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Op de basisschool
wist hij het al, hij ging
later zieke kindjes in
Afrika beter maken.
Het verhaal van Albert
Schweitzer, vertelt
door zijn juf, maakte
zoveel indruk dat hij
zijn droom en zijn
roeping had gevonden.
Een droom die ...

Een
levenslange impact ...
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DIRECTEUR NAVIGATORS

ERKENNING HIER OF ...
waarbij ze zich mochten verkleden als hun favoriete dier. Trots
liepen de 6- en 7-jarigen blaffend, knorrend en mauwend rond in
een kring totdat de jury de winnaars had uitgekozen. Na afloop

biggelden bij een buurmeisje de tranen over haar wangen: ‘Waarom
heb ik geen prijs? Het is niet eerlijk!’ Haar grote broer, geraakt door haar
verdriet, probeerde haar onhandig te troosten: ‘Ach joh, die jury, dat zijn
Hoe herkenbaar! Ik doe mijn best, bereid me voor, zet me in en eindig
zonder erkenning: het is niet eerlijk ...
In Genesis lezen we het verhaal van Jozef, een veelbelovende jongeman,
geliefd door zijn vader en met het winnende kostuum. In zijn dromen
zag hij een prachtige toekomst. Wat viel het leven tegen. Door familie
verraden, verkocht en vernederd tot slaaf in plaats van de favoriete zoon.
Maar: in de huishouding van Potifar waren er nieuwe kansen. Hier zou hij

Woord

gewoon stomme mensen, trek je er maar niks van aan ...’
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Gebed, Bijbellezen en 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 de vierde
How2Act,
Christuspijler,
gemeenschap
getuigen
centraal
die hoort bij de pijler getuigen. We
geven tips hoe
je jouw verhaal met God kunt delen met anderen.
Misschien ontdek je iets dat bij jou past.
gebed

J

aren geleden was er een dierendagwedstrijd voor kinderen,

d

Bob

HOW2
ACT

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
in vrede
actievan God, die alle
dank hem in al uw gebeden. Dan zal de
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren.’ (Filippenzen 4:6-7)
We zijn in alles afhankelijk van God, ook als wij door ons leven
en door onze woorden willen getuigen. Gelukkig mogen we ook
weten dat God ons hoort en ons helpt en ons zelfs de juiste
woorden in gedachten brengt.

laten zien wat hij kon! Opnieuw ging het mis: nogmaals verraden, ditmaal

Welke rol speelt gebed nu bij getuigen?

als misdadiger in een erker, dieper gezonken dan een slaaf. Het is niet

• Allereerst bidden we vaak al voor de mensen om ons heen die
Jezus nog niet kennen en voor mogelijkheden om hen over
Hem te vertellen.

eerlijk ...
En dan staat in Genesis 45:7 en 8 dat Jozef zich realiseert dat God
levens wilde redden! Hij is in staat tegen zijn broers te zeggen: ‘Niet jullie
hebben mij hierheen gestuurd, maar God ...’ Tijdens lange jaren van lijden
heeft hij de kunst geleerd niet langer slachtoffer te zijn van mensen,
maar achter de omstandigheden te zoeken naar een God die levens wil
redden. Wat een vrijheid - en een voorrecht - om zo in het leven te mogen
staan!
Zegen,

• Ten tweede kun je voor een specifiek moment bidden.
Bijvoorbeeld dat je in de supermarkt, of onderweg daarnaar
toe, iemand mag vertellen over Jezus.
• Een derde mogelijkheid is om door jouw buurt een
gebedswandeling te maken en al biddend God te vragen om
uit jouw wijk mensen op je pad te brengen waar jij Jezus
aan mag laten zien. Misschien brengt Hij wel een specifieke
persoon in je gedachten.
En in dit alles mag je je ‘vol vertrouwen tot God wenden, in de
zekerheid dat hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat
in overeenstemming is met zijn wil.’ (Kolossenzen 4:2)

Bob & Annemieke
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BIJ JEZUS CHRISTUS HOREN.
1 Tessalonicenzen 5, 16-18
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GINGEN OPEN ...

Peter van Hansum had erg veel ambitie en zo
zag zijn omgeving hem ook. Achter deze Peter
zat echter onzekerheid en faalangst verborgen
die hij lang verborgen wist te houden ...
INTERVIEW: JEANETTE VOS-SPEK • FOTOGRAFIE: SILLO FOTOGRAFIE

V

oor Peter is het leven lange tijd
een verdienmodel: ‘Als ik leuk ben,
presteer, intellectueel onderlegd
ben en zorg dat de meisjes me leuk
vinden, dan red ik het en krijg ik vrienden.
Ook mijn geloof bekeek ik op die manier, ik
voelde me een goede christen omdat ik veel
had gedaan.’ Hij krijgt veel bevestiging in wat
hij doet, maar realiseert zich ook dat hij een
probleem heeft als hij dat niet kan leveren.
‘Ik was bang dat mensen door die laag heen
zouden prikken. Steeds meer ervaarde ik het
christelijk geloof als een juk wat stress gaf en
waarmee ik mijzelf verwondde. Ik ging met
mijn vragen naar een coach en mijn kernvraag
daar was: mag ik er zijn zonder dat ik iets
doe?’
Als een vriendin de Discipelschap Training
School gaat doen vraagt zijn moeder om
daar ook eens over na te denken. ‘Ik wist
meteen dat ik dat moest doen, er klikte iets,
alsof ik met een hamer voor het eerst de
spijker raakte. Tijdens deze opleiding ging

het geloof voor mij leven vanaf het moment
dat ik mijn eerlijke verhaal ging vertellen. Ik
kon het in de gepolijste variant weergeven,
maar ik koos ervoor om te vertellen over
mijn onzekerheid en de druk die ik op mezelf
legde. Toen ik dat deed, was het alsof er een
kurk uit mezelf werd getrokken. Ik ontdekte
dat ik de neiging had om me te verstoppen
zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in Genesis
na de zondeval. Maar vanaf dat moment
accepteerde ik dat niet alles perfect in mij
hoefde te zijn en dat ik me niet meer hoefde
te verstoppen.’
‘Het verdienmodel is weg, ik wil van een paar
mensen echt houden en hen iets van God
laten zien, dat is voor mij nu het belangrijkste.
Mijn leven is geslaagd als ik kan laten zien
dat ik van mensen kan houden en dat ik
God herken in mensen om mij heen. Dat
is een groot contrast met het leven wat ik
eerst leidde en waarin ik populair wilde zijn.
Ik besef dat ik er mag zijn zoals ik ben.
Daar hoort ook mijn prestatiegerichte kant
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Mag ik er
zijn zonder
dat iets doe?

bij, maar mijn levenswaarde hangt daar niet
meer van af. Ik ervaar nu steeds meer rust.
Het gebeurt steeds minder dat ik me probeer
te verstoppen om mijn wonden te bedekken.
Jezus nodigt ons uit om zijn wonden aan te
raken en dat probeer ik ook te doen. Ik hoop
dat ik daarmee anderen kan uitnodigen om
ook Zijn voorbeeld te volgen.’
‘Ik leerde God op een intiemere manier kennen
waardoor ik echt een band met Hem kreeg. Ik
zoek naar Hem vanuit vreugde en verlangen.
Eerst bestond mijn leven uit hokjes: school,
werk, feestjes, God … Dat is nu één hokje
geworden: God. Ik weet nu dat dit het leven
is waar ik voor gemaakt ben. Ik wil mijn leven
aan Hem wijden, studeer nu theologie in
Groningen en ik heb me aangesloten bij N.S.G.’
Het keerpunt van Peter doet hem denken aan
het verhaal van Elisa en zijn knecht. Ze zijn
omringt door vijanden en zijn knecht vraagt in
paniek: ‘Wat moeten we doen?’ Elisa ziet veel
meer en vraagt of God de ogen van zijn knecht
wil openen. Dat gebeurt en zijn ogen worden
geopend, want deze knecht ziet opeens een
machtig leger. (2 kon. 6) ‘Zo werden bij mij
ook de ogen geopend. Ik heb er weinig aan
gedaan om te zijn wie ik nu ben. Maar als ik
me openstel dan komt Hij naar mij toe en dat
wil Hij bij iedereen doen: dan gaan we zien wat
God doet!’

INTERVIEW

‘Het was alsof God zich
achter een wolk had
teruggetrokken. Ik kon
hem niet meer ervaren
of bereiken. Het was een
woestijnervaring zoals
je die in de Psalmen
tegenkomt.’ Deze
woestijnervaring had
een levenslange impact
op Gert-Jan Segers,
fractievoorzitter van
de ChristenUnie.

EEN
LEVENSLANGE
IMPACT ...
INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN • FOTOGRAFIE: @MIRJAM VAN KLAARBERGEN PHOTOGRAPHY
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ls zoon van ouders die zich geroepen wisten om
kerkplanter te worden, leerde ik dat je gehoorzaamt
als God je roept. Dat werd de rode draad in mijn leven.
Op mijn achttiende kwam ik tot geloof en beloofde ik
dat ik levenslang zijn getuige wilde zijn, maar toch
kwam er een crisis in mijn geloofsleven. Ik ging
studeren en werd lid van een reformatorische
studentenvereniging. Ik merkte dat ik prima kon
discussiëren, maar niet de beste antwoorden gaf
als ik bevraagd werd over mijn geloof. Ik besefte dat ik me daar meer in
moest verdiepen en dat deed ik. Toen mijn vader plotseling overleed was
ik overtuigd van zijn plek in de hemel en mijn geloof betekende in die
situatie veel. Maar een paar jaar later, na het zien van een documentaire
over dementie, ontviel het geloof mij van het ene op het andere moment.
Het leven was opeens totaal zinloos zonder een liefhebbende, genadige
God. Die documentaire was de aanleiding, maar er was een diepere
geestelijke oorzaak. Op mijn studentenvereniging was God ook een
discussieonderwerp waarmee je elkaar om de oren sloeg. In mijn trots
dacht ik dat ik die discussies kon winnen. Het was alsof God zei: Jij weet
het toch allemaal zo goed over Mij en je kunt mensen daarmee onder
tafel praten, doe het dan maar in je eentje. Mijn geloof, mijn vreugde en
het vertrouwen in God, het was allemaal weg. Het is een les die ik nooit
ben vergeten. Ik kreeg een enorme heimwee naar Hem en ik geloof dat
God dat verlangen in mijn hart legde. Ik wist dat als mijn geloof weer
terugkwam, dat dat alleen van God kon zijn en niet van mij. Ik ben totaal
afhankelijk van Hem. Gelukkig ging God weer spreken door de Bijbel en
gebed. En langzaam kwam het licht weer in mijn leven. Op kruispunten
in mijn leven maakte Hij heel duidelijk welke kant ik op moest gaan: de
zending, de politiek en ik gehoorzaamde. Hij heeft mij nooit in de steek
gelaten en mij op plekken gebracht waarvan ik dacht dat ik daar nooit zou
komen.’
‘In mijn werk moet ik soms moeilijke besluiten nemen en God speelt
daarbij altijd een rol, al krijg je geen briefje uit de hemel. Ik bid ervoor,
raadpleeg anderen en ik geloof dat God mij wijsheid geeft en de juiste
gedachten. Er zijn weinig onderwerpen waarin ik voor 100% zeker kan
zeggen dat het van God komt, maar er zijn wel momenten waar ik zijn
leiding specifiek ervaar. Zo was ik eens bij een hulpverleningsorganisatie
die slachtoffers van gedwongen prostitutie hielp. Tijdens de maaltijd
zat ik tegenover een Ghanese vrouw en de doodse blik van totaal kapot
zijn ben ik nooit meer vergeten. Slavernij is al 150 jaar verboden, maar
tegenover mij zat een recent slachtoffer van slavenhandel die kapot was
gemaakt door ons westerlingen. Dat was het begin van zoeken naar
beleid en wetgeving. Dat ging eerst moeizaam, maar toen ik het losliet
en in Gods handen gaf, kwamen spontaan mensen van de SP en de PvdA
naar mij toe om mee te doen. Met een nipte meerderheid werd de wet
aangenomen in de Tweede Kamer en onlangs met een brede meerderheid
in de Eerste Kamer. Ik geloof dat wanneer iets je diep raakt, God je vraagt
daar iets mee te doen en Hij dat vervolgens zal zegenen.’

'Ik geloof dat God mij wijsheid geeft'

05

INTERVIEW

06

‘Langzaam kwam het
licht weer in mijn leven ...’

‘Als ik God vragen zou mogen stellen in de tweede kamer
dan zou ik hem bevragen over het lijden wat wij niet zelf
veroorzaken, maar wat ons overkomt. Een vroegtijdig
sterven van iemand, een tsunami of een aardbeving
bijvoorbeeld. Ik begrijp dat echt niet. Maar ik zou Hem
nooit ter verantwoording roepen, want ik vertrouw Hem
als mijn Vader. Ik zou wel vragen waarom, waarom hij,
waarom zij, waarom toen. Kon dat echt niet anders?’
‘Mijn passie en motivatie voor dit werk is er ik omdat
ik niet in mijn eentje christen ben. Ik heb inspirerende
mensen om mee te praten en naar te luisteren. Ik heb een
vaste rustdag per week, de zondag, die ik besteed aan
familie, de kerk en aan God. Een keer per maand heb ik
een intervisiegroep, mensen buiten de politiek. Ik wandel
ook maandelijks met een aantal mannen waarmee ik
samen bid en we ons leven delen en een keer per jaar trek
ik me terug in een klooster waar ik de stilte opzoek en me
opnieuw oplaad. Die ritmes heb ik nodig om aangeraakt
te worden door wat mij wordt aangereikt, om wijsheid en
correctie van anderen te ontvangen en om God tot me te
laten spreken.’
‘Het moeilijkste in mijn werk vind ik de nare kritiek van
christenen, want dat zijn mijn broers en zussen. Ik heb
geen moeite met eerlijke kritiek, want ik maak ook fouten,
maar als mensen zeggen: jij bent geen echte christen, of
hoe kun jij als christen dit doen, of als jij een echt christen
was ... dat vind ik een moeilijk aspect van mijn werk. Het
mooist vind ik als je echt een verschil kunt maken in het
leven van mensen, zoals met de wet tegen gedwongen
prostitutie.’

TIP VOOR NAVIGATORS
‘Zorg dat je geloof niet alleen emotie is, al is dat
ontzettend belangrijk. Heb niet alleen met je hart lief
maar ook met je verstand. Ik had matige antwoorden
in mijn studententijd, zorg dat je de goede antwoorden
hebt. Er zijn veel christenwetenschappers die over
de ingewikkelde vragen hebben nagedacht. Lees hun
boeken. Ten tweede, ons hart is vaak verdeeld, een
beetje van God en een beetje van de wereld. Zet al je
kaarten op God en leef je leven met een onverdeeld hart.
En tenslotte, ik had vooral vriendschappen met mijn
christen medestudenten, dat had ik anders moeten doen.
Trek ook op met studenten die niet geloven en deel je
leven met hen.’

TEKSTAFETTE

Wat is de favoriete bijbeltekst van Gert-Jan Segers en waarom?

1 Thessalonicenzen 5 vers 2: ‘Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen.’
‘Deze tekst kwam voorbij tijdens een aantal kruispunten in ons leven. Het was het onderwerp van de preek tijdens onze
uitzenddienst, waar ook een brief werd voorgelezen van mijn zus die in Guinee woont. Zij gaf ons diezelfde tekst mee,
niet wetend dat dit ook de tekst van de preek was. Tijdens een reveilweek vroegen wij voorbede voor het besluit om
wel of niet naar de tweede kamer te gaan en ook daar werd ons deze tekst gegeven. Diezelfde tekst kwam weer voorbij
toen mij gevraagd werd om Arie Slob op te volgen. Voor ons is het alsof God steeds zegt: Ik ben erbij.’

COLUMN
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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.

Wauw, wat was ik blij! Op
mijn tweede, werden mijn zus
en ik verrast met de boodschap dat we een broertje of
zusje zouden krijgen. Mijn
zusje werd geboren op een
warme Koninginnedag terwijl menigtes buiten liepen
te feesten in oranje outfits.
De gynaecoloog was er zelfs
even tussenuit geglipt om
mee te doen aan het feestgedruis. De bevalling zou toch
nog heel lang duren, dacht ze.
Dat bleek niet het geval.

P

lotseling ging alles heel snel. De
gynaecoloog moest zich met spoed
door het feestgedruis wurmen om op
tijd terug te zijn. Met zweetdruppels
op haar voorhoofd kwam ze het ziekenhuis
weer in gerend. Dat had ze niet zien aankomen.
Haar focus was op het grootse feest, terwijl het
iets meer op het kleine meisje had moeten zijn.
Daar was ze: onze Hanna. Een heel bijzonder
meisje, met een chromosoompje extra, van wie
ik zoveel leer over Jezus.
Net als de gynaecoloog, kan ik me ook
afvragen: waar focus ik op? Soms staan
we in het luide feestgedruis van het leven
en zien we niet dat God ons wijst op de
rijkdom die te vinden is in een meisje met
Downsyndroom. Bij Jezus zijn dingen vaak zo
anders dan verwacht. Hij nodigt ons uit voor
een ‘Koninkrijk op de kop’ waar de kleinste
juist groot is, geven beter is dan ontvangen en
de laatsten de eersten zijn. Snap jij het nog?
Hanna herinnert mij eraan dat dit grootse,
meeslepende Rijk komt in kleine verpakkingen,

DOWN
MET JEZUS
in het onopvallende. De Vader ziet hoe mijn
zusje stilletjes bij mijn bed komt zitten als ik
ziek ben en fluistert: ‘Ik hou van jou hoor’, en
Zijn ogen glinsteren van trots. Wat denk je dat
God viert in jouw leven? Vraag het Hem eens.
Het zou maar zo kunnen dat Hij dingen noemt
waar jij nooit aan had gedacht. Dat appje naar
die vriendin, een glimlach naar een passerende
wandelaar, het stille gebed voor een buurman,
het meeleven en meevieren met anderen en
even een knuffel geven en fluisteren: ‘Ik hou
van jou hoor’. Net als Hanna, mogen we het
Koninkrijk binnenkomen als kinderen. Je zult
in de hemel ontdekken, dat die paar broodjes
en visjes die ze kon geven, een maaltijd voor
duizenden bleek te zijn.
Toen Jezus geboren werd, was er misschien
ook wel een feestje aan de gang in het paleis
van Herodes. De gasten van Herodes waren
vast niet gekleed in oranje, maar dit oogde
waarschijnlijk meer als ‘the place to be’ dan
een oude stal. Jezus sliep in een krakkemikkige
voederbak, in de stinkende lucht van de
dieren, omringt door herders die al weken niet
gedoucht hadden. Het slaapgebrek vanwege
lieve baby Jezus was voor Maria en Jozef
waarschijnlijk ook niet mis en ze moesten ook
nog eens halsoverkop vluchten naar een ander
land. Jezus’ leven was zonder zonde, maar het
was niet perfect. Toen Hij het timmermansvak

leerde van Jozef, zal Hij vast zo nu en dan met
de hamer op zijn duim hebben geslagen. Hanna
heeft naast het syndroom van down, ook een
autismespectrumstoornis. Dit komt voor haar
vaak met flinke uitdagingen. Frustraties over
spullen die op een verkeerde plek liggen, harde
geluiden en dingen die anders lopen dan gepland.
Wanneer Hanna gefrustreerd, overprikkeld of
verdrietig is en ik mijn hele batterij aan geduld
moet inzetten, is de Vader niet verbaasd en zijn
liefde niet wankelbaar. Dus is je leven rommelig,
chaotisch, heb je te maken met frustratie, is alles
even te veel en heb je iets te vaak met de hamer
op je duim geslagen? Welkom bij de club. De
club van gebroken levens en aarden vaten, die
het zo graag goed willen doen. Gelukkig kunnen
lege, aarden vaten worden gevuld en is het in de
zwakte, waarin de kracht van Christus zichtbaar
wordt.
Hanna zal deze column nooit kunnen lezen of
begrijpen, maar voor God is zij de parel van grote
waarde voor wie Hij alles zou verkopen, om haar
te winnen. Ze kan letterlijk niks doen om zijn liefde
te verdienen en toch houdt Hij zoveel van haar.
Jij en ik kunnen misschien meer dan Hanna, en
toch heeft Hij ons niet anders lief. We mogen bij
Hem komen in gebrokenheid en imperfectie. Juist
wanneer het rommelig en ingewikkeld is, wordt
daar geheel onverwachts iets heel bijzonders
geboren. Iets wat echt een feestje waard is.

INTERVIEW

TROPEN
ARTS
IN CONGO
Op de basisschool
wist hij het al, hij
ging later zieke
kindjes in Afrika
beter maken. Het
verhaal van Albert
Schweitzer, vertelt
door zijn juf, maakte
zoveel indruk dat
hij zijn droom en
zijn roeping had
gevonden. Een
droom die nooit
meer verdween ...
‘Wat ik leerde bij
Navigators neem
ik nog dagelijks
mee ...’
INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN
FOTOGRAFIE: @MIRJAM VAN KLAARBERGEN PHOTOGRAPHY
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‘D

at klopt inderdaad en onderweg
daarnaar toe mocht ik meer over
God leren. In het laatste jaar van de
middelbare school had ik vrienden
die echt iets met hun geloof deden
en ik wilde weten wat ik nu eigenlijk
geloofde; wat betekent het voor mij en wie is God?
Ik ben toen zelf Bijbel gaan lezen. In het eerste jaar
van mijn studie sloot ik me aan bij Navigators en ik
merkte dat mijn geloof zich daar verdiepte. In dat jaar
besefte ik wat Jezus voor ons gedaan heeft en hoe dit
mijn leven raakt. De kern van het Evangelie ging leven
voor mij. Ik leerde bij Navigators met God te leven
en gaandeweg is het ook een plek geworden waar ik
mijn gaven en talenten kon ontdekken. Ik heb kringen
geleid, ben nestor geweest heb Naventure gedaan en
dat alles had blijvende impact.’
‘Ik wilde altijd als kinderarts naar het buitenland,
maar had nooit bedacht om de zending in te gaan.
Tegen het einde van mijn studie, we waren al
getrouwd, heb ik drie maanden lang een coschap
in Tanzania gedaan. Mijn vrouw Corine deed als
aankomend biomedisch ingenieur een stage in
hetzelfde ziekenhuis. Voor ons was dat de manier om
te ontdekken hoe het is om in zo’n land te leven en te
werken en of we dit voor langere tijd konden doen.
Eenmaal terug in Nederland maakten we onze studies
af. Corine kwam uit een burn-out en daarom hebben
we onze plannen even opzij gezet. Als dit echt van
God was kwam het wel terug. Toen Corine er weer
over begon zijn we er serieus mee bezig gegaan. Ik
dacht erover om de opleiding tot kinderarts te doen,
maar omdat we naar de tropen wilden was het beter
om me te specialiseren als tropenarts.’
‘Vervolgens zochten we uit hoe we naar het buitenland
wilden. Al pratend groeide de overtuiging dat we
uitgezonden wilden worden via de kerk. Dat we de
lokale kerken wilden ondersteunen om daar als
christen aan de slag te gaan. Zo kwamen we bij de
GZB (Gereformeerde Zendingsbond) terecht. Via hen
vertrokken we naar Rwanda waar we anderhalf jaar
hebben gewerkt. Toch was dat niet echt een goede
plek omdat de gezondheidszorg op veel vlakken goed
in ontwikkeling was. Ik zou beter tot mijn recht komen
als tropenarts op een plek waar de nood groter is.
Collega’s die in Congo werkten nodigden mij uit en ik
zag dat ik daar meer zou kunnen doen. Het lijkt een
omweg, maar door de ervaring in Rwanda heeft God
ons voorbereid en rijper gemaakt voor Congo.’
‘We wonen in Lolwa waar de kerk een ziekenhuis
heeft. Zelfs voor Congolese begrippen is het
een ziekenhuis waar veel moet gebeuren. We

hebben vijftig bedden, een operatiekamer en een
verlosafdeling. Maar er was bijvoorbeeld geen
medicijnvoorraad en er is geen röntgenapparaat. Veel
basiszaken zijn niet aanwezig. Als tropenarts ben je
opgeleid om breed inzetbaar te zijn en ik heb twee
Congolese collega’s die ik zoveel mogelijk probeer
te leren. Toch is het nodig dat we daarvoor ook de
middelen krijgen en daar werkt vooral Corine hard aan.
EO metterdaad heeft een serie gemaakt rondom het
werk in Congo (https://metterdaad.eo.nl/congo) en
via die uitzending hopen we voldoende geld te kunnen
ophalen voor de verschillende ziekenhuizen in Congo.’
‘Omdat dit ziekenhuis van de kerk is gaan we anders
om met mensen die geen geld hebben voor de zorg.
In ons gebied zijn veel mensen die deze kosten niet
kunnen betalen. Vaak vallen ze buiten de boot. Ze
krijgen zorg tot het geld op is en dan moeten ze naar
huis. Als mensen dit geld niet hebben proberen we
op een andere manier geld te vinden, we wijzen in
principe niemand af. De mensen in Congo zien ons
echt als zendelingen. Ik ben christen en zendingsarts
en daarmee ben ik een voorbeeld voor mensen. Zo
zien zij dat. Hoe je als christen bent en leeft heb ik
echt meegekregen vanuit mijn Navigatortijd, met
name mijn Naventure tijd heeft daaraan bijgedragen.
Bijvoorbeeld de bijbelstudie over leiderschap, geduld
en integriteit, dat neem ik nog dagelijks met mij mee.
We zijn hier echt op onze plek, maar het is wel
een zwaar leven. Er is veel leed, corruptie en
onveiligheid en het is soms moeilijk om God in die
omstandigheden te zien. Toch zien we wel hoe God
bezig is in de mensen waarmee we werken. Het
is bijzonder om Gods kracht in hen te zien, nadat
dierbaren uit hun omgeving werden vermoord. Zij
zeggen: God heeft me altijd bijgestaan en nu ook, dus
we gaan verder. Het is een ingewikkelde context, maar
we merken dat God juist in deze omstandigheden
aanwezig is.’
‘Tegen studenten zou ik willen zeggen, neem nu de
tijd om te leren met God te leven. Dat is het eerste
deel van ons motto, Christus kennen, maar het tweede
deel, en bekendmaken is net zo belangrijk. Als Gods
liefde voor iedereen is, deel dat dan ook met anderen,
ontdek hoe je dat kunt doen. Wat ik een beetje heb
gemist bij Navigators is dat we onderdeel zijn van een
wereldwijde kerk. De uitwisseling met christenen over
de hele wereld is ook belangrijk. Aan elkaar doorgeven
wat je van God hebt ontvangen, juist ook door dit
vanuit verschillende culturen aan elkaar te vertellen,
is enorm verrijkend. Zo kunnen we gericht voor elkaar
bidden en van elkaar leren. Zo ontdek je samen wat
nu eigenlijk de kern is van je geloof en wat je samen
gemeen hebt.’
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‘Omdat ik op mijn 24e een
burn-out kreeg, moesten
Henk-Jan en ik verplicht
samen werken aan rust en
balans in ons leven. Om te
overleven moest ik vaak
zeggen: ik trek het nu niet
om iets te doen.’ Angela
Verkaik is zevenentwintig
en deed in 2019 samen met
haar man Henk-Jan mee
met het eerste pilotweekend
van RESET, het LEFonderdeel dat zich richt op
Gods rust als goed nieuws.

RUST IS EEN
CADEAUTJE

'Rust
maakt mij
socialer ...'

INTERVIEW: MATTHIJS DEN DEKKER

‘D

oor mijn burn-out
betekende rust: alles
afhouden. Het RESETweekend was een
omslag voor ons, omdat
we met rust bezig gingen vanuit zegen
en positiviteit. Dat het iets moois is dat
je krijgt, in plaats van iets dat moet om
te kunnen overleven. Het was voor ons
een letterlijke reset, om met elkaar te
ontdekken: Dit krijgen we, hoe gaan we
dit invullen? Wat willen we zelf, waar
kiezen we voor?’

GOD IS PRAKTISCH
Tijdens RESET stelden Angela en
Henk-Jan drie doelen. ‘Een van onze
doelen was om met sabbat bezig te
gaan. Eerst om de week en inmiddels
doen we het elke zondag. Dan gaan
we offline en hoeft er niets. Ik hou van
lezen, dus ik lees vaak de Bijbel of een
ander boek.
Ik ben tot geloof gekomen omdat ik
Henk-Jan leerde kennen. Hij ging naar
de kerk. Als je tot geloof komt, moet je
veel ontdekken over God, de grote lijnen

zeg maar. Het idee van rust en sabbat
was een van de eerste dingen waarin
we ook de praktische kant van God
leerden kennen. We hebben geleerd dat
God niet alleen maar in de Bijbel is of in
bidden, maar dat Hij ook in praktische
ritmes aanwezig is.’

bewust zijn van rust en ritmes en dit
toepassen in ons leven, gaan vrienden
van ons dit ook veel meer doen. Het
gesprek is daardoor veel meer open en
eerlijk over rust, sabbat, slaap en echte
ontspanning.’

SOCIALER

‘Vijf jaar geleden was ik meer een
speelbal van mijn omgeving. Ik had het
gevoel dat ik zelf geen keuzes had, dat
er weinig binnen mijn eigen invloed lag
en dat veel me overkwam. Inmiddels
weet ik dat ik wel verantwoordelijk ben
voor mezelf en voor mijn eigen keuzes.
Ik mag die keuzes maken, ook als
anderen zouden willen dat ik andere
keuzes maak.
Wij maken nu onze eigen keuzes en
kijken naar wat wij belangrijk vinden.
Daar gaan we voor. Door wat we geleerd
hebben tijdens het RESET-weekend
kunnen we nu ook die regie pakken. In de
kern betekent het dat ik meer van mezelf
houd en mezelf veel meer waard vind
dan een speelbal te zijn.’

‘Zondagsrust vond ik iets ingewikkelds.
Het had iets negatiefs voor mij, maar
nu zie ik er veel meer de liefde van God
in, dat God het ons geeft. God heeft
dit bedoeld voor het goede leven, dus
omarmen we dat ook. Mijn geloof
is eigener geworden en dichterbij
gekomen, omdat de sabbat iets heel
tastbaars en praktisch in je week is.
Rust is een cadeautje.
Nu ik weet: zondag is sabbat, ben
ik ook spontaner in sociale dingen.
Rond mijn burn-out was alles te veel
en zelfs de leuke dingen vond ik heel
ingewikkeld. Nu we een ritme van
rust hebben, ben ik veel socialer. Er
zit bovendien iets aantrekkelijks aan
dat anderen opvalt. Doordat wij ons

EIGEN KEUZES

WERKPORTRET
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‘Minder dan 1% van de studenten
is betrokken bij een kerk ...’

PIONIEREN IN BIRMINGHAM
Ze ontmoetten elkaar voor het
eerst bij Christal (christelijk
callcenter) en bij Navigators
verdiepte hun vriendschap, maar
pas vier jaar later kregen ze een
relatie. Op dat moment hadden
Wouter en Suzanne Vonk niet
kunnen vermoeden dat ze ooit
als zendingsgezin naar Engeland
zouden vertrekken ...
INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN

W

outer: ‘Ik groeide op in een christelijk
gezin, maar hield wat afstand van kerk
en geloof. Mijn vader lag op sterven
ik zag hoe hij door zijn geloof vrede
en herstel kreeg over zijn verleden. Dat maakte
grote indruk en daarom ging ik op zoek naar wat
ik zelf geloofde. Mijn zusje mij nam mij mee naar
de pinksterconferentie van Opwekking en daar
werd ik aangeraakt door God. Ik had bijna geen
christelijke vrienden maar door mijn werk bij Christal
en doordat ik werd uitgenodigd voor een barbecue
van Navigators, leerde ik andere christenen kennen,
waaronder Suzanne.’
Suzanne: ‘Wij werkten al snel samen in verschillende
teams bij NSZ (Navigators Studenten Zwolle) en
hadden meteen een klik, maar toch duurde het
vier jaar voordat Wouter vroeg of we meer met
elkaar konden optrekken om te ontdekken wat zijn
gevoelens voor mij nu precies waren. En ik dacht,
als jij dat wil dan moet ik dat ook willen, anders
werkt dat natuurlijk niet. Doordat ik ervoor koos om
dat ook te ontdekken was ik binnen twee weken
verliefd.’

Wouter werd staflid bij NSZ en Suzanne ging
lesgeven en ze voelden zich helemaal op hun plek
in Zwolle, tot Wouter merkte dat God hem vroeg om
zijn taken bij NSZ neer te leggen. Maar wat wilde
God dan?

Op dit moment komen er tien studenten naar onze
avonden en af en toe komen er wat vrienden mee.
Men wil hier ook echt elke week afspreken, terwijl in
Nederland dat een keer per drie of vier weken was. Zo
kunnen we wel veel meer doen.’

Wouter: ‘Tijdens mijn stille tijd vroeg God mij
of ik ook in het buitenland wilde werken. Ik had
daar nog nooit over nagedacht. Toen bleek dat
Engeland specifiek had gevraagd om mensen uit
Nederland, raakte mij dat direct. Voorzichtig vroeg
ik aan Suzanne hoe zij het zou vinden om naar het
buitenland te gaan ...’
Suzanne: ‘En ik reageerde: Ja dan gaan we naar
Engeland! Dat vonden we allebei heel bijzonder, dat
we kennelijk beiden door hetzelfde land werden
aangesproken. De volgende dag bracht mijn moeder
het boek ‘Engels voor dummies’ terug. Het was zo
bijzonder hoe dit land zo snel drie keer op ons pad
kwam. Uiteindelijk werd Birmingham onze plek.’

Suzanne: ‘Aan de cultuur moeten we nog steeds
wennen. Als ik bijvoorbeeld een afspraak had
gemaakt dan kwam men niet opdagen. En als ik
daar dan naar vroeg zeiden ze, maar je hebt het niet
bevestigd. Dat moet je dus een dag van tevoren
doen. Daarnaast willen Engelsen je niet teleurstellen
en dan geven ze liever een ontwijkend antwoord dan
dat ze nee zeggen. Bijvoorbeeld als je ze uitnodigt
en ze antwoorden: ik kom misschien denk ik wel,
dan is dat dus een nee.’

Wouter: ‘Toen we in Birmingham aankwamen hebben
we ons echt welkom gevoeld. We werden warm
ontvangen en kregen de tijd om ons te settelen. Het
werk op de universiteit was zo goed als gestopt.
Er waren nog twee studenten over, de rest was
afgestudeerd. Het was echt pionieren. Gelukkig
kregen we hulp van Pia uit Duitsland. In Nederland
hoef je geen promotie te doen, maar hier kent
niemand Navigators, dat is niet makkelijk. Sowieso
zijn christelijke groepjes zowel binnen als buiten de
kerk veel kleiner, minder dan 1% van de studenten
is betrokken bij een kerk. Door gesprekken hebben
enkelingen zich bij ons aangesloten. Maar wat zo
bijzonder is, is dat onze voorzitter van het bestuur van
de vereniging (hier heet dat society), die zich eerst
atheïst noemde, tot geloof kwam. Het komend jaar
gaat hij het trainingsjaar Connect (wat in Nederland
Naventure is) doen en fulltime met ons meedraaien.

TOEKOMST
Suzanne: ‘We zijn hier nu twee jaar en we hebben
ons voor vijf jaar gecommitteerd. Hoe gaaf zou het
zijn als we Britten kunnen opleiden om dit zelf te
gaan doen. Maar uiteindelijk zal God ons laten zien
waar na deze vijf jaar onze plek is.’
Wouter: ‘Mijn droom is dat we echt tot zegen zijn
voor het Navigatorwerk in de UK, zij zitten in een
veel pittiger seizoen dan in Nederland. We dromen
dat we generaties van arbeiders zien groeien, die
niet alleen de stad en het land tot zegen zijn, maar
misschien ook uitgaan naar andere landen.’
Suzanne: ‘We hopen vooral dat veel studenten Jezus
leren kennen. Er zijn nu drie studenten tot geloof
gekomen en dat is echt geweldig. Verder willen we
bouwen aan een community, zodat studenten hier
bij ons een plek hebben waar ze welkom zijn. Dat ze
vriendschappen mogen hebben en wij hopen dat wij
ze die plek kunnen bieden, waar ze gezien en gekend
worden en die liefde van God mogen ervaren door
hoe wij met elkaar omgaan. Een thuis ver van huis.’

NSV/INTERVIEW
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Ik maakte op een
nieuwe manier
kennis met Jezus

IK ONTDEKTE JEZUS
‘I
‘Ik had moeite met de centrale positie van
Jezus in het christendom. Geloven in God,
daar had ik minder moeite mee. Maar ja, in het
christendom staat Christus centraal, de naam
zegt het al. Dat kon ik niet meteen omarmen.’
Bas de Jong groeide op in een katholiek gezin,
studeerde rechten en economie in Rotterdam
en is inmiddels hoogleraar financiële markten
in Nijmegen, aan de rechtenfaculteit.
INTERVIEW: MARLIES HOEKMAN EN MATTHIJS DEN DEKKER • FOTOGRAFIE: SILLO FOTOGRAFIE

k was eigenlijk altijd wel spiritueel, maar
in mijn tienerjaren raakte het geloof
steeds meer op de achtergrond. Dat nam
niet weg dat ik nog wel zoekende was.
Ik raakte onder meer gefascineerd door de
Japanse krijgskunst aikido en maakte kennis met
Oosterse levensfilosofie. Dat ging over hoe je zo
krachtig mogelijk wordt als individu en dat je via
meditatie sterk kan worden. Daar wilde ik wel
mee experimenteren.’

RESPECTEREN
Toen Bas na twee jaar studie in Rotterdam op
zoek ging naar een studentenvereniging kwam hij
uiteindelijk uit bij Navigators Studentenvereniging
Rotterdam (NSR), al was die wel erg christelijk.
Hij vond het mooi hoe anderen het geloof

NSV/INTERVIEW/UITGELICHT
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beleefden, maar voelde zich daar een vreemde
eend.
‘Ik was op zoek naar verbinding, naar
gelijkgestemden: mensen met een hoge morele
standaard. Ik heb bij verschillende verenigingen
gekeken, maar bij Navigators was er iets, een
bepaalde diepgang en netheid die me aansprak.
Wat niet wil zeggen dat ik me in alles kon vinden.
Als je lid werd, moest je een verklaring tekenen of
je het geloof respecteert of ermee instemt. Het
voelde niet integer om er mee in te stemmen.
Om trouw te blijven aan mezelf heb ik toen
gekozen voor respecteren.’

GEBEDSVERHORING

NIEUW, DE 24-7
PRAYER COURSE

Het eerste jaar was voor Bas dan ook uitdagend.
Lezingen, Bijbellezen en gesprekken met anderen
hielpen hem echter om steeds meer Jezus, die
‘centrale figuur in het christendom’, te ontdekken.
Innerlijk begon er iets te veranderen bij Bas.
‘Als je de evangelieverhalen leest, dan lees je
ook over de kracht van gebed. Het was me wel
duidelijk geworden dat gebed iets bijzonders
te betekenen had. Dat je dingen kunt vragen,
concreet, omdat God in het christendom een
persoonlijk gezicht heeft.’ Als Bas meerdere
gebedsverhoringen ervaart, is dat voor hem een
krachtige bevestiging in zijn proces van zoeken.
‘Ik herinner mij ook dat het lezen van de
evangeliën een bepaalde kracht in zich had.
Ik maakte op een nieuwe manier kennis met
Jezus. Dat raakte me diep. Er is eigenlijk niemand
anders die op zo’n manier het geloof uitlegt en die
wonderen kan doen dan Jezus. Die twee dingen
samen: de leer van waarheid, maar ook van
genade en barmhartigheid voor mensen en aan de
andere kant die wonderen. Dat zette me wel aan
het denken.’

DOORGESCHEURD
Bas ontdekte dat Jezus voor hem een
duidelijker uitgangspunt bood dan het Oosterse
gedachtegoed dat hem daarvoor bezighield.
‘Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat het
christendom hele krachtige fundamenten had.
Na dat eerste jaar kon ik toch instemmen met
het gedachtegoed van Christus kennen en Hem
bekendmaken. Ik heb toen die eerste verklaring
van ‘respecteren’ doorgescheurd en het veranderd
in ‘instemmen’. Ik vond het wel een mooi ritueel
om het op die manier te doen.’
‘Uiteindelijk vind ik het belangrijk om een lerende
en open houding te hebben. Dat geldt niet alleen
voor mijzelf, maar voor iedereen. Het werkt niet
als je te veel in je eigen waarheid zit en niet echt
luistert naar anderen. Een houding waar je je blijft
ontwikkelen, luisteren naar anderen en zoeken
vind ik belangrijk. Je bent nooit uitgeleerd.’

24-7 Prayer NL is onderdeel van een internationale, interkerkelijke beweging van gebed, missie en gerechtigheid.
In 2012 kwam de oprichter van 24-7 Prayer, Pete Greig,
naar Nederland en stelde de vraag: ‘Hoe zou Nederland er
uit zien als jongeren en studenten hier meer op hun knieën
zouden gaan?’ Dit bleek de start en katalysator te zijn voor
een beweging van gebed en missie in Nederland.

B

innen een half jaar
zagen we veertien 24-7
gebedsweken ontstaan,
met name studenten
komen in beweging en
ontmoetten God op nieuwe manieren.
Een hartenklop van velen wordt
werkelijkheid en 24-7 Prayer NL
ontstaat met als doel om mensen te
helpen God te ontmoeten in gebed,
zodat biddende gemeenschappen
ontstaan die Jezus zichtbaar maken
in de maatschappij. Sindsdien
zien we de beweging van gebed,
missie en gerechtigheid groeien in
kerken en studentengroepen in heel
Nederland. Zo konden we in 2020, 67
gebedsruimtes registreren, leidden we
een discipelschapstraject voor zo’n
20 (kerk)leiders, deden honderden
mensen de Prayer Course en zijn
Jonathan en Esther Westerkamp aan
het pionieren in Rotterdam met een
House of Prayer.

Wat ons drijft is een passie voor
ontmoeting. Een ontmoeting
tussen Jezus en zijn volgelingen en
daarvanuit een ontmoeting tussen zijn
volgelingen en hen die ver bij Jezus
vandaan zijn. Zoals de leerlingen van
Jezus in hun bovenkamer vurig en
eensgezind baden voor een krachtige
opwekking en de verspreiding van het
evangelie (Handelingen 1), zo geloven
wij dat gebed ook nu nog steeds
mensen versterkt, de kerk verfrist en
de maatschappij kan veranderen.
Ook jij kunt ontdekken hoe krachtig
gebed is. Volg nu de nieuw, in het
Nederlands vertaalde Prayer Course.
Een reis van acht weken door het
Onze Vader. Acht afleveringen vol
inspiratie en aanmoediging over
hoe je kunt bidden en een volle
gereedschapskist met dertig concrete
gebedsgereedschappen en tips
over hoe jij, of je gemeenschap,
kunt bidden. Bekijk het zelf op
www.prayercourse.nl.

IMPACT/MISSIONS
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IMPACT ZWOLLE GROEIT
ONDANKS CORONA

‘Ik hoop dat
Impact een
plek wordt om
steeds weer
op God af te
stemmen’

‘Na mijn studie
journalistiek in Ede
verhuisde ik voor mijn
werk naar Zwolle,
waar ik in contact
kwam met Impact.
Dat was vlak voordat
de Coronacrisis begon.
Mijn mentorgroep
heeft elkaar nog twee
keer live kunnen
ontmoeten waarna de
lockdown begon en
alles zich naar online
verplaatste.’

INTERVIEW: MARIEKE BOERSMA-LENSEN • FOTOGRAFIE: @MIRJAM VAN KLAARBERGEN PHOTOGRAPHY

C

arina den Otter groeide op in een gereformeerd
vrijgemaakt gezin en kreeg het geloof met de paplepel
ingegoten. ‘Ik ging naar een gereformeerde basis- en
middelbare school, daarna naar de Evangelische
Hogeschool (EH) en tenslotte naar de CHE (Christelijke
Hogeschool Ede). Op de EH leerde ik voor het eerst
andere geloofs-richtingen kennen, dat vond ik super interessant.
Ik leerde ook hoe je geloof een plek in je leven kunt geven. Op de
CHE waren zowel christen als niet-christen studenten. Journalistiek
studenten hebben een duidelijke mening en dat was boeiend voor mij,
omdat ik een rationeel persoon ben en dus met een onderzoekende
bril kijk. Tijdens mijn studie was ik lid van ‘Ichtus Ede’ en al deze
ervaringen zijn onderdeel geweest van mijn geloofsproces.’
‘Impact kende ik al wel van naam, uit de tijd dat het nog niet van
Navigators was. Ik dacht, dat is leuk voor later, als ik student af ben.
Dat moment brak aan toen ik naar Zwolle verhuisde. Al googelend
ontdekte ik dat er nog geen Impact in Zwolle was, dus mailde ik naar

de organisatie en hoorde dat twee meiden in Zwolle een groep gingen
opzetten. Ik meldde mij alvast aan.’
‘Mijn eerste contact was een borrel en daar waren superveel mensen,
veel meer dan ik had verwacht. Daar ontmoette ik Femke en Judith en
zij nodigden mij uit voor de mentorgroep. Op zich was ik niet echt op
zoek naar zoiets, maar ik stond er wel voor open. Ik ging er heen en vond
het meteen leuk. Het onderwerp was ‘Geld’ en dat werd heel concreet
gemaakt zodat je er ook echt iets mee kunt. Ik voelde me snel thuis en
welkom en kwam geïnspireerd thuis.’
‘Al snel na de eerste ontmoeting kwam Corona. Ik weet dan ook
niet zo goed of het meer waarde had tijdens de Coronatijd omdat ik
geen vergelijking heb. Maar ik vind het enorm waardevol dat je elke
twee weken een soort checkmoment hebt om je focus weer op God
te richten. Ik wil graag dat God mijn leven bepaalt en dan helpt het
hebben van een mentorgroep. Dat is voor mij het meest waardevolle
aan deze groep.’
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‘Er waren niet zoveel verrassende of nieuwe dingen, maar ik was wel echt positief
verrast dat het meteen zo leuk was, terwijl ik er toch wat afwachtend heen ging.
We zoeken met elkaar hoe we de groepsavonden kunnen vullen. We willen niet
dat deze groep een vervanging is van bijvoorbeeld een bijbelstudiegroep in de
kerk, maar juist een aanvulling. We zijn onder andere aan de slag gegaan met
de leercirkel, waarmee je onderzoekt wat God je duidelijk maakt voor jouw leven.
Anderen kunnen je daarop bevragen, aanmoedigen en bidden voor de stappen
die je kunt gaan nemen. Maar eigenlijk vind ik onze groep van zes daar net te
groot voor. Toch helpt het wel om dichter bij God te leven. Op andere avonden
behandelden we een onderwerp, vaak een thema dat iemand zelf is tegengekomen
en dan aandraagt om daar eens over door te praten.’
‘Ik leer wel vaak iets nieuws. Eén groepsgenootje had bijvoorbeeld nagedacht
over tijdsbesteding ten opzichte van de waardes in je leven. Dat heb ik nu ook
opgepakt. Ze maakte er mij bewust van om daar oprecht mee bezig te zijn. Je
weet dat vaak wel, maar soms komt het dan precies op het juiste moment je
leven binnen en dan ga je er serieus mee aan de slag. Omdat we allemaal in
dezelfde levensfase zitten helpt de groep enorm om te werken aan de vragen die
ons bezig houden.’
‘Impact Zwolle is bijzonder. Er waren maar twee borrels geweest en toen kwam
Corona. Normaliter zou zoiets dan een zachte dood sterven, maar het groeit juist.
Mensen maken elkaar enthousiast en zo wordt de mailinglijst steeds maar groter.
Ik geloof echt dat God hier bij betrokken is en het geeft mij de hoop dat er straks
een mooie groep is die staat te springen om er iets moois mee te gaan doen. Ik
hoop enerzijds dat het een plek mag zijn voor Young Professionals om elkaar te
ontmoeten, het goed met elkaar te hebben en samen te zoeken naar de plek die
God in je leven heeft en hoe dat vorm te geven. Ik zou het heel tof vinden als er
meer kleine groepen komen, zodat Impact een plek is voor Young Professionals
waar ze elke keer weer op God kunnen afstemmen en hun leven te leven in
lijn met God. Maar ook dat dit effect zal hebben op de plekken waar de Young
professionals werken, wonen en komen.’

Toen IMPACT in 2018 onderdeel werd van Navigators, was
de mentorgroep een belangrijke vorm in ons werk: 5-7 Young
Professionals die in een vast ritme met een mentor elkaar
ontmoeten, in gesprek zijn over zelfgekozen thema’s en elkaar
aanmoedigen om Jezus centraal te zetten in deze levensfase.
Op basis van deze ervaringen werken we nu aan nieuwe vormen.
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COLUMN/ELLEN

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.

OPEN DOORS IN NOORWEGEN?
‘Mag ik even een foto nemen voor op facebook?’
hoor ik mezelf vragen tijdens één van onze
studentmeetings. ‘Nee!!’ antwoorden verschillende
studenten geschrokken, ‘Ik wil niet op de foto, of in
elk geval niet op social media’.
Helaas komt dit steeds vaker voor. Niet eens zozeer
vanwege facebook-privacy-angst, maar vanwege
de associatie met een christelijke organisatie.
En dan zijn het vooral de Noorse, en niet zozeer
de internationale studenten die zich hier zorgen
over maken. En terecht zo blijkt. In een redelijk
recent onderzoek (https://novenanews.com/
norway-christian-hard-time-finding-job-researchersdiscrimination) komt naar voren dat je kansen op de
arbeidsmarkt in Noorwegen duidelijk verslechteren
als je je opstelt als actief christen. Verhalen van
alumni bevestigen helaas dit beeld. Een beeld waarin
een actief christen staat voor conservatisme; iemand
die niet kan aansluiten bij de heersende cultuur op
de arbeidsplek.
Ik vind het heftig dat dit gedachtegoed leeft in
Noorwegen. Mijn ‘Open Doors’ associatie van
vervolgde christenen is misschien wat al te heftig,
maar ik vind het nogal wat dat studenten zich niet
vrij voelen om uit te komen voor hun geloof.
En daarnaast heb ik ook wel vragen bij de tendens
om geloof dan maar te verbergen en ervan uit te
gaan dat een christelijke associatie altijd negatief
uitpakt. Wat betekent vertrouwen dat God voor je
zorgt? Wat mag geloof je kosten? Maar ook … hoe
geef ik ruimte voor de angst?
We hebben het met studenten over die balans tussen
de werkelijkheid en geloof. Over hoe getuigen er dan
uitziet. Want verlangen naar en interesse in God is
hier gelukkig ook absoluut te vinden.
Ellen van der Vlies

NIEUWS

WIJ GAAN VERHUIZEN!

H

et was 1982 toen wij, na een flinke verbouwing, het Koetshuis aan de Hoofdstraat
53 in Driebergen in gebruik namen. Een
mooie vooruitgang na een lange tijd gewerkt te
hebben in het Theehuis en op de zolder van het
hoofdgebouw. Maar nu, na bijna 40 jaar is het
gebouw hard toe aan een renovatie. Dat vinden
ook de nieuwe eigenaren van het terrein aan de
Hoofdstraat en met ons Koetshuis gaat er nog
veel meer op de schop. Het is om die reden dat de
nieuwe eigenaren ons het verbouwde souterrain in
het hoofdgebouw hebben aangeboden als nieuwe,
kleinere werkplek. Daar is bewust voor gekozen,
vanwege de nieuwe prijs en vorm van werken.
Omdat er meerdere gezamenlijke ruimtes gecreëerd gaan worden, zullen we elkaar als christelijke

organisaties vaker ontmoeten. Dat was al een lang
gekoesterde wens van URCO destijds, die nu daadwerkelijk wordt vormgegeven. Navigators ondersteunt deze visie, om als christelijke organisaties
samen te werken waar mogelijk, ook. We worden
op deze manier ook in de gelegenheid gesteld om
meer en grotere groepen te kunnen verwelkomen
in het nieuwe pand. In de laatste maanden van dit
jaar zullen we de overstap gaan maken. Een definitieve datum is door de huidige verbouwing van het
hoofdkantoor nog niet bekend. Ons nieuwe adres
verschilt maar met 1 cijfer, 53 wordt 55:
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