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Maak van het 

Koninkrijk van God 

je hoogste prioriteit

God en Business. Vaak gepositioneerd als twee werelden. 

En dat is een gedachte/overtuiging die diep geworteld is. 

Zeer vaak hoor ik opmerkingen in de trant van: “ik werk in 

de business, maar ik hoop tijd vrij te kunnen maken om te 

werken in het Koninkrijk.” 

Hùh? Waar denk je dat het Koninkrijk is? In een kerkgebouw? 

In een zendingsgebied? In een non-profitorganisatie? Zou 
het kunnen dat het Koninkrijk daar is, waar Jezus Koning 

is? En de vraag stellen is deze beantwoorden. Dus ook in de 

business. En met wat ik dagelijks hoor en zie, zou ik bijna 

zeggen: juist in de business! De sleutel is: maak van het 

Koninkrijk van God je hoogste prioriteit in je bedrijf. Wees 

gehoorzaam aan God en doe wat Hij zegt. 

Wat ik regelmatig hoorde tijdens de prachtige workshop 

van CBMC in samenwerking met Kingdom At Work was: 

“simple, not easy”. En dat is het. Moeilijke stappenplannen, 

waar je externe hulp bij nodig hebt, zijn soms aantrekke

lijker, dan eenvoudige en radicale stappen. Boeiend om 

hierbij stil te staan. Maar dat doen we nu niet. Ben je 

bereid om elke dag de stap te zetten in overgave en 

gehoorzaamheid? Welke? Dat zal per dag verschillen. Elke 

dag mag je starten met ‘werkoverleg’. Met je hemelse 

Vader. 

Tijdens het schrijven van dit voorwoord had ik een tele

foongesprek met een CBMCer, ik citeer wat zinnen: “Wim, 

al een tijdlang liep ik rond met de gedachte dat ik  

iets miste, of dat ik iets moest doen. Maar het was niet 

duidelijk. Totdat een paar weken geleden iemand in mijn 
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CBMCteam zei: heb jij je bedrijf al aan Jezus gegeven?  

Màn, dat was de sleutel! Die dag heb ik mijn bedrijf aan 

Jezus gegeven en je wil niet weten wat er sindsdien 

gebeurd is! Waarom schreeuwt CBMC dit niet van de 

daken?!” 

Daar begint het mee: overgave. En dat keert elke dag 

terug: overgave. Heer wat gaan we doen? Of: wat is Uw 

bedoeling in en met deze afspraken, ontmoetingen? 

Spreuken 3:6 zegt het treffend: Betrek Hem bij alles  
wat je doet, dan wijst Hij je de weg. 

Al eeuwenlang is er alles aan gedaan om jouw hele 

leven los te koppelen van God. Door filosofie, theologie 
en nog vele andere ‘logiën’. Geven ze vrede, voldoening, 

vreugde en gerechtigheid? Op z’n best ten dele. De God 

van Abraham, Izaak en Jakob heeft er alles aan gedaan 
om duidelijk te maken dat jij zo gemaakt bent, dat je 

niet ‘vol’ kunt leven zonder Hem. Accepteer dat en leef!

13 • INTERVIEW
Voorwoord

WIM KATER

DIRECTEUR CBMC NEDERLAND
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“Waarom schreeuwt CBMC 
dit niet van de daken?!”
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TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN

FOTOGRAFIE: RUUD PLOEG

Als 4-jarige knoopte Arthur Noordermeer al elektri-

sche draden aan elkaar. Speakers werden gekoppeld 

voor een nog beter geluid. En nu, jaren later, is hij als 

een kind zo gelukkig wanneer hij mag ‘spelen’ met de 

laatste technische snufjes op het audiovisuele vlak. 

Als mede-eigenaar van Wuestman is presentatie-

techniek dan ook zijn expertise. Leiderschap en strijd
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Arthur is zichtbaar trots op zijn werkomgeving. En 

terecht ook. Hij houdt kantoor in een enorm pand dat 

gevuld is met alle mogelijkheden die Wuestman aan

biedt voor het ware werkgeluk. Zittend in zijn prachtige 

kantoor vertelt hij met een glimlach op zijn gezicht dat 

hij een zware tijd doormaakt.

Reddertjesprofiel
Een enthousiaste en naar eigen zeggen niet zo jonge 

man meer heeft zojuist ontdekt dat het ‘reddertjespro

fiel’ als een rode draad door zijn leven loopt. En ter illus

tratie vertelt hij over een gemeentelid dat hij als jonge 

jongen leerde kennen. “Zij was een oude vrouw. Doof, 

slechtziend en ze zat in een rolstoel. Ze was niet meer in 

staat de kerkdiensten te volgen. Voor haar heb ik een 

pannenkoek gemaakt: een koptelefoon aan een stokje 

en die vervolgens weer gekoppeld aan de geluidsinstal

latie van de voorganger. Ze zei: “Ik kan weer horen, de 

Here God gaat jou belonen voor dit.” En nu, jaren later, 

wonen Arthur en zijn vrouw in een nieuwbouwhuis op 

precies hetzelfde plekje als waar vroeger het huis van 

haar stond. 

Spelen met techniek
Arthur: “Op school was ik vroeger geen hoogvlieger. 

Veel te druk met allerlei nevenactiviteiten. Ik werkte al 

vanaf mijn 15e en ook in de kerk was ik actief.” In de kerk 

nam hij als vanzelfsprekend het geluid voor zijn reke

ning. 

Na twee pogingen havo4 stapt Arthur over naar de 

MTS. Maar ook dat gaat niet goed en hij besluit te gaan 

werken in het bedrijf van zijn schoonouders. Een winkel 

in de consumentenelektronica. Arthur: “Toen ben ik 

gaan vliegen. In het werk en op de cursussen die ik 

volgde. Ik heb altijd gespeeld met techniek. Mijn lust en 

mijn leven. En bedreven in de verkoop kon ik in de con

sumentenelektronica eindeloos spelen én verkopen.” 

Maar verlangend naar meer vertrekt hij naar het westen 

om zichzelf te bewijzen in een wereld die draait om  

presentatieapparatuur en gerenommeerde klanten. 

Arthur: “Ik ben snel opgeklommen en voelde me ernstig 

verantwoordelijk. Ik zie mezelf nog rennen met mijn 

koffertje thuis. Hup, de trap op naar boven. Laptop open 
en met mijn bord op schoot bezoekverslagen en 

bedrijfsplannen uitwerken. Enorme ambities en groei

doelstellingen die ik niet allemaal waar kon maken. 

Jezelf waarmaken is heel leuk en ik heb jarenlang met 

veel plezier gewerkt, maar als je succesvol bent, slaat 

dat plezier al snel om in stress en moeite. Toch is het 

ook wel weer mooi. Ik heb veel geleerd, zakelijk gezien. 

Mooi, maar pittig.” 

Het verlies van een klant
Ruurd Wuestman ziet toekomst in de presentatietech

niek en kan met zijn bedrijf dat bekendstaat als 

betrouwbaar en degelijk wel wat flamboyants gebrui
ken. Arthur sluit aan en neemt bij gebrek aan concur

rentiebeding direct wat grote klanten mee. Nu denkt hij: 

dat was niet zo top. Zeer recent is hij een van deze grote 

klanten verloren. Het verlies van deze klant is in zijn 

ogen dan misschien ook wel gerechtigheid. 

Arthur vertelt over de pijn die hij voelde toen de klant de 

samenwerking beëindigde. “Dat was als een pijl in mijn 

hart en op zo’n moment lijkt God ver weg. Ik heb het 

gevoel dat ik dan gestraft word. Voor verkeerd gedrag, 
verkeerde gedachten, verkeerde prioriteiten. Ik denk 

dan: ik ben niet goed genoeg.” Een ander voorbeeld van 

dat verkeerde gedrag is volgens Arthur te hard rijden. 

“Ik kon altijd voor mezelf makkelijk goedpraten waarom 

ik wel 170 km per uur mocht rijden. Ik was dan ook dub

bel zo druk als de meesten.” En zo heeft Arthur, onder 
druk, meer schaduwkanten in zijn leven leren kennen. 

Vecht en vluchtgedrag, waarmee je uiteindelijk de wil 

van God ondermijnt. Volgens hem ziet de tegenstander 

juist dan kans om het verkeerde gestalte te geven. 

Teleurstelling
Terwijl hij de verwijdering met de klant wel aanvoelde, 

heeft hij niet voor herstel gebeden. “Dat had geen gebed 
nodig, want ik weet wat-ie nodig heeft.” Maar wat er na 
zo’n afscheid volgt, is een enorme teleurstelling. Arthur: 

“In mijzelf, want ik voelde waar de schoen wringt. 

Collega’s mogen mijn verdriet dan ook zien. Ik vertel ze 

ook dat ik er nachten niet van slaap.” Zo’n verlies maakt 

Arthur bang, bang dat hij niet meer meekomt met de 

techniek. En terwijl hij dan met zijn hond door de bos

sen loopt om zijn gedachten te ordenen, kan hij in eer

ste instantie vertrouwen op zijn eigen inzicht en blijft hij 
in cirkels denken. Arthur is dankbaar dat hij een bid

dende vrouw achter zich heeft staan, die actief meeleeft 
en vaak van doorslaggevend belang is.

Een wonder
Terwijl hij een tweede rondje koffie haalt, gaat zijn  
telefoon. En terwijl hij de telefoon tussen zijn schouder 

en oor geklemd houdt, zet hij twee kopjes neer en 

neemt direct een gigantische order aan. Hij straalt van  

enthousiasme als hij het gesprek beëindigt en roept 

“Ik kon altijd voor mezelf 
makkelijk goedpraten waarom ik wel  

170 km per uur mocht rijden."
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enthousiast: “Dit is echt een wonder, want deze klant 

staat gelijk aan de klant die ik vorige week verloren 

ben.” Zichtbaar meer ontspannen gaat hij verder: “Het 

zijn de mensen naast me en om me heen die samen met 

mij succes maken. En zo zie ik ook God aan het werk. Er 

zijn vaker afwijzingen geweest, waar dan een andere 

mogelijkheid voor terugkomt.”

Leiderschap is key
Maar het succes heeft ook veel gekost en de samen-
werking met Ruurd ging aanvankelijk moeizaam. Want 

waar Ruurd en Arthur complementair aan elkaar zijn, 

moeten ze de overlap eerst ontdekken. Arthur: “Mijn 

weg is de beste weg, heb ik vaak gedacht en de leider

schapstrainingen die ik volgde, bevestigden mij daarin. 

Leiderschap is key. Dat is leuk, maar goed weten wat er 
nodig is en jezelf goed kennen komt eerst.” 

Niet alleen genade
Volgens Arthur wijkt God niet af van Bijbelse principes. 

“Het is niet alleen genade. Het is ook dat wanneer je  

buiten Zijn wil loopt, je in een dor land gebracht kan 

worden, dat heb ik gezien.” En hier wordt een stukje van 

Arthurs persoonlijke strijd zichtbaar. “Loslaten vind ik 
lastig, totale overgave en met open handen lopen. Als  

je boven het maaiveld uitsteekt, kan het wel gevaarlijk 

worden. Trots en zelfzucht zijn schaduwkanten die op 

de loer liggen.”  

Onderwerpen
Arthur heeft op verschillende momenten getobd 
rondom leiderschap en soms ervaart hij dat God dan de 

leiding neemt. Zo belt een kennis hem op een cruciaal 

moment op. Hij heeft het gevoel dat hij moet bellen. 
Arthur: “Hij gaf het inzicht dat ik nodig had.” En na  

dit gesprek volgt een fusie met een kleiner bedrijf, gear

rangeerd door diezelfde kennis. “Vier man aan het roer 

en in het begin is dat lastig. Maar we zijn de strijd aange

gaan en hebben ervoor gekozen om met elkaar en voor 

elkaar te werken. Ieder overleg beginnen we met een 

Bijbeltekst of voorbereiding. Het helpt als je je aan 

elkaar onderwerpt.” Maar dat dit niet gemakkelijk is 

voor Arthur, blijkt wel als hij zegt: “Ik bemoei me graag 

met alles en als er dingen bij mij worden weggehaald, 

vind ik dat lastig. Maar ik mag de ander uitnemender 

achten dan mijzelf. Goed kijken en luisteren naar de 

ander.” Gelukkig krijgt Arthur ook de ruimte die hij 

nodig heeft om zelf te kunnen excelleren. 

Roeping
Leiderschap kan ook een roeping zijn. Arthur ontvangt 

woorden en begrijpt dat hij het verschil mag maken, 

niet alleen op de zaak, maar ook in de kerk. “Ik krijg veel 

boodschappen”, zegt hij. “Maar dat heb ik ook wel 

nodig, want ik ben een beetje doof.” Wandelend in de 

wijk zag Arthur uit het niets een beeld van een bloemen

tuin in combinatie met de gemeente. Hij voelt de tekst: 

zet ze in het licht en geef ze water. En als een hovenier is 

Arthur samen met anderen in de kerk gaan schoffelen 
en bemesten. Bloemetjes kwamen tot bloei en er volgen 

vette jaren. Arthur: “Van taakgericht naar relatiegericht. 

Je doet het samen.” Als Arthur een verkeerd besluit 

neemt, dondert, volgens eigen zeggen, zijn leiderschap 

naar beneden. “Nu zijn we aan het herstellen en dat 

gaat wonderbaarlijk goed.” Toch gaat het met Arthur 

zelf niet zo goed in deze bijzondere situatie. Want samen 

met de andere oudsten stapt hij er binnenkort uit. “Je 

gooit de trossen los en laat de kerk achter, voor je 

gevoel.” Dat valt hem zwaar. En Arthur zoekt in dit hele 

verhaal de schuld vooral bij zichzelf. Het onverwachts 

overlijden van zijn broer maakt het er allemaal niet een

voudiger op.

Coaching
Met behulp van externe coaching wordt hij losgeknoopt 

van de leiding in de gemeente. Een zwaar leerproces 

volgens Arthur. Het ‘reddertjesprofiel’ is tijdens deze 
coaching naar boven gekomen. Hij citeert de coach 

wanneer hij zegt: “Je kunt jezelf de schuld geven, maar 

het gaat ook om de omstandigheden en het samen

spel.” Maar dan vervolgt Arthur: “Toch voel ik me ver

antwoordelijk.” En ditzelfde geldt volgens hem ook voor 

het werk. Omdat hij in gebreke is gebleven bij het stellen 

van kaders – zijn valkuil –, zijn er schulden gemaakt. En 

ondanks het feit dat hij weet dat je problemen met klan

ten niet alleen op kunt lossen, voelt hij zich wel verant

woordelijk. “Die struggle van ‘je bent niet goed genoeg’ 

is best lastig, maar zo heeft God het niet bedoeld. Ik mag 
leren dat ik gewoon mezelf mag zijn, maar ik ben daar 

nog niet altijd uit.” 

Toch is Arthur meestal in staat de hemel ook op aarde te 

zien. In alles kan hij dan beide kanten belichten. Arthur: 

“God is goed, ondanks mijn schaduwkanten, Hij is er in 

mijn angst en pijn.” En terugkijkend op de verschillende 

situaties komt hij er telkens weer achter dat God de 

grote regisseur is, die rijk zegent door te snoeien.

“Loslaten vind ik lastig, totale overgave 
en met open handen lopen..." 

“Ik mag leren dat ik gewoon 
mezelf mag zijn, maar ik ben daar 

nog niet altijd uit.”
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ADVERTENTIES

De kloof tussen christenen lijkt groter te worden. 

Dat is op zijn minst vreemd. 

Het christelijk geloof is namelijk het geloof van kloven 

overbruggen. 

Jezus is toch niet voor niets gekomen? 

Wat veroorzaakt nu die kloven? 

Welke types veroorzaken kloven? 

Steeds als het juiste gedrag of de juiste overtuiging 

naar voren geschoven wordt, ontstaat verdeeldheid. 

Daar waar mensen denken dat de waarheid een over

tuiging is, ontstaat verdeeldheid. Daar waar mensen 

praten over bijbels en onbijbels, ontstaat verdeeldheid. 

Jezus leert ons iets heel anders. 

Het gaat niet om jouw mooie gedrag. Dat deugt 

sowieso niet. Van niemand. Het goede nieuws is dat 

God niet van jou houdt om jouw goede gedrag. Hij 

stopt ook niet met liefhebben als je faalt. Hij is liefde. 

Jezus zegt ik ben de weg. 

Jezus zegt ik ben de waarheid.

Jezus is het vleesgeworden woord (ik ben de bijbel). 

Als Jezus niet alles is, wordt het juiste gedrag te belang

rijk. Mensen die voortdurend het heilige leven bena

drukken, veroorzaken kloven. Met een vroom sausje. 

Kijk ons goed zijn. Wij staan nog ergens voor. Jullie zijn 

onbijbels. 

Jezus is nooit boos. De enigen waar hij tegen uitvalt 

zijn de wetgeleerden. Jullie kennen het evangelie niet. 

Mensen die kloven veroorzaken zijn de wetgeleerden 

van deze tijd.

Ze veroorzaken kloven door zich te verheffen boven 
anderen. Het is zo link. Iedere opmerking over het 

juiste gedrag komt namelijk altijd weer als een boeme

rang op je eigen hoofd terug. Kijk naar jezelf! Niet voor 

niets heeft Jezus het over de balk en de splinter en 
druipen de schriftgeleerden af als hij zegt ‘wie zonder 
zonden is, werpe de eerste steen’. De oudsten eerst. 

Jullie zouden beter moeten weten. 

Het wrangste is dat we zomaar spreken over het goede 

leven zonder te verwijzen naar de bron. Geef mij maar 

mensen die altijd wijzen op de bron, Jezus. Waarom 

zou je praten over heerlijk water, als Jezus niet de bron 

van jouw leven is?

De wereld knapt af op scherpslijpers. ‘Dat moet juist’, 

zeggen ze. ‘Dat is al voorspeld’ zeggen ze. De wereld 

hoort niet eerst over Jezus, maar steeds wordt het 

beeld bevestigd dat christen zijn vooral betekent dat je 

van alles moet en niets mag. 

Het zal zwaar worden in het laatst der dagen, zeggen 

ze. Moralisten krijgen het niet zwaar. Mensen die Jezus 

volgen wel. Dat leert de bijbel. Het volgen van Jezus is 

vele malen radicaler dan het volgen van een wet. Dan 

zie je altijd af van je eigen gelijk. Dan ben je niet meer 

zo zeker van jezelf, maar des te zekerder van Hem. Dan 

heb je altijd lief en dan is iedereen altijd welkom. 

Er is niets méér nodig dan mensen bij Jezus brengen en 

Hij alleen is alles en al het andere is totaal onbelang

rijk. Pas als je dat ontdekt hebt, kun je het gerust heb

ben over al het andere. Ik geef je op een briefje dat je 

daar dan geen behoefte aan hebt.

Kloven

Hij stopt ook niet met 

liefhebben als je faalt. 

GERT HUTTEN

DIRECTEUR THDV
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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?

 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
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ADVERTENTIES

Vrede leren ervaren
in proces van loslaten? 

Het is maart 2018 als ik Henk van Vlastuin spreek op zijn 

bedrijf Movexx over het overdragen van de leiding aan 

zijn dochter Iris vanwege zijn ziekte. Toen al een wonder 

dat Henk nog leefde. Anderhalf jaar later, oktober 2019 

speken we elkaar opnieuw. Nu bij hem thuis. Bijzonder 

dat dat nog kan. Wat is er in die tijd gebeurd? Door welk 

proces zijn Henk en zijn vrouw Lydia deze periode heen 

gegaan? Wat heeft hij daar over door te geven?

driven by brain power

For more information: movexx.nl

Easy to use  •  Efficient  •  Powerful

TEKST: GERARD M. BIJKERK

FOTOGRAFIE: LEEN VAN DER ZANDE

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

A. van Leeuwenhoekstraat 22, 3261 LT Oud-Beijerland  |  (0186) 636 280

www.variodrive.nl

Robuuste aandrijvingen 
en slimme besturingen 
voor intelligente machines
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Ziektegeschiedenis
In de zomer van 2016 wordt bij Henk een teelbaltumor 

ontdekt. Die wordt operatief verwijderd. Al snel kan hij 

weer aan het werk. Maar nader onderzoek wijst uit dat 

het mis is met de doorbloeding van zijn lever. Daarbij 

krijgt hij pijn in de gal. Die blijkt niet door galstenen  

veroorzaakt te worden maar door een andere primaire 

tumor in de galwegen. Deze tweede tumor komt spora

disch voor en heeft een zeer slechte prognose. Slechts 
één chirurg in Nederland heeft zich hierop gespeciali
seerd. Galblaas, galwegen en de rechter helft van de 
lever worden verwijderd’.

Voorlopig uit het bedrijf  
wordt definitief
Na een interimperiode neemt in maart 2017 dochter 

Iris de leiding van het bedrijf over. Dat blijkt in de zomer 

al geen tijdelijke zaak meer te kunnen zijn. Een com

plete breakdown door hevige koorts vloert Henk volle

dig. Een permanente antibioticakuur moet de koorts 

onderdrukken. Maar na een jaar, in de zomer van 2018, 

is de bacterie resistent geworden voor de antibiotica. 

Dan kan alleen een experimentele operatie nog een 

kans op herstel geven. Daar is alle hoop op gericht. 

Henk vertrouwt erop dat het goed komt. 

Complicatie dwingt tot afscheid
Maar in september treedt er een ernstige complicatie 

op. In de nieuw gemaakte verbinding tussen lever en 

darm is een ‘lis’ ontstaan waarin bacteriën zich opho

pen en zeer hevige koorts veroorzaken. Als laatste red

middel wordt een chemokuur ingezet. Henk verblijft 
een hele maand in het ziekenhuis. Lydia, zijn vrouw, 
wijkt niet van zijn zijde. Lydia: “Een bizarre situatie om 
daar te ‘wonen’. Je leeft enkel op die afdeling. Je 
wereldje wordt heel klein en alles draait om het wel of 

niet blijven leven van Henk. En continu hebben we emo

tionele afscheidsbezoeken en gesprekken. Dat ging via 

een strak gepland rooster want onze familie is groot en we 

hebben veel vrienden en bekenden. En ieder wil persoon

lijk afscheid nemen. Ieder met zijn eigen emotie. Voor ons 

heel heftig om met elk bezoek weer die emotie in te gaan.” 

Uitbehandeld
Eind oktober 2018 komt het verpletterende bericht dat 

de strijd verloren is. De antibiotica kan de bloedvergif

tiging niet meer bestrijden. Het ziekenhuis is uitbehan

deld. Henk gaat naar huis met de boodschap dat hij nog 

enkele weken tot hooguit een maand te leven heeft. 
Dan zal hulp van thuiszorg al snel gevolgd moeten wor

den door een hospiceopname. Dat is nu inmiddels al 

een jaar geleden. Maar Henk leeft nog!

Ieders leven blijft stilstaan
Thuis is het wachten op het einde. Het bezoek gaat daar 

door. Er wordt voor de derde of voor een vierde keer 

afscheid genomen. Lydia: “Onze moeite was dat je niet 
meer weet waar je je op in moet stellen. Jouw eigen 

onzekerheid en emotie krijgen ook iedere keer de emotie 

van bezoekers erbij te verwerken. Dat is contact op zo’n 

intensief level dat je er zelf ook keer op keer diep door 

wordt geraakt. Ondertussen verstrijkt de tijd.

Verjaardagen in het gezin naderen en Henk gaat het 

meemaken! Henk: “Toch ben je continu met het einde 

bezig. En niet alleen wij. Maar iedereen. Het leven van je 

hele familie staat stil. Reizen worden afgelast. Dochter 

Iris blijft haar eigen operatie uitstellen want ze wil niet in 
het ziekenhuis liggen als haar vader sterft. Maar als ik 
blijf leven, is uitstel voor haar niet meer mogelijk. Zelf 

vecht je om in leven te blijven met de gedachte: “Ik kan 

het haar niet aandoen nu te sterven” Wonder boven 

wonder ging het goed.”

Alle mijlpalen ‘voor het laatst’
Geleidelijk daalt de koorts. 5 december nadert. Lydia: 
“Dan toch maar Sinterklaasvieren met de kleinkin

deren. Kerst nadert. De jaarwisseling ook. Dat werd de 

meest ellendige avond die we ooit hebben meege

maakt. Je wilt niemand op bezoek vanwege het emotio

nele. Maar alleen met zijn tweeën weet je ook geen 

goede houding te vinden. Je zit elkaar in de weg. We 

waren ook zó ontzettend moe. Gewoon uitgeput. Al die 

mijlpalen hebben het toch het etiket: “ook dit is voor het 

laatst.”

Verwarring alom
Henk: “De verwarring is heel groot. Vooral omdat ik in 

alle opzichten allang klaar was om te sterven. Ik was er 

écht aan toe. Ik wilde ook gaan. Maar het gebeurde niet. 

Lydia: “Het verwarrende is ook dat anderen daar dan 
steeds een gelovige ‘verklaring’ aan geven: “het heeft 
een bedoeling dat hij nog leeft” of “Henk is in Gods 
hand.” Dat is ook zo. Maar zelf zit je tegelijk in dat andere 

spoor van vragen: ‘Maar waarvoor dan? Wat is die 

bedoeling dan? Je bent blij dat Henk er nog is en tegelijk 

weet je daar geen raad mee.” Het werd tijd om daarin 

begeleiding te krijgen, afstand te gaan bewaren van 

bezoekers en rust in te bouwen voor Henk en Lydia zelf.

Visioenen ontvangen en delen 
In augustus 2018, nog voor de laatste chemokuur,  

heeft Henk meerdere keren visioenen. Hij ontvangt 
beelden en krijgt daarna de uitleg ervan. Het troost 

hem. Ze bepalen Henk bij Gods doel met ons leven: het  

vinden van Jezus Christus voor jou. En daarmee ook het 

aanvaarden van hoe God onszelf én je omringende 

geliefden geschapen heeft met hun specifieke karakter. 
Henk: “Wanneer we dat leren in dit leven ervaren we 

vrede, echte shalom. Ik heb ze samengevat in de vier 

kerndoelen van het leven (kader) Het gaf mij vrede met 

mezelf en met mijn geliefden. Ik kreeg ook een ‘heilig 

moeten’ om dit met anderen te delen, met familie en 

vrienden. In vier groepen van 15 nodigde ik hen hier 

thuis uit. Dat was overweldigend goed. Het maakte veel 

los. Veel vragen maar ook bemoediging en tranen van 

vrede en verbinding. Het gaf een dieper besef wie God is 

en wie wij zijn. En het gaf ook de stille verwondering om 

God te eren wie Hij is.” 

Inzichten
De visioenen gaven verdiept inzicht dat God je hart aan

ziet. Alles draait bij Hem om karakter en intentie. Ook 

dat je in de hemel niet een heel andere persoon bent 

dan hier op aarde. God heeft ons met zoveel aandacht 
in de moederschoot geweven. Dat gaat Hij niet weg

doen. Dat is waardevol om door te geven. Het moment 

dat wij leven en de plaats waar stond al voor de grond

legging van de aarde vast. Net zo goed als bepaald is 

wanneer we naar de hemel gaan. Dat is in Gods hand en 

geeft vrede. Alles heeft zijn tijd.”

Het hoogste doel
Henk: “Mijn hoogste doel is daarom leven tot eer  

van God. Dat is belangrijker dan lichamelijk genezen  

worden, hoe mooi dat ook is. Mijn levensverwachting  

wisselt sterk. Ik weet dat ik niet lang meer te leven heb 

en fysiek leef op pillen. Mijn energie is afhankelijk van 

Prednison. En ik ben gestopt met zoeken naar Gods 

plan met deze periode. Dat heb ik losgelaten en heb 

vrede met het feit dat ik hier in mijn gezin er gewoon  

mag zijn.” 

De 4 kerndoelen van het leven: SHALOM

1. Jezus Christus vinden, omarmen & integreren

2. Jezelf leren kennen 

3. Je geliefden leren kennen, t/m het karakter

4. Van jezelf houden, omarmen & integreren
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ADVERTENTIES

Een boer laten is niet netjes, een boer zijn is bijna een 

heldendaad. Aan Yvon Jaspers zal het niet liggen. Als 

gevierd presentatrice van het televisieprogramma ‘Boer 

zoekt vrouw’ huilt zij mee met de boeren. Of ze mogelijk 

ook op een tractor door Den Haag is gaan rijden, heb  

ik niet kunnen ontdekken op de beelden van de 

boerenstakingen. Je kunt zeggen wat je wilt, maar  

een boer die zijn tractor in de voordeur ramt in plaats 

van even aan te bellen, heb ik nog niet eerder gezien. 

Kloppen op de deur wordt blijkbaar niet gehoord. 

Onlangs presenteerde ik diverse events voor de 

Rabobank. De algemeen directeur sprak bevlogen over 

de wereldproblematiek rondom voeding en Rene Pluijm 

van het televisieprogramma ‘Pluijm’s eetbare wereld’ 

legde haarfijn uit wat een ‘gedoe’ het is in voedingsland. 
In 2050 zijn we met zo'n 10 miljard op deze aardbol. Te 

weinig eten, te veel mensen, zeg maar. En nu dan? De 

zee is leeggevist, de grond uitgemergeld en eten is geen 

voeding meer, maar vulling. Wat moet ik dan in mijn 

winkelwagentje gooien? Wolkenkrabbers waar varkens 

in worden ‘gekweekt’ staan in de steigers, het ijsje dat 

niet meer smelt is in aantocht en een ei dat niet van een 

kip komt, moet nog uit het hokje rollen. We lijken bijna 

klaar te zijn voor de toekomst, maar is er nog iemand 

die overzicht houdt? Als rentmeesters mogen we de 

aarde beheren. Hoe? Een derde van ons eten gooien we 

weg! Hupsakee, zo de afvalbak in. Tuurlijk, CBMCers 

doen dat niet. Zij niet. Zij gooien hooguit één vierde 

weg. Daarom CBMCers opgelet; twee keer per week 

gaan we weer aan de kliekjes, vullen onze winkelwagens 

met echte voeding, kopen pure producten en gaan met 

geitewollen sokken lopen in klompen. O nee, dat laatste 

hoeft niet meer. Dat is zooo boerig. Beheer als waardige 
rentmeesters, dat wat je waardig kunt beheren. Groet 

elke boer met een buiging en snuit vanaf nu je neus in 

een rode, katoenen, keurig gestreken zakdoek en als je 

het echt niet laten kunt, laat dan samen met onze 

Chinese broeders een keurige boer als de maaltijd heeft 
gesmaakt. Mij zul je niet horen. 

Laat een boer

Wil je geïnspireerd blijven? Volg 

Wilma op instagram wilma_veen

Ontvang dagelijkse inspiratie vanuit 

Gods Woord www.ikwonderjou.nl

C
O
L
U
M
N

WILMA VEEN 

WILMAVEEN.COM 

Achter de Watertoren 9

2182 DV Hillegom

 

T 0252 – 78 41 10 

E weegbrug@awgroep.nl

www.awgroep.nl

Bij AW Grondstoffen kunt u terecht voor alles wat 
met grondstoffen te maken heeft. Wij leveren 
primaire en secundaire grondstoffen vanuit onze 
eigen grondbanken in Hillegom en Uithoorn. Ons 
assortiment bestaat onder meer uit zand, grond, 
samengestelde grondproducten, substraten en 
granulaten. Deze grondstoffen zijn bijvoorbeeld te 
gebruiken bij het ophogen van tuinen, het planten 
van bomen of bestratingen. 

Producten kunt u bij ons uit voorraad bestellen of 
speciaal door ons laten samenstellen. Hebben wij 

niet wat u zoekt? Dan gaan wij samen met u op 
zoek naar de beste oplossing.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem 
contact met ons op, dan maken we snel kennis!

Wij conformeren ons aan de 

Duurzame Ontwikkelingdoelen 

van de VN. Meer info vindt u op:

www.awgroep.nl/sdg

Voor alles wat met 

grondstoffen te 
maken heeft
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 Zijn trouw
kleurt de morgen

 

Vijf jaar geleden nam ze de beslissing om weg te gaan bij haar man.  

Zittend op de bank van haar toenmalige huurhuis wist ze dat het haar  

zeker vijf jaar zou kosten, voordat haar leven weer enigszins normaal op de 

rit zou zijn. En nu, vijf jaar verder, leidt ze een bloeiend bedrijf en durft ze er 
volledig op te vertrouwen dat God voorziet. Want als ze iets heeft mogen 

ervaren in de afgelopen jaren, zijn het Zijn zegen en Zijn trouw.  

Irma: “Zijn trouw kleurt de morgen en zo kijk ik erop terug.”

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN

FOTOGRAFIE: MAAIKE APPELS
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Aan de keukentafel in haar nieuwbouwwoning in Leidsche 
Rijn vertelt Irma Donkersloot hoe je een vers eitje breekt. 

“Wist je dat je een vers eitje niet kunt pellen, maar moet 

breken?” De eitjes zijn gelegd door haar eigen kippen. 

Vroeger wilde Irma boerin worden, maar omdat ze al snel 

doorhad dat je met alleen een diploma machinaal melken 

nog geen boerderij hebt, is ze geswitcht naar de studie 

verpleegkunde. “Dat had mijn hart”, zegt ze daarover. 

Gebroken gezin
Eenmaal getrouwd leek het handiger om zich ter beschik

king te stellen aan het bouwbedrijf van haar inmiddels ex

man. De scheiding van hem is voor haar de meest verdrie

tige beslissing ooit, maar deze stap was onvermijdelijk. 

“God is een God van eenheid en herstel”, zegt Irma.  

“Maar ik heb ontdekt, dat dat in deze gebroken wereld 

niet altijd opgaat.” En dat mensen altijd klaarstaan met 

een mening, heeft Irma ook ondervonden. Maar ze weet 
ook hoe ze er vroeger zelf over dacht. Scheiden kwam niet 

in haar woordenboek voor. Irma: “Ik ben supertrots op 

mijn kinderen. We zijn met zijn allen doorgegaan en doen 

het allemaal goed. Maar er is een verdrietige kant. Je bent 

wel een gebroken gezin. En dat verwerk je niet. Het is een 

groot onderdeel van mijn leven en het mag er zijn.” 

Alwetende God
God is een alwetende God, dat heeft Hij duidelijk laten 
zien. Irma ontving woorden van God die ze nu nog steeds 

graag leest. En ze slaat haar Bijbel open om het gebed van 

Hanna voor te lezen. 1 Samuel 2: 13:

‘Nu juicht mijn hart dankzij de Heer,

fier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,

want dankzij Uw hulp beleef ik vreugde.

Geen is er heilig als de Heer,

er is geen andere god dan U,

geen rots is er als onze God.

Gebruik toch geen grote woorden,

blaas niet zo hoog van de toren

want de Heer is een alwetende God:

door Hem worden onze daden gewogen. 

“Een hele duidelijke tekst. Heel bemoedigend”, sluit ze af.  

MarthaZorg
Al tijdens haar scheiding grijpt ze terug op haar zorgroots. 

“Ik wist dat ik onder de mensen moest blijven en ging als 

vrijwilliger werken bij een zorgboerderij. En daar is het 

idee voor MarthaZorg geboren. Daar zag ik de nood en  

de overbelasting van de mantelzorgers.” Met MarthaZorg 

biedt Irma dan ook mantelzorgondersteuning aan. 

Midden in de scheiding, tussen de huilende kinderen en 

onuitgepakte verhuisdozen schrijft Irma de teksten voor 
haar website. “Ik kon niet op de bank gaan zitten, ik moest 

bezig blijven. Dat hield mij simpelweg op de been.” 

Engelen
En tussen de gebrokenheid ervaart ze de werking van 

Gods zegen. “De voorziening van God is er ook geweest. 

De man van een vriendin van mij, zelf ook ondernemer, 

zei: ‘Je hebt een goed idee en moet het gewoon gaan 

doen. Ik ga achter je staan, ook financieel.’ Dit was zo fijn, 
er zijn echt engelen op mijn pad gekomen en hij is zo’n 

engel.” Als MarthaZorg een half jaar bestaat, mag Irma 

haar eerste klant verwelkomen. En inmiddels zijn er 

zoveel klanten dat ze met maar liefst 14 andere dames 

mantelzorgondersteuning aanbiedt.  

Gouden team
Ze heeft een gouden team waarin alle denominaties  
zijn vertegenwoordigd, zegt ze. Een team met bidden  

als levensstijl. Enkele van de vrouwen, werkzaam voor 

MarthaZorg, zijn ook gescheiden. Irma: “Zij zijn blij met 

hun baan en zo geef ik mijn eigen zegen door, dat is een 

mooie bijkomstigheid.” 

MarthaZorg bestaat alweer bijna 5 jaar en om dat te vieren 

wil Irma een symposium organiseren met als thema: Zie 

de mens. Dat is ook het thema dat voortdurend terug

komt in Jezus Zijn leven. Gek genoeg functioneert ze zelf 

liever op de achtergrond, dus het houden van een speech, 

daar ziet ze nu al tegenop. 

Grote zegen
Naast de liefdevolle en betrokken zorg die ze wil bieden,  

is ze bovenal moeder. Nog steeds is ze ’s ochtends en  

’s avonds gewoon thuis. De werking van Gods hand ziet  

ze dan ook terug in de werktijden. Irma: “Ik kwam qua tijd 

heel vaak precies goed uit. Dan moest ik mijn zoon naar 

scouting brengen, ging ik door naar het werk en was ik 

weer op tijd terug om hem op te halen.” Die begintijd 

ervaart ze als heel mooi en bijzonder. “Ik voelde me echt 

gedragen en er is een hele grote zegen gaan stromen.” 

Bidden voor sleutels
De kracht van gebed, daar gelooft ze in en ze vertelt dat ze 
om de gekste dingen bidt. “Ik bid zelfs of ik mijn sleutels 

mag vinden. En toen ik voor een goede huishoudelijke 

hulp bad, kreeg ik die op een bijzondere wijze.” 

Werkoverleg voert ze dan ook biddend met de 

Allerhoogste. Samen met God leidt ze haar onderneming. 

En ieder teamoverleg start ze met een lezing of gebed en 

vaak eindigt een teamlid. Volgens Irma een mooie meer

waarde van het samenzijn. 

Gods stem verstaan
Met haar allereerste sollicitant – een Braziliaanse dame – 

ervaart ze tijdens het sollicitatiegesprek een enorme klik. 

Ze krijgt de gedachte: geef haar een kans. Toch besluit ze 

om er nog even over na te denken, want de beheersing 

van de Nederlandse taal laat te wensen over. Ze bidt 

ervoor, neemt de Braziliaanse aan en heeft er een 

“Ik voelde me echt gedragen en er is een 
hele grote zegen gaan stromen.” 
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biddend teamlid bij. Maar al snel krijgt ze een woedend 

telefoontje van een klant, hij verstaat de Braziliaanse 

niet. Irma: “Ik zat in een superkwetsbare financiële peri
ode en ik moest voorzichtig zijn, maar ik had toch echt 

het idee dat ik Gods stem goed had verstaan en dacht 

alleen: hoe ga ik op een goede manier met deze mensen 

om?” Op zulke momenten krijgt ze behoorlijke buikpijn, 

maar het vertrouwen in God is groot. En terecht, blijkt 

drie weken later. De gemoederen zijn bedaard en de 

klant en het nieuwe teamlid hebben elkaar helemaal 

gevonden. Irma: “Ik heb God goed begrepen. Ook zij is 

een dochter van God en de klant ervaart hoe gepassio

neerd en liefdevol zij haar werk doet.” 

Raadgevers
MarthaZorg groeit door en Irma ontvangt een mailtje 

van een dame die het in een gebed op haar hart krijgt 

om te solliciteren. En deze dame is een echte raadgever 

gebleken. Irma: “God zegt: zoek je raadgevers en zij en 

haar man geven raad.” Want ook al lijken de afgelopen 

jaren op een groot succesverhaal, nog niet zo lang gele

den had Irma een behoorlijke hobbel te overwinnen. De 

strijd in de hemelse gewesten treft haar in haar werk. 
Irma: “De hele situatie raakt mij diep.” En dan voorziet 

God weer. Na een lange, vermoeiende werkdag neemt 

ze aan haar keukentafel plaats, te moe om te strijden. 

En op dat moment ontvangt ze van haar raadgevers een 

mailtje waarin precies staat wat ze kan doen. Irma: “God 

heeft gezien: dat heeft ze nu nodig.” 

Groepsapp
Niemand binnen MarthaZorg zal het geloof opdringen, 

maar ze bidden en zingen wel met de mensen die dit 

willen. Er is nu zelfs een klant die graag voorgelezen 

wordt uit de kinderbijbel. Irma: “We leven vanuit ons 

geloof en dat zie je door een bepaalde liefde en toewij

ding.” 

In het werk zelf zijn ze zeer transparant. Met families 

wordt er een groepsapp gestart om foto’s en wetens

waardigheden te delen. Een nauwkeurig appverslag van 

ieder zorgmoment. Irma zit in alle groepsapps en dat 

betekent ook dat ze letterlijk 24/7 aan staat. Maar dat 

ervaart ze niet als zwaar. “Ik blijf graag bij iedereen 

betrokken.” 

Ondernemers versterken elkaar
Een eigen bedrijf betekent natuurlijk ook een bepaald 

commercieel inzicht. Irma heeft haar diensten nooit 
gratis aangeboden, maar wel voor een te laag tarief. 

Succesvolle ondernemer Bart van der Belt heeft haar in 
zijn Zakelijk Succes Academie een heleboel geleerd  

waar ze nog niet zoveel mee doet, maar er is wel iets in 

haar hoofd veranderd. “Dat ik mezelf ook mag waarde

ren qua tarieven.” Als ze besluit om haar tarief omhoog 

te gooien, belt Bart haar enthousiast op. “Wat? Heb je 

de stap genomen? Ik ga je nu even feliciteren.” Het tarief 

verhogen vond ze lastig, vanwege de kwetsbare doel

groep. Maar inmiddels is ze zover dat ze een inkomens

afhankelijke vergoeding ontvangt. “Ik wil voor iedereen 

beschikbaar zijn.” 

En ook de CBMContbijtgroep ervaart ze als zeer waar

devol. “Zij scherpen mij,” zegt ze daarover, “bijvoor

beeld om wat economischer te denken of om een  

korting te vragen.”

Angst
Irma: “Ik leef niet snel uit angst, ik voel me altijd wel 

door God gedragen. God voorziet. Ook in zoveel bijzon

dere mensen, dat kun je niet bedenken. Denk alleen al 

aan mijn mentor op de bijbelschool en mijn christen

psycholoog.” 

Maar waar ze wel een klein beetje angstig van wordt, is 

het moment waarop ze nee moet gaan zeggen tegen 

nieuwe klanten. Irma: “Wat gaat er dan gebeuren? Als er 

nu iemand overlijdt, raakt dat niet direct mijn boter

ham. Maar zo wil ik eigenlijk niet denken. God heeft 
altijd voorzien.” Maar feit is wel dat ze zich nu in een 

spanningsveld bevindt tussen passie en praktisch haal

baar. “Ik neig ernaar dat ik niet te groot wil worden, al is 

er potentie genoeg.” 

Zoals Maria
MarthaZorg leiden als Maria, dat is wat Irma wil. “Wat ik 

zie, is dat als de drukte toeneemt je meer Martha bent 

en je zelf beslissingen gaat nemen en dat is niet handig. 

Je laat je overrulen door de waan van de dag. Je bent 

soms zo druk dat de stille tijd erbij inschiet.” Het blijft 

ook voor haar een worsteling om de stille tijd niet te laten 

overstemmen door to-do’s. Op de bijbelschool heeft ze 
daarom geleerd eerst een uur te aanbidden. “Met mijn 

Calvinistische achtergrond best lastig, want ik denk al 

snel: jongens, laten we aan de bak gaan. Maar het werkt 

heel goed. Het maakt je hoofd leeg van alles. En nu ben ik 

er voor U.” 

Toon Uw grootheid
Ze vertelt dat ze zelf ook een lied heeft gemaakt. Ontstaan 
door de gebrokenheid binnen haar eigen gezin, maar ze 

benadrukt ook dat ze ondanks het verdriet een zeer 

vreugdevol gezin zijn. “De kinderen hebben veel meege

maakt, dus ik heb een gebed verzonnen dat ik heel vaak 

zing – dat kan ik bijvoorbeeld ook in de auto zingen – op 

Bless the Lord, my soul.
En zonder schroom zet ze zingend haar eigen gebed in:

 

Toon Uw grootheid Heer

En toon mij wie U bent

Toon Uw grootheid Heer

Opdat men u erkent

Zichtbaar geëmotioneerd zegt ze: “Ik hoop dus dat mijn 

kinderen zo een dusdanige uitstraling hebben, dat men

sen gewoon zien dat hoe gebroken het ook is, God groter 

is. Snap je? Dat. En ik zing dan ook Bless the Lord, my soul 

en Prijs de Heer, mijn ziel, dat zijn natuurlijk de gewone 

versies. Maar ik zing ook Toon Uw grootheid Heer, omdat 

ik denk: God is toch groter. Ondanks dat het natuurlijk 

diep gebroken is. De kinderen willen niet dat ik dat zeg, 

maar dat is het natuurlijk wel. Het is ook mijn verdriet 

voor hen. Ik ben dankbaar dat mijn vier kinderen hun 

geloof hebben behouden. Dat is een wonder op zich.” 

Eeuwigheidsperspectief
Leven vanuit het eeuwigheidsperspectief biedt Irma ont

spanning. “Ik weet namelijk dat het leven van de één op 

de andere dag totaal anders kan zijn en dat relativeert.” Ze 

glimlacht als ze vertelt over haar droom: buitenaf wonen. 

“Ik word blij van de geur van vers gemaaid gras of een kik

ker op mijn buitentafel.” Het is voor Irma geen streven, 

maar wel een wens om weer in een dorp te mogen wonen. 

“We mogen blijven dromen en verlangen naar dingen die 

nu buiten onze mogelijkheden liggen. Daarin kan God ook 

Zijn grootheid laten zien.” 

Haar eigen les en die voor een ander: “Durf Maria te zijn, 

durf te wachten.”

“Ik hoop dus dat mijn kinderen
een dusdanige uitstraling hebben, 
dat mensen gewoon zien dat hoe 

gebroken het ook is, God groter is." 
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Wat doet een cursus ‘geloven’ met mensen?  
Er gaat een wereld open voor Dinant Getkate, 
klant-succesmanager bij offerteplatform 
12Build.

“Het was druk vandaag. Ik heb niet eens in het werk

boekje gekeken en ging zo vanuit mijn werk zonder 

enige verwachting naar AlphaBusiness. Er hing zelfs wat 

scepsis bij mij wat het vanavond zou worden. Nou, het 

wérd wat vanavond! Het onderwerp dit keer? De Bijbel. 

Vol overgave vertelde de leiding hierover. Net als de 

vorige keer besefte ik: ik ben de Bijbel als literair boek 
gaan zien, niet als onze levensader, onze levensboom. 

Dáár moet ik weer naar terug. 

Geen risico lopen
Sinds een tijdje heb ik wel de You Version Bijbel App op 

mijn telefoon. Maar vanavond gingen mijn ogen pas 

echt open. Waar dat door kwam? Ondermeer door een 

Bijbeltekst over het oordeel. De gespreksleider las dat  

je losstaat van het oordeel als je Jezus in je leven aan

neemt. Ik zei: ‘Huh? Ik dacht dat ik voor de troon moest 

afleggen of ik het goed heb gedaan. En dat ik dan mis

schíen in de hemel zou komen.’ De gespreksleider rea

geerde rustig: ‘Denk je nou echt dat je alles daar neer 

moet leggen en dan het risico loopt dat het misgaat? 

Jezus heeft het toch al voor jou gedaan!’ Dat kwam echt 
bij me binnen. 

Feestje in de hemel
Toen de leiding na afloop vroeg of ze nog voor en met 
mensen konden bidden, ging ik mee en bad ik: ‘Heer, 

help me maar.’ Ik gaf me helemaal over. De leiding zei 

even later: ‘Vandaag viert de hemel een feestje.’ 

Heidens gedoe
En nu? Nu voel ik me heel licht. Jarenlang leefde ik  

vanuit religie en groei ik nu uiteindelijk naar relatie. Dat 

geeft een heel andere kijk op mijn geloof. Gekscherend 
zeg ik nu dat Jezus mijn vorm van religie een heidens 

gedoe moet hebben gevonden. Af en toe bezoek ik 

samen met mijn vrouw andere kerken, vooral evangeli

sche gemeenten waar de beleving anders is dan bij ons 

in de gereformeerde kerk. Heerlijk om je daar onder te 

dompelen in de muziek en sprekers. De overstap zou 

misschien een logische keuze lijken, maar ik geloof dat 

God met ons allemaal een plan heeft. Wie weet wat ik 
binnen onze eigen kerk of gemeenschap nog mag gaan 

doen. Daarom blijf ik graag in ‘mijn’ kerk.

Jaren nodig voor die ontdekking
Zo zie je maar; een boek van 2000 jaar oud, dat ik nu al 

44 jaar ken en opzij legde omdat ik dacht dat het me niet 

wat brengt… dát boek kan me dus verríjken! Waarom ik 

44 jaar moest doen over deze ontdekking? Geen idee. Ik 

hoop alleen dat ik er nog 44 jaar bij krijg. Want het is 

prachtig. En het wordt nog veel mooier.”

Waarom deed ik
44 jaar over deze ontdekking?

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

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

TEKST: LOES GROOTERS

BEELD: PAULIEN WILKINSON
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‘Het moet wel heel waardevol zijn, 
dat we hier elke week op vrijdagmorgen 

om 7 uur zitten’

bijstaan dat Jan die zaterdag even binnen kwam lopen. 

Het zakelijke aspect los je wel op, al heb ik het allemaal 

wel ervaren als heel erg veel. Die verbroedering is ook een 

feit en dat blijft je bij.”

Impact
Het team heeft het afgelopen jaar veel heftige dingen 
meegemaakt. “We hadden op een gegeven moment het 

gevoel dat we aan de beurt waren. Naast de brand, kregen 

enkele teamleden te maken met operaties en ongeluk

ken. En van twee teamleden is er een zoon overleden. Dat 

heeft impact. Wel merk je dan de waarde van zo’n groep, 
die elkaar opzoekt, spreekt en steunt”, zegt Armand.

Strijd
De bespreking gaat verder en passeert onder andere her

inneringen, relaties en het verband tussen die twee. “Ik 

ben wel benieuwd naar het bruggetje naar 2 Timotheüs”, 

zegt Kees van Dijk op een gegeven moment. 

Armand antwoord: “Het gaat om de strijd voor het geloof. 

Daar zitten we midden in, dus we kunnen zowel vooruit 

als terug kijken.”

Jan Vroegindeweij: “Paulus heeft echt een gevecht gele

verd in zijn leven. Maar zijn wij ook strijdbaar genoeg? 

Vechten wij ook, of zijn wij luie christenen geworden?”

Kees denkt dat we niet eens zo ver komen. “Wij zuigen ons 

zo vol met dingen, dat we aan de strijd niet toekomen. Als 

ik mijn agenda bekijk, is die al vol. En dan komt de uitno

diging van CBMC er nog bij. De trein dendert door en voor 

je het weet is het al weer vrijdag. Als je de dag overleeft,  
ga je snel door naar de volgende, terwijl je niet echt hebt 

gestreden voor het geloof. Nou ben ik niet op zoek naar 

strijd op zich. Maar het gaat zo snel, dat je er nauwelijks bij 

stil staat.”

Waardevol
Naast de geestelijke discussie is er bij het team ook altijd 

ruimte voor zakelijke vraagstukken. “Het netwerkelement 

speelt nauwelijks”, vertelt Jan. “We zijn hier ook niet om 

klandizie te winnen, al heb je wel eens een vraag aan 

iemand. We hebben altijd mooie discussies over hoe je 

bijvoorbeeld met je personeel omgaat. We durven elkaar 

hele kritische vragen te stellen. We zijn heel open naar 

elkaar. We zitten er elke week weer op vrijdagmorgen om 

7 uur, een verschrikkelijke tijd. Het moet dus wel heel 

waardevol zijn voor allen, om hier steeds weer naar toe te 

komen. Je neemt allemaal wat mee, en komt er vol van

daan.”

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 

Buiten schemert het nog, binnen zit iedereen  

aan een kop koffie of thee in de kantine. Het is  
de tweede bijeenkomst van Team Kesteren na de 

zomervakantie. Wekelijks komt de groep op vrij-

dagmorgen bij elkaar. “We hadden op een gege-

ven moment het gevoel dat we aan de beurt 

waren.”

“Kees, hoe was je vakantie”, vraagt voorzitter Armand Gimbrère nadat 

de groep in een grotere ruimte is gaan zitten. Er wordt even bijgepraat 

met elkaar over diverse onderwerpen. Een paar minuten later slaat 

Armand de Bijbel open en leest twee stukken uit 2 Timotheüs over de 

strijd voor het geloof. Vervolgens pakt hij een bundel met eMeals erbij. 

Opzoeken
“Wij zijn met 15 à 16 persoenen en nog wat mensen er om heen”, zegt 

teamvoorzitter Armand. “Op de bijeenkomsten zijn we meestal met 

maximaal 12 man. Dat is een mooi getal, het discipel aantal. Als je elke 

ochtend met 18 man zit, dan is dat te veel. Dan mis je het persoonlijke. 

We delen als groep lief en leed. We komen misschien niet bij elkaar over 

de vloer, maar zoeken elkaar buiten de groep wel op als daar behoefte 
aan is.”

Over 20 jaar
In de eMeal schrijft Jim Mathis over een advertentie van Lufthansa. 
Daarin stond de zin ‘Welke momenten herinner jij je nog over 20 jaar?’ 

Nadat Armand klaar is met lezen, geeft hij zelf al antwoord op de eerste 
vraag: wat herinner jij over 20 jaar nog van het afgelopen jaar? “Mijn 

dochter is dit jaar getrouwd.” 

Diverse persoonlijke zaken komen naar boven. Van een operatie tot 

opgroeiende kinderen en van vakantie tot stoppen met werken. Voor 

Henk Roodbeen was het een bewogen jaar. “Vorige week blijft me wel 
bijstaan. Toen ging de fabriek weer open, na de brand in december vorig 

jaar. De brand zelf vergeet ik ook niet meer. Toch blijft me er ook van 

TEKST: WESSEL VAN HOUDT

Team Kesteren

Achterste rij van links naar rechts: 
Jan Koning, Kees van Dijk, Jacco van der Wekken, 
Mark de Jong, Henk de Haan, Henk Roodbeen, 
Jan Vroegindeweij

Voorste rij van links naar rechts: 
Teun Blijderveen, Martin Hommersom, 
Johan de Hartog, Armand Gimbrère. 

Niet aanwezig: 
Herman van de Bijl, Dick van Suilichem, 
Gert van Vliet, Berend-Jan van Westreenen, 
Bert van de Brink, Steven van Westreenen

‘Nou ben ik niet op zoek naar strijd op zich, 
maar het gaat zo snel dat je er 

nauwelijks bij stil staat’

Verbroedering op vrijdagmorgen
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Terugblik CBMC workshop event

Deel 1

Onze geestelijke roeping 
(Rick en Holly Betenbough)

Het eerste wat God van ons vraagt is liefde. Dit betekent 

dat we degenen liefhebben met wie we samenwerken. 

En als je dit lastig vindt, zoek dan naar de kostbaar

heden die God in hen heeft gelegd. 

Samen lezen we Gen 1: in het begin schiep God hemel 

en aarde. God creëerde, dit betekent dat Hij aan het 

werk was. Werk is een gave van God, een zegen en een 

verantwoordelijkheid. Wij zijn managers van Zijn schep

ping. Werk, waarbij we Zijn doelen nastreven is concreet 

samenwerken met Hem. Wat opvalt in de schepping is 

dat God orde schiep. Zonder dat zou er chaos zijn 

(gebleven). Het is belangrijk om te beseffen dat werk 
een zegen is, geen vloek. 

Opvallend detail is dat het Hebreeuws (oorspronkelijke 

taal van het oude testament) één woord gebruikt voor 

werk, aanbidding en dienen. Lees bijvoorbeeld Genesis 
2:15, Exodus 8:1 en Jozua 24:15. Ons werk in het bedrijfs

leven is onze geestelijke roeping en is heilig voor de 

doelen die God voor ogen heeft, zodat zijn mensen tot 
bloei komen en Zijn Koninkrijk kome.

Visie Kingdom at Work

“When a kingdom leader engages in a kingdom style, a 

kingsdom culture emerges and the Kingdom of God 

advances”

Kingdom Leader
(Rick Betenbough)

Een Koninkrijksleider ziet het vestigen van het Konink

rijk van God als de hoogste prioriteit voor zijn organisa

tie. Elke vorm van leiderschap is geestelijk, het is alleen 

de vraag: door welke geest laat jij je leiden? En hoe kun

nen wij leiding geven in het Koninkrijk, als we geen tijd  

besteden met de Koning? En begint het niet met meta-

noia (Markus 3): bekering, vernieuwing van denken? 

Vaak wordt gedacht dat het Koninkrijk in de business 

gelijkstaat met religie in de business, dat is het niet. Het 

is geen brug creëren naar God toe.

Vraag God om jou te leiden (Exodus 33: 13 en 14) en ja, 

dit betekent dat we nederigheid nastreven. En bedenk 

dat je het niet alleen kan, vraag anderen om samen met 

jou te leiden. Kortom, je hebt een team nodig. En wees 

accountable naar je team, geef ze ruimte om mee te 

denken in de beslissingen die genomen worden. Tegelijk 

ben jij de leider, het is geen democratie! Nodig je team 

uit om te luisteren naar God, wat Hij te zeggen heeft. En 
laat je niet verleiden om zelf alles te willen horen om het 

daarna aan hen te delen.

A Kingdom leader is wholly submitted to God, called and 

appointed by God, and equipped and empowered by 

God. When God begins to transform any business or 

ministery, his first order of business could very well be to 
transform you.

Kingdom Style
(Jeanna Roach, Vicepresident Sales & Marketing)

Wat is de missie van leiders? Om met focus en doel

gericht te zorgen voor mensen en hen te brengen op het 

niveau van de door God gegeven potentie. Hoe doe je 

dat? Houd van ze (love them), ken ze (know them) en 

laat ze groeien (grow them). Weet jij bijvoorbeeld wat 

de hobby’s en passies van je medewerkers zijn? Als lei

der mag je schouder aan schouder met ze samenwer

ken. Zij zijn jouw missie. Het werk wat zij mogen doen, is 

hun missie. Er wordt weleens gezegd dat je geen harts

relatie kunt hebben met je personeel, maar dat kan dus 

wel. Bij Betenbough Homes heeft iedere medewerker 
iedere week een 1 op 1 gesprek van 1 uur, waar niet over 

werk wordt gesproken, maar over alles wat hen bezig

houdt. De medewerkers bepalen de agenda. Het zijn 

mensen, geen projecten. Vraag God vooraf om woor

den, beelden die je kan delen in dit gesprek. Een leider 

kan alleen echt zijn mensen ontmoeten en leren ken

nen, als dit aantal niet groter is dan 56 mensen. Dit 

betekent dat er relatief veel management is (50+ mana

gers op 220 medewerkers). Het lijkt misschien niet uit  

te kunnen, maar het heeft nooit tot een tekort geleid bij 
Betenbough Homes, integendeel.

Mensen die veranderd zijn veranderen mensen

Mensen die genezen zijn zullen mensen genezen

Jeanna geeft aan hoe ze veranderd is in haar sales aan

pak. Naast het echt leren kennen van je klanten, mag je 

zoeken wat je weg kunt geven. Jezus geeft ons alles, het 
gaat er niet om wat we delen, maar om wie we zijn. 

Kijk deze 3 sessies terug op YouTube (in het Engels):

http://bit.ly/2O02FsH

Kingdom
at Work

Maak van het Koninkrijk
je hoogste prioriteit!

24 & 25 september was het zover: de tweede keer dat Kingdom at Work Europe 

en CBMC Nederland gezamenlijk een workshop organiseerden rondom het thema 

‘Koninkrijk in de business’. Drie echtparen zijn overgekomen vanuit Texas (USA), 

om te dienen. Terugkijkend zien we, hoe krachtig, praktisch en inspirerend het is, 

om te horen, te zien en te ervaren hoe het volgen van Jezus in de business handen 

en voeten krijgt. In dit artikel willen we graag delen wat we gehoord en ervaren 

hebben, in de volgorde van de gegeven workshops. In de volgende editie deel 2.

Europe

Achtergrond
We starten met de video, zoals deze op de GLS getoond 
is. In het kort zien we de achtergrond van de stappen die 

de Betenboughs (Rick en zijn vader) hebben gezet, toen 

de stormen over het bedrijf gingen. Geen succesverhaal, 

maar een worsteling van ondernemers die ontdekken 

hoe betrokken God is bij hun bedrijf. Het bedrijf in Gods 

handen leggen. Ze verwachtten zeker geen groei, maar 

het gebeurde toch. En vandaag de dag is het een 

modern bedrijf met honderden werknemers en inge

huurde krachten.
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“Zaai nou eens,  
dat oogsten komt 

later wel!” 
‘Jij wordt klant van ons en ik ga aan jou verdienen.’  

Een zin die nooit hardop wordt uitgesproken, maar in de zakenwereld wel 

degelijk voelbaar is. Het staat haaks op waar A&S Vancare voor staat:  

het aangaan van relaties in Gods Koninkrijk.

TEKST EN FOTO'S:

RUTH DE JONG
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het goed voor hem was om wél in de Bijbel te gaan 

lezen. Onderweg naar huis realiseerde ik mij dat ik dat 

zelf ook niet deed: Bijbellezen. Toen werd ik voor het 

eerst eerlijk tegen mezelf. Ik kon dat niet tegen iemand 

zeggen als ik het zelf ook niet deed. Dus begon ik in de 

Bijbel te lezen, maar ik begreep er niets van. Het ging mij 

boven de pet. Toen werd ik ook voor het eerst eerlijk 

naar God. Ik zei: “Het is een mooi boek dat U hebt 

geschreven, maar ik snap het niet, dus stop ik ermee. 

Als U wilt dat ik het ga lezen, dan zorgt U daar maar 

voor.” Dat heb ik een half jaar lang iedere dag gebeden. 

En ik las níet in de Bijbel. Na een half jaar kreeg ik van 

iemand een mailtje waar een Bijbeltekst in stond. Ik 

geloofde mijn ogen niet, het kon niet waar zijn dat dát  

in de Bijbel stond. Ik wilde bewijzen dat het verzonnen 

was, pakte mijn Bijbel erbij en ben gaan lezen. Alles wat 

ik las was precies voor mij. Sindsdien sla ik zelden een 

dag over zonder in de Bijbel te lezen.”

Volledig beschikbaar
Vanaf die periode dragen Berend Jan en Edward hun 

leven op aan God. Ze stellen zich volledig beschikbaar: 

lichaam, ziel en geest. Maar ze hadden ook sterk de 

behoefte om het bedrijf, inclusief hun personeel, aan 

God op te dragen. “We beseften dat God ons bij elkaar 
had gebracht. Hij heeft een plan met ons bedrijf.” 
Meteen daarna krijgen Berend Jan en Edward te maken 

met een inbraak. Berend Jan: “Ik ervoer dat als geeste

lijke strijd. Achteraf zeg ik dat God ons heeft uitgedaagd 
om te leren vergeven. Bij het bekijken van de beelden 

van de bewakingscamera’s, kwamen we erachter dat 

het loopje van de inbreker ons wel heel bekend voor

kwam. Dat bleek ook waar te zijn: de inbreker was 

iemand die bij ons kindaanhuis was. Hij had zelfs een 

sleutel van het pand! God nodigde mij uit om naar hem 

toe te gaan. Dat heb ik gedaan en ik heb hem de inbraak 

vergeven. Uiteindelijk is alles goed gekomen, God kan 

dingen ten goede keren. Sindsdien is vergeven voor mij 

makkelijker geworden.” 

God is een gentleman
Berend Jan en Edward richten zich in hun bedrijfsvoe

ring telkens meer op het aangaan van echte relaties. En 

dat begint met luisteren. Berend Jan: “Het gaat vaak 

tegen mijn ratio in. Ik ben resultaatgericht: er moet geld 

Nuchtere Groningers
In het Groningse Kolham staat het bedrijfspand van 

Berend Jan Andringa en Edward Staal. Al bijna 16 jaar 

runnen ze samen A&S Vancare, een onderneming die 

bedrijfsbussen op maat bouwt. Beide mannen groeiden 

op in een christelijke omgeving. Maar wel heel ver

schillend: Edward heel vrijzinnig. Alles mag en is goed, 

zolang het maar niet over de naam van Jezus gaat. 

Berend Jan groeit op in een wettische omgeving: daar 

mag je gerust over Jezus praten, zolang je zondags  

maar 2 keer in de kerk zit…

Doe normaal
Berend Jan: “Op de zaak vond ik in de afvalcontainer 

allemaal cd’s van ‘Normaal’. Dat was vreemd: ik wist dat 

Edward een groot fan was en ook regelmatig naar con

certen van ‘Normaal’ ging. Dus ik snapte er niks van dat 

hij al zijn cd’s zomaar weggooide en waarom hij ze dan 

niet gewoon verkocht. Maar Edward zei: “Ik wil niet 

meer naar deze rommel luisteren en dat wil ik ook niet 

voor een ander.” Later kreeg ik een uitnodiging van 
Edward, hij liet zich dopen. Tot zijn verbazing zei ik: 

“Gaaf! Daar wil ik bij zijn!” God had hem bij de kraag 

gegrepen tijdens zijn burnout in 2009. Hij had Edwards 

leven niet alleen veranderd, maar compleet op de kop 

gezet.”

Vervolging
Edward: “Ik deelde niets over mijn verandering op het 

werk. Sowieso deelden we over privézaken niks. Dus dat 

was niet zo gek. Maar de drempel was heel hoog omdat 

ik, na mijn wedergeboorte, er al snel achter kwam dat  

ik te maken kreeg met vervolging in de kerk en in de 

familiekring. Ik beleed openlijk de naam van Jezus en 

dat werd me niet in dank afgenomen. Het was een vijan

dige sfeer. Waar ik aanwezig was mocht het onderwerp 

‘geloof’ niet aan de orde komen. Ik dacht: “Als ik op de 

zaak van Jezus ga getuigen dan komt daar dezelfde 

sfeer.” Dus zei ik niets, totdat Berend Jan die cd’s vond. 

We hebben hier veel met elkaar over gepraat. Het was 

een feest van herkenning. We snapten elkaar. Want in 

datzelfde jaar greep God ook in het leven van Berend 

Jan in…

Eerlijk tegen God
Met regels omgaan lukt Berend Jan prima. Nog beter 

gaat het wanneer hij ze bij een ander oplegt. Berend 

Jan: “In die tijd was ik ouderling. Op een dag bezocht ik 

een jongen die nooit in de Bijbel las. Ik vertelde hem dat 

“Ik deelde niets over mijn verandering
op het werk.”

“...de inbreker was iemand die bij ons 
kind-aan-huis was.”
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betekent het dat we omzet laten liggen. Onlangs 

speelde dit met een grote deal. De opdracht was er al, 

maar de relatie nog niet. We wilden afzien van de 

opdracht, maar de verbaasde klant wilde vervolgens 

met ons in gesprek hierover. We kregen ruimte om onze 

drijfveer en voorwaarden uit te leggen. De klant werd 

‘geraakt’ en liet merken juist ‘partnership’ te zoeken en 

wil nu graag ook op lange termijn verder met ons. Ook 

hierin was God betrokken, Hij is goed! Dat neemt niet 

weg dat de omzet nog steeds niet is wat het zou moeten 

zijn. We blijven op God vertrouwen, ook als het gaat om 

omzetstijging en nieuwe klanten.

Nooit meer slaaf
Edward: “Soms ben ik in mineur en hef ik m’n handen 

op naar de hemel. Dan zie ik het even niet meer. Hard 

werken in de sales is geen probleem, maar steeds weer 

zien dat de opbrengst en het vinden van nieuwe klanten 

achterblijft, brengt nog wel eens teleurstelling en ver

twijfeling. Vroeger maakten de dealers en leasemaat

schappijen de dienst uit. Wij moesten fullservice 

leveren en ‘voor ze rennen’. We voelden ons als ‘slaaf in 

Egypte’. Maar God heeft een ander plan, daar zijn we van 
overtuigd. Hij heeft ons op wonderlijke wijze uit ‘Egypte’ 
geleid. Eerder al als persoon, maar nu ook als bedrijf. 

We zijn we geen slaaf meer, maar mogen heersen als 

koning! De wereld om ons heen ziet ernaar uit dat we 

zichtbaar gaan worden! Eén ding weten we zeker: om 

nieuw land in bezit te gaan nemen, moet je radicaal in 

de identiteit blijven staan die Hij je heeft gegeven en de 
principes van het Koninkrijk blijven toepassen. Dit 

alleen willen doen is niet alleen heel lastig, maar ook 

onverstandig. We zoeken daarom steeds connectie met 

andere ondernemers in de business en verbinden ons 

graag aan de missie en het werk van CBMC. Wij doen 

mee!”

verdiend worden. Zo zat ik eens een kwartiertje met een 

klant te praten. Ik zei: “Ik moest maar weer eens aan het 

werk gaan.” Waarop de klant zei: “Maar dit is toch ook 

werk?” Gods Koninkrijk is heel anders. Hij zegt: “Zaai 

nou eens, dat oogsten komt wel! Ga eens zitten met die 

medewerker, leverancier of klant en luister naar zijn ver

haal. Niet over het werk, maar over hoe het écht met die 

persoon is.” En dat is best lastig om te doen. Het kost  

tijd en tijd kost geld. Geld dat je investeert in Gods 

Koninkrijk. “Ik ervaar ieder mens die op mijn pad komt, 

als door God gegeven. Wanneer er nu een klant komt 

zeg ik vaak tegen God: “Laat maar zien Heer, wat Uw 
bedoeling is met dit contact.” En dan gebeuren er soms 

hele bijzondere dingen. We zien God aan het werk. Maar 

dat begint bij de ruimte die jij aan God geeft want Hij is 
ook een gentleman.”

Kingdom at Work
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van CBMC, afge 

lopen januari, komen Berend Jan en Edward in aan

raking met de beweging ‘Kingdom at Work’. In eerste 

instantie zijn ze een beetje huiverig. “Het zal wel zo’n 

welvaartsevangelie zijn: doe dit en je gaat goed geld  

verdienen.” Maar dat was het juist niet! Sterker nog: 

door de ingeslagen weg heeft A&S Vancare bewust 
gekozen voor omzetverlies. Edward: “En toch werden 

we tijdens de bijeenkomst enorm bemoedigd en beves

tigd. Wij geloven in de principes van Gods Koninkrijk, 

juist ook in de business. Bijvoorbeeld door altijd met 

hart en ziel gericht te zijn op het belang van de ander. 

Wij hebben in Jezus alles ontvangen en dat maakt dat 

wij blijmoedig kunnen geven. Op die manier willen wij 

dagelijks van Hem getuigen. We verlangen ernaar dat 

onze werknemers, leveranciers en klanten gaan ontdek

ken wie Jezus is door Hem zichtbaar te maken. 

Onbegrip
Deze werkwijze blijkt niet te stroken met hoe de boek

houder het ziet. Door radicaal afscheid te nemen van 

bepaalde klanten, is er niet alleen omzetverlies, maar is 

‘relatie’ inmiddels ook een voorwaarde om klant bij A&S 

te kunnen worden. En dat is lastig uit te leggen aan de 

boekhouder. Puur zakelijk gezien zitten ze op het ver

keerde spoor. Maar er is nu geen weg meer terug. Berend 

Jan: “We doen het op deze manier of anders niet. Wij 

maken een bus op maat door in gesprek te gaan met de 

berijder. Dat kost tijd en geld. Maar we zijn ervan over

tuigd dat we in onze identiteit moeten gaan staan, al 

“Laat maar zien Heer, 
wat Uw bedoeling is met dit contact.”

“De wereld om ons heen ziet ernaar uit 
dat we zichtbaar gaan worden! ”
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ADVERTENTIES

AGENDA CBMC

Accountancy

Fiscale dienstverlening

HR Services

Bedrijfsadvisering

Corporate Finance

Family Office

www.schuiteman.com

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.

ARTIFICIAL

 INTELLIGENCE

BIG DATA

WEB

DEVELOPMENT

WWW.APPELIT.COM

BLOCKCHAIN

ERP MOBIELE APPSGAMES

ROBOTICA SOFTWARE

OP MAAT

DECEMBER
13 | 14 | 15 Stilteweekeinde Mannen Clarissen Klooster Megen

JANUARI
16 CBMC NIEUWJAARSBIJEENKOMST De Basiliek Veenendaal

 

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

6 Bedrijfsbezoek Fortune koffie Zoetermeer
21 Workshop  Gods stem verstaan in de business  deel 1 CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

 

MAART      
6 Workshop  Gods stem verstaan in de business  deel 2 CBMC Hoofdkantoor Veenendaal

12 Bedrijfsbezoek Bloemengroothandel W.K. Heyl Honselersdijk

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,

 

GODS STEM 
VERSTAAN 
IN DE BUSINESS
Datum: 21 februari & 6 maart

van 9:00 tot 15:30 uur

Door Arjan Hulsbergen en Wim Kater

Vind online meer over deze workshop: www.cbmc.nl/workshops. 
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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 Frederiksen  asger@sphadvocaten.nl 

Amsterdam (English) Theo Timmermans   

theodorusjt@gmail.com

Nieuw-Vennep 1 René Enthoven  rene@enmaco.com

RobertJan 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@lamsmaveldstra.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@senr.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 JakobJan 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@vanholten.com

Papendrecht Wouter Timmer - wouter@officious.nl

Charles Hofman  charles@hofmanconsulting.nl

Dordrecht Wilfred Veldstra  veldstra@lamsmaveldstra.nl

NOORD BRABANT & LIMBURG    

TEAMLEIDERS

Heusden en Altena Evert van de Kamp  edwi@hetnet.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 MiddenNederland   

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

Vrouwennetwerk RTT Directeuren    

Gerrie Boeve  g.boeve@noordersluis.nl

SENIOR      

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 

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@tolkampkeukens.nl

Winterswijk Aafke van Deelen  info@aafkevandeelen.nl

    

FLEVOLAND en Noord-Oost Polder   

TEAMLEIDER

Luttelgeest Dirk Klaver  dirk@k4architecten.nl

    

UTRECHT    

TEAMLEIDER

Amersfoort 1 Leen Lievaart - ba@crowncompanies.nl

Amersfoort 2 Jan Weerd  info@mozaiektravel.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@disseldevelopment.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@klaaszijlstra.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@poppeadvocatuur.nl

    

OVERIJSSEL | TWENTE

REGIOLEIDER   

Frank Weening  f.weening@dutchblower.nl

TEAMLEIDER

Almelo Harro van Pijkeren  hvpw@hotmail.com

Rijssen Ruben van den Berg  ruben@logiquenijverdal.nl

Hetty Nijmeijer  rijssen@balanscoaching.nl

Twenterand  

Herman Bolte  info@boltegewasbescherming.nl

Wierden  Gerben Voortman  info@voortman bouw.nl

Wierden Damesgroep

Alinda van Ginkelten Brinke alinda@topiccc.nl

Zwolle Theo Poelman  theopoelman@transworldradio.nl
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PROGRAMMA

16.00 INLOOP+NETWERKEN | 17:00 OFFICIEEL PROGRAMMA | 18:30-21:00 BUFFET

TOEGANG GRATIS VOOR CBMC LEDEN | NIET-LEDEN BETALEN € 50,-
KOSTEN BUFFET VOOR EXTRA EN ALL-IN LIDMAATSCHAP GRATIS
KOSTEN BUFFET VOOR ZZP & NORMAAL LIDMAATSCHAP € 25,-

AANMELDEN CBMC.NL/STAMPPOT

SPREKERS

WIM KATER DIRECTEUR CBMC
TIEMEN VAN DIJK CEO VISSCHER-CARAVELLE GENEMUIDEN

&STAMPPOTBUFFET
LOCATIE DE BASILIEK VEENENDAAL

Oerhollandse
NIEUWJAARS

bijeenkomst

JANUARI

Ondernemen in het Licht


