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e laatste tijd word ik steeds meer geraakt door verhalen
waarin Jezus ons aanmoedigt om op pad te gaan. Ik
denk dat het ermee te maken heeft, dat ik erover nadenk
of we als Navigators wel genoeg een beweging zijn en

niet te veel een organisatie. Bewegen we ons wel genoeg? Zijn
we zo enthousiast over het Koninkrijk, dat we niet stil kunnen
blijven zitten en dit goede nieuws aan anderen gewoon moeten
vertellen. Zoek ik wel genoeg waar Jezus aan het werk is? En
sta ik klaar om naar Hem toe te gaan en daar te helpen? Ben ik
bereid te verhuizen als ik zie dat er een arbeider nodig is in een
andere stad of … een ander land! Misschien minder Netflix kijken
en deze tijd aan buren of eenzamen geven?
Gelukkig hebben we prachtige voorbeelden van Navigators in
actie op alle fronten. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Gelijktijdig
wil ik ieder die dit leest uitnodigen om kritisch naar je eigen
‘bewegen’ te kijken en klaar te staan voor de mogelijkheden die
op je pad gebracht gaan worden.

Woord

Jezus zei tegen hem: ‘Ga, en doe hetzelfde.’

e afgelopen 2 jaar besteeddenorwij
e chr
zamaandacht
ist
eho Gebed en
en
aan How2Pray en How2Read.
eg
Bijbellezen zijn twee van de pijlers van ons
geloofsleven, zoals ook afgebeeld staat in deze
Christus
illustratie van Het Wiel. Ditgetuigen
jaar geven
we aandacht
gemeenschap
centraal
aan de derde pijler, How2Connect, die hoort bij de
pijler gemeenschap. We geven tips hoe je jouw leven
met God kunt delen met anderen. Misschien ontdek
in a c tie
je iets dat bij jou past.
gebed

‘Als iemand mij wil dienen, moet hij mij volgen.
En waar ik ben zal ook hij zijn als mijn dienaar.
Als iemand mij dient, zal de vader hem prijzen.’
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Bob

HOW2
CONNECT

Als dit magazine bij u op de mat valt leven we al driekwart jaar
met Corona. De kerstdagen zijn dichtbij en op het moment van
schrijven worden de maatregelen verzwaard. Sociale contacten
moeten worden verminderd. Kerst, het feest van de sociale
contacten kan er dit jaar wel eens heel anders uitzien en de
eenzaamheid die juist in deze dagen extra wordt beleefd, kan
wel eens vele malen groter zijn. Wat zijn de mogelijkheden om,
midden in coronatijd, van deze dagen toch een waardevolle tijd
te maken, ook voor de mensen om je heen die alleen zijn, of
kwetsbaar of ziek.
Als het kan en afhankelijk van het aantal mensen dat je mag
ontvangen, kijk samen naar de livestream van de kerstdienst.
Kan dat niet, leg dan beeldcontact via WhatsApp of Skype o.i.d.
en kijk zo samen naar de dienst, drink achteraf samen koffie en
neem de tijd om met elkaar te praten.
Nodig iemand die alleen is uit voor de maaltijd. Kan deze
persoon niet komen omdat hij of zij kwetsbaar is, of ziek,
bezorg dan de maaltijd bij die persoon en probeer het samen
eten dan digitaal te doen. Zet de laptop op tafel zodat die
persoon iedereen kan zien en er zo toch een gezamenlijke
maaltijd is.

Annemieke en ik wensen jullie fijne kerstdagen.

Met wat aanpassingen kunnen we wat van de eenzaamheid van
anderen wegnemen en samen nadenken over het wonder van
kerst en genieten van elkaar.

Zegen

Nog meer tips voor How2Connect? Ga naar www.navigators.nl

ZE ZAL
EEN
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

ZOON BAREN

Geef hem de naam Jezus, want Hij zal
zijn volk bevrijden van hun zonden.
MATTEÜS 1:21

NAVIGATORS WENST U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN ZEGENRIJK 2021

KEERPUNT
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Mark Zwagerman is tien jaar staflid
in Amsterdam. Het werk voelt
echter steeds meer als een kramp …
‘Toen ik begon was ik alleen, maar
al snel kwam Michiel Nap erbij
en een paar jaar later Rozemarijn
Bakker.’ Na vier jaar stopt Michiel
met het lokale werk en in 2017 stopt
Rozemarijn. Daarna staat Mark
er drie jaar alleen voor. ‘Ik vond
dat zwaar, want alleen werken is
niet mijn kracht. Ik genoot van
het samen werken en miste het
gezamenlijk naar huis fietsen, het
napraten, het verbinden en het
samen op weg zijn.’ Hij voelt dat
gemis nog meer als hij collega’s op
andere plekken ziet.
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Ik moest
anders naar
mijn werk
gaan kijken

DE GESLOTEN

HAND ...

INTERVIEW: JEANETTE VOS-SPEK
FOTOGRAFIE: @MIRJAM VAN KLAARBERGEN PHOTOGRAPHY

‘I

k ben een mensenmens en er was veel
te doen: leiders coachen, het trainen
van leiders van de kleine groep en
bijbelgroepen. Ik heb veel te bieden,
maar de groep is groot: tweehonderd
studenten in Amsterdam.’ Regelmatig
denkt Mark aan Lucas 10:2 waarin staat dat de
oogst groot is, maar de arbeiders weinig. Hij bidt
voor nieuwe arbeiders, maar ziet niet direct
iets in die richting gebeuren. Verschillende
mensen spreken hem aan en vragen zich af
hoe hij het volhoudt. Mark beaamt dat het niet
makkelijk is, maar blijft trouw doorgaan met
zijn werk. Een kleine verlichting komt er na
de komst van Kirsten Dinkelman. Toch vraagt
Mark zich steeds vaker af of dit wel zijn plek
is. Er komt echter niets anders op zijn pad.
In mei 2020 visualiseert Mark wat er met hem
gebeurt. ‘Ik merkte dat ik steeds mijn hand
tot een vuist maakte als in een kramp. Voor
mij gaf dat aan hoe ik het studentenwerk

in mijn hand had en niet wilde loslaten: ik
voelde me erg verantwoordelijk en dat zorgde
voor een ongezonde situatie. Het was alsof
God tegen me zei: “Open nu je hand”. Ik
interpreteerde dat alsof God van mij vroeg om
het studentenwerk in Amsterdam los te laten.
Dat riep vragen op, want het paste niet bij hoe
God met mij en mijn vrouw bezig was en ik
vond het spannend. Ik zag geen alternatief
maar besefte steeds meer hoe krampachtig
mijn werk was geworden.’
Mark worstelt met die vraag, maar hij weet
dat wat God voor hem heeft, altijd beter is en
hij maakt de keus door te zeggen: ‘Heer, mijn
handen zijn open’. Zo geeft hij God ruimte om
zijn perspectief te laten zien: ‘Hij vroeg me
vooral om me te openen zodat Hij erbij kon. Ik
vond dat heel liefdevol.’ Pas dan beseft Mark
dat God niets van hem wil wegnemen, maar
hem vooral iets wil geven. Op dat moment
realiseert Mark zich hoe moeilijk hij het vindt

om van zichzelf te houden. ‘Ik begreep dat ik
anders naar mijn werk moest kijken door meer
los te laten en er met meer ontspanning mee
bezig te zijn.’
Diezelfde week gebeuren er bijzondere
dingen: Hans Verwijs is beschikbaar om in
te stappen. Daarna hoort hij dat Christiaan
Verkerk erover nadenkt om van Leiden naar
Amsterdam te gaan en er belt nog iemand
die wil samenwerken. ‘Ik vond dat ontzettend
bijzonder. Het was voor mij een reactie op de
keus die ik maakte om mijn hand te openen
en om los te laten wat er was. God vroeg niet
om iets weg te geven, maar of Hij erbij mocht
komen, zodat ik ruimte kon geven aan anderen.’
Mark ervaart dit als een opnieuw in vrijheid
komen: ‘God voorziet en verhoort gebeden. Het
werk wat ik doe is Gods missie en ik mag daar
samen met anderen aan meewerken.’

INTERVIEW
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NTMOETEN

GOD
Ik hoopte
op een
andere God

Hij ging theologie studeren om
de theologie uit zijn jeugd kwijt
te raken en een plek te geven.
Maar de echte ontmoeting met
God was niet in zijn hoofd,
maar raakte hem diep in het
hart. Dat veranderde zijn leven.
Jan Wolsheimer, directeur van
Missie Nederland vertelt …
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k groeide op in een gezin met een Gereformeerde Gemeente
achtergrond en al vanaf mijn achtste worstelde ik met de
dubbele predestinatie; God kiest mensen uit ten leven of ten
dode. Dat tekende mij. Op mijn negentiende liep ik hierin
vast. In die tijd was ik vrijwilliger bij gospelconcerten en
daar ontmoette ik een heel ander type christen. Dat was
zo bijzonder, we lazen hetzelfde Boek maar leefden totaal
verschillend. Ik ging op onderzoek uit, ofwel God zou zich laten
vinden en dan hoopte ik dat Hij anders was dan ik had geleerd,
maar als Hij zich niet liet vinden, dan was ik er klaar mee. Ik
heb een hele bijzondere ontmoeting met Jezus gehad, waarna
ik nooit meer heb getwijfeld. Bij het lezen van een psalm
stapte Jezus mijn leven binnen en ervoer ik met zoveel zekerheid zijn liefde, dat er
geen ontkomen meer aan was.’
‘Mijn vader stierf al op 63-jarige leeftijd en dat was een diep traumatische
ervaring. Omdat mijn moeder een alcoholverslaving had, was ik er onbewust
vanuit gegaan dat ik meer tijd met mijn vader zou hebben dan met mijn
moeder. Waarschijnlijk dat ik daarom in mijn leven vaak op zoek ben geweest
naar oudere wijze mannen, zoals Frans Horsthuis, een priester die lang mijn
geestelijk vader is geweest en een enorm voorbeeld. Of zoals Henri Nouwen.
Zijn spiritualiteit sprak mij enorm aan. Ik heb zoveel van hem geleerd, ook over
open zijn over je falen, want ik ben ook maar gewoon een mens. Ik leerde door
hen een diepe spiritualiteit die geworteld is in stilte. Ik had na drie maanden
in de evangelische wereld ontdekt dat spiritualiteit vaak ontbreekt. Dat wordt
meestal opgelost met principes als, drie stappen naar dit of dat. Ik miste die
spiritualiteit en ik besefte dat als ik niet leerde te wortelen in iets diepers, dat ik
makkelijk richting een burn-out zou gaan.’
‘In de avonduren studeerde ik theologie. Ik was daar vooral in geïnteresseerd
vanwege mijn eigen vragen en worstelingen. Door die studie kwam er voor mij
een einde aan mijn zoektocht naar wie ik ben en hoe ik ben bedraad. Ik werkte
in het bedrijfsleven, maar tot mijn stomme verbazing werd ik door drie kerken
gevraagd of ik voorganger wilde worden. De zoektocht of dit Gods roeping was
en of ik dit wel kon, heeft wel een half jaar geduurd. In Woerden ben ik gaan
proefpreken. Ik kende daar echt helemaal niemand. Het was een gemeente
waar veel problemen waren geweest en daarom misschien wel de slechtste
om te kiezen. Maar het gekke was, dat ik tijdens het preken een enorm diepe
liefde voor deze mensen kreeg. Het overviel me zo, dat ik me bewust moest
concentreren, anders schoot ik vol. Dat was een nieuwe ervaring. Dat gevoel
werd ook bij mijn vrouw bevestigd, waarna we naar Woerden zijn verhuisd.’
‘Elke zomer nam ik tijd met God om na te denken over mijn roeping. Is het nog
steeds Gods bedoeling dat ik blijf? Na mijn tiende jaar in Woerden ging het
knagen. Ik bad voor de volgende stap en na twee jaar kwam de vacature voor
Missie Nederland. Mijn voornaamste taak is om een nieuwe koers uit te zetten.
Maar ook om te kijken hoe we in Nederland de kerk kunnen bewegen om te
voldoen aan haar roeping een zout te zijn. De kerk is geen programma maar

De kerk is geen programma
maar een community
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een community. Juist in deze coronatijd
kunnen we in alle vrijheid experimenteren
met bijvoorbeeld kleine groepen, zonder dat
de oude vorm onder druk staat. Wij kunnen
de kerk coachen en bijvoorbeeld Navigators
vragen om langszij te komen, om daar ook
een deel van te doen. Hierdoor brengen we
de kracht van Navigators voor het voetlicht,
zonder dat de kerk iets hoeft af te nemen. Zo
kunnen we aan een grote tafel verschillende
organisaties samenbrengen met hun
kwaliteiten en dan wordt dat een geweldige
tafel van mogelijkheden. Wij zijn daarin
verbindend en uniek.
Voorgangers vertellen dat ze nu ontdekken
dat ze onvoldoende hebben geïnvesteerd in
discipelschap. Het kerkmodel houdt kennelijk
in dat je komt kijken en daar een recensie
van geeft. Ook valt op dat toen de kerken
weer verder open mochten, veel mensen de
diensten niet meer bezochten. Is dit blijvend

of tijdelijk? We hadden preekroosters klaar
voor twee jaar, alles was zo maakbaar als
wat. En nu weten we het echt niet en dat
zorgt ervoor dat je steeds weer bij God te
rade moet gaan. Misschien is dat nu juist wel
een zegen!’

TIP VOOR NAVIGATORS
‘Jullie zijn voor een belangrijk deel van
iemands leven een kerkgenootschap en niet
een organisatie. Voor studenten zijn jullie een
kerk. Ze gaan weg uit hun eigen kerkelijke
context, komen bij Navigators en ervaren dat
als een kerk. Daarna komen ze er niet meer
terug, of voelen zich vreselijk ontheemd.
We hebben dat onderzocht en ontdekt dat
kerkverlating onder studenten heel hard
gaat. Ze verliezen hun geloof niet, maar zijn
domweg niet geïnteresseerd in de kerk van
mijn leeftijdsgenoten. Het is een hele mooie
generatie en jullie hebben een grote rol in het

leven van jonge mensen, die meer dan ooit
in deze wereld dingen voor elkaar kunnen
krijgen en mee kunnen denken. Ik denk niet
dat er in mijn leven een generatie was, die
zoveel mogelijkheden had op zo’n jonge
leeftijd. In de kerk wordt dat niet voldoende
gewaardeerd, daarom gaan ze ook weg. Ik
denk dat Navigators een plek is waar ze dat
helemaal kunnen leren en uitleven. Wat dat
dan precies voor jullie betekent weet ik niet,
maar het is goed om te beseffen dat jullie
die plek hebben. Dat jullie door hen als een
kerkgenootschap worden ervaren, ook al
weet ik dat jullie dat niet zijn. Jullie hebben
geweldige kansen om deze generatie te
coachen om nu al leiders te worden in de
kerk. We hebben deze generatie harder nodig
dan ooit en we moeten in hen investeren.’

Misschien is
deze tijd juist
een zegen
voor de kerk

TEKSTAFETTE

Wat is de favoriete bijbeltekst van Jan Wolsheimer en waarom?

Psalm 104 (BB) helemaal: ‘Wat heeft U alles toch mooi gemaakt, Heer! Alles zit zo knap en wijs in elkaar!
De aarde is vol met de prachtige dingen die U heeft gemaakt.’ (Vs 24)
‘Een prachtige psalm waarin God de hele schepping langs laat komen, waarin Hij laat zien dat er voor elk levend wezen
een plek is die Hij heeft bedacht. Ik zie een kunstenaar die geconcentreerd een thuis maakt voor de levenden. Deze
psalm is zo poëtisch geschreven dat ik hem wekelijks lees en enthousiast word over hoe God het bedoeld heeft.’

COLUMN
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Marlies

IN VOLHEID

Huilend zit ik in mijn
huisje in Wageningen
op de bank. Waar is
het mis gegaan? Moe,
overwerkt en uitgeteld.
Waar is Jezus nu alles
onzeker voelt en ik het
even niet meer weet?

D

it moment is ondertussen
alweer bijna twee jaar
geleden, maar de
afgelopen tijd hadden we
collectief een soortgelijke
ervaring. Een crisis die het leven
helemaal op z’n kop zette en alles aan
het wankelen bracht. Wat moet ik me,
in tijden van corona en op momenten
van onzekerheid en pijn, voorstellen bij
Jezus zijn belofte om leven in al zijn
volheid te geven?

MEER, MEER, MEER.
Sinds maart kwamen bij mij weer
dezelfde vragen naar boven als een
paar jaar geleden. Alhoewel ik er geen
fan van ben, zijn tijden waarin ik druk,
onzekerheid of frustratie ervaar, vaak
ook een geschenk omdat ze onthullen
wat er diep van binnen leeft. Wat
geloof ik ten diepste over mezelf,
over God en waar ben ik in mijn leven
op gericht?
Ik merk dat mijn hoofd regelmatig
vol zit en ik steeds bezig ben met de
volgende stap, afspraak of taak. Het
verlangen naar een steeds leuker
leven en de ‘drive’ om succesvol te
zijn, is de levensfilosofie die ons
zowel voortdrijft als ons gelijktijdig
kan verstikken. Ik merk dat wanneer
ik me hierdoor laat leiden, het vaak
voelt alsof ik tekortschiet. Niet zo
gek ook: als het elke keer gaat over
het ‘volgende’ en het ‘meer’, dan is
het huidige nooit genoeg. Hoe kijkt
God hiernaar? Wanneer ik weer zo
snel vooruit wil dat ik bijna over mijn
eigen benen struikel, wijst de Vader
elke keer liefdevol op de ring en de
mantel (zoals bij de verloren zoon)

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

Leven in volheid komt wanneer ik mijn
menselijkheid omarm, de schoonheid
zie in kwetsbaarheid en juich over de
het ‘liefelijk land dat Hij voor mij heeft
uitgemeten’ (Psalm 16:6a). Proberen
we niet al sinds Eden de grenzen van
ons menselijke mandaat te trotseren?
Ik ben er steeds meer van overtuigd dat
grenzen een geschenk zijn van God, niet
een straf. God geeft jou misschien vier
talenten en mij twee. Daar kan ik heel
gefrustreerd over worden, of ik kan de
‘cyclus van Eden’ doorbreken. God, God
laten zijn en betrouwbaar zijn met wat
mij is toevertrouwd.

die Hij me lang geleden omdeed. Zijn
acceptatie fluistert altijd: ‘Volbracht’,
Hij heeft het al gedaan. Ik mag hierin
steeds opnieuw de keuze te maken om
te geloven wat Hij over mij zegt, om
opnieuw in zijn armen van genade te
vallen.

AANDACHT EN DANKBAARHEID
Wat is het een ontzettend mooie
waarheid dat al het goede in de hemel
en op aarde, zijn oorsprong vindt in de
persoon van Jezus. Hem kennen is het
leven in al zijn volheid, want Hij is de
weg, de waarheid en het leven.
Jezus had geen haast, was
beschikbaar en leefde volgens de
agenda van de Vader (waar Hij zelf
overigens geen kopie van had). Wat
een overgave! ‘Maak je geen zorgen
over morgen’, leerde Hij. Ik ben
opnieuw gaan ontdekken dat het
leven in al zijn volheid wat Jezus mij
aanbiedt, vaak veel simpeler is dan ik
denk. Waar ik denk aan groter, beter,
sneller, geeft Hij mij de zonsopgang,
een lekker kopje koffie en een goed
gesprek met een vriendin. Het is
‘eucharisteo’: Met vreugde leven in de
genade van de dag, en met aandacht
dankbaar zijn voor hetgeen je gegeven
is (vrij vertaald). Voor mij gaat dit
meestal niet vanzelf. Ik moet mezelf
regelmatig even toespreken om goed
om me heen te kijken en specifiek te
benoemen waar ik dankbaar voor ben.
Als ik me ergens zorgen over maak,
zeg ik simpelweg tegen Hem: ‘Heer, ik
geef dit aan u’. Dit moet ik dan soms
een paar keer doen, maar zo leer ik
stapje voor stapje om in overgave en
dankbaarheid te leven.

Als het steeds
gaat over het
‘volgende’ en
het ‘meer’, dan
is het huidige
nooit genoeg
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WERK
MET
DIEPERE
VISIE

Tijdens zijn studie
Bouwkunde kwam
hij in aanraking met
Business as Mission.
Dat concept raakte
hem zo dat hij daar
iets mee wilde doen.
Want ‘alleen werken
om geld te verdienen
is niet genoeg voor
mij, er moet meer
gebeuren en God
is de start voor dat
meer’. In Moldavië
brengt Adriaan
Woonink deze visie
in praktijk.
TEKST: MARIEKE BOERSMA-LENSEN

Betrek
God
in het
kleine
en het
grote

NR 3.• DEC 2020

‘A

ls derde telg en enige jongen in een gezin
met vier kinderen, kwam Adriaan al jong in
contact met geloof. ‘We lazen dagelijks uit
de Bijbel, maar in mijn tienertijd deed me
dit niet zoveel, ook al wist ik ergens wel
dat God bestond. Vanaf mijn elfde ging ik
elk jaar naar een christelijk zomerkamp in
Amerongen, waar ik op mijn vijftiende de keuze voor God heb
gemaakt. Ik zag mijn vrienden in alle overgave God aanbidden en
ik voelde rust bij het idee om mijn leven aan God te geven. Vanaf
dat moment is mijn geloof alleen maar meer gegroeid.’
‘In 2010 ging ik bouwkunde studeren aan de Haagse Hogeschool.
Ik sloot me aan bij Navigators en voelde me daar vanaf het begin
thuis. Het was een veilige plek tijdens een hectische tijd, want zo
ervoer ik die eerste drie studiejaren. Ik groeide enorm, wat niet
altijd comfortabel was en NSDH was een fijne plek om te zijn. Ik
voelde me altijd welkom en er was ruimte voor zowel grappen als
groei in geloof. De NSDH-nieuwjaarsduik mocht ik nog in gang
zetten, en die is er nog steeds!’
‘Tijdens mijn studententijd kwam ik in aanraking met het
concept van Business as Mission (BAM) en mijn stage in Malawi
overtuigde mij dat ik hier iets mee wilde doen. BAM ondernemers
willen hun bedrijf inzetten om kansarmen kansen te geven,
oplossingen te vinden voor wereldproblemen en vernieuwing te
brengen binnen sectoren en in wijken. En dat alles tot eer van
God (Micha 6:8). Voor ons bedrijf betekent dat concreet dat we
niet op de meest winstgevende en logische plek zitten. Moldavië
is een lastig land met veel corruptie en we hebben gekozen om
daar niet aan mee te doen, waardoor we soms een half jaar of
langer moeten wachten op een stempel. We proberen ons bedrijf
zo eerlijk mogelijk te runnen. Regels worden vaak aan de laars
gelapt door mensen om te kopen. Wij proberen transparant
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te zijn naar onze klanten en medewerkers. In Moldavië heeft
de baas de macht, en onze jongens vertelden ons dat ze zo
verbaasd waren dat wij, als hun bazen, lunchten aan dezelfde
tafel als zij en wij ons bekommeren om iedereen die daar werkt.
Maar juist daardoor zijn ze trots op wat ze doen en willen ze er
iets moois van maken.’
‘Ons bedrijf, Uniqa Wall Systems is opgericht door een
Nederlander die, na vele reizen door Moldavië, zag dat jonge
vaders vaak maandenlang ver weg van huis waren, omdat er
in de omgeving geen werk was. Dat had grote invloed op de
gezinnen. Hij zag ook dat er een goede markt in Europa was voor
prefab panelen en zo mogelijkheden om een fabriek te beginnen.
Het bedrijf is gestart met gebed en geloof en met de visie om
werk te creëren voor die jonge vaders in een arme regio in het
armste land van Europa. We zien veel zegen van die keuze. Via
een vriend raakte ik betrokken bij het opzetten van Uniqa. In 2018
besloot ik dat ik in het buitenland wilde werken. Ik kreeg een
aanbod om in Bangkok te gaan werken, maar een week voordat
ik dit aanbod wilde accepteren, hoorde ik dat de Nederlandse
oprichter van Uniqa Wall Systems het stokje over wilde dragen
aan een Nederlandse ingenieur die bereid was om in Moldavië te
gaan wonen. Deze Goddelijke timing sloot precies goed aan!’
‘Ik droom ervan om nog drie tot vijf jaar in Moldavië te blijven
zodat de fabriek goed op stoom is. Daarna hoop ik bijvoorbeeld
in Zuid-Europa iets dergelijks te gaan doen. Maar uiteindelijk
is dit ook maar een plan. Drie jaar geleden wist ik niet dat ik nu
in Moldavië zou zijn, dus wie weet waar ik over drie jaar ben.
Maar wat ik wel heb gezien is, dat het belangrijk is om God te
betrekken in het kleine en het grote! Uiteindelijk is de overgave
van onze eigen ideeën en plannen het beste wat je kunt doen,
omdat God je dan het beste kan gebruiken.’

Uniqa is geïnitieerd vanuit stichting World
Partners (www.worldpartners.org), alle
bedrijven die World Partners start zijn gestoeld
op de basisprincipes van Business as Mission.
Het doel van BAM is om economische, sociale
en geestelijke groei te brengen in een regio.
De bedrijven die gestart zijn vanuit World
Partners hebben het doel om een lokaal
‘probleem’ om te zetten naar een duurzaam
businessmodel. Wij streven hierbij niet naar
maximale winst, maar het bouwen van Gods
koninkrijk staat centraal. In de bedrijfsvoering
betekent dit soms dat we meer interactie met
de gemeenschap zoeken en ook kijken hoe we
in de gemeenschap van waarde kunnen zijn
door bedrijfskansen te creëren en door
sociale initiatieven te ondersteunen.

LEF
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We proberen het geloof dichtbij te brengen
‘Ik ben begonnen met een
bal onder mijn arm. Ik heb
een plek opgezocht, ben met
jongeren in contact gekomen
en heb gezegd: Ik wil graag
met jullie voetballen, hebben
jullie zin om mee te doen?’
Rik van der Woude (32 jaar)
houdt van sport en gebruikt
sport om in contact te komen
met jongeren uit zijn wijk in
Drachten. ‘De vorm voetbal
is zo’n simpele manier om
te kunnen connecten. Zo is
het ontstaan en gegroeid en
uiteindelijk kwamen er steeds
meer jongeren.’
INTERVIEW: MATTHIJS DEN DEKKER

LEVEN DELEN VIA SPORT

R

ik deed vijf jaar geleden mee
met de Learning Community van
LEF en leerde daar verschillende
principes die hem hielpen met zijn
sport community. ‘Vooral het stuk leven
delen. Hoe bereik je jongeren die God niet
kennen? Mijn leven bestaat voor een groot
deel uit sport, dus op die manier kon ik mijn
leven met hen delen. Door diepe relaties
aan te gaan en met ze in contact te zijn,
kan ik uiteindelijk ook meer delen. Ook mijn
relatie met God en hoe ik in het leven sta.’

ZENDING
‘Mijn vrouw Willemien en ik hadden het
idee om misschien iets met zending te
doen. We hebben gekeken naar wat bij ons
zou passen en kwamen uit bij Athletes in
Action (AIA). Ik ben sportleraar en ik wil die
sportconnectie ook met een bepaald doel
in mijn leven hebben. We zouden voor die
organisatie in het buitenland gaan werken,

maar dat liep anders. Als reactie hierop
vroeg een van de leiders van AIA: “Maar als
het niet in het buitenland is, waarom zou
je het dan niet bij jou in de buurt doen?” Ik
dacht: Ja, waarom niet? Dat is net zo goed
zending en de droom waarmaken waar ik
voor wil gaan. Ik heb vooral de drive om
jongeren te ontmoeten.’

BIJBELSE PRINCIPES
Elke donderdagavond staat Rik trouw
met zijn team op het sportveld. ‘We gaan
voetballen. We hebben ook een aantal
regels en afspraken die eigenlijk ook al
Bijbelse principes zijn, bijvoorbeeld de regel
dat we niet schelden op elkaar, maar elkaar
juist bemoedigen. In een pauzemoment
vertellen we een verhaal. Dat is vaak een
sportvoorbeeld, want dat staat dichtbij
ze. Dat sportvoorbeeld koppelen we aan
een verhaal uit de Bijbel of aan bijbelse
principes die we ze mee willen geven, zoals

liefde of hoop. Op die manier proberen we
het geloof dichter bij te brengen.’

DOEL IN HET LEVEN
‘Ik vind het mooi dat ze elke donderdag
blijven komen. Er zijn jongens die ik vijf jaar
geleden heb ontmoet, die er nog steeds zijn.
In de coronatijd konden we niet voetballen
en daarna zeiden ze: ik mis het enorm, ik
kom weer. Ze vinden het helemaal niet
gek als we met ze bidden op het veld of
verhalen delen. Daar luisteren ze gewoon
naar en stellen er vragen over. Op die manier
zie ik dat ze daarvoor open staan en ons
accepteren als christen. Ik vind het zo mooi
om met die gasten op te trekken. Ik zie dat
het hen helpt met het zoeken naar een doel
in het leven. Dat is me heel waardevol.’
Bekijk het hele interview met Rik
op lef.navigators.nl/rik.

WERKPORTRET
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EEN WEG VAN

OVER
GAVE
Het voelde alsof
mijn identiteit op
het spel stond ...

INTERVIEW: DJURRE VERSCHOOR
FOTOGRAFIE: @MIRJAM VAN KLAARBERGEN PHOTOGRAPHY

KEUZE VOOR GOD
Het leven loopt vaak anders dan voorzien, dat
‘Op een avond hoorde ik Laurence Koo spreken over zijn reis met God en
geldt zeker voor Douglas Turner. Stafwerker bij
zijn geaardheid. Ik werd bang. Het voelde alsof mijn identiteit op het spel
Navigators Internationals Amsterdam. ‘Ik kom
stond. Hoor ik nog wel ergens bij? Maar tijdens die zoektocht ervaarde
uit een gelovig gezin in Engeland en vooral op de
ik een overweldigend gevoel van vreugde. Zoiets had ik nog niet eerder
ervaren. Mijn collega vertelde dat het overeenkwam met een ervaring met
zondagschool kreeg ik de basis van het geloof mee,
de heilige Geest die zij had meegemaakt. Ik voelde mij er vrijer door, maar
maar een persoonlijke relatie met God kende ik niet.’ stopte niet met mijn dubbelleven van zoeken naar mijn identiteit in mijn
IDENTITEITSVORMING
‘Op de middelbare school werd duidelijk dat ik gevoelens had voor
jongens. Toen ik dat deelde met familie en vrienden was dat een positieve
ervaring. Er viel een last van mijn schouders. Ik ging studeren en verhuisde
naar de stad, waar ik opging in de homoscene. Mijn geaardheid werd
steeds meer mijn identiteit.’

GELOVIGE COLLEGA
‘Na mijn studie Modeontwerpen kreeg ik werk bij een bedrijf in
Amsterdam. Een van mijn collega’s bleek christen te zijn. Af en toe
noemde zij de Alpha cursus, maar ik stond daar niet voor open. Maar
toen ze mij uitnodigde voor haar doopdienst, voelde dat als een eer. Ik
kwam met veel vooroordelen, maar merkte de liefde bij de mensen van
die gemeenschap. Zo werd mijn interesse in het geloof gewekt. Tijdens
oud en nieuw deelden we onze goede voornemens en ik floepte eruit:
Ik wil ontdekken hoe het is om een persoonlijke relatie met God te
hebben. Mijn collega stimuleerde mij om naar de kerk te gaan, wat ik
deed en later deed ik toch de Alphacursus. Een ontmoeting met Jezus
had ik daar niet, maar het was een veilige plek om open over mijn
zoektocht en geaardheid te praten.’

geaardheid en het proberen met God te leven. Dat ging door tot God mij
deze vraag stelde: “Kies je voor een leven dat geen vervulling geeft of kies
je voor het volgen van Mij”. Ik koos voor het laatste.’

EEN GROTE STAP
‘Vrienden uit de kerk nodigden mij uit bij de Navigators Internationals
groep. Dat was een goede plek die mij door mijn identiteitscrisis heen
hielp. Ik merkte dat mijn hart zich weer opende om mensen te helpen.
Ik werd vrijwilliger en deed de Naventure-training. Toch was het een
grote stap om te gaan werken bij Navigators. Tijdens een preek over
Petrus die uit de boot stapt en in paniek raakt, werd gevraagd wat mij
tegenhoudt. De financiële onzekerheid kwam naar boven, maar God zei:
“Dat is geen goede reden”. Vervolgens ben ik in dienst gegaan.’

UITNODIGEN EN TOERUSTEN
‘Inmiddels zit ik op 90% van het benodigde budget. Ik draai mee met
het stafoverleg, het leiden van bijbelstudies en 1-op-1 afspraken. Ik wil
groeien in het hebben van discipelschapsrelaties en mensen benaderen
om in gesprek te gaan over geloof. Ik hoop dat we steeds meer
internationale studenten met onze gastvrijheid mogen verwelkomen en
toerusten om hier en in hun thuisland het geleerde door te geven.’

NSV/INTERVIEW
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God gaf
mij een
teken
‘op maat’ ...

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

BEWIJS

HET MAAR ...
Bas Radder (25) werd
vooral lid van Navigators
Studentenvereniging
Rotterdam (NSR) voor de
bar. In zijn omgeving zag
hij mensen om zich heen
die een levend geloof
hadden, maar zelf was hij
nog niet overtuigd. ‘Als u
echt bestaat, bewijs het
dan maar. Dan ga ik pas
mijn leven aan u geven’,
zei hij tegen God. Dit jaar
is hij Praeses van NSR en
helemaal vol van Jezus.
Wat is er in de tussentijd
gebeurt?

‘H

et eerste halfjaar bij NSR, was ik
vooral te vinden op de borrels.
‘Bewijs U maar’, was mijn houding
naar God. Ik dacht dat Hij misschien
een bliksem in een boom zou
laten inslaan en dat die dan niet zou verteren. Dat
gebeurde niet, maar op mijn eerste Focusweekend
gaf God een teken ‘op maat’. Die zaterdagavond
sprak de preek mij erg aan en ging ik naar voren
om voor me te laten bidden. Dit was overweldigend
en ik besloot daarna naar buiten te lopen om een
sigaretje te roken. Op dat moment merkte ik ineens
dat mijn horloge heel strak zat, wat erg vreemd was.
Ik had mijn horloge altijd om en had er nooit last
van. Ik deed hem af en hing hem aan mijn broekriem,
precies boven mijn broekzak. Terwijl ik weer naar
binnen liep werden er op het podium beelden
gedeeld waarvan het gebedsteam de indruk had dat
God zo iemand wilde bereiken. Ik had daar geen trek
in en klapte dicht, maar dacht toen: Het is best stom
dat ik God vraag zich te laten zien, maar niet open
sta voor een manier waarop dat blijkbaar wel werkt
voor anderen. Ik besloot het een kans te geven en het
eerste beeld was meteen raak! Het beeld was: Ik zie
een zakhorloge voor me en God wil tegen je zeggen:
“Het komt wel goed mijn kind, alleen op mijn tijd”.’

NSV/INTERVIEW/UITGELICHT
‘De rest van de avond heb ik als een klein
jongetje op mijn stoel zitten huilen, omdat het zo
indrukwekkend was. God gaf me een persoonlijk
teken waarvan de inhoud ook precies paste bij
waar ik mee bezig was. Waar ik wanhopig zocht
naar zijn tekenen, zei God dat ik op zijn timing
mocht vertrouwen. Op dat moment besefte ik
hoezeer God betrokken is bij mijn leven.’
‘Dit heeft een proces in gang gezet, waardoor ik
mijn leven steeds meer aan God ging overgeven.
Wat me daarbij hielp, zijn de ouderejaars van
wie ik mocht leren en afkijken hoe zij met God
leefden. Langzaamaan ging ik steeds minder
prioriteit leggen bij de bar en nu ben ik volledig
lid voor Jezus. Ik geniet nog steeds van de
borrel, maar dit is in perspectief gekomen sinds
ik ontdekte dat er een groter plaatje is dan dit
bestaan. Het gaat niet om lidmaatschap, een jaar
bestuur doen of een borrelavond, maar over het
doel in mijn leven, de finish waar ik naar op weg
ben. Nu mag ik aan jonge gasten voorleven hoe
een levende relatie met God eruit ziet. Dit doe
ik onder ander door intentioneel verschillende
mensen te vragen om bijvoorbeeld samen Bijbel
te lezen. ‘
‘De keuze om praeses te worden heb ik ook
biddend gedaan en dat geeft veel rust. Op
momenten dat ik onzeker ben, kan ik terugkijken
naar het keuzeproces en me herinneren dat
God me hierin heeft geleid. Mijn ervaring is
dat groei in je geloof, direct gelinkt is aan de
relatie die je hebt met God. Elke dag laat Hij
zien dat Hij van ons houdt, alleen al door de
zon op te laten komen. Het is zo’n verrijking
om de dag met God te starten en zo zijn liefde
en leiding te ontvangen. Deze tijd is uitdagend,
maar als vereniging mogen we ons op Hem
blijven richten. Ten diepste zijn we verbonden
door Jezus en zelfs als alles wegvalt, blijft zijn
fundament staan. ‘

NR 3.• DEC 2020
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Hier kan een afbeelding

SAMEN VOOR
GERECHTIGHEID

A

ls Navigators NSV
hebben we hart voor
gerechtigheid! Eén van
de manieren waarop we
hiermee bezig zijn en dit
vormgeven, is door middel van onze
partnerschappen met Open Doors,
International Justice Mission en
Compassion. Deze partnerschappen
hebben in de loop van de jaren geleid
tot veel aandacht voor de vervolgde
kerk, studenten die meededen aan een
muskathlon, honderden gesponsorde
kinderen, studenten die opstaan tegen
moderne slavernij en nog veel meer.
Als organisaties hebben we ook het
verlangen om elkaar te versterken
en samen op te trekken. Het is onze
overtuiging dat ieder van ons een
unieke en krachtige bijdrage mag
leveren aan het brengen van recht en
iets toevoegt aan onze gezamenlijke
missie van het bouwen aan Gods
Koninkrijk.
In de Bijbel lezen we dat het hart
van de Vader overstroomt van liefde

voor de armen en voor mensen die
onderdrukt en vervolgd worden. Samen
willen wij meebewegen met zijn hart
en verlangen we dat ons werk dit hart
weerspiegelt. De komende jaren blijven
we als NSV (onder andere op onze
events en social media) aandacht
besteden aan dit thema.
In deze tijd is er ook veel onzekerheid
en heeft elke organisatie verschillende
uitdagingen in het werk wat we doen.
Tegelijk geloven we dat God groter is
dan dit alles en Hij meer wil doen dan
wij kunnen bidden of beseffen. Bid jij
mee voor de vervolgde kerk en mensen
die in armoede en slavernij leven?
Bid dat er meer studenten zullen
opstaan voor hen die dit zelf niet
kunnen.
‘Hij heeft u bekendgemaakt, o mens,
wat goed is en wat de Here van u
vraagt: niet anders dan recht te doen
en getrouwheid lief te hebben, en
ootmoedig te wandelen met uw God.’
Micha 6:8

Bid jij mee voor de vervolgde
kerk en mensen die in armoede
en slavernij leven?

IMPACT/MISSIONS
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‘Als kind werd het mij al
verteld: ik was voorbestemd
voor de hel, tenzij ik een
bijzondere openbaring kreeg.
Toch had God een ander plan
voor mij en dat was geen
plan B. Hoe bijzonder dat
plan was ontdekte ik pas
jaren later.’ Martin Op’t Land
groeide op in een liefdevol
gezin uit de gereformeerde
gezindte. Maar van de God
waarover hem daar verteld
werd, daar moest hij niks van
hebben. Desondanks staat
God centraal in zijn leven.

GOD’S PLAN

VOOR
MIJ!

‛D

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

Had ik
te weinig
geloof?

e bovenbuurman die
dezelfde hobby had als ik,
vertelde mij steeds maar
dat de God die hij kende
anders was. Dat maakte
mij nieuwsgierig, dus ging
ik de Bijbel lezen. Al lezende ontdekte ik dat
wat er in de Bijbel stond echt anders was dan
wat mij werd verteld. Na een half jaar werd
dat steeds duidelijker en besloot ik dat ik met
deze God wel verder wilde.’

NAVIGATORS
‘Op mijn achttiende ging ik het huis uit om te
studeren in Leiden. Daar leerde ik Navigators
kennen en zij hielpen mij om dingen in praktijk
te brengen, van mijn hoofd naar mijn handen.

Ik wilde graag fulltime verder met het maken
van discipelen. Cobi Wattez, mijn vrouw en ik
besloten omdat samen te doen. Zij werkte al
bij Navigators en het plan was dat we na mijn
studie samen de studenten in Utrecht zouden
gaan coachen. We moesten daarvoor alleen
onze financiële support nog rondkrijgen en
dat werd nu net het probleem. De giften liepen
terug tot onder een minimum, waardoor ik
moest besluiten om een andere baan te gaan
zoeken en samen met Cobi het studentenwerk
in onze vrije tijd te doen.’

PLAN B?
‘Ik begreep er niets van. Waarom lukte het
niet? Was mijn geloof te klein? Wat was het nut
hiervan? Ik vond het een raadsel. De volgende
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drie jaar ontvingen wij veertig studenten
in ons kleine huisje en dat was een goede
en gezellige tijd, maar mijn vragen werden
nog niet beantwoord. Dat duurde nog tot
ik bijna veertig was. Wat droeg ik eigenlijk
bij? Ja we waren actief in de kerk en zo,
maar het voelde als een plan B. Ik had niet
genoeg geloof gehad om bij Navigators
te werken en als een soort tweede keus
maar een seculiere baan gekozen. In
die tijd bezochten we conferenties van
de Charismatische Werkgemeenschap
Nederland en daar kon je voor je laten
bidden. Ik besloot dat te doen en vertelde
over mijn gevoel hierover. De predikant
vroeg wat ik zo leuk vond aan mijn werk.
Meteen begon ik te vertellen dat ik het
een voorrecht vond dat ik organisaties
en bedrijven mocht helpen om dingen
te begrijpen, ordenen en definiëren om
ze zo helder te krijgen, dat zaken beter
bestuurbaar werden. Hij knikte en ging
bidden en wat hij bad vergeet ik nooit
weer: “Wat is het mooi om te horen dat U
Martin een gave hebt gegeven om dingen
te ordenen, te definiëren en bij de naam te
noemen. Dat doet me denken aan hoe U
Adam riep om dieren een naam te geven,
terwijl U nieuwsgierig naast hem zat om te
horen hoe hij de dieren zou noemen”. Als
Adam … en God, de schepper van hemel en
aarde, zat er nieuwsgierig naast … het sloeg
in als een bom. Zo had ik er nog nooit over
nagedacht. Dat betekende dat alles wat
ik deed en zelfs de inhoud van mijn werk,
was zoals het bedoeld was voor mij! Dat
ik daardoor dus ook werk in het koninkrijk

van God en dat dit niet alleen maar zo is
als ik over Jezus vertel. Ik was niet met
plan B bezig, maar met plan A! Dat is dus
ook fulltime werken voor God. Wat een
bemoedigend en bevestigend gebed was
dat voor mij!’
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COLUMN/ELLEN

MENTORGROEP
Deze nieuwe ontdekking maakte niet dat
Martin in zijn vrije tijd minder voor God
ging doen. ‘Ik hoorde dat Impact op zoek
was naar mentoren die jong volwassenen
met een seculiere, professionele loopbaan
wilden coachen. Daar wilde ik wel bij helpen.
Al gauw kwamen er vijf jonge mannen die
geïnteresseerd waren. We spraken af dat
we eenmaal in de twee maanden bij mij
thuis een uitgebreide lunch organiseerden,
waarbij om de beurt iemand de leiding
had. Het is dus niet iets waar ik uitleg hoe
de wereld in elkaar zit. Ik faciliteer, help
waar nodig en leer ook van hen. We kiezen
samen onderwerpen als prioriteiten stellen,
omgaan met geld, groeien in vertrouwelijke
omgang met God, afslagen in je carrière,
geloof op je werk, vriendschappen
onderhouden etc. We delen ons leven en
zijn zo goede sparringpartners geworden.
Wat we bespreken is goed in de praktijk
toepasbaar en heeft daardoor een directe
impact op hun leven. Het is heel behapbaar
als je vanaf het begin goede afspraken
maakt en een echte aanrader om te doen.
Ik geniet ervan om de groei te zien bij deze
mooie groep.’

Dat gebed sloeg in als een bom …

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.

DUGNAD
Ik ben precies op tijd op de crèche, maar toch een
van de laatsten. 5 vaders en 1 moeder. ‘Hei, jeg er
moren til Ezra og er her for dugnaden’ (Hoi, ik ben
de moeder van Ezra en ik kom voor de dugnad).
Iedereen stelt zich voor en na wat introductie worden
de taken verdeeld. Ik zit in team ‘ramen zemen’.
Iedereen pakt zijn spullen en gaat aan het werk. In
stilte … Ik denk aan mijn cross culturele kennis en
vermaan mezelf mee te gaan met hoe zij het doen.
Observeren, zonder oordeel. Een kwartier lang.
In stilte … Dan houd ik het niet meer en start een
gesprekje met de andere moeder. Mijn vermoeden
wordt bevestigd: een gesprek beginnen is hier vaak
lastig, maar de meesten stellen het wel op prijs. Een
leuk gesprek volgt. Als we klaar zijn vraag ik of we
niet ook nog even de tafels zullen schoonmaken.
Het antwoord is nee. Want dat staat niet op de lijst.
Ik probeer met iedereen even kennis te maken en
hoor dat één van de vaders net is begonnen aan
een jaar(!) ouderschapsverlof. Terwijl we kletsen
maken we de garderobe schoon die normaal
gesproken uitpuilt van de regenkleding, laarzen en
handschoenen; die heb je hier immers in elk seizoen
nodig . Het valt me op dat alles, maar dan ook echt
alles, weg is. De vader wijst op een briefje. Ja, ze
moesten het meenemen. Dus doen ze dat. Iedereen.
Ik had het briefje zelf niet gezien. Als we klaar zijn,
eerder dan gepland, gaat iedereen ervandoor. Mijn
grapje over of we niet langer moeten blijven, want
op de lijst staat 3 uur, wordt heel serieus genomen.
Ik lach inwendig en verwonder me mateloos deze
avond. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en
doen wat je gevraagd wordt is echt een groot goed
hier. Samen zorg dragen voor een crèche en de
maatschappij. Dat is ‘dugnad’. Mooi hoor. Ik heb
nog wel wat te leren hier.
Ellen van der Vlies

NIEUWS

RESET - LEVEN VANUIT RUST

W

e geloven dat Jezus ons uitnodigt Hem te
volgen in een leven vanuit rust. En dat is Goed
Nieuws! In twee dagen helpen wij je om keuzes te
maken die je dagelijks leven meer vrede, focus en
gezonde ritmes geven.
Na RESET ken je je eigen onruststokers, rustgevers en
verlangens, Gods krachtige rustprincipes en ga je aan
de slag met drie concrete doelen, inclusief support.
Met rust aan de slag? Van harte welkom op ons
volgende event van 14-16 januari.
Check lef.navigators.nl/reset voor meer informatie.

800 NIEUWE STUDENTEN NSV
D

e kennismakingstijd (KMT) bij studentenverenigingen zag er dit jaar heel anders uit dan normaal. In
veel steden vond het vooral online plaats. De activiteiten die wel fysiek konden plaatsvinden, vroegen door
de beperkingen om de nodige creativiteit en flexibiliteit.
Desondanks hebben de KMT commissies en besturen
zich moeiteloos ingezet en met een geweldig resultaat:
er zijn meer dan 800 studenten lid geworden!
We zijn dankbaar zoveel nieuwe mensen te mogen
verwelkomen, om juist in deze tijd, waarin er veel
behoefte is aan sociaal contact en verbinding, voor
hen een plek te bieden met betekenisvolle relaties.

COLOFON
NAV. is het relatiemagazine van
Navigators. Het verschijnt 3 keer
per jaar.
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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. Meer
informatie over GIVT vindt u op www.givtapp.net

Bekendmaking
Ons team Bedrijfsvoering
besloot onlangs om zoveel
mogelijk rekening te houden
met ons milieu en alles wat we
doen en waar we mee werken
eens kritisch door een duurzame bril te bekijken. Fairtrade,
Bio en Recycling zijn helder,
maar hoe zit dit met onze
financiën? Naast de Rabobank
bankieren we bij de ING, die
wat ons betreft hier momenteel
duidelijk minder in past. Daarom kiezen wij voor de overstap
naar de Triodos bank en dit is
ons nieuwe IBAN-nummer:
NL 92 TRIO 0320 010 112.
Dit nummer vervangt het
nummer van ING, dat binnenkort wordt opgezegd.

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 – werkend vanuit kantoor thuis

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 geeft aandacht
www.idd.nu

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

Hoewel we een mooi
kantoor huren …

... waar we graag samenwerken
aan onze missie ...

... ondersteunen we nu iedereen
zoveel mogelijk vanuit huis.

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