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Het was in de afgelopen zomerperiode  

dat ik liep te mijmeren over het woord 

‘rust’. Een woord dat we vaak combineren 

met de woorden vakantie, weekend, vrij. 

Tijdens onze heerlijke vakantie heb ik hier 

wat over gelezen en nagedacht... Je zou 

het van mij mogen kaderen in de woorden 

Koninkrijk en rust.

Tijdens het rijden naar onze bestemming kwamen de 

woorden uit Hebreeën 4:9-10 in mijn gedachten: “Er blijft 
dus een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie 

Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken 
gerust, zoals God van de Zijne.”

Lange tijd heb ik gedacht dat het hier ging over degenen  

die zijn overleden. Ik wil het niet uitsluiten, maar het is in 

ieder geval niet de eerste verklaring van de schrijver van de 

Hebreeën zelf. 

Het volk Israël bereikte het beloofde land, waar het een 

beloofde rust kon ontvangen. Maar door ongehoorzaam-

heid aan de stem van God hebben ze deze niet ontvangen. 

De belofte was niet ‘loos’, maar werd niet vervuld door 
ongehoorzaamheid. Wij missen de rust, niet door het niet 

houden aan geboden en principes in de eerste plaats, maar 

door het niet luisteren naar de stem van God. Positief 

geformuleerd: het luisteren naar de stem van God (Heb 4:7), 

is de sleutel van het ingaan in de rust van God. Dit is ook  

de sleutel voor Hebreeën 4:12, vaak uitgelegd als het 

geschreven Woord van God (de 66 boeken), maar de logos 

is meer: het is Jezus zelf, die spreekt. Het is verfoeilijk hoe 

vaak er getwijfeld wordt aan het spreken van God in het  

hier en nu. Niet zelden leidt dit tot vertwijfeling en onrust 

over God, Zijn leiding, liefde, genade, betrokkenheid op 

heel het leven. En dat onder het mom van vrome woorden. 

Geldt hier juist niet de waarschuwing (een van de zeer 

weinige) van Jezus uit Markus 8:15 voor het zuurdesem van 

de Farizeeën? 

Het spreken van God ontleedt opvattingen en gedachten 

van het hart. En dit leidt tot de rust waar Jezus zelf over 

spreekt (Mat 11:28). Religieuze opvattingen leiden tot  

druk, gevoelens van schuld, tekort en schaamte; afstand  

tot God, twijfel aan het werk van de Heilige Geest en meer. 
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Het luisteren naar de stem van God leidt tot  

rust, onderscheiding, juiste inschatting van situaties, 

heldere besluitvorming. 

Ongehoorzaamheid leidt tot onrust, dwalen (soms 

zelfs tot 40 jaar in de woestijn), maar ook tot een 

onvruchtbaar leven. Het houdt je concreet af van het 

bewerken van jouw beloofde land. En dit bewerken 

mag je doen vanuit rust. Rust: een gave van God, niet 

iets wat we verkrijgen door hard en constructief 

werken, om daarna in een paar weken op adem te 

komen. Rust is niet een mentaal iets in de eerste  

plaats, maar een hartsgesteldheid. Spreek Heer, ik 

luister en zal doen wat U spreekt. Dat is werken vanuit 

rust. Dat is komen onder het juk van Christus. Hij wil 

het samen met jou en mij doen. Over ontspannen 

werken gesproken…! 

Wil je weten hoe je dit concreet mag doen? Kom dan 

naar de ‘Kingdom at Work’ bijeenkomst op 24 & 25 

september, of naar de workshop ‘Gods stem verstaan  

in de business’ op 15 en 29 november.

12 • INTERVIEW
Voorwoord

WIM KATER
DIRECTEUR CBMC NEDERLAND
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TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN
FOTOGRAFIE: DANIËL VAN DE SLUIS

Maak God
verantwoordelijk 

Koop je een makreel, krijg je er meteen een zegen  

van de visboer bij. Iets waar je bij Volkert Muijs, visboer 

en voorganger, niet raar van op moet kijken. Hij draagt 

graag bij aan een gezonde geest in een gezond lichaam. 
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Bevrijding
Volkert's allereerste bevrijding was 

al op 16-jarige leeftijd. Eindelijk  
verlost van school, gaat hij bij zijn 

vader in de vishandel werken. Zijn 

vader zei altijd: “Als je niet meer 

naar school wilt, moet je je handjes 

laten wapperen.” Volkert besluit al 

snel zijn geluk als visboer op de 

markt te gaan beproeven en dat 

bevalt hem wel. 

Als Karoline in zijn leven komt, krijgt 

hij er een schoonvader bij die ook  

al visboer is. Volkert krijgt de kans 

om zijn bedrijf over te nemen en  

hij zegt ja. 

Breekpunt
Het zijn intensieve jaren voor 

Volkert. Hij draagt de verantwoor-

ding voor elf markten en heeft 
inmiddels ook een jong gezin. Het 

blijkt drukker te zijn dan dat zijn 

huwelijk aankan en ongemerkt 

belanden ze in een huwelijkscrisis. 

Volkert: “Het was maart 2006, ik was 

een weekend jagen met vrienden 

toen Karoline belde en zei: ‘Ik kan 
dit niet meer, ik wil scheiden.’ Voor 
mij was dat echt een breekpunt.” In 

de auto terug naar huis belandt 

Volkert in een file en vindt daarmee 
meteen de tijd om na te denken. 

Want waarom werkt hij eigenlijk zo 

hard? Dit is niet wat hij wil. 

Volkert: “Ik vroeg aan de Heer: ‘Wat 
heb ik fout gedaan?’ En God liet het 
zien. Mijn leven flitste aan mij voor-

bij en ik zag dat ik de verkeerde keu-

zes maakte en de verkeerde vrien-

den had.” Tot die tijd verblikte of 

verbloosde Volkert niet als hij tegen 

de klanten loog dat de kibbeling van 

kabeljauw is. En ook zwart geld 

hoorde er gewoon bij. Volkert: “Dat 

was normaal, dat deed iedereen.” 

Nu begrijpt hij dat de wetten van het 

Koninkrijk haaks staan op de 

wereldse gedachten. Hij vertelt ver-

der over zijn bijzondere ervaring. 

“En ik hoorde de Heilige Geest zeg-

gen: ‘Je kunt zo door blijven leven, 
maar dan zal je alles wat je denkt te 

hebben kwijtraken. Of je legt je 

leven in de handen van Jezus en 

dan ga Ik je helpen.’ En ik zei: ‘Hier 
ben ik Heer.’ Het was alsof ik een 
rugzak van honderd kilo kwijt-

raakte.” 

Zonden belijden
Thuis belijdt hij al zijn zonden aan 

Karoline en vraagt haar om verge-

ving. De volgende dag gaan ze 

samen naar de kerkdienst en  

wanneer de preek gaat over het  

verzoeningsjaar, huilen ze beiden. 

Naar elkaar toe maken ze schoon  

schip. Alles wat verborgen was  

gebleven, komt nu aan het licht. 

Ook op de werkvloer vraagt hij om 

vergeving aan zijn personeel voor 

de keren dat hij hen slecht heeft 
behandeld. Na zijn wedergeboorte 

ervaart Volkert in alles de leiding 

van de Heilige Geest. Zijn eigen 

geest werkt niet langer strategisch, 

maar wordt letterlijk helder. “Het 

was altijd een soort van schaakspel-

denken in mijn hoofd. Als dit, dan 

doe ik dat …” 

Radicaal 
Als Volkert ergens voor gaat, dan 

gaat hij er ook volledig voor en nu 

gaat hij voor Jezus. Op de nieuw 

aangeschafte vrachtauto wordt de 
Ichtusvis geplakt, compleet met uit-

leg. Want ook zijn visbedrijf heeft 
Volkert in de handen van Jezus 

gelegd. Maar zijn radicale bekering 

blijft niet zonder gevolgen. Niet al 
zijn personeel zit te wachten op zo’n 
godvrezende baas en er gaan  

medewerkers uit dienst. Hij bidt: 

“Oh Heer, hoe moet ik hiermee 

omgaan?” En met zijn hand op zijn 

hart vertelt hij: “De Heilige Geest liet 

mij weten dat Hij voor nieuw perso-

neel zorgt.” En vol vertrouwen laat 

hij aan een van zijn medewerkers 

weten dat de Heilige Geest gespro-

ken heeft en dat hij die dag al een 
telefoontje verwacht. Tot twee keer 

toe wordt hem gevraagd: “Ben je al 

gebeld?” Beide keren zegt hij nee en 

baalt ervan dat hij zo’n grote mond 
heeft gehad. En dan ’s avonds om 
22.00 uur gaat de telefoon. En ster-

ker nog, die week wordt Volkert 

maar liefst drie keer gebeld en daar-

mee is zijn formatie rond. Waar de 

trouwe medewerker na het eerste 

telefoontje nog sceptisch is, is hij na 

het derde telefoontje overtuigd. Hij 

vindt het wonderbaarlijk en getuigt 

erover in zijn omgeving. Volkert: 

“Durf je God te vertrouwen in prakti-

sche zaken? Hij voorziet vaak op het 

allerlaatste moment, durf je te 

wachten? Wanneer je God aan zijn 

woord houdt, word je zelf ook losge-

maakt van iets. En personeel was 

voor mij wel een dingetje.” Door de 

werving en selectie in de handen 

van God te leggen, valt er een last 

van Volkert zijn schouders af. 

In zijn enthousiasme loopt Volkert 

alle mogelijke samenkomsten af. Er 

was een vuur in hem ontstoken en 

hij wilde meer. En dan is er iemand 

die na zo’n samenkomst tijdens de 
koffie een profetie over hem uit-

spreekt. Volkert: “Hij zei: ‘Ik geloof 
dat God een plan heeft met jouw 
leven.’ En ik dacht: hoezo? Ik ben 
Volkert de visboer. God is zo groot. 

Hij houdt van mij, ja, maar hoe  

kan hij mij nou gebruiken voor Zijn 

Koninkrijk?” Maar het laat hem niet 

los en de volgende ochtend om 

05.00 uur, vlak voordat hij naar zijn 

werk gaat, ligt hij op zijn knieën in 

de keuken. “God, laat maar zien dat 

plan.” Dan pakt hij zijn boterham-

men en gaat op pad. 

Onderweg naar de markt zit Volkert 

achter het stuur van de vracht-

wagen en het valt hem op hoe stil 

het is in de cabine. Alle drie zijn 

medewerkers zijn in diepe slaap en 

dan hoort Volkert een stem. “Het is 

deze keer anders dan de zachte 

stem in je geest. Het was een hoor-

bare stem en mijn hart trilde. 

‘Volkert, je zal profeteren.’ Ik in dis-

cussie met God, want ik kan makreel 

verkopen, maar ik kan niet spreken. 

Maar van de Heer win je het toch 

niet. Er werd iets in mij geplant en 

ineens wist ik dingen die ik daarvoor 

niet wist. Ik zag dingen van de toe-

komst en vroeg me af: moet ik daar 

iets mee doen? Jezus gaf mij de 

naam van een man die ik de week 

daarvoor ontmoet had. Hij zei: ‘Deze 
man kan je verder helpen.’” Een 
paar dagen later slaat Volkert zijn 

Bijbel open en leest zijn eigen ver-

haal in Jeremia 1:4-10. Daar staat 

exact beschreven wat er in die 

cabine gebeurd is. Dat was voor 

Volkert voldoende bevestiging. “Ik 

moest gehoorzaam zijn.” 

‘Durf je God te vertrouwen 
in praktische zaken?’
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Te koop
Volkert laat er geen gras over 

groeien. Hij plaatst een te koop 

bord in de tuin en laat weten dat zijn 

bedrijf overgenomen kan worden. 

God heeft een duidelijk plan voor 
hem en Volkert wil dan ook alles 

aan de kant doen. Maar er is geen 

animo voor zowel het huis als zijn 

bedrijf. 

Het duurde lang voordat Volkert 

begreep dat je naast discipel ook 

ondernemer kunt zijn. Volkert:  

“Je kunt evangeliseren terwijl je 

makreel verkoopt. Ik vraag aan 

mensen hoe het met ze gaat, neem 

de tijd voor ze en bid voor klanten. 

Als iemand ziek is, vertel ik dat ik 

iemand ken die ze kan genezen.” De 

reacties zijn verschillend. Sommige 

klanten staan ervoor open en ande-

ren rennen gillend weg. Voor Volkert 

is dat hét bewijs dat er een geeste-

lijke strijd aan de gang is en er om 

iedere ziel gevochten wordt. En 

daarom is het zo belangrijk dat wij 

als volgelingen van Jezus ons licht 

laten schijnen. 

Andere man
Voor Karoline en Volkert duurt het 

nog jaren voordat de wrijving in  

hun huwelijk de gezegende glans 

oplevert. Volkert: “Het was voor 

haar ook wennen, ineens heeft ze 
een andere man.” Op de dag dat ze 

12,5 jaar getrouwd zijn, krijgen ze 

van God een prachtig cadeau. Die 

dag wordt hun derde kind geboren 

en onderweg van het ziekenhuis 

naar huis hoort Volkert de stem  

van God: “Ik zei toch dat ik je zou  

helpen.” 

Cum laude 
Na Volkert zijn bekering wordt er 

een verlangen in hem wakkerge-

maakt. Hij heeft een enorme honger 
naar kennis en hij wil mensen  

trainen en onderwijzen. Volkert  

die zelf ooit zo’n hekel had aan  
school, volgt nu Bijbelschool na 

Bijbelschool en rondt alles cum 

laude af. Zijn moeder zegt: “Ik wist 

wel dat je het kon, je hebt ons  

vroeger allemaal voor de gek  

gehouden.” 

En terwijl hij zelf nog onderwijs 

krijgt, start hij een Alpha-cursus in 

Eemdijk. Samen met Karoline volgt 

hij de Prepare International Bible 

School. Hun netwerk breidt zich uit 

en vanuit hun stichting Machanaim 

trainen ze mensen door het hele 

land, die op hun beurt ook weer 

andere mensen met een verlangen 

naar God trainen en onderwijzen. 

Volkert is een echte bouwer. “Het is 

mijn taak om te helpen opstarten 

met lokale leiders. Dan draai ik één 

jaar mee en ben weer weg.” 

’t Gooi
Volkert en Karoline startten ander-

half jaar geleden ook een vrolijke 

kerk in Bunschoten. Maar God sprak 

door anderen heen en laat Volkert al 

snel weten dat zijn kerk de netten 

aan de andere kant van de rivier de 

Eem uit moet gooien. God voorziet, 

en nu leiden Volkert en Karoline 

‘Alive’ sinds kort vanuit Baarn. 
Volkert: “We bouwen aan een  

stevig fundament. In dit stadium  

heeft onze kerk echt bouwers 
nodig.” En een stevig fundament is 

ook onmisbaar, omdat Baarn 

slechts een begin is. Volkert: “God 

heeft gesproken over ’t Gooi.”   

Missiontrip 
Maar inmiddels beperkt Volkert zich 

niet langer tot onze landsgrenzen. 

Hij reist overal naartoe om mensen 

te onderwijzen en ze te trainen. 

Voor Kingdom@work is hij het aan-

spreekpunt voor heel Europa. Op 

een missiontrip naar Hongarije gaat 

hij samen met christenen de straat 

op. En daar besluit de inmiddels 

vrijmoedige marktkoopman om op 

een betonblok te gaan staan. Niet 

om vis aan te prijzen, maar om  

het woord van God te verkondigen. 

En er kwamen mensen op af. Er 

werd gebeden en er werd genezen. 

Volkert: “Ik bad voor iemand met 

astma en hij werd direct genezen.” 

Met een grote glimlach vervolgt  

hij: “Ik zei tegen hem: ga eens een 

rondje rennen dan.”

Markt als leerschool
Alles wat hij geleerd heeft op de 
markt, zet Volkert nu in bij het bou-

wen van Gods Koninkrijk. “Ik ben 

klaargestoomd op de markt. Bij God 

werkt het allemaal door elkaar.” Het 

visbedrijf is wel afgeslankt naar drie 

marktdagen. Dankzij de hulp van 

anderen – onder andere van Volkert 

senior en Volkert junior – is Volkert 

flexibel in zijn agenda. “Ik heb mijn 
agenda aan God gegeven en houd 

nu tijd over.”

Gods stem verstaan
Luisteren naar de stem van God kan 

iedereen leren volgens Volkert. 

“Ervaar dat God je helpt. God 

spreekt, word je daar bewust van. 

God geeft zelf het antwoord en dat 
kun je ook in je bedrijf toepassen. Er 

zijn wel 25 manieren om God te 

horen. Dat kun je trainen en daar 

heb je hulp bij nodig.” Volkert heeft 
ook nog een duidelijke oproep  

aan de christenen van vandaag. 

“Mensen zijn zoekende en laten  

zich nu inspireren door mediums  

en sterrenbeelden. Mensen zijn op 

zoek naar God, die schaamte mag er 

dus echt vanaf. Ik profeteer dat het 

nu tijd is om op te staan en Zijn 

woorden en ideeën te spreken. Hij 

weet alles. Haal daar je inspiratie 

vandaan en getuig daarvan. Zo 

wordt het Koninkrijk van God steeds 

verder uitgebreid.” 

‘Ik vraag aan mensen hoe het met ze gaat, 
neem de tijd voor ze en bid voor klanten.’
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ADVERTENTIES

Als je mij zo’n 15 jaar geleden zou hebben gevraagd of ik 
nog eens columns zou gaan schrijven in een magazine 

voor ondernemers zou ik je lachend aan hebben geke-

ken. En als je mij toen had gevraagd of ik nog eens voor 

mijzelf zou beginnen had ik nog harder gelachen. Hoezo 

ik? Geboren in een keurig gereformeerd gezin die met 

elkaar het hoofd niet boven het maaiveld uitstak en een 

vader die leerkracht was, kreeg ik met de paplepel  

ingegeven dat zorgen voor zekerheid heel belangrijk is 

en dat trouw mijn plicht vervullen mij ver zou brengen 

in het leven. Aanpassen aan het systeem was zo gezegd 

mijn voorland.  En met mijn sociale en sensitieve eigen-

schappen zou ik zeker niet een zakelijke richting op kun-

nen. Ondanks dat ik een jochie was die veel fantaseerde 

en mijn voorstellingsvermogen mij mijlenver van huis 

bracht, heb ik destijds niet geweten hoe ik kon luisteren 

naar wat ik diep van binnen eigenlijk wel wist. Jaren 

later was er een burn-out voor nodig om het verlangen 

dat diep was weggestopt naar boven te halen en kon ik 

het omzetten om een totaal andere richting op te gaan. 

Inmiddels, genietend en volledig in mijn element als 

coach en trainer, heb ik door de jaren heen gemerkt  

hoe we geneigd zijn om te leven vanuit het stramien van 

hoe we het altijd al doen. Of het nou gaat om hoe we 

omgaan met persoonlijke issues, onze relaties of hoe 

we beslissingen nemen in ons bedrijf, de bekende weg 

blijkt aantrekkelijk te zijn. Bijzonder eigenlijk dat er  

dan vaak crisissen voor nodig zijn zoals een burn-out, 

faillissement, transitie of een flink conflict, om ons 
leven ondersteboven te keren waardoor nieuwe kansen 

en mogelijkheden zich aandienen. Sterker nog, wan-

neer die onderste steen boven komt drijven blijken we 

daarmee vaak goud in handen te hebben. Mijn sociale 

en sensitieve kant bleek de steen die ik stelselmatig 

wegdrukte. Ik irriteerde me er wezenloos aan. Laat 

staan dat ik geloofde juist daar iets mee te kunnen.  

 

Maar toch! Het is een Koninkrijksprincipe dat werkelijk-

heid werd voor mij. Zoals Jezus de steen was die door 

de bouwlieden werd veracht uiteindelijk de hoeksteen 

werd, zo hebben wij ergens ook zo’n steen, vaak niet 
gewaardeerd en diep van binnen weggestopt. Maar 

wanneer die bovenkomt blijken we daarmee waarde te 

kunnen creëren in ons leven en ondernemen op een 

manier die ons verstand en het systeem te boven gaat. 

De vraag is alleen: durf je het aan om die onderste steen 

boven te laten komen?

Ondersteboven

Aanpassen 
aan het systeem 

was mijn voorland.

JAAP BOERSEMA
YOUROUTE COACHING & TRAINING
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ARTIFICIAL

 INTELLIGENCE

BIG DATA

WEB

DEVELOPMENT

WWW.APPELIT.COM

BLOCKCHAIN

ERP MOBIELE APPSGAMES

ROBOTICA SOFTWARE

OP MAAT

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

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 

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?
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‘Afgerekend 
met valse 

bescheidenheid’ 
Eén ding in het leven wist hij zeker: hij wilde absoluut nooit een eigen 

bedrijf beginnen. En al helemaal niet in de logistiek. Maar God had andere 

plannen met de Rijssense Ruben van den Berg en zijn vrouw Erna. Nu sturen 

ze zestig koeriers aan; mensen die niet allemaal 100 procent kunnen geven, 

maar wel 100 procent terugkrijgen. Van God en van het echtpaar.

TEKST: LOES GROOTERS
FOTOGRAFIE: PAULIEN WILKINSON
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“Hier in Twente zeg je al gauw: doe maar normaal, dan 

doe je al gek genoeg. Maar dat heb ik afgeleerd. Waarom? 

Je komt er niet verder mee, je blijft in het normale.” Zo 
begint Ruben van den Berg. “Op zich is niets mis met dat 

normale, maar zo blijf je gekaderd en geef je God niet de 

ruimte om Zijn grootsheid door je heen te laten komen. 

De bekende Twentse nuchterheid, die heb ik nog wel, 

maar ik zeg niet meer bij voorbaat: ‘Dat kan niet’. Ik weet 
uit ervaring dat het soms wel lukt en daar strek ik mij naar 

uit. Zo loop ik God niet voor de voeten omdat het mense-

lijke brein of de menselijke kaders al van te voren zeggen 

dat het niet lukt.”

Kijk niet achterom
Hoe Ruben van den Berg tot zijn inzicht kwam? Heel  

toepasselijk in verband met zijn naam: op een berg in 

Frankrijk. Daar was hij in 2015 met een groep christenen 

en een trainer die zei: “Als je verder wilt komen, moet je je 

focus verleggen. Maar… ik keek juist altijd achterom!”  

Als jongste uit een gezin van twaalf – vandaar de naam 

Ruben – zei een stemmetje in zijn achterhoofd altijd: ‘Ach, 
het is onze ‘Rub’ maar.’ “Ik voelde een stukje minderwaar-

digheid en dat liet ik overal in doorschemeren. De trainer 

zei me: ‘Kijk niet meer achterom. Je bent getrouwd, vader 
van vier kinderen en je bent niet toevallig directeur  

geworden, maar directeur van een prachtig bedrijf!’  
Vanaf dat moment keek ik niet meer vanaf die berg naar 

beneden, maar halverwege.” 

Vliegend de berg op
Een jaar later trok hij weer met een groep de bergen in. 

“We hadden bar weinig slaap gehad en mijn groepsgeno-

ten raakten vermoeid. Maar ik vloog werkelijk die berg op. 

Voor mij was het een overwinningstocht. In 2015 plaatste 

God me halverwege die berg, nu was het tijd bovenop  

te staan. Ik voelde Zijn aanraking en ervoer: ‘Je bent  
een kind van Mij. Nu mag je voor Mij aan de slag.’ Op  
dat moment gebeurde er iets in mij en mocht ik mijn  

autoriteit van Jezus ontvangen om Zijn koninkrijk zicht-

baar te maken op aarde. Toen heb ik ook echt afgerekend 

met valse bescheidenheid.” 

De humor van God
Ruben en zijn vrouw Erna lachen als ze even later vertel-

len over Gods humor. “Ik haalde in mijn jeugd het diploma 

mbo logistiek, maar wilde nooit een bedrijf. En zeker niet 

in de logistiek. Want dat is keihard werken en een flinter-

dunne marge.” Toch kreeg hij na de nodige omwegen een 

onderneming. Zijn route? Via een bouwmaterialenhandel, 

studie Theologie, transportbedrijf en een burn-out. 

Hallo, God, vergeet U mij niet?!
“Op mijn 23e was Gods koninkrijk voor mij beperkt tot 

voorganger, pastor en evangelist - dat was mijn toekomst, 

dacht ik tijdens mijn theologiestudie.” De ene na de 

andere studiegenoot belandde op de kansel, maar niet 

Ruben. Tot hij besefte: “Er klopt iets niet. Ik heb zo’n ver-

langen om U te dienen. Hallo, God, vergeet U mij niet?” 

Toen zijn energie in 2010 ook nog eens op raakte, koos hij 

voor een leven als deeltijd huisman, student en koerier. 

Zijn vrouw werd kostwinner.

Onrust op afstand voelen
Na twee jaar liep ook Erna echter vast. Op een zaterdag 

voelde ze dat ze moest stoppen met haar werk. Ruben zat 

toen in Amersfoort, voor zijn wekelijkse studiedag, maar 

voelde: “Ik moet naar huis.” En hij gíng naar huis, weg uit 

de lessen. Zonder dat hij iets van Erna’s situatie wist, 
kwam tijdens de rit 2 Timotheüs 4:24 in hem op: ‘Hij die u 
roept, is getrouw.’ “Ik riep uit: ‘Heer, ik weet het niet, maar 
ik moet mijn kleingelovigheid belijden.’ Ik brak, zat te hui-
len in de auto.” Hij stopt met praten, tranen wellen op. 

Dan gaat hij verder: “Daarop zei ik: ‘Heer, hier ben ik. Maar 
geef me alsjeblieft een groot geloof.’”

Hoeveel bevestiging wil ’n mens  
hebben?
Thuis vertelde zijn vrouw dat ze haar baan wilde opzeg-

gen. “Toen deelde ik mijn moment en zei: ‘Zeg je baan 
maar op.’” Een moedige stap, want wat overbleef was niet 
meer dan twee dagen per week betaald koerierswerk én 

een gezin met – toen nog – drie kinderen om te voeden… 

Voor de zekerheid gooide Ruben die avond nog wel een 

vlies uit, zoals Gideon dat in Richteren 6:37 deed bij een 

belangrijke keus. Die avond vertelde een wildvreemde 

aan zijn vrouw dat hij een boodschap had: Psalm 23, de 

Heer is mijn Herder.’  De volgende morgen – zondag – was 
de vacht droog en de grond eromheen nat. En in de kerk 

prijkte voorop de liturgie… weer Psalm 23.

Tranen en kleding
De dag na haar ontslag ontdekte Erna dat ze zwanger 

was. “Dit vierde kind werd een vreugdekind!” Waar ande-

ren wellicht in paniek raken – hoe moet dat met geld? - 

waren Erna en Ruben vol vertrouwen. “En we hebben 

geen dag te kort gehad”, klinkt het ineens tussen tranen 

door. “Als een van de kinderen nieuwe schoenen of kleren 

moest hebben, dan kregen we vanzelf nieuwe of tweede-

hands schoenen. Of een zak met kleren. God voorzag 

steeds.”

Zaak wordt zinkend schip
Niet veel later volgde een nieuw wonder. In het koeriers-

bedrijf waar Ruben werkt, kan hij ineens bedrijfsleider 

worden. Hij grijpt de kans. Even later blijkt dat zijn werk-

gever de zaak daarna wegens psychische problemen 

compleet aan zijn lot overlaat. Gevolg? Een zinkend schip 

en - met de haven in zicht na een periode van buffelen 
door Ruben - uiteindelijk een faillissement in 2013. 

Kansloos (of toch niet?)
“Het ging me aan mijn hart dat veertien man in de WW 

zou komen”, blikt Ruben terug. Ondertussen zei zijn 

omgeving: “Jij hebt competenties genoeg om onderne-

mer te zijn.” Uiteindelijk bad hij daarom het gebed van 

Jabes uit 1 Kronieken 4:10: ‘Zegen mij: maak mijn grond-

gebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik 

geen pijn hoef te lijden.’ “Ik telde uit: het is 99 procent 
kansloos; ik heb geen geld; mijn huis staat onder water; 

we zitten midden in de economische crisis en ik heb geen 

zekerheden. Maar, Heer, als het uw weg is dan ga ik voor 

die ene procent.” Zijn doorstart slaagde. Met de helft van 
de werknemers. En onder de naam Logique.

Symbool van de kruiwagen
In 2016 volgde een belangrijke verandering. “We gingen 

alleen nog vervoeren wat te klein is voor een pallet en te 

groot voor een doos. Dus kleintransport waarvan het pro-

duct zo in een bestelbus past.” Als symbool voor dit 

onhandige, bijzonder formaat gebruiken ze vanaf dat 

moment een kruiwagen. Een symbool dat ze ook door-

trekken naar hun personeel, dat net zó bijzonder is. En 

soms een kruiwagen nodig heeft om terug te komen in het 
arbeidsproces.

Nu eens niet die 100 procent
“Je kunt de logistieke processen op 100 procent zetten 

voor zo veel mogelijk rendement. Dan moet je mensen 

hebben die dat voor 100 procent aankunnen. Mensen die 

ondergesneeuwd zijn, kun je slechts 80 of 90 procent 

inzetten. Wie de motivatie en inzet heeft om te werken, 
kan bij ons al aan de slag; je mag dit werk namelijk met 

rijbewijs B al doen. Dat maakt het heel geschikt voor een 

groep die net boven de categorie mensen staat met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Bij die groep zit echter veel 

pijn, verdriet en ellende van dingen die ze in het leven is 

overkomen. We willen dat het bedrijf een veilige plek is 

voor deze mensen. Daarom passen wij de processen aan 

hen aan in plaats van andersom.”

Praktijkvoorbeeld:  
huilende medewerker
Erna, die sinds de komst van hun vierde thuis zit, neemt in 

die tijd het personeelsbeleid op zich. Ze werkt op vaste 

dagen en dat weten de medewerkers. “Vanmorgen was 

niet mijn werkmorgen. Maar ik had het gevoel naar de 

zaak te moeten”, illustreert ze. “Ineens komt er een mede-

werker binnen, gooit zijn tas in de hoek en begint te hui-

len. Zegt dat hij het niet meer aan kan en niemand heeft 

“Ik zeg niet meer bij voorbaat: 
‘Dat kan niet’”
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Wat doet een cursus ‘geloven’ met mensen? 
Dinant Getkate is klant-succesmanager bij 
12Build, een offerteplatform voor de bouw,  
en deelt zijn ervaring. 

“Het is mijn vierde avond bij Alpha-Business in Wierden. 

Ik ben er klaar voor, heb er zin in. Hoe dat komt? Er is het 

laatste jaar veel gebeurd; God werkt nu heel hard door 

mij heen en bracht me bijvoorbeeld hier, als volgende 

stap in mijn geloof. 

Boze vinger wordt beschermende arm
Na het avondeten is de centrale vraag vandaag: ‘Hoe 
kan ik zeker zijn van mijn geloof?’ Nu ik erover nadenk: 
geloven was voor mij jarenlang de boze vinger van God. 

Maar vandaag voelt het als de arm van God om mij 

heen. Een warm gevoel. Natuurlijk geloofde ik altijd 

wel. Dat had ik van huis uit meegekregen. Gereformeerd 

opgegroeid, naar een christelijke school, elke zondag 

naar de kerk. Maar terugkijkend was het 44 jaar lang 

alleen maar religie. Ik miste de relatie. De relatie met 

Jezus. En die heb ik nu gevonden. 

Drie keer ‘geloven’ op zondag 
Het begon bij mijn vrouw. Zij kreeg een levend geloof. 

Dat leverde thuis wel spanning op en ik was zelfs bang 

haar te verliezen. Inmiddels weet ik wel beter. Ze daagde 

me uit een nieuwe wereld te openen. En wat voor één! 

Dominees en preken die ik eerder in twijfel trok, léven 

nu voor me. En op sommige zondagen ga ik nu zelfs  

’s morgens en ’s avonds naar de kerk én ’s middags naar 

een bijeenkomst van een christelijke jongerenbewe-

ging. Omdat ik het graag wil.

Geloof is als een zwembad
De gespreksleider van Alpha-Business laat ondertussen 

een zwembad zien met allerlei mensen ernaast en erin. 

Hoe voelen wij ons, als dit zwembad het geloof is? 

Iemand zegt met borstcrawl bezig te zijn; zwemmen als 

een wilde, onderweg vergetend te genieten. Een ander 

roept dat hij er middenin staat en bommetje deed om 

zo veel mogelijk mensen nat te maken. En ik? Ik zie 

mezelf stukjes zwemmen en dan weer even aan de kant 

zitten. 

Rondvliegende bijbelteksten
Ondertussen vliegen de Bijbelteksten over tafel. De 

Bijbel, het boek dat ik tijden geleden opzij schoof. Dan 

klinkt de tekst van Hebreeën 11 vers 1 en 2: “Het geloof 

legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het over-

tuigt ons van de waarheid van wat we niet zien… Door 

geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het 

woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is 

ontstaan uit het niet-zichtbare.” Ineens besef ik: ik heb 

geen behoefte meer aan bewijslast! Geloof is nu een 
onderdeel van mijn leven en niet meer alleen voor de 

zondag. Weet je wat? Ik denk dat ik morgen de Bijbel 

maar weer eens pak; het is tijd voor de volgende stap…”

Van religie naar relatie

Over Alpha-Business 
In deze ‘cursus’ geloven voor mensen uit het bedrijfs-

leven eten deelnemers samen. Daarna krijgen ze een 

inleiding over een onderwerp en praten ze in groepjes 

hierover verder.

Is er meer 

dan succes 

en winst

om mee te praten. ‘Toen ik langsreed en jou zag zitten, 
dacht ik: ‘Yes, dan kan ik mijn verhaal doen.’ Kijk, dát is 
de kracht van Logique. Dit is de plek die we willen zijn. 

Dat is Jezus laten zien in deze maatschappij.” Een  

bij-effect hiervan? “Waar andere transportbedrijven 
schreeuwen om chauffeurs, staan ze bij ons aan de 
deur!”

En dan is er de echte bescheidenheid
Bij de nieuwjaarsbijeenkomst Kingdom at Work van 

CBMC kregen Erna en Ruben dit jaar een nieuwe beves-

tiging van hun werk. Een Amerikaanse man vertelde 

hoe zijn bouwbedrijf omging met medewerkers. “Hij 

vertelde óns verhaal”, klinkt het met trillende stem, 

voordat er grote tranen over Rubens wangen rollen. Hij 

stokt, komt bijna niet uit zijn woorden: “God sprak 

daarna tot me: ‘Jullie gaan het land in om te laten zien 
hoe je Kingdom at Work in praktijk brengt, hoe je ande-

ren motiveert en bemoedigt.’” Hij valt stil, slikt zijn tra-

nen weg en vervolgt: “Wie ben ik om dit te mogen 

doen?”

Deur de wekke proat ie d’r niet owwer
Ook buiten de deur laten ze hun levende geloof zien. Bij 

de notaris, waar ze bijna een coachingsgesprek geven 

wanneer die vanwege privéomstandigheden begint te 

huilen. Of bij een lokale businessclub, waar Ruben een 

presentatie geeft. “In Rijssen weet iedereen dat je chris-

ten bent, maar je praat er niet over. Op zondag goi noar 

de kearke, maar deur de wekke proat ie d’r niet owwer. 
Dat is het motto. Ik vertelde daar dat ik geroepen was te 

ondernemen en een passie heb voor Jezus. En van daar-

uit ook een passie voor de mensen in ons bedrijf. Toen 

zei iemand: ‘Wat gaaf dat je dit durft.’ Mijn antwoord? ‘Jij 
kunt dat ook. Gewoon doen!’ Natuurlijk is het doodeng, 
maar wat dacht je hoe Paulus en Johannes het vonden, 

en al die andere discipelen? Als je de liefde van Jezus 

hebt geproefd, ziet wat er gebeurt in mensenlevens, dat 

er genezing is of iets tot bloei komt, dan hou je je toch 

niet meer stil?”

Mozes versus moderne slavernij
Toch gaat ook de vaarroute van Logique soms over 

flinke golven. Zo bleek eerder dit jaar van het werk voor 
een opdrachtgever bijna geen winst meer over te blij-

ven. Maar… die klant zorgde wel voor 50 tot 60 procent 

van de omzet… “Erna en ik kwamen er niet uit wat we 

moesten doen.” Ze gingen zelfs even hun eigen weg. 

Totdat God door een broeder tot Ruben sprak over de 

situatie. “Ik denk dat je Mozes bent. Ga uit de moderne 

slavernij en God gaat voorzien.” Daarop belde hij Erna 

om te vragen of hij naar haar toe kon komen om dit te 

delen. 

Verdwijnend omzetgat
“Onderweg belde ik eerst nog met Wim Kater (directeur 

CBMC, red). Voor ik mijn verhaal kon doen, wilde hij bid-

den.” Ruben parkeert daarom zijn auto op een zand-

weggetje en begint te lopen naar een straatnaambordje. 

Prompt beschrijft Wim waar Ruben loopt. “Hij zei: 
‘Ruben, je hebt geen tegenwind, maar zijwind. Je hebt 
het einddoel voor ogen. En God zegt: gaan!’ Dat was 
zo’n bevestiging binnen een halve dag!” Hoe hij het 
enorme omzetgat moest opvullen? Dat wist de 

Rijssenaar nog niet. Maar God voorzag. “Binnen een 

week nadat ik het besluit nam, kreeg ik al enorme kan-

sen. En binnen drie weken was ruim twee derde van de 

omzet al opgevangen. Niet te beschrijven. Ik weet 

gewoon niet wat er gebeurt op dit moment. Ik kan er 

niet bij met m’n verstand.”

Zijn boodschap aan andere ondernemers luidt door alle 

golven heen dan ook: “Zorg dat je dicht bij je hemelse 

Papa blijft. Want er liggen mooie dingen voor je klaar, 
als je het cadeautje uitpakt.” 

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

TEKST: LOES GROOTERS
BEELD: PAULIEN WILKINSON‘Op zondag goi noar de kearke, 

maar deur de wekke proat ie 
d’r niet owwer’
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Releva is onderdeel van TimHamoen bv en VABU MKB

Adviseurs in Pensioen en Verzuim

kundig en bij u in de buurt
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8321 MH Urk

Vestiging Drachten
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Postbus 50020
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KvK 59493127

Zo word je gelukkig. Volg het achtvoudige pad van  

de yoga. Het pad van de Yama's, geweldloosheid, zacht 
zijn tegenover jezelf of kies lekker het pad van  

verlichting, Samadhi. Kan jou het schelen. Puzzel je  

los met de Soerta's, oefen de Geweldloze Krijger en  

kijk hoe gebroederlijk Boeddha naast Genesha, de 

hindoeïstische god van kennis en wijsheid uit de 

yogafilosofie jouw kamer kunnen verrijken. Huh, ken  
je Genesha nog niet? Onder welke steen heb jij de 

afgelopen jaren gelegen? Waaahh, je bent ook nog geen 

veganist? Start jij je dag niet met een groene smoothy  

en mediteer je niet driemaal daags? Hoe oudbollig kun  

je zijn anno 2019? Ik bedoel maar. Wakker worden, 

ondernemers van de toekomst! Hoogleraar Aziatische 

Studies aan de Nijmeegse Radboud Universtiteit 

bekleedt niet voor niets de stoel van het verhevene. Hij 

geeft aan dat filosofische systemen prima naast elkaar 
kunnen bestaan, zolang ze de ware aard van het leven 

laten zien en inzicht in de werkelijkheid geven. Zo, dat 

staat. Ik zeg: 'Chapeau'. Ik citeer: 'Boeddha geeft het 
juiste begrip van het leven en schenkt de juiste intenties 

om zo te willen leven, dat andere wezens floreren. 
Boeddha weet wat juist spreken is, dat wil zeggen; niet 

roddelen en liegen met goede aanwijzingen voor juist 

moreel gedrag, levensonderhoud en de beste wijze  

van inspanning. Verder leert Boeddha hoe je moet 

ademhalen en mediteren. Dit alles brengt je innerlijke 

rust, de verlichting, Samadhi. Allemaal zeer verheven. 

En ga me nou niet vertellen dat yoga als christen niet 

mag! Ben jij betoeterd. Ik zeg niets. Ik zou niet durven. 

Hoezo? Gaan we wettisch worden? Welnee, wij 

christenen zijn vol liefde. We zijn vriendelijk, invoelend 

en meelevend. 'Tuurlijk, buuf, goed voor je dat je je  

rust neemt.' 'Tuurlijk, buurman, blijven ademen en elke 

week een uurtje naar jouw goeroe.' Ik ben pissed, dit is 

pure diefstal. Sinds wanneer hebben we bedacht dat 

het een 'eurekamomentje' is om driemaal daags even  

te 'zijn', even te mediteren. Daniël had het al onder de 

knie, voordat Boeddha geboren was. En veganist was hij 

ook al. Jezus leert ons de wijsheid van alle wijsheden. 

Gods woord is een grote schat aan rijk leven. Rust, 

vrijheid, liefde, naastenliefde, overgave, ontspanning... 

overal heeft Hij aan gedacht. Je kan het zo gek niet 
bedenken of onze Schepper wist waar onze geest, ziel 

en lichaam naar 'smachten'. Waar wij diep naar 

verlangen. Elke ochtend beginnen met een spiritueel 

woord! Ik zeg: 'Amen!' Elke dag loslaten en alles 

overgeven aan onze Schepper en grote Goeroe. Ik  

zeg: 'Amen' Elke dag onze ogen sluiten en kracht,  

liefde, vergeving en genade insnuiven. Ik zeg: 'Doe mij 

maar een paar kilo meer.' Gedurende de dag mijn 

dankbaarheid naar Hem uitspreken. Man, wat word je 

daar een blij mens van. Beste meneer de hoogleraar, ik 

zoek het hoger op!

Allemaal aan 
de Yoga!

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Schilderij 'Geloof, hoop en liefde'

Wil je geïnspireerd blijven? Volg 

Wilma op instagram wilma_veen

Ontvang dagelijkse inspiratie vanuit 

Gods Woord www.ikwonderjou.nl
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Duurzaam veranderen 
De waarde van stilteretraites zijn inmiddels breed 

‘ontdekt’. De hectiek van daily life business heeft bij 
velen de behoefte opgeroepen om de ratrace even te 
kunnen ontvluchten en op adem te komen. Zo’n 

adempauze loopt echter wel het gevaar een tijdelijke 

‘symptoombestrijding’ te worden. Kan het ook 

anders? Kan een stilteweekend een duurzaam effect 
teweeg brengen? Koos Mink van Mink Advies: “Zeker 

wel! Ik zie dat juist heel vaak gebeuren in de 

stilteweekenden voor mannen. Ik heb er nu achttien 

jaar ervaring mee. Als stilte leidt tot luisteren naar 

Gods stem, verandert je leven echt structureel.” 

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

‘ Toon je binnenkant
aan de buitenwereld’

www.krbcommunicatie.nl

Barneveld 06 1371 8861

Houten 06 5096 5705

Den Haag 06 2279 2907

Eerst je organisatie van binnenuit 

positioneren en profi leren, dan 
je verhaal communiceren. 

Zo werkt Krb communicatie, 
strategen die conceptueel 

én creatief verrassen.

Daniël Ros, Adviseur marketing & communicatie 
Partner Krb.communicatie Den Haag

Accountancy

Fiscale dienstverlening

HR Services

Bedrijfsadvisering

Corporate Finance

Family Office

www.schuiteman.com

TEKST: GERARD M. BIJKERK
FOTOGRAFIE: DÉSIRÉE STOLKER
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“Eigenlijk is mijn eigen leven een duidelijk voorbeeld 

van een duurzame verandering. In 1998 las ik in een 

voor mij heel drukke tijd een krantenartikel over een 

stilteweekend. Ik wist gelijk ‘Dat heb ik nodig, dat ga ik 
doen’ en melde mij aan. Het werd gedaan vanuit de 
doelstelling van de Navigators, die naadloos aansluit bij 

die van CBMC. Ernst Haagman leidde dat weekend en ik 

was overdonderd door het effect dat het op mij had. Ik 
werd echt ‘stilgezet’, maar ook geestelijk gevoed door 
wat er gezegd werd om te overdenken. Dat kreeg een 

enorme impact op mij. Voormalig directeur Jan Suk van 

CBMC zag dat en stelde voor dat ik zulke weekenden 

voor CBMC zou gaan doen. Dat werd bevestigd door een 

diep verlangen zelf verder te groeien in geloof en ver-

trouwen als basis voor mijn drukke leven.” 

De wissel van je leven kan om
“Zo’n weekend kan veel betekenen in het vinden van 
een nieuw spoor voor je leven. Van Ernst leerde ik erg 

veel over het ontmoeten van God in de stilte en het luis-

teren naar Zijn stem. Dat zijn lessen die zo fundamen-

teel zijn voor je geestelijk leven. Delen en thema’s van 
die studies benut ik momenteel nog steeds voor de 

deelnemers van weekenden van nu. Ze zijn helpend om 

de wissel van je leven om te buigen van een ‘geleefd 
worden door omstandigheden’ naar een leven in over-

gave aan God en het vertrouwen op Hem. Die wissel kan 

om. Maar je hebt aandacht, handreikingen en stilte 

nodig om te weten wat dat is en hoe dat voelt. Als je 

daaraan toekomt, is het er ook naderhand, ook buiten 

de weekenden. Ook als je in daily life weer onder grote 

druk komt te staan. Ook dan komt het eruit wat je hebt 

meegekregen.” 

Welke les is voor jou cruciaal geweest?
“Een grote les die voor mij de weg naar veel andere  

lessen heeft geopend, is dat God vandaag de dag nog 
precies zo spreekt als in de Bijbel. God is niet veranderd. 

God is Dezelfde. Ook in Zijn spreken. Als je daarnaar ver-

langt, begint het vaak met verlangend gebed. Hij ver-

hoort graag ons verlangen naar intimiteit met Hem en 

naar Zijn stem. Dat is echter wel een les die lang niet 

altijd in de kerken onderwezen wordt, terwijl die zo cru-

ciaal is. Het is voor mannen, die soms al lang geloven, 

een enorm belangrijke aanvulling op hun geloof dat je 

kunt leren luisteren naar Gods stem. Hoe? Doordat je, 

meestal mediterend over wat je leest in de Bijbel of in 

gesprek met Hem, aangesproken wordt. Zelden hardop 

door een hoorbare stem, maar vaak wel door een 

ingeving die van God komt. Als je daar niet mee bekend 

bent, kun je twijfelen of het komt van een ingeving van-

uit je eigen geest. Maar als je dicht bij God leeft dan ben 
je met Hem verbonden. Dan ga je zo’n ingeving toetsen 
aan de Bijbel en bespreek je dat met God om er helder-

heid over te krijgen.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen 
uit je eigen leven?
“Voorbeelden daarvan zijn er vele. Ik zal een belangrijk 

voorbeeld geven van het leren luisteren naar Gods 

stem, omdat het een opdracht van God betrof. Ik kreeg 

die en het bracht mij in verlegenheid en gaf mij schroom 

om die uit te voeren. Ik was alleen naar een stilteweek-

end gegaan en ontmoette iemand die al jarenlang een 

serieus gelovige was. Maar toch kreeg ik in dat weekend 

het op mijn hart om met hem te spreken over bidden, 

omdat hij daar zo veel moeite mee had en ook kampte 

met moeiten. Dat leek mij onwaarschijnlijk, omdat hij 

zo’n oprecht christen was. Ik vroeg het aan God en het 
liet mij die hele dag niet los. Ik was in tweestrijd of ik dat 

wel moest doen. Maar de aansporing bleef. Dan zoek je 

bevestiging in Woord en gebed. Na veel worstelen gaf 

ik, overtuigd van Gods wil, gehoor en zocht ik die man 

op. Die moeite met bidden bleek te kloppen. We spra-

ken erover en baden ervoor. Dat hielp de man en kreeg 

vervolg. Daardoor is hij later nog meer tot zegen van 

anderen geworden. Dat weet ik, omdat we als vrienden 

contact zijn blijven houden. Toen ik thuis kwam van  

dat stilteweekend, lag er op de mat een kaart van een  

evangelist, die daarna teruggevlogen was naar India. Ik  

had hem de hele week vóór het klooster begeleid in 

Nederland als vertaler en vervoerder. Op die kaart stond 

Jesaja 50: 4, 5. Benieuwd naar wat daar staat, las ik: ‘De 
Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om 
met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij 

wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore 

zoals leerlingen doen. De Here Here heeft mij het oor 
geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben 

niet teruggedeinsd.’ Precies wat er in het weekend was 
gebeurd. Dit gaf mij een geweldige bemoediging. God 

had tot mij gesproken! Zo duidelijk was de bevestiging. 

En dit is niet de enige keer.“

Hoe krijg je zo’n vertrouwelijke  
relatie met God?
“Het begint met het verlangen en de overtuiging dat 

God als levende God zo dichtbij komt in ons leven dat  

er een vertrouwelijke relatie mogelijk is. Zodat je Hem 

vragen kunt stellen en Hij je antwoord geeft. Dat is iets 
dat met je meegaat, waar je ook bent. Dat hij zo veel om 

je geeft dat Hij je elk moment van de dag ziet, helpen wil 

en er voor je wil zijn. Maar om dat te ervaren is wel stilte 

nodig van jouw kant om er op afgestemd te zijn. Die 

afstemming zorgt voor een intimiteit die je rust geeft. 
Psalm 62 vers 6 zegt: ‘Zoek rust mijn ziel, bij God alleen; 
van Hem blijf ik alles verwachten’. En vers 9: ‘Stort uw 
hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuil-

plaats’. Een diep besef van Gods goedheid voor jou in de 
situatie waarin jij op dat moment zit. Ook in het zaken-

doen. Dat verandert alles.” 

Wat kan je helpen bewust te zijn  
van Gods aanwezigheid?
“Muziek luisteren waarin God vereerd en aanbeden 

wordt, kan je helpen. Om het simpele feit dat God zelf 

dat zegt. Hij troont op de lofzangen van Israël. Hij is 

daar. Bovendien opent aanbidding jouw hart voor God. 

Het is een sleutel om Hem te kunnen horen. Psalm 50 

vers 14 en 23 geven dat aan: ‘Breng God een dankoffer 
en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep Mij te hulp 
in tijden van nood en Ik zal je redden en je zult Mij eren. 

Wie lof offert, eert Mij en baant de weg, dat Ik hem Gods 
heil doe zien.’”

‘Een diep besef van 
Gods goedheid voor jou in de 

situatie waarin jij op dat moment zit. 
Ook in het zakendoen.’
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ADVERTENTIES

Liedtekst Behold van Hillsong

Behold the Father’s heart
The mystery He lavishes on us

As deep cries out to deep

Oh how desperately He wants us

The things of earth stand next to Him

Like a candle to the sun

Unfailing Father

What compares to His Great love

Behold His holy Son

The Lion and the Lamb given to us

The Word became a man

That my soul should know its Saviour

Forsaken for the sake of all mankind

Salvation is in His blood

Jesus Messiah

The righteous died for love

It wasn’t over
For He is the risen One

Chorus 

Then sings my soul

Then sings my soul

How great Your Love is
How great Your Love is

Behold I have a friend

The Spirit breathing holy fire within
My ever present help

Speaking truth when I can’t find it
Light up this broken heart

And light my way

Until my time on earth is done

Oh Holy Spirit

Breathe in me like kingdom come

Oh Holy Spirit

Let Your work in me be done

Then sings my soul my God

He who was and is to come

Prepare the way

Until the work on earth is done

Watch as the clouds He rides swing low

Lift up the sound
As He makes our praise His throne

Behold the Lord our God will lead us home

STILTEWEEKEINDEN MANNEN

11 | 12 | 13 oktober 2019

13 | 14 | 15 december 2019

STILTEWEEKEINDEN VROUWEN

22 | 23 | 24 november 2019

www.cbmc.nl/stilteweekenden

Hoe geef je dat mee in zo’n  
stilteweekend? 
“Ieder kan het stilteweekend invullen zoals hij dat 

wil. Dat geeft ruimte om naast de maaltijden in 
alle vrijheid naar buiten te gaan, te lezen, te sla-

pen of muziek te luisteren zoals je maar kiest. Je 

kunt ook met de zusters van het klooster in 

Megen, waar we verblijven, de gebeds tijden mee-

bidden. Op de avonden zijn er voor de deelne-

mers eigen bijeenkomsten waarvoor iedereen is  

uitgenodigd. Daar is muziek van aanbidding, 

zoals ‘Behold’ van Hillsong (zie onder). Ook geef 
ik graag beloften mee uit God Zijn woord om 
daarover te kunnen mediteren. Dat klinkt voor 

sommigen vreemd, alsof mediteren iets is van 

oosterse godsdiensten. Maar dat is iets heel 

anders. Daar is mediteren erop gericht om ‘leeg’ 
te worden. Christelijk mediteren is gelovig met 

Gods Woord bezig zijn om juist gevuld te worden 

met wat God geeft. ‘Overpeinzen’, zegt Psalm 1. 
Op die manier Gods beloften je eigen maken, vult 
je met besef van Gods goedheid voor jou. Dat 

motiveert mij deze weekenden te houden. God 

geeft je vreugde!“

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
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Tweedegraads
Op de eerste bijeenkomst kwamen meer dan twintig  

mensen af. “Daarna zaten we tussen de 10 en 25 per keer,” 

zegt Jaap. “Het is net als bij LinkedIn. We krijgen inmid-

dels tweedegraads contacten. Het is als een steen in een 

vijver. Al gaan we niet voor het volume, we gaan voor 

echtheid, vanuit broederschap.”

Reis naar vrijheid
Charles begint met zijn presentatie. “We hebben het over 

‘Jouw reis naar vrijheid’, deel 2. Die reis bestaat uit een 
drieluik: overzicht, inzicht en uitzicht. De vorige keer zijn 

we al begonnen met het maken van een overzicht door 

middel van een landkaart. Daar gaan we nu verder op in. 

Wij zijn allen op reis vanuit Egypte, via de woestijn, naar 

het belofteland. Anders gezegd: het Vaderhart. Die reis 
kent meerdere fases.” 

Reisstappen
Met diverse woordspelingen gaat Charles door zijn pre-

sentatie. “Die fases kun je indelen in toekeren, toewijden 

en toerusten. Wij zijn slaaf in Egypte. Jezus koopt ons vrij. 

Dan kunnen wij ons toekeren naar hem. De eerste stap is 

het toegeven van de dingen die fout zijn in je leven en 

erkennen dat je daar wat mee moet. De tweede stap is 

opgeven dat je het zelf kan. De derde stap is overgeven, 

dat je het niet zelf doet maar op Jezus vertrouwt. De 

vierde stap is vergeven, naar andere mensen en naar 

jezelf. Onder toewijden aan God zit vervolgens een vijfde 

stap: doorgeven. Daar hoort ook bij dat je je vijanden lief 

hebt. Wij willen vooral liefde en genade ontvangen. Maar 

genadig zijn voor iemand waar je terecht boos op bent, 

dat willen we niet van God ontvangen. Maar dat is wel wat 

Jezus ons leert. Woorden als nederigheid en onderwer-

ping klinken vies, maar het zijn hele mooie woorden. Het 

is de wereld waar God ons naar toe wil trekken. Hebben 

wij wel verlangen naar ons belofteland? Volgens mij ont-

staat liefde pas, als er eerst verlangen is.”

Na de presentatie gaat iedereen in twee groepjes uiteen 

om door te praten. Daarna volgt een gezamenlijke  

afsluiting met gebed en een borrel. 

Bloeiend
Vanuit de groep ontstaan inmiddels al allerlei initiatie-

ven. “Er ligt een idee om met een aantal ondernemers  

gedetineerden aan het werk te helpen”, vertelt Jaap.  

“Ook liggen er plannen voor een evenement, maar dan 

breder dan CBMC. We hoeven het niet zelf te doen alle-

maal. We gooien het in de groep en iemand pakt het op. 

We hebben geen doel of prestatiedrang met deze groep. 

We weten niet hoe het eruit moet zien, maar beschouwen 

het als Gods kindje. Wij hoeven alleen maar voor Hem op 

te draven.”

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: Cor, Johan, Theo, Robert, Charles, Roland, Jaap, Margreet, Yvonne, Wouter, Jean Paul, Karel.

Groeiend en 
bloeiend
Terwijl enkele nieuwe gezichten hartelijk welkom 

worden geheten, krijgen ‘oude’ bekenden dikke 

knuffels. Hoewel het team nog geen half jaar 
bestaat, spat de saamhorigheid er vanaf. Vanavond 

zijn er twaalf mensen afgekomen op de bijeen-

komst van Team Drechtsteden. “Wij hoeven niks, 

we zien wel wat er uit voort komt.”

Verbinden
Omdat er weer meerdere mensen voor de eerste keer zijn, begint Jaap 

Goedegebuur met wat uitleg. “We richten ons op God met worship, 

gebed en bijbel. Doel van onze bijeenkomsten is bemoedigen, toerus-

ten en verbinden. We hebben hier een paar afspraken: geen veroorde-

ling, no-fixing, wel persoonlijke ervaringen en wat je in de groep deelt, 
blijft in de groep.”

Gastheren
Jaap is samen met Charles Hofman en Wouter Timmer ‘gastheer’ bij 
Team Drechtsteden. “Wouter vroeg mij vorig jaar,” zegt Charles. “Hij had 

het op zijn hart om een business club te beginnen voor christelijke 

ondernemers en vroeg of ik dat zag zitten. We hebben rondgekeken bij 

andere teams in Groot Ammers en Rotterdam. Nadat er inhoudelijk 

meer duidelijkheid kwam, heeft het idee een paar maanden op de plank 
gelegen. En toen kwam Jaap.”

Via het digiboard wordt geluisterd en meegezongen met Who am I van 

Casting Crowns en Who you say I am van Hillsong. Een aantal mensen 

zingt of neuriet mee, anderen lezen aandachtig de teksten op het 

scherm.

Katalysator
“Ik ben geroepen als business evangelist”, zegt Jaap. “De regio 

Drechtsteden was braakliggend terrein voor CBMC. Omdat ik inmiddels 

in deze regio woon en werk, wilde ik hier bezig zijn. Ik hoorde dat 

Charles en Wouter ook ideeën hadden. Ik heb ze gebeld om eens samen 

te gaan zitten. In een zucht en een scheet was Team Drechtsteden er.”

De eerste drie sessies werden gebruikt om de koers te bepalen. “We 

hadden alle drie ons netwerk uitgenodigd”, zegt Charles. “Uit die  

bijeenkomsten kwamen de thema’s identiteit en groei en daar zijn  
we mee aan de slag gegaan.” 

TEKST: WESSEL VAN HOUDT

Team Drechtsteden
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Hil Herweijer zit bijna zijn leven 

lang opgesloten als een vogel in 

een kooitje. Pas na zijn burn-out 

voelt hij zich bevrijd en kan hij 

werkelijk zingen. En zingen doet 

hij graag. Stiekem droomt hij 

van een optreden in een afgela-

den Feyenoord-stadion, waarbij 

het publiek enthousiast op de 

stoelen gaat staan. Hil houdt wel 

van een feestje, maar zijn leven 

is niet altijd een groot feest 

geweest. 

Van gekooide vogel naar leven in vrijheid 

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN
FOTOGRAFIE: RUUD PLOEG
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moeder zei dat hij moest kiezen voor zijn geluk ‒ ‘Al is 
dat vuilnisman’ ‒ en gaf hem het advies ervoor te bid-

den. Al snel had hij de overtuiging dat notariaat voor 

hem was weggelegd. Als notaris geniet hij van het con-

tact met mensen. Hij zit naar eigen zeggen net zo lief 

met halve tokkies als met mensen met hoge posities om 

de tafel, is zorgzaam naar ouderen en heeft aandacht 
voor kinderen. 

Lekkerbek
Hoewel zijn vader ook geïnteresseerd was in de mensen 

tegenover hem, was die toch meer een no-nonsenstype. 

Hil daarentegen vindt het wel leuk om een ‘showtje’ 
weg te geven. Daar staat hij om bekend onder zijn 

medewerkers. Op kantoor wordt gezegd: ‘Hil is van de 
feestjes, de foto’s en het lekkers.’ “Ja, ik ben een echte 
lekkerbek”, zegt hij. Dat blijkt ook wel uit de potten 

snoep die op de tafel staan. 

Vol geloof
Keuzes maakt Hil samen met God. Hij bidt voor belang-

rijke beslissingen en ervaart dan vaak een overtuiging of 

bevestiging. Een echte geloofsverdieping kwam na 

onderwijs over het vaderhart van God. “De gelijkenis 

van de verloren zoon vond ik altijd een lastig verhaal. 

Het voelde oneerlijk. Ik voelde me altijd de oudste en 

oppassende zoon. Totdat ik besefte dat ik er zelf ook 
een zootje van maakte en meer gemeenschappelijk had 

met de verloren zoon dan ik dacht. Voor het oog leek het 

alsof ik alles op orde had, maar God wil geen loze offers 
van hard werken en plichtplegingen. Hij wil ons hart.” 

Tot die tijd ging Hil ervan uit dat je pas geliefd bent als je 

er hard voor werkt. Dat je Gods liefde moet verdienen. 

Weinig belangstelling van God
“Mijn moeder was heel vroom en zei: ‘Jongen, voor 
ieder woord dat niet rechtschapen is, moet je reken-

schap afleggen voor de rechterstoel van God.’ Mijn God 
was heel streng; dat zit diep in mijn genen. Nu kijk ik 

daar anders tegenaan. Ik was best streng voor mijzelf, 

maar ben nu milder. Toch is die grondtoon er bij tijd en 

wijle nog steeds. Met name in de periodes dat ik verder 

van God af lijk te staan. Dan wordt het bidden lastiger en 

denk ik: ‘God heeft nu niet zo veel belangstelling voor 
mij, want dat heb ik nu ook niet voor Hem.’” Wat hij dan 
doet om los te komen van die leugens? Even helemaal 

niets. Zoals in een luie stoel in de tuin zitten met de ogen 

dicht, luisterend naar de vogels en met het gezicht  

in de zon. “Jezus is de Zon van de gerechtigheid, die 

Zonnestralen geven genezing.”

Formeel vlaggen?
Zingen in de dienst van zijn evangelische gemeente 

vindt Hil ook heerlijk. Vol overtuiging en met een hele-

boel enthousiasme. En dat niet alleen; als het even kan, 

staat hij al vlaggend achterin. Om die kunst te beheer-

sen volgde hij wel een korte cursus. “Mensen zijn ver-

baasd dat een notaris dit doet. Ze denken vaak: ‘Dat is 
toch een heel formele man en dan doet hij dit?’” Op de 
werkvloer komt geloof ook ter sprake. Zo geeft Hil wel-
eens een bundel met christelijke gedichten weg aan  

cliënten waarvan hij denkt dat ze wel wat bemoediging 

kunnen gebruiken. En naast aktes geeft hij soms ook 
een gedachte of een Bijbeltekst mee die bij hem 

opkomt. 

Nietsdoen is slecht (?)
Hil werkte hard, wel vijf of zes lange dagen in de week. 

Na twee keer uit een maatschap te zijn gestapt, besluit 

hij in 2014 een eigen kantoor te openen. “Geen gezeur, 

geen concessies, maar zoals ik het wil.” Ook al heeft hij 
meer plezier in zijn werk, Hil gaat niet minder hard wer-

ken. “Werk was zo verschrikkelijk belangrijk, dat ik voor 

mijn kantoor leefde.” Maar dat veranderde drie jaar 

geleden geleidelijk. ’s Nachts wordt hij steevast om 
04.00 uur wakker met heftige steken in handen en voe-

ten. “Alsof ik met een nijptang werd geknepen. Gelukkig 

kon ik met weinig slaap toe, want in die tijd ging ik niet 

voor middernacht slapen…” De signalen van zijn lijf 

negerend werkt Hil gewoon nog maanden op wilskracht 

door. “Ik was spijkerhard voor mijzelf en daar was ik 

trots op. Mijn overtuiging was: nietsdoen is slecht.” 

Burn-out
Tot hij op een dag bij een overleg in paniek raakt en het 

zweet hem uitbreekt. De bespreking kan voor hem niet 

snel genoeg voorbijgaan en ook de volgende komt hij 

met hangen en wurgen door. Het blijft niet bij één keer. 
Ook de dag daarna worstelt hij zich zwetend de bespre-

kingen en passeringen door. De kantoormanager her-

kent de signalen eerder dan Hil zelf en stelt voor hem 

thuis te laten brengen. Nergens voor nodig, vindt Hil; hij 

gaat zelf. Maar de tocht van zeven minuten naar huis 

voelt als een marteling. En eenmaal thuis vraagt hij zijn 

vrouw om bij hem te blijven, want hij is helemaal de 

kluts kwijt. Zijn kantoormanager roostert hem voor  

langere tijd uit. Zeer tegen de zin van Hil in, maar wel 

terecht. Binnen enkele weken is de burn-out ook door 

de neuroloog bevestigd. Mentaal is Hil total loss.

Hil Herweijer heeft zijn eigen notariskantoor in Kampen. 
Een notariskantoor dat in 2018 de award voor de hoog-

ste notarisscore klanttevredenheid in de wacht sleept. 

“Niet omdat ik de beste notaris van Nederland ben of 

het meest juridisch onderlegd, hoor. Ik ben me ervan 

bewust dat we in een streek wonen met mensen die 

minder kritisch zijn dan in de Randstad. Bovendien  

hebben we een loyale klantenkring. De reden dat wij als 

kantoor deze prijs gekregen hebben, is omdat de 

meeste mensen ons pand verlaten met een feelgood-

gevoel. Geen koele passering, wel een beleving. Ik pro-

beer er wat leuks van te maken. Op de eerste van de 

maand worden veel huizen overgedragen. Dan snijd ik 

zelf graag de taart aan. Mensen vragen ook vaak aan 

mij: ‘Wat denkt u daarvan?’ Ze willen dat je helpt een 
keuze gemakkelijker te maken. Ik denk graag mee en zij 

voelen ook dat ik vanuit oprechte betrokkenheid werk.” 

Begrijpelijke notaristaal
Bij notariskantoor Herweijer voelen de mensen geen 

afstand en durven ze vragen te stellen. Zaken worden 

helder uitgelegd in een taal die voor iedereen 

begrijpelijk is. Kenmerkend voor Hil is zijn humor. “Ik 

ben geen grappenmaker, maar mensen gaan wel vaak 

weg met een glimlach.”

Bijzondere figuren
Hil komt uit een gezin met vier kinderen. Beide ouders 

komen oorspronkelijk van de boerderij. ‘Mouwen 
opstropen en niet zeuren’ was thuis dan ook het devies. 
Het leven van zijn moeder werd beperkt door fibromyal-
gie. Hij herinnert zich haar als een lieve, ruimhartige en 

barmhartige vrouw; een dame die iedereen mee naar 

huis sleepte. “Bij ons waren altijd allerlei bijzondere 

figuren te vinden. Zelf heb ik ook een zwak voor mensen 
in de marge van de samenleving.” Zijn vader had een 

eigen notariskantoor, maar kon slecht omgaan met de 

bijbehorende stress. Hil voelt zich al jong verantwoor-

delijk voor het reilen en zeilen thuis. 

Vuilnisman?
Na zijn middelbare school was notariaat studeren niet 

direct een vastomlijnd plan. Hil twijfelde nog tussen 

economie, politicologie, geschiedenis en notariaat. Zijn 

‘Voor het oog leek het 
alsof ik alles op orde had’
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tijd vrij voor zijn vrouw en kinderen. “Na mijn burn-out 

heb ik al mijn kinderen omhelst en uitgesproken dat ik 

van ze hou; dat heb ik niet genoeg gedaan. Ik heb veel 

dingen bij het opgroeien van de kinderen aan mij voor-

bij laten gaan. Ook ben ik mij steeds meer gaan realise-

ren hoeveel mijn vrouw mij al die jaren heeft moeten 
missen.”

Zakelijk en privé in contrast
Volgens Hil is het niet Gods verlangen dat mensen zo 

hard werken. Bij hem is het ontstaan door zijn stellige 

overtuiging dat je hard moet werken, het verloop van 

zijn carrière en zijn enorme verantwoordelijkheidsge-

voel. Terwijl de werkdruk werd opgevoerd, werden pri-

védingen afgezegd. Zo goed hij zorgde voor zijn klanten, 

zo slecht zorgde hij voor zichzelf en zijn omgeving. 

Vier dagen werk
“Ik ben nog steeds niet helemaal over mijn burn-out 

heen. Ik heb nog vaak last van hoofdpijn, voel soms nog 

spanning in mijn ledematen en mijn slaap is nog niet 

hersteld.” In plaats van zes dagen werkt de Kampenaar 

er nog ‘maar’ vier. Dossiers? Die neemt hij niet meer 
mee naar huis. Ook leerde hij delegeren en controleert 

Hil niet langer alles tot achter de komma. Als echte plea-

ser leert hij verder om nee te zeggen.

Uitgelachen…
“Luister naar de signalen van je lijf en naar de mensen 

om je heen. Mensen die tegen mij zeiden ‘Je krijgt nog 
eens een burn-out’, lachte ik uit. Hard werken en bezig 
zijn was mijn way of life en ik dacht dat nog lang vol te 

houden. Neem op tijd rust en gun jezelf ook momenten 

van nietsdoen. Nu zeg ik vaker: ‘Ik ga niet.’ Ik kies ervoor 
om thuis te zijn en geniet vaker samen met mijn vrouw 

van een vakantie. Kennelijk had ik mijn burn-out nodig 

om de dingen anders aan te pakken en om vanuit een 

ander perspectief naar het leven te kijken.” 

Explosieven en bidden
“Het voelde als een hogedrukpan. De stoom komt 

omhoog en niemand draait het gas naar beneden. Ik 

dacht: ‘Ik ga ontploffen.’ Normaal vind ik het heerlijk om 
overal naartoe te gaan, maar ik had nergens meer 

behoefte aan. ’s Nachts lag ik wakker. Ik kreeg angst 
voor de angst, waarbij ik bang was om te stikken. Het 

was oorlog in mijn hoofd. God leek heel ver weg en voor 

mij was het een hel.” Ook bidden voelt voor hem als een 

opgave in die periode. “Ik was blij met anderen die voor 

mij baden. In mijn beleving deed mijn gebed er niet 

genoeg toe en zo had ik het gevoel dat ik de strijd niet 

alleen hoefde te voeren.” 

Bijzondere avond
Naast psychotherapie en fysiotherapie voelt Hil zich 

ook gesterkt door een paar vrienden die langskomen 

om te praten en te bidden. “In de narigheid zijn er niet 

veel mensen meer die je kennen. Dat heeft mij teleurge-

steld. Veel christenen lieten het afweten en het is schrij-

nend om te zeggen dat het een niet-christen was die mij 

regelmatig meenam om te fietsen of te lopen. Hij zei: ‘Is 
dit de Hil die ik ken? Jij, die vrolijke Hil? Zoals je nu bent, 

ken ik je niet.’ Ik antwoordde dat ik me innerlijk ver-

scheurd voelde, zoals bij schizofrenie.” 

Geknakte halmen en kooitjes
Hans Agteres, een oud-CBMC-lid, belt Hil op een dag op. 

“Ik kom je ophalen voor een bijzondere avond.” Met de 

camper gaan ze naar de rivier de IJssel. Hans pakt een 

riethalm en knakt deze doormidden met de woorden: 

“In de Bijbel staat dat God het geknakte riet niet breekt.” 

De tocht gaat verder en bij iemand thuis wordt gebe-

den. Er wordt over hem uitgesproken dat hij is als de 

vogel in de kooi. En dat is voor Hil zo herkenbaar. Hij 

heeft nog nooit echt geleefd. “Het kleine kind in mij 
heeft zich niet voldoende kunnen ontwikkelen; ik heb 
altijd op het paadje gelopen. Ik heb zelfs amper gepu-

berd. Zowel ikzelf als de mensen om mij heen hebben 

mij in dat kooitje gestopt.” De avond duurt voort en Hil 

leert dat hij in vrijheid wil leven. 

Ziektewinst
Nu is hij empathischer. “Vroeger dacht ik dat mensen 

een schop onder hun achterste nodig hadden. Maar 

leven met een psychisch probleem is heel zwaar en ont-

zettend eenzaam. Daar heb ik nu veel meer begrip 

voor.” Ook heeft de notaris de kracht van bemoedigende 
woorden ontdekt door zijn ziekzijn. “Ik stuur nu veel 

kaartjes naar mensen uit de kerk ter bemoediging, met 

een uitgebreid verhaal. Ook al ken ik ze niet.” En ook in 

zijn gezin is er winst behaald. Hij maakt nu veel meer 

‘Luister naar de 
signalen van je lijf en naar 

de mensen om je heen.’
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Van jezelf houden
Met een verbeten gezicht zat ik op de grond mijn rek- en 

strekoefeningen te doen. Een paar weken daarvoor was 

ik met een personal trainer begonnen om aan mijn con-

ditie te werken. Ik was al best tevreden met het resul-

taat, totdat de vrouw van mijn trainer op een middag 

meedeed. Zij sprong hoger en zij ademde gewoon na 

een sprintje trekken, terwijl ik hijgde en pufte als een 
stoomtrein. Er gebeurde iets van binnen. Een gevoel 

van falen, van boosheid en teleurstelling kwamen als 

een uitbarstende vulkaan naar boven. Aanklacht, 

schaamte en ontmoediging namen me gevangen. Zo 

erg, dat ik eigenlijk wilde stoppen. Ik wilde nooit meer 

zo afgaan. Mijn trainer vroeg: ‘Gaat het Erica?’ Verbeten 
zei ik: ‘Ja hoor, helemaal goed’, maar ik ontweek zijn 
ogen. Opnieuw vroeg hij met klem: ‘Gaat het echt wel, 
Erica?’ Met een dikke brok in mijn keel en tranen die 
achter mijn ogen brandden, keerde ik mijn rug naar 

hem toe. Toen voelde ik een hand op mijn schouder en 

weer diezelfde vraag. Dat had hij niet moeten doen, er 

brak iets in mij en de tranen stroomden over mijn wan-

gen. Op hetzelfde moment schoten er allerlei situaties 

door mijn hoofd waarop ik me ook zo had gevoeld. 

Allemaal momenten waar ik liever niet aan terugdacht. 

Ik sprak me zelf toe: ‘Kom op, doe niet zo kinderachtig, 
wees sterk en ga gewoon door!’ Maar deze keer lukt het 
niet. Het was alsof God het genoeg vond. Ik moest de 

gevoelens van falen onder ogen zien.

In de week die volgde, was ik hier veel over in gebed. Ik 

zag hoe ik weg wilde rennen voor dat gevoel van falen, 

voor de angst om te falen en voor de diepe leugens die 

daarachter zitten. Ik leerde in die week ook hoe God 

kijkt naar mijn falen en hoe Hij me wil leren om door 

Zijn ogen te kijken naar de situatie. Hele waardevolle 

lessen die ik graag met jullie deel. Of het nu gaat om een 

sportprestatie of het leiden van een onderneming. Of 

het nu gaat om het opvoeden van je kind of het maken 

van een schilderij. Vroeg of laat kom je het fenomeen 

falen tegen en de vraag is hoe je deze soms vernieti-

gende gevoelens omzet naar een kracht die tot succes 

leidt. Ik geloof dat in deze dag samen onze kwetsbaar-

heid onze kracht kan worden. Wanneer we samen eer-

lijk door de ogen van genade naar onszelf en die ander 

kunnen kijken en wanneer we de genade en de waar-

heid toepassen dat God onze fout kan veranderen in 

goud.

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 van het lidmaatschap) | Niet leden 195,-

 

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. 

FINANCIEEL 
LEIDERSCHAP 
IN EEN DAG 

Datum: 4 oktober van 10 tot 14 uur
Door Geert-Bart van Weeghel

Gods stem dagelijks verstaan en begrijpen is, denk ik, 

een van de diepste wensen van veel christenen. In een 

tijd waarin wij bijna alles op het web kunnen opzoeken, 

blijft er een enorme behoefte diep binnen ons om daad-

werkelijk te doen wat God, onze Schepper, van ons 

vraagt. Om echt waarde toe te voegen op de plaats  

waar je leeft, woont of werkt. Als managementmethode 
of trainingen dat niet brengen, is er iets anders nood-

zakelijk. Dat, gecombineerd met de wens om met  

christen-ondernemers verder te ontwikkelen, bracht 

mij bij CBMC en deze workshop. 

Mijn verwachting was dat wij dan op een andere wijze 

leren luisteren en kijken naar Gods werk in en aan ons 

leven. En hoe ook de Heilige Geest daarin juist verstaan 

wordt. In de cursus heb ik moeten leren dat God in Zijn 

almacht, soms ook in Zijn Liefde, stil is. Zie Zefanja 3:17. 

Ontluisterend dat dit ook onze God is. Je verwacht Zijn 

stem bijna letterlijk te horen en dan wordt specifiek jij 
stilgezet bij zo’n tekst. Zijn oproep aan mij om op Hem 
alleen te vertrouwen, dus toch Zijn stem, maar dan op 

een geheel andere wijze. Daarnaast mocht ik ervaren 

dat Hij spreekt door de medecursisten en cursusleiders. 

God is onze wonderlijke Raadsman.

Wij hebben dus een vernieuwing van ons denken nodig. 

Hij spreekt tot ons, maar wij moeten dat telkens weer 

leren verstaan, dwars tegen ons eigen doen en denken 

in. Dat geeft strijd en soms verwarring, omdat Zijn tijd 
niet altijd gelijk loopt met onze eigen planning en route. 

Als je dan mat en moe bent en eigenlijk niet meer kunt 

dan afwachten, moedigt God ons aan om het initiatief 

te pakken en de keuze met Hem aan te gaan. Hij heeft 
alle sleutels al gegeven. Het is aan ons om de juiste deu-

ren te openen. Als je dat opstart, is het superspannend 

en lijkt het soms onmogelijk, maar Hij is erbij en gaat 

ons voor. Dat is best wel even een ommekeer en valt 

soms zeker niet mee; ons nieuw gekozen pad wordt 

regelmatig zwaar aangevallen en verstoord.

God kiest Zijn methode voor ieder van ons specifiek. 
Dus ga op weg. Ja, dan zal het nodig zijn om telkens 

weer stil te zijn met Hem om de juiste beslissing te 

nemen in de business en in ons dagelijks leven. Hij is 

erbij en brengt ons veilig thuis aan Zijn hand.

REFLECTIE WORKSHOP

Gods stem verstaan in de business

BIJDRAGE VAN
ARJAN DE BIE
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ADVERTENTIES

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

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

Europe

“We believe that when a Kingdom Leader engages in a Kingdom Style,
a Kingdom Culture emerges... and the Kingdom of God advances.”

KOSTEN | CBMC-LEDEN € 150,- | NIET-LEDEN € 175,-

Koffie, thee, lunch, cursusboek en materialen zijn bij de prijs inbegrepen. De workshop zal vertaald worden in het Nederlands.

Ondernemen in het Licht

Kingdom
at Work

AANMELDEN: WWW.CBMC.NL/WORKSHOPS

LOCATIE DE BASILIEK VEENENDAAL  |  VRAGEN? MAIL NAAR INFO@CBMC.NL

MET BOUWBEDRIJF BETENBOUGH UIT TEXAS

W O R K S H O P

24|25 SEPTEMBER

In samenwerking met Kingdom at Work organiseert 

CBMC een workshop van een avond en een dag. 

Vanuit Bouwbedrijf Betenbough is de Kingdom  

at Work beweging ontstaan die leiders inspireert, 

toerust en enthousiasmeert om Gods Koninkrijk 

door het werk zichtbaar te maken.

In januari van dit jaar hebben we een fantastische 

tijd gehad met de ondernemers van Bouwbedrijf 

Betenbough uit Texas! We hebben veel enthousiaste 

reacties gehad op deze workshop, vooral omdat het 

concreter ingaat op geloof en praktijk. Is dit ook jouw 

verlangen? Van harte welkom!



Bezoek ook een van de groepen. Ook lid worden? www.cbmc.nl/lidmaatschap

NOORD HOLLAND    

TEAMLEIDERS

Amsterdam John Olsen - john@olsen.nl

Asger Frederiksen - 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 3 Arthur de Pater - info@woningkeur.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 der 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

Papendrecht Wouter Timmer - wouter@officious.nl

Charles Hofman - charles@hofmanconsulting.nl

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 

Bob Esmeijer - 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 

Lunteren Maas de Bruin  - maasdebruin@solcon.nl

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

Arnhem Anton Gouman - a.gouman@chello.nll

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 (English) 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 Poppe - 

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
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AGENDA CBMC

Wiltonstraat 36-40 | 1e verdieping

3905 KW Veenendaal | 085-488 36 40

info@cbmc.nl | www.cbmc.nl

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  De Basiliek Veenendaal

 

 
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      
15 Workshop - God's stem verstaan – dag 1   CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

22 | 23 | 24 Stilteweekeinde Vrouwen De Hezenberg Hattem

29 Workshop - God's stem verstaan – dag 2   CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

 
DECEMBER
13 | 14 | 15 Stilteweekeinde Mannen Clarissen Klooster Megen

FEBRUARI
5 | 6 | 7 | 8  Europartners Conference 2020 Jerusalem, Israël

 


