te doen en koos voor Groundwork, waar je leert
psychologische waarheden vanuit de Bijbel te gebruiken, om mensen te helpen
tot herstel te komen. Met Naventure is dat een ideale combi.’

NAVENTURE
‘Samen met een collega geven we elke week training aan trainees, die uit heel
navigatorland komen. We trekken een jaar lang met ze op, om ze toerusting
te geven in discipelschap en dagelijks met Jezus te leren leven, zodat het
invloed heeft op hen en hun omgeving. We gaan op verschillende manieren
aan de slag met o.a. bijbelstudies, groepsgesprekken, persoonlijke reflectie en

DAAN VERKERK
OVER NAVENTURE:

‘Iedereen die Naventure heeft gedaan is
enthousiast; allemaal op hun eigen manier.
Ik besloot om dit jaar Naventure te doen en
daar heb ik zeker geen spijt van. God heeft mij
door gesprekken en opdrachten van Naventure
laten zien dat een leven met Hem een leven
van vrijheid is. Vrij van zogenaamde goddelijke
wetten en vrij van mijn eigen verlangens. In die
vrijheid merk ik dat ik steeds enthousiaster word
om met mensen in mijn omgeving te gaan praten
over de dingen waar het echt om gaat. Niet
omdat het moet, maar omdat het fantastisch is.’

NSV/INTERVIEW
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JEZUS

VOOR DE
CAMPUS

INTERVIEW: MARLIES HOEKMAN • FOTOGRAFIE: @MIRJAM VAN KLAARBERGEN PHOTOGRAPHY

Allard en Miguel gaan regelmatig samen de campus
op om met studenten te praten over Jezus. De
afgelopen jaren ontdekten ze dat studenten echt
openstaan voor gesprekken over zingeving en
geloof. Ze delen hun verhaal over de kracht en de
uitdagingen van ‘campusministry’ en ook hoe ze
hierin ‘nog steeds maar wat aanprutsen’.

A

llard: ‘Rond 2015 leerde ik Jaap
kennen bij Netwerk Utrecht.
Jaap werkte voor Agapè en
hij nodigde mij uit om op de
campus met studenten te
praten over God. Mijn eerste gedachte was
dat studenten daar helemaal niet op zaten te
wachten, maar ik ontdekte dat veel studenten
het juist heel mooi vinden om over grote
vragen na te denken. Rond de tijd dat ik staf
werd bij Navigators, ontmoette ik Miguel.
Miguel woonde op een internationale campus
en zocht naar een plek waar hij internationale
studenten mee naar toe kon nemen om meer
over het geloof te ontdekken. Ik nodigde hem

uit om samen te gaan nadenken over hoe we
met deze studenten in gesprek kunnen raken
over God.’
Miguel: ‘Wanneer we samen de campus
opgaan, openen we het gesprek met
de studenten met behulp van een
vragenformulier. Hierin staan vragen, zoals:
“Wat studeer je, wat vind je belangrijk in je
leven, wat zou je gedaan willen hebben aan
het einde van je leven en wat denk je dat
er is nadat je dood gaat?” Je komt zo heel
natuurlijk in gesprek over wezenlijke dingen.
Soms komt er dan nog een vervolggesprek en
met een aantal mensen trekken we langer op.’

‘Het gesprek dat mij in de afgelopen jaren
het meest heeft verrast, was met Job (niet
zijn echte naam). De grap is dat Job míj
aansprak omdat hij ons wilde recruiten voor
een energiebedrijf. Toen hij vroeg of hij wat
vragen mocht stellen, zeiden wij: “Ja, als we
jou ook wat mogen vragen”. Dit leidde tot een
heel goed gesprek, waarna we besloten om
contact te houden. Sindsdien is Job hard op
weg om steeds meer te leren over God.‘

ONS LEVEN IS EEN ANTWOORD
Allard: ‘Ik doe dit, omdat ik onder de indruk
ben van God. Ons leven is een antwoord; God
doet iets en wij reageren. Als je denkt: Ach en
wee, ik heb helaas voor een religieus systeem
gekozen waar ik dit ook moet doen, dan
merken mensen dat. Campusministry gaat
over mensen liefhebben en samen iets over
God ontdekken. Dat is zo gaaf, daar wil je toch
aan mee doen?! Als je gisteren de genade van
God hebt ontdekt, dan ben je de dag daarna
een uitstekende getuige. Je geeft simpelweg
door wat je hebt ontvangen.’
Miguel: ‘Je hoeft ook niet op alle vragen een
antwoord te hebben. Het is juist eerlijk en

NSV/INTERVIEW/UITGELICHT
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‘Wat ik fijn vind is dat het
heel persoonlijk is. Er is
echt contact en oprechte
aandacht. De groep is klein
genoeg om je gezien te
voelen. Ik heb het idee dat ik
kwetsbaar mag zijn. En dat
ik me niet hoef te bewijzen.
Kortom: ik voel me er veilig.’
Dit zegt Jan-Willem uit
Nijmegen over zijn triade.
Hiermee somt hij precies
de redenen op waarom
Navigators triades omarmt
als manier om te groeien als
discipel: Er is contact, het is
veilig, je wordt gezien.

Als je gisteren Gods
genade ontdekte, dan
ben je vandaag een
uitstekende getuige

prettig voor de ander als je aangeeft dat jij
het ook niet weet. Dat geeft de nodige ruimte
voor de ander. Ook als je twijfels hebt, kun je
dat eerlijk zeggen.’
Allard: ‘We krijgen ook moeilijke vragen
die ons uitdagen. Want hoe ga je ermee
om als er iemand tegenover je zit die veel
moeilijkheden heeft gehad en zegt: “Als God
dit laat gebeuren in mijn leven, dan hoef
ik Hem niet.” Dit soort ervaringen brengen
bij mij ook nieuwe zoektochten op gang,
waardoor dingen dieper gaan en ‘makkelijke’
antwoorden geen stand houden.’

EEN AANMOEDIGING VOOR LEZERS
Allard: ‘Verdiep je in God, wees onder de
indruk van zijn liefde en genade en dan ga
je vanzelf wel merken waar je mag uitdelen.
Haal het maar eens dichtbij. Vraag maar eens
aan God: “Heer wilt U mij vandaag een kans
geven om een mooie vraag te stellen aan
iemand of om iets van uw liefde te getuigen”.
Ik geloof dat God je zeker zulke kansen gaat
geven!’

NIEUW E-BOOK:
ZO START JE
EEN TRIADE
WAT IS EEN TRIADE?
Een triade is een groep van drie
of vier personen die regelmatig
bij elkaar komen om elkaar aan te
moedigen en aan te scherpen in het
volgen van Jezus. Door die kleine
groep kom je snel tot de kern en
is er een veilige sfeer om diep en
persoonlijk te zijn. Het is een plek
van God zoeken, bemoedigd worden
en elkaar bevragen.
Dat is overigens niet altijd makkelijk.
Een triade vereist eerlijkheid,
openheid, toewijding en accountable
durven zijn naar de anderen. Het is
echter die combinatie van relatie en
accountability, van uitnodiging en
uitdaging die maakt dat je groeit als
discipel van Jezus.

EENVOUDIGE VORM
Drie elementen maken de triade:
luisteren naar Gods Woord, elkaar
accountable houden over wat je

daarmee doet en bidden voor elkaar
en anderen.
Daarmee is de triade een eenvoudige
vorm die veel diepgang biedt. Het
wordt al tientallen jaren gebruikt
door volgelingen van Jezus. Triades
nemen bijvoorbeeld een grote plek
in binnen Navigators Netwerk.
De praktijk wijst uit dat in elke
levensfase en waar je ook bent het
een middel kan zijn tot groei.
Zelf een triade vormen? Met
ons nieuwe e-book ‘Zo start je
een triade’ kun je meteen aan de
slag. Download het gratis op lef.
navigators.nl/triade.

IMPACT/MISSIONS
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Zorg dat je een
nieuwe geloofsgemeenschap vindt

DISCIPEL
ZIJN IS EEN

LEVENSHOUDING

‘Tijdens mijn voormalige werk bij ING ontdekte ik dat een groot deel van de
studenten die bij ons op het callcenter werkten, vol vragen zaten over bijvoorbeeld
de spagaat tussen werk en studie; de druk tussen inkomen vergaren en je studie
op tijd afronden. Ik merkte dat mijn hart ernaar uit ging om juist daarover met
hen in gesprek te gaan. Over ritmes en hoe je God betrekt in dat soort keuzes.
Maar dat hartsverlangen kon ik daar niet kwijt.’
INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN

H

et is dat verlangen dat Dick Bijzet, stafwerker in
Groningen, er toe aanzet om een baan te zoeken in
het studentenwerk. ‘Ik ben op mijn knieën gegaan en
heb tegen God gezegd dat ik daarheen wil gaan waar
Hij mij leidt. Ik ging dromen en bidden over de juiste
plek en zo kwam ik bij IFES terecht en ik dacht dat ik
was aangenomen, totdat ik de volgende dag hoorde
dat ik het toch niet was geworden. Dat was een enorme dip in mijn
geloofsleven, want ik dacht echt dat God mij hiervoor had geroepen.
Daarom begreep ik niet waarom dit misliep. Toen vervolgens een
vriend van mij vertelde dat er een vacature bij N.S.G. kwam was ik
niet enthousiast, want de afwijzing bij IFES ging over een soortgelijke
functie. Binnen tien dagen kwamen er nog twee mensen met dezelfde
mededeling en beiden vonden ze dit echt de plek voor mij. Dus heb ik
als een soort mokkende Jona Tiemen Verbree gebeld om tijdens een
bakje koffie hierover te praten. Ik werd aangenomen. God had mij wel
geroepen voor dit werk, maar bij de eerste poging had ik mijn weg
gevolgd, terwijl de weg naar Navigators door God was geleid.’

TRANSITIECURSUS
‘Naast Alpha wilde ik graag werken met laatstejaars studenten en net
afgestudeerden. Voor de laatste twee groepen was er nog niet zoveel,
dus ging ik op zoek naar materiaal voor de overgang van student naar
het werkende leven. Na enig zoeken vond ik materiaal van IFES over
dit onderwerp en bij zustervereniging Ichtus wilden ze dit uitproberen.
Ik mocht aansluiten zodat ik zag welke vragen er langs kwamen, wat
de thematiek was en wat we misten. Dat materiaal hebben we daarna
verder uitgewerkt tot een cursus van zeven avonden. Het afgelopen
jaar draaiden we de pilot van de transitiecursus bij N.S.G. en met de
feedback kunnen we een en ander nog beter maken.’

INHOUD
‘Tijdens de eerste avond mogen studenten aangeven wat hun vragen
zijn, zodat we die later in de cursus kunnen gebruiken. Verder komen er
allerlei thema’s aan bod zoals de kerk, carrière en geld. Waar veel young
professionals tegenaan lopen is tijd, rust en ritme. Hoe hou je balans
tussen je werk, je geloof, je eventuele gezin en tijd voor jezelf? Maar ook,
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hoe zet je tijd in voor anderen, tijd als offer. De laatste avond gaat over relaties.
In je studententijd heb je veel intense relaties, maar de praktijk wijst uit dat je die
niet allemaal kunt blijven onderhouden. Welke relaties vind je belangrijk om vast te
houden en uit te bouwen en hoe bouw je aan nieuwe relaties, zoals met collega’s?’
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COLUMN/ELLEN

NOOD
‘Ik zie vooral de nood in het opnieuw vinden van een ritme met God en je geloof,
met je werk, met je vrienden en je gezin. Belangrijk daarbij is het vinden van die
nieuwe geloofsgemeenschap waar je voeding kunt krijgen en waar je ook tot
zegen kan zijn. Zeker nu met de pandemie is het moeilijk om deze relaties op te
bouwen, maar juist zo enorm belangrijk. Ik gun ze dat ze op zoek gaan naar die
nieuwe plek om gevoed te worden en te voeden. Zo’n plek is niet alleen tijdens je
studententijd belangrijk, maar tijdens je hele leven.’

MEERWAARDE
‘Ik zie dat deze thema’s ook bij andere collega’s leven. Hoe kunnen we die vier,
vijf jaar dat ze bij ons zijn verduurzamen, zodat zij, wat ze hebben geleerd,
meenemen naar hun nieuwe omgeving. Ik hoop dat we met alle verenigingen dit
materiaal kunnen gaan gebruiken, om op die manier in de studententijd alvast
na te denken over de volgende fase. Daarnaast vind ik de samenwerking met
kerkgenootschappen enorm belangrijk, zodat het gat wat er nu is tussen kerk en
student kleiner wordt. Ik verlang ernaar de kerken hierbij te betrekken. Mijn hoop
is dat de kerk openstaat voor de talenten die young professionals meebrengen en
er gebruik van maken, in plaats van dat zij zeggen, hier hebben we nog een gaatje
ga dat maar doen. Mijn droom is dat we de studenten loslaten, wetende dat zij de
principes van levenslang discipelschap hebben geleerd.’

Navigators IMPACT wil de young professional een plek bieden waarin
hij groeit in persoonlijk discipelschap en geholpen wordt om dit uit
te leven op de plek waar hij woont en werkt. We verlangen ernaar
dat de young professional juist in deze uitdagende levensfase
aangemoedigd wordt, om als volgeling van Jezus bewust door Hem
gevormd te worden. Op steeds meer plekken zijn onze collega’s in het
studentenwerk ook na de studententijd betrokken bij hun studenten.
Daarom verbinden we ons graag met die collega’s om samen met
hen al in de studententijd na te denken over het leven van de young
professional en de uitdagingen die dan op hun pad gaan komen.
Dick Bijzet is een van deze collega’s.

Na drie jaar van zoeken, bidden, wachten
en een hele hoop onverwachte wendingen,
woon ik, samen met GertPaul en onze drie
kinderen Boaz, Jesse en Ezra sinds april
2019 in Bergen, Noorwegen. Na elf jaar in
het Navigator studentenwerk in Nederland
ondersteunen we nu de Noorse tak:
Navigatørene.

NIEMANDSLAND
Op 1 april was het alweer twee jaar geleden dat
we naar Bergen kwamen. Twee jaar van nieuwe
indrukken, nieuwe relaties, verwondering en
enthousiasme. Maar ook van onzekerheid, rouwen
en loslaten. We kijken niet meer op van een beetje
(veel) regen, van overal je schoenen uitdoen of van
de prijzen in de supermarkt. Gesprekjes op straat
of met studenten zijn niet meer zo spannend. We
genieten van de bergen en de fjorden. De kinderen
hebben vriendjes, spreken vloeiend Noors en
vinden hier steeds meer hun plek.
Maar helemaal geïntegreerd ... dat zijn we ook
niet. Dat wordt soms pijnlijk duidelijk en dan
slaat de onzekerheid weer toe. Als iedereen ervan
uitgaat dat je kunt skiën bijvoorbeeld. Of als je in
een digitale ouderbijeenkomst het scherm van de
juf alleen aandoet als ze praat. Maar ook dat opa
alleen via facetime een verhaaltje kan vertellen
of dat je sommige woorden echt alleen in het
Nederlands weet, herinnert dat ons eraan dat
Noorwegen niet ons land is.
Ik denk dat we in niemandsland zijn aangekomen.

Ik hoop dat de kerk
openstaat voor talenten
van young professionals

Ezra vraagt zich vertwijfeld af of hij nog wel weet
hoe Nederland eruit ziet. Of vraagt, als we ergens
rijden, of ‘dit dan ook Noorwegen is’. We gebruiken
soms Noors en Nederlands in dezelfde zin en
eten Noorse pannenkoeken met Nederlandse
stroop. We zijn een beetje Noors en een beetje
Nederlands.
Dat doet ons terugvallen op elkaar, op rituelen, op
onszelf en bovenal op God. Want wat onze roeping
ook is en waar we ook wonen, het Koninkrijk blijft
gelukkig hetzelfde. .
Ellen van der Vlies

NIEUWS

JOOST VAN HEUSDEN STOPT ALS LANDELIJK LEIDER VAN NAVIGATORS NSV

N

a 11 jaar als landelijk leider
(en 20 jaar als staf), heeft
Joost besloten te stoppen bij
NSV. Joost: ‘Ik heb ontzettend genoten van mijn tijd in deze rol. Ik heb
veel geleerd over God en leiderschap
en ben diep onder de indruk van wat
Hij heeft gedaan in de levens van
zoveel verschillende studenten. Voor
mij is de tijd nu gekomen om het

stokje door te geven. De komende
tijd gebruik ik om mij te oriënteren
op een nieuwe rol en betrokkenheid
bij Navigators. Mijn gebed voor NSV
is dat we een beweging blijven waarin Jezus centraal staat en zichtbaar
wordt.’ Wouter Verbree zal als interim landelijk leider de rol van Joost
overnemen totdat er besloten is over
een definitieve opvolger.

SAMENWERKING

V

anuit een gezamenlijk verlangen om elkaar te versterken,
werkt IMPACT sinds vorig
jaar met veel enthousiasme samen
met IFES en Xpand. Als organisaties
werken we allemaal met christelijke
young professionals in Nederland.
We willen niet alleen naar elkaar
doorverwijzen, maar op een intensievere manier samenwerken.
Ieder brengt zijn eigen kleur en aan-

IMPACT MET
IFES EN XPAND

bod, maar samen kunnen we elkaar
aanvullen en versterken. Zo hopen
we gezamenlijk van meerwaarde
te kunnen zijn voor young
professionals en hun uitdagingen.

Meer informatie vind je op:
https://xpand.eu/nl/cyp-congres/

NAV. is het relatiemagazine van
Navigators. Het verschijnt 3 keer
per jaar.

REDACTIE:
Marieke Boersma-Lensen
(hoofdredacteur)

Vanuit deze samenwerking bieden
we dit jaar op 28 mei een gezamenlijk online congres, met inspirerende
sprekers en workshops vanuit onze
organisaties en netwerken.

MEDEWERKERS:
Matthijs den Dekker, Bob Esmeijer,
Samuël Esmeijer (fotograaf),
Marlies Hoekman,
Mirjam van Klaarbergen (fotograaf),
Silvano Tromp (fotograaf),
Ellen van der Vlies, Jeanette Vos
en Bert Woudstra (fotograaf)

NAVIGATORS STEUNEN
U kunt op verschillende manieren partner worden
van Navigators, namelijk door een gift over te
maken via GIVT, via uw eigen bank of via onze
website: www.navigators.nl/doneren. Uw gift
wordt anoniem verwerkt. Meer informatie over
GIVT vindt u op www.givtapp.net

COLOFON

Als u deze code scant met de app
kunt u zo een gift overmaken.
Liever zelf een gift overmaken?
Dat kan nog steeds via
IBAN NL 92 TRIO 0320 010 112
o.v.v. Algemeen.

Waar geeft u bijvoorbeeld voor?

Partner in de missie van Navigators - van boekhouder tot student

Navigators
Hoofdstraat 53
3971 KB Driebergen
Tel.: 0343 - 520104
magazine@navigators.nl
www.navigators.nl

ADRESWIJZIGINGEN:
adres@navigators.nl

GIFTEN:
IBAN: NL 92 TRIO 0320 010 112
De belastingdienst heeft
Navigators aangewezen als
ANBI en daarmee zijn uw giften
aan ons aftrekbaar.

VORMGEVING:
IDD zet in beweging
www.idd.nu

DRUKWERK:
Den Hoed Quality Printing
www.drukkerijdenhoed.nl
Wijk bij Duurstede

Het werk van onze
boekhouder...

...zet 50 stafwerkers vrij om in
18 studentensteden...

...met duizenden studenten op
te trekken achter Jezus aan!

Iedereen draagt bij - support de ondersteunende diensten met een (extra) donatie
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