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In ons drukke bestaan worden veel keu-

zes gevraagd en gemaakt. Zeker als onder-

nemer is dit een vast onderdeel van het 

dagelijks bestaan. En of het nu gaat om  

de relatief kleine keuze hoe je een mail 

schrijft, of om een grote keuze als een 

overname; in beide gevallen maak je 

afwegingen gebaseerd op wat je weet, 

ziet, voelt.

Wat we daarin nodig hebben is wijsheid en kennis. Een 

punt wat mij daarin regelmatig opvalt is dat we bijna 

automatisch uitgaan van wijsheid en kennis van hetgeen 

we weten. Ook wel cognitieve kennis genoemd. Niet gek, 

als je bedenkt dat heel ons onderwijssysteem gebaseerd is 

op Grieks denken, gestimuleerd door Verlichtingsdenken. 

Het verstand is leidraad. Zonder dat we het ons vaak 

bewust zijn, scheiden we verstand en gevoel. Of we geven 

verstand een hogere waarde dan gevoel/intuïtie. 

Hier ligt één van de oorzaken dat we geloof en werk vaak 

lastig vinden te combineren. God vertrouwen met heel ons 

hart ervaren we vaak al als iets wat moeilijk te combineren 

is met werk. Het is een spanningsveld, hoor je vaak. Maar is 

dat zo?

Lees eens met me mee in Kolossenzen 2:2 en 3: ‘Christus, in 

Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.’

Er is een verborgen schat, vol van wijsheid en kennis. Een 

andere vertaling van ‘verborgen schat’ is pakhuis. Een 

pakhuis vol wijsheid en kennis. En bij kennis hebben we  

het hier over onderscheidend vermogen, inzicht. 

Stel je voor dat je bij het nemen van een beslissing als  

het ware een deur van een pakhuis opentrekt en de 

wijsheden, inzichten komen al naar je toe rollen, zo overvol 

is dit pakhuis gevuld. Een mythe? Een illusie? Nee, een 

ongekende realiteit. Gekocht en betaald met bloed. Door 

God zelf. Jezus Christus, de Gezalfde van God heeft de volle 

prijs betaald. 
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Start niet alleen je dag met God, maar wandel door de 

dag met God. Hij is niet alleen voor en achter je, maar 

ook in je (Kol 1:27). En in Hem heb je wijsheid en kennis 

voor alles. 

Laten we gebruik maken van de Bronnen die 

beschikbaar zijn en ons niet wenden tot menselijke 

kennis en wijsheid in de eerste plaats. 

De proof of the pudding is in the eating: start nu  

met het toepassen. Hoe? Spreek gewoon je vragen, 

uitdagingen uit naar God en vraag Hem om wijsheid  

en inzicht. Hij is een Vader die geeft. Altijd. Dat is Zijn 

hart. 

En de wereld snakt naar deze wijsheid. Houd het niet 

voor jezelf, maar deel uit. Het pakhuis kan niet 

leegraken. Opdat de wereld ziet en erkent: Jezus is 

Koning.

13 • HOOFDINTERVIEW
Wijsheid en kennis 

WIM KATER
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TEKST: LOES GROOTERS

FOTOGRAFIE: ELISABETH ISMAIL

Van bouwbedrijf 
naar Bovenkamer

‘Gratis’ gebedshuis uitgelicht

Waar haalt een aannemer de inspiratie vandaan om 

een gratis gebedshuis op te zetten? Wat komt er in 

de praktijk kijken bij de opzet van zo’n huis? En wat 

brengt dat? Medeoprichter Nico van Schaik uit 

Breukelen neemt u aan de hand van een aantal  

vragen mee door het wonderlijke verhaal van 

gebedshuis de Bovenkamer in zijn woonplaats. 
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Wat is de Bovenkamer?
“We noemen het een gebedshuis, maar eigenlijk is de 

Bovenkamer veel meer. Uiteraard kun je hier terecht om 

te bidden. Daarnaast is het een prima plek om te verga-

deren of samen te komen met je huisgroep. Iedereen 

mag kosteloos van deze ruimtes gebruik maken, zolang 

de invulling aansluit op onze bedoeling.”

Wat is die bedoeling?
“We geloven dat ieder mens God nodig heeft om tot zijn 

bestemming te komen. De Bovenkamer is daarom 

bedoeld voor mensen die God de Vader, Jezus de Zoon 

en de Heilige Geest – beter – willen leren kennen.” 

Wat is het meest kenmerkend aan de 
Bovenkamer?
“De echtgenoot van een van de teamleden ontwierp 

samen met familieleden de ruimte met de Cirkel. Deze 

ruimte staat in het midden van het gebouw. Daar 

draaien we filmpjes. Eerst wilden we hier de heilsfeiten 

laten zien, zoals Pasen, de schepping en de zondvloed. 

Maar zijn dat allemaal heilsfeiten? Nu noemen we het 

gewoon: 7 maal God. Daniël Thomassen, de man van 

een van onze teamleden, maakte de filmpjes zelf.” 

Wat voor filmpjes draaien er?
“Naast de schepping en de zondvloed hebben we ook 

filmpjes over de Bijbelse wet, de Geest, de verlossing en 

de wederopstanding. Net als over het onderwerp 

‘nieuw’. De filmpjes duren maar kort, tussen de drie en 

zeven minuten. Stuk voor stuk geven ze een frisse blik 

op de Bijbel. We willen bezoekers daarmee uitdagen om 

over de betekenis van de filmpjes met elkaar in discus-

sie te gaan. En na te denken over Gods plan met de 

mensen.”

Kun je een filmpje beschrijven?
“Een van de filmpjes is gemaakt in een grot in België. Je 

ziet hier bijvoorbeeld iemand die zoekend is. En dan 

lichten er ineens tien witte pilaren op, als een soort 

wegwijzer: de tien geboden. De maker laat er dan 

Bijbelteksten bij zien, waaruit blijkt dat we de Bijbel als 

basis zien. Zoals bij het filmpje over de verlossing, waar 

Johannes 3 vers 16 bij verschijnt. Over dat God de 

wereld zo lief had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf en 

dat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat. Die 

tekst hangt hier ook aan de muur.” 

Waar bestaat de Bovenkamer  
verder uit?
“In totaal hebben we vijf ruimtes met elk een eigen 

bedoeling. Allereerst is er een gebedsruimte. Hier kun je 

samen zijn met God of met een klein groepje in gebed 

gaan. Daarnaast bieden we een café: een gezellige ont-

moetingsruimte waar je aan de bar koffie drinkt, relaxt 

op de bank of wat leest aan de stamtafel; alcohol schen-

ken we er niet, want we willen ons doen en denken zui-

ver houden. Tot slot hebben we nog een huiskamer – 

voor kleine groepjes aan de ateliertafel – en een 

lesruimte voor vergaderingen, presentaties en work-

shops.” 

Gebruik van de ruimtes is gratis.  
Hoe kan dat?
“Op vrijwillige basis doen bezoekers en andere belang-

stellenden giften. Daar kunnen we de structurele kosten 

van dekken. Denk aan de elektriciteit, koffie en thee. De 

schoonmaak gebeurt door vrijwilligers. En het gebouw 

zelf, een loods, stond er toch al. Op de benedenverdie-

ping zit een deel van mijn vroegere bouwbedrijf. Bovenin 

heb ik een kantoor. De rest van de ruimte daarachter was 

overcompleet. Aan de plek boven in het gebouw ontleedt 

het gebedshuis ook zijn naam, de Bovenkamer.”

Hoe voorkom je dat de ruimte gebruikt 
wordt als bijvoorbeeld feestlocatie?
“Allereerst staan op onze website algemene voorwaar-

den. Daarin geven we aan dat de Bovenkamer niet be-

doeld is voor verjaardagen, jubilea of andere feestjes. 

Ook mag je activiteit niet bedoeld zijn om je boterham 

mee te verdienen. Verder hebben we een soort intake 

om te kijken of mensen achter onze bedoeling staan. 

Twijfelen we? Dan bespreken we de aanvraag in onze 

speciale groepsapp. Aan de online reserveringen zien 

we trouwens ook vaak al wie er intekent. Dat zijn bij-

voorbeeld non-profitorganisaties.”

Waar haalde u de inspiratie en motiva-
tie voor de Bovenkamer vandaan?
“Die kwam allereerst van Erik Willemsen uit Moer-

kapelle. Hij bedacht het Tuinhuis, een plek die hij in-

richtte om tot rust te komen en het evangelie te delen. 

Ik had een deel van een bouwloods over en zoiets als 

het Tuinhuis leek mij ook wel wat. Sinds 2003 ben ik 

namelijk verbonden met CBMC. Die heeft als onderdeel 

van haar missie: Jezus vinden, volgen en verkondigen. 

Dat verkondigen, dat moet ik op deze manier doen, 

dacht ik.”

“Jezus vinden, volgen en verkondigen. 
Dat verkondigen moet ik op deze 

manier doen, dacht ik.”

“De filmpjes geven 
een frisse blik op de Bijbel.”
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Ligt er verder een verband met CBMC?
“De praktijk van het zakendoen met mijn – inmiddels 

overgedragen – bouwbedrijf, deelde ik in een CBMC-

ontbijtgroep. Hier sprak ik over van alles. Zoals over hoe 

je omgaat met de verleiding om de belasting te ontdui-

ken. Ik liep bijvoorbeeld eens tegen zo’n situatie aan 

met de directeur van een grote organisatie. Mede dank-

zij een gesprek hierover in de ontbijtkring, zei ik tegen 

de directeur dat ik niet mee wilde werken aan zijn voor-

stel. Een dag later belde die directeur met de medede-

ling: ‘Stuur de rekening maar.’ Ik bedoel hiermee te zeg-

gen: je wordt gevormd en gesterkt als je met andere 

mensen in contact komt over geloof en – in dit geval – 

zakendoen. Dat past prima bij de Bovenkamer. Die 

CBMC-ontbijtgroep komt hier tegenwoordig dus elke 

twee weken samen.”

Uw idee kwam eerst niet van de grond. 
Hoezo? En hoe veranderde dat? 
“Toen ik de loods in gebruik nam als bezinningsruimte, 

had ik niet het idee: dit is het. Het werd meer een 

museum, een beetje statisch. Toen kwamen er drie  

zussen die na een week van gebed, in een leeg staand  

pand, verder wilden met gebed. Ze zochten hier een  

geschikte plek voor. Dat werd deze ruimte. Zo ontstond 

het idee voor een huis van gebed in combinatie met 

beeldmateriaal dat het evangelie laat zien. Sinds sep-

tember 2016 werken we hier met vier teamleden aan. 

Met ieder onze eigen taak. Verder staan er op drie vaste 

dagen gastvrouwen of gastheren klaar. Buiten die tijden 

reserveren mensen online en krijgen ze een sleutelcode, 

zodat ze er ook zonder ons in kunnen, 24 uur per dag, 

zeven dagen per week. Mijn rol hierbij? Dat is vooral het 

faciliteren, het beschikbaar stellen van de ruimte.”

Voor wie is de Bovenkamer bedoeld?
“Iedereen die ooit iets met het geloof had of juist hele-

maal niet - dat is de doelgroep die ik wil bereiken. 

Oorspronkelijk dacht ik hierbij aan mensen uit mijn 

kennissenkring, uit het zakenleven en uit mijn vereni-

gingsleven. Ik ben bijvoorbeeld al vanaf mijn kindertijd 

fanatiek duivenmelker – nee, niet vanwege de rol van de 

duif in de Bijbel, hoor. Dankzij het feit dat we bij de 

Bovenkamer nu met een heel team zijn, groeit het 

bereik.” 

Hoe krijgt u in de praktijk belangstel-
lenden naar de Bovenkamer?
“Dat is best een uitdaging, een worsteling. Zelf probeer 

ik hiervoor vooral een-op-een gesprekken te houden. 

We publiceren ook artikelen in kerkbladen. En in het 

plaatselijke krantje. Op de website daarvan zetten we 

soms ook uitnodigingen voor bijeenkomsten die bij ons 

plaatsvinden. Verder komen er bijvoorbeeld via de gast-

heren en gastdames ook bekenden gewoon binnenlo-

pen voor een praatje en een kop koffie. Daarnaast zijn 

we nog een beetje aan het zoeken hoe we het aantrek-

ken van bezoekers meer vorm kunnen geven.”

Wat zijn de vruchten?
“Als ondernemer wil je graag resultaat zien. Dat is de 

valkuil. Wij blijven gewoon zaaien en God geeft de 

vruchten wel. Ik ben me ervan bewust dat we afhanke-

lijk zijn van God. Als wij ons best doen - doen wat binnen 

onze mogelijkheden en talenten ligt - zal God uiteinde-

lijk wel de vrucht geven. Zelf vind ik het leuk om iets te 

organiseren met een aantal mensen, initiatief te nemen. 

Dat is juist mooi met elkaar, want de andere teamleden 

hebben weer andere talenten dan ik.”

Hoe zijn de reacties?
“Als je mensen spreekt en de filmpjes laat zien, zijn ze in 

ieder geval enthousiast. Lees de reviews op onze web-

site maar. Daar zie je bijvoorbeeld hoe deelnemers hier 

een slotweekend van de Alpha-cursus doorbrachten. 

Zelf levert de Bovenkamer me in ieder geval een heel 

positief gevoel op. Ik had geen vastomlijnd idee, wilde 

gewoon het evangelie laten zien. Dat gebeurt nu.”

Over Nico van Schaik 
Sinds 1972 werkt Nico van Schaik 

in het bouwbedrijf dat zijn opa  

in 1900 begon. Nico groeide op 

met het geloof. Dat gebeurde  

in een gezin waarin zijn vader 

“afhankelijk van God leefde”. In de beginjaren woon-

den ze naast de onderneming. In 2000 verhuisde de 

zaak naar de Poeldijk in Breukelen. Daar runt zijn 

oudste zoon nu het familiebedrijf. Nico drinkt er naar 

eigen zeggen alleen nog elke dag koffie. Verder werkt 
hij nog enkele uren in de week aan bouw werken die 

nog ontwikkeld moeten worden.

Reactie van een gebruiker 
van de Bovenkamer
“Wij hebben in de Bovenkamer met zo’n 25 mensen 

het Alpha-weekend gevierd. Een mooie zaal waar we 

gezamenlijk hebben gegeten en de Alpha-films 

bekeken, gezellige ruimtes waar groepjes met elkaar 

ongestoord kunnen praten en als topstuk een stilte-

ruimte waar men kon bidden, knielend voor het 

kruis. De Bovenkamer zou je als een ‘Heilige plaats’ 

kunnen duiden, omdat God hier voor ons op een bij-

zondere manier aan het werk is geweest. Wat een 

geweldig initiatief dat deze ruimtes zo maar gebruikt 

mogen worden!”

“Ik zei dat ik niet wilde meewerken 
aan belastingontduiking.”

“Als ondernemer wil je graag  
resultaat zien. Dat is de valkuil.”
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ADVERTENTIES

Wonden openen het geheimenis van het hart 

Geluk is voor iedereen weggelegd. Behalve voor mij. Ik 

zit gevangen in mijn leven. Ik heb pijn. Een diepe wond 

in mijn bestaan. Ik kan er met niemand over praten. 

Ik liep in de boekhandel en zag een boekje met de titel 

‘Raak de wonden aan’. Ik verlang ernaar dat iemand 

mijn wonden aanraakt en mijn pijn ziet. Ik heb het  

meteen gekocht. Ik moet iets met mijn pijn. 

Het boekje gaat over de ontmoeting van Thomas met 

Jezus. Jezus zegt tegen Thomas: ‘Raak mijn wonden 

aan.’ De les van Thomas is niet dat hij in één keer van 

zijn twijfel werd beroofd door het zien van Jezus. Jezus 

liet Thomas via zijn wonden juist de enige plaats  

zien waar zoekers en twijfelaars werkelijk God kunnen  

aanraken. 

Maria Magdalena herkende Jezus aan zijn stem. 

De ogen van de Emmaüsgangers gingen open  

toen hij het brood brak. 

Thomas herkent hem aan zijn wonden. 

Via de opening van de wonden van Jezus  

komt hij tot geloof. 

Jezus laat aan Thomas zijn wonden zien. Bij het aan-

raken van de wonden van Jezus kwam zijn geloof tot 

leven. Jezus leerde daarmee deze diep les: Daar waar je 

het menselijk leed aanraakt – en misschien wel daar 

alleen – daar zie je dat ik leef, dat ‘Ik het ben’. Overal 

waar mensen lijden, kom jij mij tegen. 

Je krijgt geen sterk geloof als je een sterke overtuiging 

hebt. Alleen als je de wonden aanraakt, gebeurt het 

steeds opnieuw. De wonden van het lichaam openen 

het geheimenis van het hart (Bernardus van Clairveaux). 

Twee gevangenen hebben contact met elkaar door 

klopsignalen tegen de muur. De muur scheidt hen van 

elkaar, maar de muur stelt hen ook in staat om contact 

te hebben met elkaar. Datzelfde geldt voor God. Iedere 

scheiding is ook een verbinding (Simone Weil). Zo is het 

ook met onze wonden. Wonden brengen scheiding en 

laten ons geloof soms wankelen. Wonden brengen ook 

verbinding en kunnen ons geloof verdiepen. Als we  

tenminste kloppen. Raak de wonden aan!

Zou het waar zijn, dat je zelfs met wonden happy kunt 

zijn? Of nog verder, dat in jouw wonden het geluk te  

vinden is? 

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       �       BOUWLOGISTIEK       �       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL

Baan Twente is dé personenauto- en bedrijfswagendealer van Mercedes-

Benz in Twente. Daar zijn we trots op. We doen ons uiterste best om

het vertrouwen in de oudste autofabrikant ter wereld optimaal te 

vertegenwoordigen. Iedere dag opnieuw. Dat doen we met een 

gemotiveerd team en met hoogwaardige producten en diensten, op 

drie locaties in Oost-Nederland. U bent van harte welkom.

Goed op weg 

met Baan Twente

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BAANTWENTE.NL

Rijssen

Provincialeweg Zuna 2

0548 - 51 30 70

Oldenzaal

Schelmaatstraat 10

0541 - 51 51 13

Hengelo

Goudstraat 20

074 - 2900 900

Wonden

Jezus zegt 

tegen Thomas: 

‘Raak mijn 

wonden aan.’ 

GERT HUTTEN

DIRECTEUR THDV
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Contact

Bedrijvenpark Twente 52

7602 KC Almelo

Postbus 26, 7640 AA Wierden 

(Netherlands) 

t  +31 546 - 57 64 00

f  +31 546 - 57 27 82

e  info@dutch-blower.nl

w www.dutch-blower.nl

www.dutch-blower.nl

Dutch Blower,

Beheerst de lucht
Wij bedenken, tekenen en bouwen 

luchtbehandelingsunits die precies 

dat doen wat nodig is. U kunt rekenen 

op onze jarenlange ervaring in 

utiliteitsbouw, offshore en industrie.

JE PRIVACY IS KOSTBAAR

LAAT ANDEREN 

NIET MEEKIJKEN

11



Het lam dat 
geslacht is 
Op een zonnige dag in april rijd ik door het 

Friese landschap. Ik ben onderweg naar het 

dorpje Ferwert, waar ik met Natanaël Zijlstra 

heb afgesproken bij de plaatselijke slagerij. 

Onderweg geniet ik van het uitzicht: aan de 

linkerkant de zeedijk, aan de rechterhand de 

Friese landerijen. Wat een rust en ruimte.

TEKST & BEELD: RUTH DE JONG
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Midden in het dorp parkeer ik mijn auto. De slagerij is niet 

moeilijk te vinden; het dorp is klein en er zijn hooguit  

drie winkels. Wanneer ik naar binnenloop, klingelt er een 

belletje, waarna ik vriendelijk wordt gegroet. Natanaël 

blijkt nog niet aanwezig te zijn en ik word met een bakje 

koffie in de kantine aan een tafel gezet. De gemoedelijk-

heid en het vertrouwen straalt ervan af. Het is niet moei-

lijk om je hier op je gemak te voelen. Ik drink rustig mijn 

koffie op. Dan hoor ik een bekende stem. Er steekt een 

hoofd om de hoek en ik kijk omhoog. In een net blauw 

jasje, met z’n twee meter plus aan lengte, kijken twee 

vriendelijke ogen me aan: “Welkom in Ferwert.”

Begonnen als hobbyist 
Hier is het dan. Dé plek waar Natanaël zijn lammeren laat 

slachten. Een jaar of tien geleden begon Natanaël met  

het houden van schapen. Op een hobbymatige manier. 

Eigenlijk best simpel: een aantal schapen laten lopen op 

grasland in de omgeving, ze vreten het gras op, de bees-

ten gaan lammeren, je brengt ze naar de slager en laat ze 

slachten. Het vlees komt terug en dat verkoop je. Voor  

een paar jaar werkte dat prima. Maar al vrij gauw was het 

aantal schapen te klein en de vraag naar vlees te groot.  

De visie die Natanaël er met zijn beginnend bedrijf 

‘Mienskiep’ op nahoudt, slaat aan. 

Lokaal, duurzaam en eerlijk
“Lamsvlees beschikbaar maken voor iedereen. Dat is wat 

ik wil. Ik wil de wereld graag beter achterlaten dan hoe ik 

hem heb aangetroffen.” Natanaël is heel duidelijk wan-

neer het gaat over de visie van zijn bedrijf. Wanneer je een 

kiloknaller wilt, ben je bij hem niet aan het juiste adres. 

“De vraag is hoe je om wilt gaan met het vee en met de 

mensen. Ik wil graag eerlijk en transparant zijn. Voor mij is 

het ontzettend belangrijk dat we onze producten zo 

lokaal mogelijk produceren. De consument wil steeds 

vaker weten waar zijn eten vandaan komt, hoe er met de 

dieren is omgegaan en op welke manier ze groot zijn 

geworden. Door het dicht bij huis te houden, heb ik er grip 

op. Zoals deze slagerij in Ferwert bijvoorbeeld. Ze hebben 

ruimte in hun agenda, hebben een nette prijs en verstand 

van zaken. Ik krijg goede producten en het wordt keurig 

voor mijn klanten verpakt. Wanneer ik het in mijn eigen 

regio blijf doen, draag ik ook bij aan een economische 

duurzaamheid en hebben er allemaal wat aan.” De scha-

pen die Natanaël nu afneemt, komen ook uit de regio van 

veehouders die dezelfde visie hebben. Met liefde voor de 

natuur en een duurzame gedachte. 

Afnemers 
Er zijn drie afzetkanalen waar Natanaël zijn handel aan 

kwijt kan. “Allereerst moet je denken aan winkels, horeca 

en consumenten. De consumenten bedienen we via De 

Streekboer. Dat is een platform waar consumenten recht-

streeks regionale producten kunnen bestellen. Ze kunnen 

online hun bestelling doen en het bestelde product opha-

len op een locatie bij hen in de buurt. De horeca en win-

kels bedien ik zelf. Er zijn steeds meer restaurants te por-

ren voor een eerlijk stukje vlees. Mede doordat de 

consument wil weten waar zijn eten vandaan komt.” 

In de slagerij
Ondertussen lopen we samen naar het slachthuis. Grote 

stalen buizen hangen aan het plafond. Helemaal voorin 

hangen een stuk of vijf lammeren. Die zijn van Natanaël. 

Hij laat het slachten volledig aan de slager over. “Het 

mooie is dat de lammeren door de boer hier naartoe wor-

den gebracht. Omdat de beesten wel eens vaker ver-

plaatst worden, zijn ze dat gewend. De beesten vertrou-

wen op de boer. Het slachten kan dan snel plaatvinden, 

waarbij het stressniveau van de dieren zo laag mogelijk 

blijft.” Door dit op deze manier te ervaren, meent Natanaël 

dat God hem een lesje heeft geleerd. “Lees maar eens 

Psalm 23. Wat staat daar nu eigenlijk? Ik wil heel graag 

dat mijn lammeren veel vlees geven. Dan zal ik ze naar 

grazige weiden en rustige wateren moeten brengen en zal 

ik ze zo goed mogelijk moeten verzorgen.”

Onze Herder 
“Het mooie is dat wij een Herder hebben die precies  

hetzelfde voor óns wil. Hij wil ons laten ontplooien en  

ontwikkelen! Het enige wat we hoeven te doen is Hem 

erkennen als Heer en naar Hem luisteren. Niet ons eigen 

plan trekken. Lees Psalm 23 maar eens en vergelijk het 

met het hebben van een eigen onderneming. Kijk naar 

welk plan God met je heeft. De Heer is mijn Herder komt 

heel mooi tot uiting wanneer je kijkt naar een schaap en 

zijn herder. Luister naar de Herder. Ook al lijkt dat soms 

lastig. Allereerst vind ik dat je gewoon moet doen waar je 

goed in bent. Probeer dat zo goed mogelijk te doen, dan 

gebruik je de talenten die de Heer je gegeven heeft. Daar 

gaat het om. Hij heeft je kwaliteiten en skills gegeven. 

Daar doe je wat mee, of niet… Je kunt de talenten die je 

hebt gekregen verstoppen of je gaat ze benutten en inves-

teren. Dat laatste probeer ik zo veel mogelijk te doen.”
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Natuurlijk vond ik het prachtig toen CBMC vroeg of ik 

voor BusinessContact naar de Alpha-Businesscursus 

wilde. Doel? Iemand naar zijn ervaringen vragen én mijn 

eigen ervaringen opschrijven. Maar als ik diep in mijn 

hart keek, vond ik het ook eng. Eng, omdat ik me afvroeg 

of ik hier wel christelijk genoeg voor ben. Eng om naar 

de ervaringen van een ander te vragen, terwijl ik zelf 

lang niet altijd zo vol zit van het geloof. Kan ik dat wel 

maken? Ben ik dan niet schijnheilig?

Als anderen mij raar vinden…
Eng vind ik het ook mijn eigen ervaring zo maar met de 

wereld te delen. Want geloof, dat stop ik meestal liever 

een beetje weg en haal ik tevoorschijn als het uitkomt. 

Je weet immers maar nooit hoe andere mensen reage-

ren. Stel dat ze het raar vinden. Míj raar vinden. Nee, ik 

kan dat maar beter verborgen houden. 

Welk stemmetje wint?
Maar ja, soms moet je uit je comfortzone. Of eigenlijk, 

een Vaderlijke hand háált je uit die zone. En ik ben ook 

wel weer zo nieuwsgierig om daaruit te willen. Dus daar 

zit ik dan deze dinsdagavond tussen zeven geloofs-

genoten. Wat me direct opvalt? Het zijn mensen zoals jij 

en ik. In alle bescheidenheid zitten ze daar. Net zo onze-

ker over hun geloof als ik. Zijn ze wel goed genoeg chris-

ten, vragen ze zich af? Zakt hun hallelujastemming  

binnenkort niet? Moeten ze niet meer hun best doen? 

Allemaal twijfels die ze delen. Wat een verademing dat 

ik niet de enige ben! 

Trap er niet in!
Diep van binnen weten we het allemaal. Die twijfels zijn 

er gewoon. Maar op de een of andere manier hebben we 

ons ingeprent dat een ander het altijd beter doet. 

Harder gelooft. Harder loopt voor de kerk. Voor zijn 

medemens. En ja, daar steken wij schril bij af. Maar 

wacht even, de gespreksleider vertelt vanavond dat we 

niets hoeven te doen. Sterker nog, dat ontzettend je 

best doen ons geen betere christen maakt. Natuurlijk 

wisten we dat! En toch trappen we steeds weer in die 

valkuil. 

Blijf die spier trainen
Gelukkig zijn er mensen die je uit die valkuil trekken. Ze 

vertellen vanavond bijvoorbeeld over de kooltjes in de 

openhaard, die in hun eentje snel uitraken, maar met 

z’n allen tijden blijven branden. En over hoe geloven 

een werkwoord is, waarbij je net als een spier steeds 

moet trainen om ’m sterker te maken. Prachtige sym-

boliek. Beelden die echt blijven hangen. En die geloof 

weer tot leven wekken. 

Worstelwedstrijd
Als ik uiteindelijk buiten sta, dring het weer tot me door 

dat het niet is wat ík doe, maar wat Jezus deed. Pfff, wat 

blijft het een worsteling. En wat fijn om die worsteling 

samen met anderen te doen en te merken dat er maar 

één Winnaar is. Of eigenlijk: dat we allemaal winnaars 

zijn. 

Altijd weer die twijfel

‘Kan ik dat wel maken?  
Ben ik dan niet schijnheilig?’

Over de auteur
Loes Grooters (foto 3e van links) runt in het dagelijks 

leven een copywritersbureau en schrijft met name 
voor het bedrijfsleven (web)teksten met overtuigings-

kracht. 

Is er meer 

dan succes 

en winst

De stem van de Herder 
Een aantal jaren geleden, toen Natanaël zelf nog scha-

pen had, liep hij met zijn gezin op een zondagmiddag 

een blokje om. “Ik was altijd met mijn schapen bezig, 

behalve op zondag. Dat is voor mij een rustdag. Dan is 

het mooi geweest. De kinderen waren op hun skelters al 

een eindje verderop. Zo wandelend, tussen de lande-

rijen door, waar de schapen ook liepen, vroeg ik me af 

hoe je een goede herder kunt zijn. Al mijmerend liepen 

we daar, in onze zondagse kleren. De schapen die om 

ons heen liepen, herkenden mij vanwege mijn kleding 

niet. Op een gegeven moment vroeg ik mijn vrouw Ilse 

wat we die avond zouden eten. Op dat moment sloegen 

de honderd schapen aan. Ze hadden me herkend aan 

mijn stem. Wat een bijzonder moment was dat! Het 

kwartje viel dan ook direct: Als de Heer onze Herder is, 

mogen we Hem herkennen aan Zijn stem.”

Hoe versta je Zijn stem
Natanaël vindt het nog een hele opgave om Zijn stem te 

verstaan. Hij vraagt zich af hoe je Gods stem herkent. 

Wanneer spreekt Hij tot jou en hoe dan? Heb je daar dui-

delijkheid over? Het blijft lastig. “Een heleboel dingen 

kunnen we zelf. Maar zonder de Heer kunnen we niks. 

Het is me gegeven. Ik heb mezelf niet gemaakt. Je hebt 

veel ideeën, maar niet elk idee pak je op. Soms past het 

wel en dan doe je het. Zo heb ik eens bij een vorige 

werkgever mijn baan opgezegd. Ik werkte bij een verze-

keringsmaatschappij en die hield op met bestaan. Bij 

het bedrijf waar deze maatschappij werd ondergescho-

ven, wilde ik niet werken. Dus stopte het daar voor mij. 

Toen ik terugreed naar huis, bad ik tot God. Ik zei: ‘Heer, 

ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga hier niet verder en 

heb mijn baan opgezegd. Wilt U mij kansen geven voor 

een vervolg, want die zijn er nog niet.’ Ik vertrouwde 

erop dat wanneer de Heer een deur dicht doet, er ergens 

anders een raam opengaat. Achteraf had ik de Heer nóg 

wat moeten vragen: of Hij ook de keuze voor mij wilde 

maken, welk raam ik moest gebruiken. Hij gaf mij name-

lijk niet één kans, maar een heleboel. Hij zei: “Natanaël, 

kies maar. Wat je wilt.”

Vertrouw op Hem
Een van de kansen die ontstonden, kwam van de con-

current. Omdat hij op het lijstje stond, vond Natanaël 

dat je die dan ook moet benaderen. “Dan moet je ook 

een grote vent zijn en bellen. Anders kun je de Heer toch 

beter niet om hulp vragen?!” Achteraf bleek het een 

schot in de roos. Tot op de dag van vandaag werkt 

Natanaël er met veel plezier, naast zijn schapenbedrijf. 

“Het is bidden én werken. Je weet dat je antwoord gaat 

krijgen en daar moet je iets mee doen!” Natanaël 

vertrouwt God in alles. Net zoals die schapen. Maar er is 

wel een groot verschil tussen mensen en schapen. “Het 

schaap is een beest zonder verstand; het heeft een 

karakter, een instinct. Wij zijn mensen. De kroon op de 

schepping. Waar het schaap zich laat leiden door een 

herder, hebben wij zelf een eigen wil gekregen. De Heer 

heeft ons zo gemaakt dat we zelf keuzes kunnen maken. 

We mogen ons laten leiden door de Herder, die met Zijn 

staf ons de goede kant op wijst. De vraag is of we door 

hebben wanneer Hij wat zegt. Of zijn we soms allang 

bezig met ons vijfstappenplan of ABC-analyse?”

De toekomst
Het doel van de onderneming is niet zozeer het ver-

meerderen van het saldo op de bankrekening van de 

familie Zijlstra. “We willen graag dat de regio kan mee-

profiteren van wat we doen. Dat is belangrijker dan het 

winstoogmerk. Dat is ook het mooie van het onderne-

merschap: zelf de koers bepalen, pionieren en het avon-

tuur aangaan.  Met mijn onderneming kan ik het ver-

schil maken in deze regio. En dat wil ik nog lang blijven 

doen. Maar ik laat de toekomst aan mijn Herder over. 

Mocht deze onderneming dusdanig blijven doorgroeien 

en ik dit fulltime kan gaan doen, dan ben ik er klaar 

voor. Ik leg het vol vertrouwen in Zijn handen.”

BEELD: PAULIEN WILKINSON

Wil je een Alpha-Business bezoeken of starten? www.cbmc.nl/alpha-business

1716



ADVERTENTIES

WORKSHOPS
INSPIRATIE – TOERUSTING – MOTIVATIE – ONTMOETING

Dat zijn in het kort gezegd de worskhops van CBMC. Van harte uitgenodigd om deel te nemen. Lid of geen lid.

Alle workshops zullen plaatsvinden in de trainingsruimte van het CBMC Hoofdkantoor in Veenendaal.  

Koffie / thee, lunch en cursusmaterialen zijn bij de prijs  inbegrepen. Voor lidmaatschap normaal, extra en all 

inclusive leden kan de workshop gratis zijn. Check de voorwaarden op de site.

 

Aanmelden kan via de website www.cbmc.nl/workshops

Locatie: trainingsruimte CBMC Veenendaal

CBMC leden gratis (afhankelijk vh lidmaatschap) | Niet leden 195,-

 

100+ JAAR ERVARING

 LEVERING TOT OP DE BOUWPLAATS

12.000+ TEVREDEN KLANTEN 

 GRATIS VERZENDING VANAF €350,- 

TOTAALLEVERANCIER VOOR 

DE BOUW EN AANNEMERIJ IN 

NOORD-NEDERLAND

URANUSWEG 1, 8938 AJ LEEUWARDEN 

MIEDEMABOUWMATERIALEN.NL De eerste stap naar een financieel gezonde toekomst. Welke ondernemer wil dat nou niet?  

Een gezond, financieel leider zijn van zijn eigen bedrijf. Naast de passie voor je vak en de 

prachtige onderneming die er onder je handen groeit, komt er op het financieel vlak wekelijks 

veel op je af.

Tijdens deze workshop geven wij je inzicht in hoe jij een gezonde financiële leider kunt zijn. Niet 

met een vastomlijnd stappenplan dat je moet volgen maar puur vanuit jouw eigen identiteit en 

kleur. Want een sterke identiteit samen met de benodigde inhoudelijk kennis vormen sterk 

leiderschap.

Wie kent niet dat gevoel van falen? Een overheersend gevoel waaruit ontmoediging, 

teleurstelling, schaamte en veroordeling kan voortvloeien. Hoe ga je hier nu mee om? Hoe kan 

je weer gaan staan wanneer je gestruikeld bent? Hoe betrek je God hierin?

In deze workshop willen we je leren om met andere ogen kijken naar het moment van falen. En 

hoe jij vanuit Gods waarheid je falen om kan zetten naar succes.

Effect: groeien in je identiteit als leider. Innerlijk groeien in kracht. Ontdekken dat je staat op 

een krachtig fundament.

VAN JEZELF HOUDEN 
ALS JE FAALT 

Datum: 11 oktober van 10 tot 15 uur

Door Erica Duenk 

Vind online meer over deze workshop: www.cbmc.nl/workshops. 

Vestigingen 

Alphen aan den Rijn 

Ridderkerk 

Gouda

www.lansigt.nl

Elke fase van een onderneming heeft zijn eigen uitdagingen. Wij helpen u om 

op elk moment van uw ondernemerschap de juiste afwegingen te maken en 

beslissingen te nemen in uw voordeel. En daarmee de middelmaat te ontstijgen. 

Toe aan de volgende stap? Neem vandaag nog contact met ons op.

Hoe ver wil 
je komen? FINANCIEEL 

LEIDERSCHAP 
IN EEN DAG 

Datum: 4 oktober van 10 tot 14 uur

Door Geert-Bart van den Weeghel
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WILMA VEEN 

WILMAVEEN.COM 

Uw belang, onze zorg

Duidelijk en 
slagvaardig.
Voor ondernemers 
en particulieren

a. Stationsweg 43, 

 Barneveld

t. 0342 491 028

a. Dorpsstraat 40a, 

 Nunspeet

t. 0341 230 580

www.wolleswinkel.nlinfo@wolleswinkel.nl

Releva is onderdeel van TimHamoen bv en VABU MKB

Adviseurs in Pensioen en Verzuim

kundig en bij u in de buurt

Vestiging Urk

Keteldiep 15

8321 MH Urk

Vestiging Drachten

Lavendelheide 6d

9202 PD Drachten

Postadres

Postbus 50020

9200 LA  Drachten

T: 0512-570250 E: info@releva.nl

AFM 12015713

KvK 59493127

Wat nou als je batterijfunctie maar 3% is? Waar is 

Dagobert Duck als je hem nodig hebt? Wat neem jij mee 

als je huis in brand staat? Waar haal jij je informatie 

vandaan als je de Elsevier niet meer kunt lezen? Echt, 

het leven is zwaar. Loodzwaar. Dilemma's, verlies, 

gemis; ze lijken bij het leven te horen. Kan iemand nog 

overzicht bieden in de chaos? Okay, we zetten het even 

op een rij. Dat helpt. Donald Duck is niet meer, failliet, 

check. De Notre Dame stond in brand, kon niemand wat 

aan doen, check. De Elsevier heeft zijn langste tijd ook 

gehad, jammer, check. Ja? En nu? Haal je zakdoekjes te 

voorschijn en snuit je neus eens flink. Bijkomen tijdens 

een weekendje Parijs kun je dus ook wel op je buik 

schrijven. De prachtige schilderijen in de Notre Dame 

zijn in rook opgegaan. Het is om te janken. In het 

Frankrijk van koning Lodewijk VII in het jaar 1163 werd 

de Notre Dame gebouwd. Pas in 1345 was het gotische 

bouwwerk af. Maar liefst 182 jaar later was het klaar! 

Kom met zo'n bouwtijd maar eens weg als je anno 2019 

aannemer bent. Hoewel de wereld om mij heen mij 

raakt, merk ik dat mijn eigen wereld nog intenser de 

wereld voor mij is. De batterijfunctie van mijn ICD is 3%. 

Een operatie volgt. Daarmee lijkt alles te vervagen. Zo 

ben ik dus. Ontroerd door het grote geheel, maar diep 

geraakt door mijn eigen bestaan. Als het leven van 

Donald Duck ten einde komt, Elsevier geen adem meer 

kan halen en de Notre Dame nog zwart geblakerd aan 

het bijkomen is, wacht ik in vertrouwen bevend mijn 

moment surprême af. Ik krijg nieuwe batterijen. Vive la 

Vie! 'Al ga je door het vuur, het zal je niet verteren.' Zijn 

beloften staan. Hij beschermt en is in alles dichtbij ons. 

Binnen de chaos van het leven komt onze hemelse 

Vader in ons kleine wereldje en schenkt rust. Hij maakt 

onze dagen tot historische momenten, schenkt wijsheid 

als we niet weten waar we het moeten zoeken. Vive la 

Vie! Leve het leven, ons zomaar gegeven... op naar de 

100%!

Vive la Vie!

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Schilderij 'The Passion'

Bijna 5 meter lang kunstwerk, 

een tweeluik, live geschilderd op  

Goede Vrijdag en Paasochtend 

in een kerk in Delft.

C
O
L
U
M
N

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE

APPS

ERP

ROBOTICA

SOFTWARE

WEB DEVELOPMENT
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Stil worden 
om in beweging 
te komen

Er is veel belangstelling voor stilteretraites. Ook voor de 

stilteweekenden van CBMC. Laurina Geluk organiseert 

deze met passie. Speciaal voor vrouwen. We zoeken  

haar op, om het verhaal erachter te horen. Waar komt 

die passie vandaan? Wat motiveert haar? Wat betekent 

zo’n weekend voor de deelnemers en wat is haar rol 

daarin? 

TEKST & BEELD: GERARD M. BIJKERK

driven by brain power

For more information: movexx.nl

Easy to use  •  Efficient  •  Powerful

 Efficient laden en lossen met kooiaap

 ✓ Meeneemheftruck binnen één minuut operabel

 ✓ Ook geschikt voor zware goederen tot 2500 kg

 ✓ Flexibel, wendbaar en geschikt voor elk soort terrein

 ✓ Gecertificeerde chauffeurs

Elke uitdaging aannemen, altijd het beste antwoord willen vinden.  

Die ambitie is kenmerkend voor de techneuten van Ter Hoek. Voorop lopen 

door	steeds	een	stapje	extra	te	doen.	Vanuit	die	filosofie	produceert	Ter	Hoek	
precisiecomponenten voor de hightech maakindustrie. Wat ons bijzonder 

maakt? We ondersteunen klanten bij de ontwikkeling van hoogwaardige 

maatwerkoplossingen, die we vervolgens met ongeëvenaarde nauwkeurigheid 

seriematig kunnen produceren. Elke dag opnieuw. 

In die combinatie van innovatief maatwerk 

en herhaalde precisie, daar vinden we  

onze passie. 

Tomorrow’s innovation, today’s inspiration www.terhoek.com

techneuten maken het verschil!

www.schuiteman.com

Accountancy 

Fiscale dienstverlening

HRM

Corporate Consultancy
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Waarom zoek je een stilteretraite? 
“Dat kan per persoon heel verschillend zijn. Het kan een 

situatie in de privésfeer zijn. Maar ook een heel drukke 

baan met grote verantwoordelijkheid maakt het vaak 

onmogelijk om je hoofd even rust te geven. In de hec-

tiek van elke dag kom je aan dat proces niet altijd toe. 

Ik heb zelf een retraite als deelnemer meegemaakt en 

later de vraag gekregen of ik bereid was de leiding over 

te nemen. Ik heb er ruim de tijd voor genomen om 

ervoor te bidden en bevestigd te worden of dit was wat 

ik moest doen. En nu ben ik heel blij dat ik het mág 

doen. Met passie! 

Een stilteweekend is heel geschikt om jezelf rust en tijd 

te gunnen, stil te staan bij wie je bent. Je even niet druk 

maken om wat je allemaal doet en moet en wat er van je 

verwacht wordt, door jezelf of door anderen. In die rust 

en stilte kun je ook de louterende aanwezigheid van 

God ervaren en daar met aandacht letterlijk bij stil-

staan.” 

Hoe passen stilteretraites 
bij jouw andere werk? 
“In mijn werk als begeleider van verlies- en rouwproces-

sen help ik anderen verlies onder ogen te zien door te 

luisteren naar hun verhaal. Iedereen maakt wel momen-

ten in het leven mee waarop je wordt stilgezet. Dat kun-

nen heel verschillende gebeurtenissen zijn. Vaak brengt 

het een ervaring van ‘verlies’ met zich mee; verlies van 

je baan, van jouw positie in een reorganisatie op het 

werk, verlies van je gezondheid, verlies van een kind of 

verlies van een partner aan de dood of door een schei-

ding. Maar er zijn ook ‘stille verliezen’ waar niemand in 

je omgeving van weet. Dat kan eenzaamheid zijn, maar 

ook dat je ongewild kinderloos bent gebleven. Denk 

ook aan een miskraam of een vroeggeboorte. Bij al deze 

verliezen hoort in zekere mate het werkwoord rouwen. 

Dat is waar ik me in gespecialiseerd heb. En rouwen 

doet een ieder op z’n eigen manier en tijd. Rouwen is 

aandacht geven aan verlies om er op een goede manier 

verder mee te kunnen. Rouwen is heilzaam én heel hard 

werken. Daarom is het goed er tijd voor te nemen. Mijn 

quote ‘Op bepaalde momenten in het leven word je 

stilgezet en je kunt slechts vooruitgang boeken als je de 

plekken aanraakt waar de meeste pijn zit’ typeert het 

hoe en waarom van het proces.”  

Je zegt dat luisteren jouw ‘ambt’ is. 
Waarom?
“Levensverhalen komen op cruciale momenten altijd 

weer naar boven. Ze willen verteld worden en vragen 

om een luisterend oor. Dat is mij voor het eerst goed 

duidelijk geworden toen ik als negentienjarige in de 

apotheek van het AZU werkte. Daar lag een vrouw uit 

mijn kerk die ik slechts van naam kende. Ik besloot haar 

even te bezoeken. Zij wist dat ze zou gaan sterven en 

begon aan mij als onbekende te vertellen over haar 

leven. Over de fouten die ze in haar leven had gemaakt, 

over haar angst om te sterven en de pijn en moeite om 

haar man en kinderen los te moeten laten. Na 20 minu-

ten bedankte zij mij tenslotte voor het gesprek. Ik had 

letterlijk niets gezegd. Ik had alleen geluisterd. Meer 

niet. Haar alleen een luisterend oor geboden en, wat ik 

toen nog niet besefte, ook mijn hart. Maar juist dat had 

haar zo geholpen te zeggen wat gezegd moest worden 

en wat haar nog  bezwaarde voor ze ging sterven. Zo 

ben ik me er gedurende mijn leven steeds meer van 

bewust geworden dat luisteren écht een vak is. Een van 

de bijzondere ervaringen tijdens een stilteweekend is 

dat er in de stilte zo veel ‘gezegd’ wordt. Openstaan 

voor de ontmoeting met de Eeuwige, jezelf steeds 

scherpere vragen stellen en soms inzicht krijgen in een 

situatie waar je mee of ín zit.”

Op welke manier zou luisteren op het 
werk kunnen helpen?
“In een workshop voor bedrijven over omgaan met  

verlies op het werk wijs ik er zakenmensen op dat echte 

persoonlijke aandacht voor een werknemer –lees: luis-

teren naar het verhaal– tot geweldige effecten leidt. 

Even de tijd nemen en echt luisteren naar elkaars  

verhaal geeft een ‘verbinding’ die heel heilzaam zal  

zijn. Daarnaast zal ook het ziekteverzuim dalen en de 

‘...om jezelf rust en tijd te gunnen, 
stil te staan bij wie je bent.’

‘Levensverhalen 
komen op cruciale momenten 

altijd weer naar boven.’
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productiviteit erdoor stijgen. En vergeet vooral het 

werkplezier niet. Reorganisaties op het werk brengen 

onvermijdelijk veranderingen met zich mee die voor 

iemand heel lastige en pijnlijke kanten kan hebben. 

Daar aandacht voor hebben en aandacht geven aan het 

verliesproces is een investering die goud waard is voor 

alle betrokkenen. Veronderstel niet dat een werknemer 

of collega het wel trekt, omdat die er niets over zegt. 

Jezus betekende zo veel voor mensen omdat Hij hen 

écht zag in hun moeite, verloren vertrouwen of wat dan 

ook. Dat is nog steeds waar het omgaat: gezien en 

gehoord worden! Inmiddels is mijn levensmotto: ‘Ieder 

mens heeft een verhaal’.”

Hoe kreeg jij zicht op de impact van 
verlies? 
Laurina vertelt bij de koffie aan haar keukentafel dat ze 

tien jaar lang in de makelaardij werkzaam is geweest. 

“Dat werk koos ik, omdat ik zelf wel vijf keer verhuisd 

ben vanwege het werk van mijn man. We hadden veel 

huizen in de verkoop vanwege echtscheidingen.

Ik hoorde de verhalen erachter, het verhaal van hem en 

dan ook dat van haar. Ik zag ook de pijnlijke gevolgen 

voor de kinderen. En dat los je als gescheiden ouders 

niet op met een vrolijk verhaal over ‘een leuke kamer in 

het nieuwe huis’. Ik voelde veel leegte en nood achter 

die ‘zakelijke’ afhandeling. Deze ervaringen hebben 

mede aanleiding gegeven om mezelf de vraag te stellen: 

Hoe kan ik iets betekenen voor de pijn en het verlies van 

mensen? Ik heb toen de keus kunnen maken om een 

studie verlies- en rouwbegeleiding aan de Academie 

voor Geesteswetenschappen in Utrecht te volgen. 

Inmiddels heb ik ook diverse specialisaties gedaan op 

het gebied van verliesprocessen en ook rondom ster-

ven. In mijn praktijk nu merk ik dat familie-ervaringen 

uit de kindertijd nog steeds een grote rol kunnen spelen 

op latere leeftijd.” 

Wat is jouw rol in een stilteretraite? 
“In zo’n stilteweekend is mijn taak niet zozeer begelei-

den. Ik faciliteer dat vrouwen zelf aan het werk kunnen met hun situatie en schep de sfeer en de rust waarin dat 

kan plaatsvinden. Ieder is zelf aan de slag. Ik ben gedu-

rende die drie dagen beschikbaar voor een luisterend 

oor als men aangeeft daar behoefte aan te hebben. Men 

kan vragen om even van zich af te mogen praten. Op de 

zaterdagmorgen na het ontbijt geef ik een korte work-

shop autobiografisch schrijven voor wie dat wil. Met 

deze vorm van schrijven kun je op zoek bij jezelf naar 

dat wat écht gezegd wil worden. Dat houd je dan bij 

jezelf. Ook verzorg ik de bezinningsmomenten in de 

lichte, witte kapel op het terrein. Vaak door het lezen 

van een van de Psalmen en het luisteren naar passende 

muziek. Dat is niet verplicht, maar vrijwel iedereen 

schuift aan. Inspirerend. Iedereen kan buiten deze 

momenten 24/7 ook zelf in de kapel terecht als je 

behoefte hebt daar te bidden, te onthaasten oftewel te 

‘verwijlen’ – prachtig woord vind ik dat – of een kaars 

aan te steken. En elke avond is er gelegenheid om in de 

huiskamer bij elkaar te komen om, voor wie dat wil, met 

elkaar de ervaringen gedurende de dag te delen.”

Een stilteretraite hou je op de 
Hezenberg in Hattem. Wat maakt de 
retraite hier bijzonder?
“De schitterende locatie waar we zijn. De kamers zijn 

comfortabel en de gastvrouwen zorgen goed voor ons. 

De Hezenberg ligt aan de rand van het bos en geeft zicht 

op de weidsheid van de uiterwaarden van de rivier de 

IJssel. Het lijkt precies te verbeelden wat er in deze 

weekenden gebeurt: rust, licht en ruimte bieden aan 

dat waar je behoefte aan hebt. Om na deze ‘kwaliteits-

tijd’ weer verder te kunnen. De omgeving lokt uit om te 

gaan wandelen en in de natuur tot jezelf te komen. En 

tot God.”‘Ik ben gedurende 
die drie dagen beschikbaar 

voor een luisterend oor’
STILTEWEEKEINDEN VROUWEN

22 | 23 | 24 november 2019

STILTEWEEKEINDEN MANNEN

11 | 12 | 13 oktober 2019

13 | 14 | 15 december 2019

www.cbmc.nl/stilteweekenden
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Dat gesprek tussen mensen uit verschillende kerken 

spreekt Bram ook erg aan. “Het is belangrijk om over je 

geloof te spreken en over hoe je dat kunt uitdragen. Een 

collega van mij uit Nunspeet wees mij op CBMC. Ik ben 

een keer aangeschoven daar en ben daarna gaan googe-

len om een team dichterbij te zoeken.” 

Gedenkwaardige momenten
Het tweede punt dat Jan wil behandelen, komt uit de 

eMeal van 15 april: “Als je terugkijkt op je leven, welke 

momenten waren gedenkwaardig?” 

Voor Cor Brakel is dat het moment dat hij bij de Navigators 

terecht is gekomen. “Dat was in de jaren 70. Ik kreeg daar de 

ruimte en ze legden het evangelie uit. Zo ben ik tot geloof 

gekomen. Het is een heel belangrijke club!” Carel reageert: 

“Als ik met iemand praat die nu lid is bij Navigators, dan  

vertel ik ze dat ze daar hun leven lang plezier van hebben. Ik 

vertel ze dan dat ik iemand van 80 ken die er nog steeds 

enthousiast over praat”, zegt hij lachend. De veel jongere  

Cor weet uiteraard niet over wie Carel het heeft.

Zelf moet Jan denken aan hoe hij zijn vrouw heeft ont-

moet. “Ik werkte in de bakkerij en werd gevraagd om mee 

te helpen bij een evangelisatieproject. Ik had altijd wel 

iets met geloof, maar wilde eerst eigenlijk niet de twee 

weken dat ik vakantie had, daaraan opofferen. Ik heb het 

wel gedaan en in die twee weken leerde ik mijn vrouw 

kennen. God betaalde direct uit, zeg maar.”

Geloof delen
Even later sluit Jan de avond af. “We begonnen met Judas 

en Petrus en met keuzes die er op je pad komen. Maar we 

gingen verder over hoe God op de een of andere manier in 

je leven komt en je gepakt heeft. Dat is het mooiste dat je 

kunt krijgen. Bij CBMC vind ik het mooi dat je met onder-

nemers bij elkaar zit die dat delen. We zijn allemaal eigen-

wijs, allemaal baasjes, en ik ben misschien wel de groot-

ste. Maar met elkaar zoeken we naar hoe we ons geloof 

kunnen delen in onze omgeving. Dat vind ik het belang-

rijkste.”

Er volgt een kringgebed. Met een kop koffie en een koek 

wordt er iets na 21.00 uur nagepraat. 

In deze rubriek komen 

lokale CBMC–teams aan 

het woord die vertellen 

hoe zij de missie en kern-

waarden van CBMC 

gestalte geven. 

We hopen hiermee  

andere teams te inspireren 

en samen te werken aan 

een goede invulling van  

de CBMC missie:

Zakenmensen helpen  

om Jezus Christus te 

Vinden, te Volgen en  

te Verkondigen.

De kernwaarden van 

CBMC  zijn evangelisatie 

en discipelschap door:

• Gebed 

• Toepassen van Bijbelse  

principes

• Leven uit een intieme  

omgang met Jezus 

Christus

• Het aannemen van een 

dienende  

houding

• Het ontwikkelen van     

leiderschap en  

teambuilding 

Namen van links naar rechts en onder naar boven: Gabriel Wolters, Jan Broer, Bram Thijssen, Cor Bakels, Cees van Gent, Carel Doornenbal

Mensen die er niet bij waren: Peter van Veld, Mariëtte van Wagensveld, Panc Vermaat, Jan Langelaar

Delen 
in geloof
Vier mannen staan ’s avonds rustig te wachten 

voor een dichte deur. Er volgen wat grappen over 

en weer als gastheer Carel Doornenbal hem open-

doet. Om de week komt Team Veenendaal 1 hier  

bij elkaar op dinsdagavond. “Ik vind de vraag hoe 

je je geloof kunt delen het belangrijkst.”

Eerste keer
Vanavond is Bram Thijssen er voor de eerste keer bij. Hij stelt zich voor 

en vervolgens de andere vijf mannen ook. Drie van hen zitten al tien-

tallen jaren bij CBMC, eentje sinds drie jaar. Voorzitter en gastheer Carel 

inmiddels 15 jaar. “Ik weet nog dat ik de eerste keer thuis kwam en daar 

vertelde dat ik met zeven dominees aan tafel had gezeten; zo veel  

kennis was er. Ik was leergierig, zij wilden delen. Ik ben daarna niet 

meer weggegaan.”

Berouw
Na het voorstelrondje wordt er een lied gezongen: Welk een vriend is 

onze Jezus. “Dat vond ik wel toepasselijk in deze week voor Pasen”, zegt 

inleider Jan Broer. Ook wordt er een stuk uit Mattheüs 27 gelezen. Om 

de beurt leest iemand twee verzen voor, uit diverse vertalingen. “Het 

gaat hier over Judas”, vertelt Jan. “Het is niet mooi, maar ik vond het 

wel heel confronterend. Wij vinden Judas altijd een smerig, vies ventje. 

Hij bracht veel tijd met Jezus door en als hij niet zijn zin krijgt dan ver-

raadt hij Hem. Daar tegenover heb je Petrus, hij verloochent Jezus. Ik las 

vanochtend een dagboekje en daar stond boven: ‘Berouw zonder uit-

weg’. Beiden hebben berouw van wat ze gedaan hebben. Petrus gaat er 

mee naar Jezus, Judas niet.”

Scherp
Het team bestaat al sinds de jaren tachtig en heeft ongeveer tien leden. 

“Niet iedereen komt elke keer”, vertelt Carel. “Wel zijn we een heel open 

groep naar elkaar. We kunnen superserieus zijn, maar maken graag een 

geintje tussendoor. We gaan soms best scherp met elkaar om, waar-

door we altijd wel mooie discussies hebben. Maar we laten elkaar in de 

waarde. Het gaat hier om het gesprek met elkaar.”

TEKST: WESSEL VAN HOUDT

Team Veenendaal 1

‘Petrus ging met berouw naar Jezus, 
Judas niet’

‘We hebben mooie discussies 
met een geintje tussendoor’
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Sixty 
Fruits 
Een bedrijf waar ‘liefde wérkt’ 

Bob Houter startte de sociale onder-

neming Sixty Fruits. In deze Arnhemse 

werkplaats restaureren mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt 

meubels uit de jaren zestig. Ze komen 

hier tevens met God en geloof in  

aanraking, want Bob en zijn vrouw 

Gisela willen open, ontspannen én 

duidelijk zijn over de christelijke 

identiteit. “Het gaat soms nog best 

schutterig”, erkent Bob. “We zijn 

lerende, maar op mijn werk wil ik net 

zo vrij en gemakkelijk over geloofs-

zaken kunnen praten als dat ik thuis 

zou doen.” 

TEKST: GEA GORT

BEELD: WILLIAM MOORE EN GEA GORT
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Zakelijke aanpak
In deze werkplaats wordt niet 

zomaar wat geknutseld aan meu-

beltjes. De kasten worden grondig 

gerestaureerd en vervolgens voor 

rond de duizend euro verkocht. 

Regelmatig komen klanten naar de 

werkplaats, maar een groeiend deel 

wordt verkocht via de website van 

Sixty Fruits. Meubels worden vooral 

ingekocht in Engeland en in een 

vrachtwagen steken medewer-

kers én deelnemers regelmatig het 

Kanaal over om tweedehands  

meubels in te slaan. “Daar is de 

markt nog niet zo oververhit als in 

Nederland.” 

Deze handel voorziet in driekwart 

van de inkomsten, onder andere 

voor de salarissen van de vijf mede-

werkers (3 fte’s): chef werkplaats, 

begeleiders, verkoper en marketing-

manager. De overige 25 procent  

aan inkomsten komt binnen door 

vergoeding van de overheid voor 

activerend werk. En soms een per-

soonlijk gebonden budget (pgb) van 

de acht tot vijftien deelnemers. De 

meeste deelnemers werken hier een 

half jaar. “Het zijn mensen die vaak 

in benarde situaties zitten. Denk 

aan migranten die bezig zijn om de 

taal te leren of om een andere reden 

een afstand hebben tot de arbeids-

markt”, vertelt Gisela en vervolgt, 

terwijl ze naar iemand wijst die 

geconcentreerd aan het schuren is: 

“Onze buurman die in een burn-out 

zit, werkt hier nu ook. Hij vindt dit 

een fijne plek.”

Designstoel - een
wonderlijk verhaal        
“Dit is de Lotus stoel uit de jaren 

zestig van designer Rob Parry”, wijst 

Bob. Hij vervolgt trots en met 

warmte in zijn stem: “Wij hebben de 

rechten om die te maken.” Dan volgt 

het wonderlijke verhaal over hoe 

Sixty Fruits de rechten kreeg: “In 

januari 2018 had iemand in onze 

gemeente een profetie dat God ons 

een beschermd product zou geven 

en dat we dat product wereldwijd 

op de markt zouden gaan zetten. 

Drie maanden later maakte ik een 

orderbon voor een mevrouw die in 

onze winkel een kast had gekocht. 

Ze noemde haar naam: ‘Parry’. Ik 

viel om van verbazing, want het was 

al jarenlang mijn wens om deze 

mooie stoel te kunnen maken. Ik 

ben er ook achteraan geweest, 

maar het lukte destijds niet. En nu 

stond de dochter van Rob Parry hier 

voor me in onze werkplaats! 

Ik vertelde haar over mijn interesse 

in de stoel en ik hoorde dat ze net 

die dag ook met een andere partij 

Het bedrijfsmatige gaat Bob gemakkelijk af. Hij was 

ondernemer in metaalbewerking, bedrijfsadviseur en 

interim-directeur bij een aantal bedrijven. In 2009 kreeg 

hij de verantwoordelijkheid om een bedrijf in zonnepa-

nelen in Kenia op te zetten. Dat bedrijf loopt nog steeds 

goed; 130 werknemers produceren 100 duizend pane-

len per jaar. “In Afrika is zakendoen een uitdaging. Maar 

het ging allemaal verbazend gemakkelijk.” Vervolgens 

kreeg hij het idee om in Nederland samen met partners 

een investeringsbedrijf met langetermijnvisie op te rich-

ten. Hoewel ook dit goed liep, ging het bij Bob na een 

tijd wringen. “Het was een gezonde en gedegen manier 

van investeren, maar ik wilde explicieter God en geloof 

in mijn dagelijks werk kunnen integreren.” 

Wat wil God?
Het Keniaanse avontuur beleefde Bob als een gepla-

veide weg, alsof God aan de bestuurstafel zat en alle 

puzzelstukjes perfect in elkaar liet vallen. Deze periode 

was anders; het was zoeken en aftasten. Intussen werd 

de innerlijke vraag dringender: ‘Wat wil God? Hoe zou 

een bedrijf hier in Nederland eruit kunnen zien? Op een 

middag in 2014 zaten Bob en Gisela hierover te brain-

stormen. Wat speelde er? Wat zagen ze om zich heen en 

wat waren hun interesses, zoals vintagemeubels? Ze 

baden samen, pakten een groot blad met stift en begon-

nen aan een mindmap. “We knoopten alles aan elkaar; 

er ontstond chemie en we zeiden tegen elkaar: ‘We gaan 

het doen!’ De naam Sixty Fruits was snel gevonden: 

meubels uit de zestiger jaren en veel vrucht willen dra-

gen.” Gisela pakt een kopie van de mindmap erbij en 

vult aan: “’Liefde wérkt’ werd de slogan. Alles wat we 

toen opschreven, zijn we nu aan het doen.” 

Ze begonnen en hadden een kader, maar nog geen hel-

der plan. Op het gebied van sociale regelgeving viel er 

veel te leren, en de dagelijkse betrokkenheid van Bob 

bleek nodig te zijn om de visie en waarden zeker te stel-

len: “Ik deed het er eerst bij, anderen hadden de dage-

lijkse leiding. Van het team werkers was de helft chris-

ten en de andere helft niet. Dat werkte niet met wat wij 

voor ogen hadden en het leidde tot een breuk. 

Uiteindelijk ben ik er zelf ingestapt om het team 

opnieuw op te bouwen met mensen die zich volledig in 

onze visie kunnen vinden.” 

“We knoopten alles aan elkaar;  
er ontstond chemie en we zeiden  

tegen elkaar: ‘We gaan het doen!’”

“Onze buurman die 
in een burn-out zit, 
werkt hier nu ook. 

Hij vindt dit een
fijne plek.”
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Hoewel hier bedrijfsmatig wordt gewerkt en er mooie 

producten worden geleverd, staan efficiency en pro-

ductie niet centraal, maar de mensen. Zo zijn deelne-

mers die in een integratietraject zitten, weleens met 

hun gedachten bij hun problemen. Maar het schuren 

van de kasten is precisiewerk. Als je min of meer gedach-

teloos te lang op het dunne fineer schuurt, ga je erdoor-

heen en verpest je de kast. “Ik heb geduld geleerd. Het 

gaat hier om een ander doel: om de mens en Gods liefde 

voor hen.” 

Jezus centraal
“We hebben de keuze gemaakt om Jezus centraal te 

stellen in de onderneming. Dit uitgangspunt hebben we 

bewust zo neergezet — ook als bescherming voor 

mezelf. Want ik wil erop aangesproken worden. Ik leer 

hier veel, want de menselijke zwakte die ik om me heen 

zie, herken ik bij mezelf, waardoor ik Gods genade zelf 

ook meer ervaar.” 

Op de vraag of ze problemen ondervinden met hun mis-

sionaire insteek binnen een overwegend seculiere 

samenleving, reageert Bob: “De ambtenaren die deel-

nemers naar ons doorverwijzen, kennen onze christe-

lijke identiteit, maar waarderen de goede sfeer die hier 

heerst. Het sorteert zich ook vanzelf uit, want je trekt de 

mensen aan die ervoor open staan. Bij sollicitaties van 

medewerkers in ons team kan het wel lastig zijn. Zo 

hadden we een sollicitant die aan al onze wensen vol-

deed, maar die we toch niet aannamen, omdat zij zich 

niet in onze visie kon vinden. Zij kan zich beoordeeld 

voelen en dat vind ik wel een lastig element. Maar we 

willen er geen grijze pap van maken; we hebben geko-

zen voor een missionaire instelling. Dat is ons DNA. Ik 

sta volledig achter de radicale en duidelijke keuze om 

Jezus hier centraal te stellen.” 

Meer sociale ondernemingen 
waar ‘het evangelie wérkt’
Bob vertelt eerlijk over de leerprocessen. In het gesprek 

weerklinkt de status die hij had, maar die ook beperkt 

was en vaak leeg voelde. En dan zijn er de bijzondere 

cadeaus, de designstoel, maar ook een werknemer die 

een vet salaris achterlaat omdat hij bij Sixty Fruits wil 

werken. Op een nuchtere manier, straalt het enthousi-

asme over het geheel van Bob af. Hij zou willen dat er 

veel meer sociale ondernemingen met duidelijk christe-

lijk signatuur in Nederland komen, en wil zich daarvoor 

inzetten. 

Intussen heeft Gisela in Arnhem een learning commu-

nity geïnitieerd, met als doel christelijk sociaal onder-

nemerschap te bevorderen in hun regio. “Mensen erva-

ren een plek als deze als een warm bad”, is haar ervaring. 

“Het biedt veiligheid en ruimte, waardoor gesprekken 

over moeilijke situaties spontaan kunnen ontstaan. We 

kunnen met elkaar praten over pijnlijke relaties, bittere 

gevoelens en de kracht van vergeving. We zien dat het 

evangelie wérkt!” 

zou gaan praten over het verkopen van de auteursrech-

ten. We zijn nog bij de 93-jarige designer langs geweest 

en uiteindelijk gunden ze ons de rechten, omdat  

de familie zich kon vinden in onze doelstellingen. 

September 2018 verkregen we de rechten, de eerste 

stoelen zijn gemaakt en voor het publiek verkrijgbaar. 

Voor mij is het ook als een persoonlijk cadeau van God, 

want ik beleef ontzettend veel plezier aan het maken 

van deze stoel.” 

Een andere kijk op succes 
De stoel was een grote opsteker, maar het volgen van 

God heeft wel een prijs, ervaart Bob. “Je stapt uit het 

maatschappelijke succes. Dit is geen grote social enter-

prise. En als ik denk aan het investeringsbedrijf wat ik 

mede heb opgestart en waar nu miljoenen in rondgaan, 

dan kan het soms wringen om in een kleine, onbedui-

dende werkplaats te werken.” Het vraagt om op een 

andere manier naar succes te kijken. 

Learning Community Social 
Entrepreneurship Arnhem
Gisela komt regelmatig met anderen bij  

elkaar die in de regio Arnhem actief zijn  

rondom sociaal ondernemerschap. 

De Learning Community onderzoekt 

regionale noden en kansen, wisselt 

kennis, ervaring en netwerk uit.“We hebben de keuze gemaakt 
om Jezus centraal te stellen 

in de onderneming.”
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ADVERTENTIES

€375,-
LIDMAATSCHAP

BASIS

1-3 FTE€750,-
LIDMAATSCHAP

EXTRA

> 4 FTE

€1000,-
LIDMAATSCHAP

All-in

Word lid van CBMC

Wij bieden 4 pakketten aan. Kies 

jij voor het All-IN lidmaatschap 

pakket dan mag je van al onze 

landelijke diensten gebruik maken 

zonder extra kosten. Denk hierbij 

aan onze events, workshops én de 

NIEUWE Training Transformational 

Leadership (t.w.v. €499).

Of kies een ander pakket en geniet 

van diverse kortingen.

Als je lid wordt van CBMC 

investeren  we in jouw leven en 

investeer jij in anderen. 

Voor meer informatie:

www.cbmc.nl

www.cbmc.nl/lidmaatschap

CBMC is een missionaire beweging van 

en voor ondernemers. CBMC wil zaken-

mensen  helpen Jezus te vinden, volgen 

en te verkondigen en daarmee te bouwen 

aan ondernemingen die het licht van Gods 

Koninkrijk laten zien.

Meer dan duizend ondernemers maken deel 

uit van dit netwerk. Zij trekken samen op 

en leren en beleven met elkaar hoe geloof 

handen en voeten krijgt in het bedrijfsleven. 

Voor zeer velen is CBMC levensveranderend 

geweest. Doe je ook mee? Lid worden kan al 

vanaf €195 per jaar.

Als lid van CBMC:

� Heb je een warm hart voor de missie van CBMC en 

ondersteun je deze

� Maak je deel uit van een van de 100 lokale teams

� Bouw je mee aan het Koninkrijk in en door de business

� Leer je hoe geloof en werk één werkelijkheid is

� Deel je geloof en kennis

� Breid je je netwerk uit en leer je van medeondernemers

� Kun je kwetsbaar zijn en krijg je ruimte om te groeien

� Kun je terugvallen op een uitgebreid netwerk, zowel 

praktisch als geestelijk

Activiteiten 

� Alpha-Business

� Training Transformational Leaderschip 

� Stilteweekeinden voor mannen en vrouwen

� Magazine Business Contact

� Wekelijkse overdenking over geloof en werk (eMeal)

� Bedrijfsbezoeken

� Regio-events

� Workshops

� Inspiratieavonden

� Nieuwjaarsevent

€195,-
LIDMAATSCHAP

ZZP

Leidsevaart 25

2161 AS  Lisse

Postbus 109 

2160 AC  Lisse

T 0252 - 41 29 46

E info@awgroep.nl

www.awgroep.nl

AW Groep is een dynamisch bedrijf dat werkzaam 

is in de grond-, weg- en waterbouw, betonbouw, 

groenwerken én levering en verhandeling van 

bouwstoffen. Wij willen betekenisvol zijn door bij 
te dragen aan een meer sociale gezondere 

leefomgeving. Daarbij hebben we aandacht voor 
mens én natuur. Onze kernwaarden AANDACHT ▪ 
AMBITIE ▪ ANDERS geven richting aan onze 

manier van denken en werken. Klantgerichtheid, 
kwaliteit en transparantie staan hierbij centraal. 
Onze mensen denken in mogelijkheden en helpen 
de klant bij het realiseren van zijn ambities.

AW Groep bestaat uit:

Wij conformeren ons aan de 

Duurzame Ontwikkelingdoelen 

van de VN. Meer info vindt u op:

www.awgroep.nl/sdg

Samenwerken 
is onze sleutel 
tot succes

RYANO
Logistics & Projects

Ryano Moerdijk

      +31 168 388 510

      sales@ryano.nl 

      www.ryano.nl

T:

E: 

W:

Ryano Porto

      +31 1 229 966 264

      projects@ryano.pt 

      www.ryano.nl

T:

E: 

W:

Ryano Lisbon

      +31 1 937 813 971

      office@ryano.pt 

      www.ryano.nl

T:

E: 

W:

Future in Logistics

Because your business matters!

JOURNEY

PURPOSE

TO

Sociaal enterprise met ambitie zorgt voor 

circulaire werkomgevingingen door (eigen) 

kantoormeubilair te refurbishen en 

OPnieuw! te gebruiken.

www.opnieuw.nl
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‘Ik was niet bezig met impact, 
maar met mezelf’

Algemene Ledenvergadering 

Bent u kijker 
of ziener?

Een man ziet in een bos een houthakker die zich in  
het zweet werkt om een boom om te zagen. De man 
vraagt de houthakker wat hij doet. “Ik moet deze 
boom voor vanavond omzagen”, klinkt het. De man 
zegt: “Maar die zaag is helemaal bot! Scherp hem 
even aan, dan ben je sneller klaar.” “Nee,” antwoordt 
de houthakker, “ik heb geen tijd om hem aan te  
scherpen: die boom moet vandaag om!”

De eerste sleutel
Na een persoonlijke strijd ervoer hij 

Gods adem en kwam een enorme 

rust over Van Meerveld. Een rust die 

niet meer wegging. Nu helpt hij 

anderen impact te maken. Hiervoor 

zoekt hij de gaven van elk mens. De 

impactmakers, zoals hij ze noemt. 

Geïnspireerd op Romeinen 12, 

onder meer vers 6: leiderschap, 

intuïtie, helpen, barmhartigheid, 

ontwikkelen, geven en aanmoedi-

gen. “Ga niet slapen voor je weet 

welk pakketje gaven er op jou rust. 

En ga zien wat de ander heeft. Dan 

gaan dingen stromen.”

5 lenzen van God
Om te zien nam hij de aanwezigen 

mee in de vijf lenzen die hij uit Efeze 

4 vers 11 haalt. Voor het bedrijfs-

leven noemt hij de lenzen: organi-

satiegericht, visiegericht, marktge-

richt, mensgericht en kennisgericht. 

Voor christenen praat hij over de 

lens van de apostel, profeet, evan-

gelist, herder en leraar. “Ik geloof 

dat je iets mág zien van God. Je 

krijgt die lens. Ieder team/directie 

moet alle vijf lenzen hebben. Zonder 

de lenzen is je bedrijf niks.”

Lens en gave maken 
uniek
“De seculiere wereld kijkt alleen. Wij 

hebben het vermogen om te zíen, 

dwars door alle omstandigheden 

heen. De lens in combinatie met je 

gave maakt iedereen uniek. Rust 

dus niet voor je je door God gegeven 

karaktergaven weet. En wees je 

daarna bewust van de lens waar-

door God je dingen laat zien. Ga 

daarin wandelen. In Efeze 4 en 

Romeinen 12 staan de voorwaarden 

om hierin te wandelen.” 

‘Wees je bewust van de lens 
waardoor God je dingen laat zien’

Coby Hollander deelde boven-

staande verhaal in mei tijdens de 

jaarvergadering van CBMC. Haar 

boodschap: “Hou de zaag scherp. 

Hou elkaar scherp. Zoek hiervoor 

CBMC teams.” De CBMC-voorzitter 

vertelde ook hoe de organisatie 

zichzelf aanscherpt met extra  

mankracht voor vormgevingswerk 

en voor ondersteuning van leden, 

CBMC teams en directeur Wim Kater. 

Waar doet ú het voor?
Vervolgens deelde Jan van Meerveld 

sleutels tot transformerend leider-

schap met de aanwezigen. “Wij heb-

ben Koninklijke kracht. Ik geloof dat 

u en ik gemaakt zijn om impact te 

maken in de wereld.” Hij riep ieder-

een dan ook op zichzelf af te vragen: 

‘Waar doe ik het voor?’ Zelf runde hij 

negen jaar een helikopterbedrijf, 

werd hij in 2004 Ondernemer van 

het Jaar en kon hij zijn zaak voor 

veel geld verkopen. Maar hij ont-

dekte dat zijn bedrijf ‘ik’ was, zijn 

identiteit. “Ik was niet bezig met 

impact, maar met mezelf. En … ik 

kon ‘ik’ toch niet verkopen?”

 

Over Jan van Meerveld 
Jan runt Keys, een bedrijf dat 

per sonen en bedrijven bege-

leidt vanuit vijf unieke motiva-

ties (Key Drives) en zeven 

gaven (Key Gifts). Ieder mens 

bezit enkele van beide en de 

kunst is om die te ontdekken. 
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2-daagse training
De 2-daagse training wordt regelmatig gebruikt als turnaround- 

strategie. Het trainersteam bestaat uit toonaangevende leiders 

die ervaren zijn in het ontwikkelen en verfijnen van relationele 
kwaliteiten en bedrijfsvoering.

VERWACHTE UITKOMST
•	 Identificeren	en	verwijderen	van	individuele-	en	teambelemmeringen	

•	 Identificeren	van	belemmeringen	in	persoonlijke	groei	en	het	 

begrijpen	van	de	onderliggende	oorzaken

•	 De	tools	verkrijgen	om	“agents	of	change”	te	worden

•	 Een	nieuwe	leiderschapsstijl	ontwikkelen	in	persoonlijke	en

	 professionele	invloedsferen

•	 Bedrijven	transformeren	op	gebied	van	werknemers,	teams,

	 partnerships,	bestuur	en	andere	gebieden

•	 Met	als	resultaat	betere	relaties,	meer	omzet	en	winst!

www.cbmc.nl/leadership

ONDERWERPEN
•	 Functionele	grondslag	van	de	kernactiviteiten	van	het	bedrijf
•	 Verbeteren	van	werknemersverhoudingen
•	 Definiëren	van	organisatiemodellen
•	 Het	verschil	begrijpen	tussen	groei	en	instandhouding	van	omzet
•	 Vermindering	en	preventie	van	hoog	personeelsverloop
•	 Overwinnen	van	persoonlijke	en	organisatorische	belemmeringen
•	 Delegeren	en	‘in	de	kracht	zetten’
•	 Karakteristieken	van	een	productief	team
•	 Omgaan	met	moeilijke	collega’s	en	klanten
•	 Organisatieontwikkeling
•	 Begrijpen	van	de	verschillende	dynamieken	van	verandering
•	 Het	maximaliseren	van	effectiviteit	tijdens
•	 een	cultuurverschuiving
•	 Organisatiedoelen	overeenstemmend	maken
•	 Herstructureren	voor	groei
•	 Ontwikkeling	sociale	vaardigheden
•	 Relatiemanagement
•	 Effectieve	communicatievaardigheden
•	 Teambuilding	voor	het	behalen	van	doelstellingen

DOELGROEP
CEO’s,	executives,	managers,	werknemers,	ondernemers,	bedrijfsleiders	
en	leiders	binnen	NGOs	en	de	overheid.	Dit	is	voor	iedereen	die	graag	
wil	weten	hoe	je	belemmeringen	opspoort,	identificeert	en	aanpakt.	
Het	gaat	om	persoonlijke-,	gezins-,	team-,	organisatie-,	nationale-	en	
systematische	belemmeringen	die	positieve	verandering	tegenhouden.	
Het	weghalen	van	deze	belemmeringen	geeft	transformatie	een	kans	en	
moedigt	gezonde	vertrouwensrelaties	aan	om	te	groeien	wat	resulteert	
in	een	verbeterde	moraal,	toegenomen	productiviteit,	blijvende	 
winstgevendheid	en	culturele	verandering.

TESTIMONIALS
“Onze	medewerkers	kwamen	van	gedrag	af	wat	 
hen	tegenhield	om	productief	te	zijn.”

“Als	resultaat	van	deze	training	zijn	onze	leiders	
bemoedigd	en	bereid	om	anderen	in	hun	kracht	te	
zetten,	hun	eigen	ego	zit	niet	langer	meer	in	de	weg.”

“Dankzij	de	training	heeft	ons	bedrijf	50%	meer	groei	
in	opbrengst	en	onze	werknemers	zijn	productiever,	
genieten	meer	van	hun	werk	en	privéleven.”

“Wij	zijn	beloond	met	de	‘Better	Business	Bureaus	
2006	Torch	Award’	voor	economische	ethiek	dankzij	
de	trainingprogramma’s	die	werknemers	helpt	om
beproefde	ethische	waarden	uit	te	dragen.”

“Ons	bedrijf	is	in	1	jaar	gegroeid	van	3,7	M	naar	7,2	M.	
Zonder	de	training	zou	ons	bedrijf	zijn	ingestort.”

“Een	afdeling	die	onlangs	de	training	heeft	gevolgd,	
was	binnen	een	maand	meer	winstgevend	dan	al	de	
acht	maanden	daarvoor.”

Tiemen Fahner is ondernemer en transformationeel 

leider die gepassioneerd is om mensen hun 

potentieel te laten ontdekken en volledig te benutten. 

Hij heeft ruim 20 jaar ervaring als senior executive 

en programmamanager binnen Shell. Hij is bedreven 

in het bouwen van organisaties en heeft grondige 

kennis van het ontwikkelen van nieuwe producten, 

concepten en diensten. Zijn kracht ligt in het 

adviseren van teams met als doel gezonde relaties en 

hoge prestaties.

Monique Fahner is ondernemer met een hart voor 

economische gerechtigheid.

Als politicoloog constateerde zij dat wanneer politiek 

gezien niets mogelijk is, ondernemers een uitkomst of 

oplossing kunnen bieden. Zij mobiliseert en inspireert 

ondernemers om blijvende transformatie te brengen 

in de samenleving. Haar kracht ligt in innovatie, 

improvisatie en het volharden om creatieve 

oplossingen te realiseren

in complexe situaties.

www.lydiaconnect.com/transformational-leadership

aanmelden training:

Ook lid worden 

van CBMC? 

Dit kan al vanaf

€195,- (zzp-pakket)

cbmc.nl/lidmaatschap

Dat leek me wel wat: 

meedoen aan een  

training om trans-

formatie te brengen. 

Daarom volgde ik  

met een aan tal leiders van CBMC op  

29 maart en 5 april de ‘try-out’ van de 

TL Training onder leiding van Tiemen 

en Monique Fahner.

De training gaat over leiderschap en 

verandering. Hoe word je een goede  

leider, die mensen of organisaties op 

een positieve manier naar een hoger 

niveau brengt? Hoe doorbreek je een 

cultuur van angst? Zomaar een paar 

belangrijke thema’s. 

Ik vond het geweldig inspirerend en heb sleutels  

ontvangen om verandering te brengen in mijn werk, in 

werk gerelateerde relaties en ook in persoonlijke rela-

ties. En het mooie is: de principes uit deze training 

komen rechtstreeks uit de Bijbel. Dat betekent dus dat 

ze werken! Overigens is de training ook heel toegan-

kelijk en praktisch voor niet-christenen. Het helpt je om 

de wijsheid van God praktisch te maken op de werk-

vloer en elk ander gebied van je leven.

Voor mij persoonlijk sprong het onderdeel ‘bubble  

jumping’ eruit. Veel mensen zitten vast in zogenaamde 

‘bubbels’: een overzichtelijke, comfortabele situatie die 

je perfect onder controle lijkt te hebben. Maar om echt 

verder te groeien, zul je die bubbel moeten verlaten. Net 

als Petrus, die werd uitgenodigd om uit de boot te stap-

pen en over het water naar Jezus te lopen. Het verlaten 

van je bubbel is doodeng, maar als je niet ‘jumpt’, gaat 

er weinig veranderen. Heel herkenbaar voor mijn eigen 

leven. Ik ga er zeker iets mee doen!

Bij veranderingen helpt het als je maatjes hebt die je 

bemoedigen en ook weer moed in spreken als je van je 

pad dreigt af te gaan, de zogenaamde ‘bumper bud-

dies’, die je weer in de juiste richting ‘bumpen’.

En hoe zijn we goede leiders? Het doel van een leider  

is om zichzelf te geven en bereid te zijn om dingen op  

te geven ten behoeve van de mensen die hij leidt en 

anderen te ‘empoweren’. Dan ontstaat er een krachtig 

team.

Veel dingen uit de training weet ik eigenlijk wel, maar ik 

heb sleutels ontvangen om het te gaan doen en stappen 

te zetten. Nu aan de slag! 

Ben je een leider en wil je verandering voor jezelf of voor 

je team? En weet je niet goed hoe je dit moet aanpak-

ken? Dan zou ik zeggen: doe mee aan deze training.  

Het helpt je echt verder! 

Transformational 
Leadership Training

BIJDRAGE VAN

ANNEMIEKE HULSBERGEN

Ondernemen in het Licht

€199,-
€300,- KORTING

LIDMAATSCHAP EXTRA:

TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP

DOOR LYDIA CONNECT

UITKOMST

1. Gemeenschappelijke
    cultuur ontwikkelen
2. Snel problemen
    oplossen

EFFECT

A. Onderling vertrouwen
     en verbondenheid
B. Behalen van veeleisende
     doelstellingen

OUTCOME

€299,-

LIDMAATSCHAP

BASIS:

€200,- KORTING

€399,-

LIDMAATSCHAP

ZZP

€100,- KORTING

GRATIS
VOOR ALL-IN 

CBMC LEDEN

Lydia Connect verzorgt voor CBMC de training Transfor-

mational Leadership (TL). TL is een unieke training met als 

doel verwijderen van belemmeringen en het creëren van 

eenheid en rolduidelijkheid. De training zet leiders in hun 

kracht om hun capaciteit, relaties, winst en doelstellingen 

te maximaliseren. De TL-training is zeer interactief en  

ervaringsgericht. Doe ook mee!

Aanmelden? www.cbmc.nl/leadership

Data Training juni
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar  

voor de training van 21 en 28 juni!

Meld je aan via info@cbmc.nl

Data Training september
13 en 20 september
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Bezoek ook een van de groepen. Ook lid worden? www.cbmc.nl/lidmaatschap

NOORD HOLLAND    

TEAMLEIDERS

Amsterdam John Olsen - john@olsen.nl

Asger Butt - asger@sphadvocaten.nl 

Amsterdam (English) Mike Wright - cmwright316@gmail.com

Nieuw-Vennep 1 René Enthoven - rene@enmaco.com

Robert-Jan Jansen - rj.jansen@werkreturn.nl

Michiel Santman - michielandersdenken.nu

Huizen Henk Rebel - hrebel@tibrebel.nl

Weesp/Loenen - Wim Bos - wim@wimbos.nl

    

ZUID HOLLAND    

REGIOLEIDER

Zuid-Holland midden vacature

Zuid-Holland zuid Wilfred Veldstra - veldstra@lamsma-veldstra.nl

Zuid-Holland Drechtsteden Jaap Goedegebuur jaap@smyler.nl

Zuid-Holland Steden Regioleider 

TEAMLEIDERS

Rijnsburg Henk Wiggers - wwp@hetnet.nl

Zuid-Holland West 

Den Haag Richard van den Hout - richard@innodec.nl

Erik Schimmel - hetdecor@filternet.nl

Delft Willem van der Voet - vandervoet@advocatendelft.nl 

in oprichting

Zuid-Holland Midden

Boskoop Dick de Bruin - dickdebruijn@kpnmail.nl

Gouda Niek de Jong - niek@niekenesther.nl

Nieuwerkerk a/d IJssel Chiel van der Kooij

chielvdkooij@gmail.com

Waddinxsveen 1  Rien van Beuzekom 

rienvanbeuzekom@solconmail.nl

Waddinxsveen 2  Jan Oudijk - janoudijk@hotmail.com

Waddinxsveen 3 Arthur de Pater -

waddinxveen@woningkeurwaddinxveen.nl

Zevenhuizen Arno Koole - arno.koole@compaqnet.nl

Benthuizen Peet de Bruin - pcwdebruin@casema.nl

Hazerswoude-dorp Ron Nieuwhof - ron@s-en-r.nl

Moerkapelle 1 Piet van Ommeren - ommeren@xs4all.nl

Moerkapelle 2 André Smaal - a.smaal@sonatural.nl

Moerkapelle 3 Aarnout Lindhout - aarnout.lindhout@hetnet.nl

Moerkapelle 4 Jan Oosterom - jan@kwekerijlijntje.nl

Moerkapelle 5 Arno Heijboer - arno.heijboer@gmail.com

Moerkapelle 7 Jan van de Knijf - janvanderknijff@live.nl

Moerkapelle 8 Roald van Genderen - r.genderen@kpnplanet.nl

Moerkapelle 9 Jakob-Jan Smaal - jakobjansmaal@hotmail.com

Moerkapelle 10 Frederik Lips - frederik_lips@hotmail.com

Zuid-Holland Zuid

Alphen a/d Rijn Arjan Hulsbergen - hulsbergen@hpadvocaten.nl

Groot Ammers Kees de Zwart - kees@vanderperk.nl

Hardinxveld-Giessendam Jan Pieter Teeuw -

janpieterteeuw@hetnet.nl

Leerdam Hans Rietveld - hans@hansrietveldagrarischadvies.nl

Rotterdam Roelien van Stenis - vanstenis@upcmail.nl

Middelharnis Karel van Holten - karel@van-holten.com

Dordrecht Wilfred Veldstra - veldstra@lamsma-veldstra.nl

NOORD BRABANT & LIMBURG    

REGIOLEIDER

Sytse van Heijst - sytse.van.heijst@home.nl

TEAMLEIDERS

Heusden en Altena Evert van de Kamp - edwi@hetnet.nl

Noord-Brabant  Tilburg (Berkel Enschot)

Sytse van Heijst - sytse.van.heijst@home.nl

    

ZEELAND    

TEAMLEIDERS

Goes Leendert Geelhoed - geelhoeden@kpnmail.nl

    

STEDEN    

REGIOLEIDER

Kees Vlot - kvlot@krbcommunicatie.nl

BELGIE    

TEAMLEIDER

Rijkevorsel (2310) Jan van der Velden -  

jan.van.der.velden@telenet.be

    

BRANCHETEAM 

RTT FOOD 

Aart Hak - aart@ifpholland.nl

RTT TRANSPORT

Weesp Max Veenstra - max@mnvtransport.nl

RTT DGA

Pieter van der Kwaak - pvdk@lansigt.nl

VROUWENNETWERK 

Coby Hollander - coby@dehollandseprofessional.nl

Vrouwennetwerk Midden-Nederland   

Marle-Louise Horst-Donatz - mlhd@topview.nl

Vrouwennetwerk RTT Directeuren    

Gerrie Boeve - g.boeve@noordersluis.nl

SENIOR      

Midden-Nederland Dirk Romeijn - midi.romeyn@chello.nl

Putten Wim Kombrink - wkombrink@solcon.nl

Friesland Auke Timmermans -- aukesake@upcmail.nl

Zwolle Wim Eikelboom - wimeikelboom@planet.nl

AFTERALPHA 

Soest Kees Lugten - mclugten@xs4all.nl

Scherpenzeel Gijsbert van Sijpveld - gg.vansijpveld@hetnet.nl

Nijverdal Arjan Letink - letink@online.nl

DIVERSEN IMPACT NETWERK 

Sven Leeuwestein - directeur@impactnetwerk.nl

DIVERSEN EUROPARTNERS

Wouter Droppers - wouter.droppers@europartners.org

GELDERLAND    

REGIOLEIDER

Gelderland Zuid Veluwe Roel Slaa - rslaa@vanmanen.nl

TEAMLEIDERS

Gelderland Noord-West Veluwe 

Apeldoorn René Petri - renepetri@petrimanagement.nl

Elburg Eugene Romijnders - kantoor@romijndersadvies.nl

Harderwijk/Ermelo Evert Polinder - info@solidusmeubelen.nl

Nunspeet Pieter Verdouw - info@keesverdouw.nl

Putten Rein van Woerden - rein@beloofdeland.nl 

Epe/Vaasen Lucas Tessemaker - lucas.tessemaker@hetnet.nl

Hattem Carianne Ros- van Dok - carianne@totalbalance.nl

Gelderland Zuid Veluwe 

Kootwijkerbroek Wout Davelaar - 

w.davelaar@davelaaroliehandel.nl

Terschuur Gert van Putten - gvanputten@zonneeifarm.nl

Barneveld Roel Slaa - rslaa@vanmanen.nl

Voorthuizen Ton Veldhuizen - ton@ilomarjo.nl

Wekerom Jan van de Haar - jandicky@solcon.nl

Gelderland Zuid-Oost 

Arnhem Fred Rietveld - rietveld.interim.finance@planet.nl

Kesteren Armand Gimbrére - erkenraet@planet.nl

Vorden Ronald Kuyper - ronald.kuyper@gmail.com

Winterswijk Erik Grevers - egrevers@tolkamp-keukens.nl

Winterswijk Aafke van Deelen - info@aafkevandeelen.nl

    

FLEVOLAND en Noord-Oost Polder   

TEAMLEIDER

Luttelgeest Dirk Klaver - dirk@k4architecten.nl

Tolbeek Klaas Quist - klaasquist@ministrare.nl

    

UTRECHT    

TEAMLEIDER

Amersfoort 1 Leen Lievaart - ba@crowncompanies.nl

Amersfoort 2 Jan Weerd - info@mozaiek-travel.nl

Soest Cees Lugten - mclugten@xs4all.nl

Breukelen/Maarssen Martin Noordzij - martinus.noordzij@ing.nl

De Bilt Piet Hopman - piet@adbumis.nl

Houten Joost de Waal - mail4joost@gmail.com

Veenendaal 1 Carel Doornenbal - carel@empas.nl

Veenendaal 2 Sietze Ketelaar - sietze@dissel-development.nl

Veenendaal 3 Gert  de Fluiter - gert@famdefluiter.nl

Veenendaal 4 Gerard van Barneveld - gvbarneveld@gmail.com

Woerden 1 Gunnar Matse - matse@ziggo.nl

Woerden 1 Sjaak de Koning - s.de.koning@revicon.com

Woudenberg/Scherpenzeel Gijsbert van Sijpveld - 

gg.vansijpveld@hetnet.nl

Utrecht (Englisch) Jerry Everett - jerryeverett@gmail.com

Contactpunten

Magazine uit? Geef ‘m door aan iemand die BusinessContact nog niet kent!

GRONINGEN   

Siddeburen Klaas Boer • klaas@Curios.Coach

FRIESLAND    

REGIOLEIDER    

Rienk Brouwer rienk@bbbv.nl

Andries Miedema andries.miedema@miedemahout.nl

TEAMLEIDERS   

Drachten in oprichting 

voor meer info andries.miedema@miedemahout.nl 

Heerenveen/Sneek Harry Jorritsma 

info@kittechniekjorritsma.nl  

Leeuwarden 1 Ewout van Halteren - 

ewoutvanhalteren@gmail.com

Onno Wendelaar Bonga - onnowb@ewald.nl

Leeuwarden 2 Stefan v/d Bert - stefan@unikwijnhuis.nl

Jetze Lont - j.lont@lont.nl

Workum Henk Brander - h.brander@burggraaff-bolsward.nl

Friesland RTT 1 Andries Miedema - 

andries.miedema@miedemahout.nl

Friesland RTT 2 Marco Kalmijn - marco@kalmijn.com

Klaas Zijlstra - k.zijlstra@klaas-zijlstra.nl

Friesland RTT 3 Drachten e.o.  

Siebe Swart - s.swart@dehaanlaw.nl

Gabe Taekema - gabetaekema@hotmail.com

Friesland RTT 4 Andries Miedema -  

andries.miedema@miedemahi.nl

Pieter Groen - pt8groen@gmail.com

OVERIJSSEL    

REGIOLEIDER 

Hil Herweijer - herweijer@notarisherweijer.nl

TEAMLEIDER

Kampen e.o. Dick Pieter  Poppen - 

poppe@poppe-advocatuur.nl

    

OVERIJSSEL | TWENTE

REGIOLEIDER   

Frank Weening - f.weening@dutch-blower.nl

TEAMLEIDER

Almelo Harro van Pijkeren - hvpw@hotmail.com

Rijssen Ruben van den Berg - ruben@logiquenijverdal.nl

Hetty Nijmeijer - rijssen@balans-coaching.nl

Twenterand  

Herman Bolte - info@boltegewasbescherming.nl

Wierden - Gerben Voortman - info@voortman bouw.nl

Wierden Damesgroep

Alinda van Ginkel-ten Brinke- alinda@topic-cc.nl

Zwolle Theo Poelman - theopoelman@transworldradio.nl

4342



AGENDA CBMC 2019

CBMC is verhuisd Wiltonstraat 36-40 | 1e verdieping

3905 KW Veenendaal | 085-488 36 40

info@cbmc.nl | www.cbmc.nl

JUNI
21 Training Transformational Leadership – dag 1    CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

27 Bedrijfsbezoek A&S VanCare Kolham

28 Training Transformational Leadership – dag 2    CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

 

SEPTEMBER
13 Training Transformational Leadership – dag 1    CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

19 Bedrijfsbezoek Officious  Papendrecht

20 Training Transformational Leadership – dag 2    CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

24 | 25 CBMC Kingdom at Work evenement – meer info volgt

 

 

OKTOBER
4 Workshop - Financieel Leiderschap in een dag    CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

11 Workshop  - Van jezelf houden als je faalt    CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

11 | 12 | 13 Stilteweekeinde Mannen Clarissen Klooster Megen

 

NOVEMBER      

22 | 23 | 24 Stilteweekeinde Vrouwen De Hezenberg Hattem

 

DECEMBER
13 | 14 | 15 Stilteweekeinde Mannen Clarissen Klooster Megen

 

 


