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Jezus Overwinnaar

Op dit moment leven we middenin de 40-dagentijd.  
Een periode van bezinning. Op verschillende manieren 
wordt er invulling gegeven aan deze bezinning: vasten, 
mediteren aan de hand van de bijbel en hieraan 
gelieerde boeken; stilteperioden. Veelal staan we stil  
bij het lijden en sterven van Jezus Christus. En terecht! 
Want beseffen we echt de impact van Zijn werk voor ons 
hele leven?

Dit is een vraag die ik mezelf regelmatig stel: besef ik echt 

de impact van wat Jezus heeft gedaan? Met dankbaarheid 
denk ik terug aan wat ik in mijn opvoeding heb meege

kregen, namelijk dat ik Jezus nodig heb om ‘zalig te leven 

en te sterven’. En dat ik ‘vrij mag pleiten op de beloften van 
God, die ja en amen zijn in Christus Jezus’. Of dit nu wel of 

niet herkenbare woorden zijn, mijn punt voor nu is het 

volgende: het valt me vaak op dat we een scheiding maken 

waar dat niet is: geestelijk/natuurlijk leven, kennis/geloof. 

En zo zijn er nog wel een paar te noemen. Jezus is gekomen 

opdat wij het leven zouden hebben, in volheid (Joh 10:10). 

Dit gaat over ons hele leven. Dat is mijn eerste punt. Hij is 

gekomen voor jouw leven hier op aarde en in de hemel, in 

al zijn facetten. En ja, ik kan het niet vaak genoeg bena

drukken: dat raakt ook jouw werk.

In mijn leven was het echt een ontdekking wat de impact is 

van de opstanding van Jezus Christus. Hij, de Zoon van 

God, de Messias (Gezalfde!), heeft als mens hier op aarde 
geleefd, gehoorzaam tot in detail aan de Vader, en is voor 

en namens ons gestorven én opgestaan! Dit betekent dat 
ik, nadat ik tot op mijn 18e tot geloof kwam, een nieuwe 

schepping ben. Het oude is voorbij, het is allemaal nieuw 

geworden. Jezus Christus leeft in mij. Eerlijk gezegd kan ik 
het tot op vandaag niet begrijpen, maar ik geloof het. En 

dat is het geheim: door het niet te willen begrijpen, maar 

het voor waar aan te nemen begin ik het steeds meer in 

mijn leven te zien. En de impact van Zijn opstanding is 

mega: een nieuw leven dat elke dag zichtbaar is en kan 

worden.
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Begin februari was ik samen met een 80tal mensen uit 

17 landen op de Europartners Conference in Jeruzalem. 

Naast prachtige inspirerende bijdrages, heb ik ook  

vele indrukwekkende getuigenissen gehoord. Wat me 

opviel bij de Joodse broeders (Calev Michael Myers, 
Avy Snyder, Mordechai Wiseman) was het radicale 
geloof in het volkomen werk van Jezus Christus. Waar 

wij nog vaak worstelen met het Griekse denken in ons 

geloof, zie ik bij hen het krachtige van een geïntegreerd 

leven (God schiep heel de mens) zichtbaar worden  

in hun handelen. Zeer krachtig sprak Avy over het  
spreken van God. Hij spreekt vandaag nog net zo 

krachtig als vroeger. De vraag is: willen we luisteren en 

gehoorzaam zijn? “Kies dan het leven, opdat u leeft,  
u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te 

hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast 

te houden” (Deut 30:19b20a)

Jezus ís Overwinnaar. Het wordt zichtbaar in ons 

dagelijks leven. En dat start met luisteren en gehoor

zaam te zijn. Daarin wordt de veelkleurigheid van Zijn 

werk zichtbaar. 

4 • TIEMEN VAN DIJK
Voorwoord

WIM KATER
DIRECTEUR CBMC NEDERLAND
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“Eerlijk gezegd kan ik het 
tot op vandaag niet begrijpen”
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TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN
FOTOGRAFIE: RUUD PLOEG

Strijd schuwt hij niet. “Daarmee ontwikkel je kracht, met strijd zit je 

in de goede wedstrijd.” En een woestijnreis bewandelt hij graag zoals 

Jozua dat deed, samen met God. Maar angst kent hij wel. Als CEO van 

Visscher-Caravelle wil Tiemen van Dijk met het bedrijf dat hij mag 

besturen vooralsnog het liefst onder de ‘wereldse’ radar blijven. 

“Het 
begin van 

wijsheid is 
ontzag voor 

de Heer”
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In Genemuiden, de grootste tapijtstad van Europa, ver

telt Tiemen, staat het hoofdkantoor van Visscher

Caravelle. Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 
automatten, maar zich ook bezighoudt met mudflaps 
en interieurbekleding van bedrijfswagens. Wereldwijd 

een toonaangevende speler. Tiemen: “We staan in de 
top3, en ik denk zelfs dat we nummer 1 zijn, volume

matig.” Er staan vier fabrieken in Polen, drie in Mexico, 
een joint venture in China en er is een fabriek die waar

schijnlijk van Maleisië naar India verhuist. “Bij ongeveer 
40% van de nieuwe auto’s die in Europa geproduceerd 

worden, zetten de mensen hun voeten op een automat 

van VisscherCaravelle.” Dat zijn cijfers die er niet om  

liegen. Cijfers zijn zakelijk zeker relevant, maar persoon

lijk hoop ik dat we met groei in omvang een grotere 

impact kunnen hebben op een betere wereld. 

Dank U
Als zijn schoonvader aan hem vraagt of hij in het familie

bedrijf wil komen werken, is dat voor Tiemen geen logi

sche stap. Hij is op dat moment druk bezig om naast zijn 

studie een eigen onderneming op te zetten. Van jongs af 

aan wil Tiemen al graag ondernemen. Zo droomt hij als 

15jarige al over het ontwikkelen van een internationaal 

bedrijf. En toch besloot hij al biddend om te luisteren 

naar een stem die dieper gaat dan zijn eigen verlangen. 

Hij stapt in de rol van projectleider en draait zo mee in 

het familiebedrijf. En dat heeft zijn leven behoorlijk op 
de kop gezet, zegt hij zelf. “Terugkijkend zeg ik: ‘Dank U 
Heer, dit heeft mij wel de kans gegeven U echt te ont

moeten.’” 

“Echt een tapijt- en handelsman, een ondernemer pur 
sang, Gerard”, zegt Tiemen over zijn schoonvader. “Hij 
heeft een mooi, internationaal bedrijf neergezet. Stevig 
en financieel gezond, met veel potentie in de automo

tive markt.” Gerard van Dalfsen, vader van drie doch

ters, draagt de leiding van VisscherCaravelle over aan 

zijn schoonzoon. “Hij heeft het belang van relaties altijd 
onderstreept en mij heel veel ruimte kunnen geven en 

dat vind ik echt een waardevolle eigenschap. Onze 

visies op ondernemen en geloof sluiten ook mooi op 

elkaar aan.” Maar de overdrachtsfase is niet eenvoudig. 
Tiemen vertelt dat Gerard en hij altijd wel geprobeerd 

hebben om elkaar vast te houden en te begrijpen. “In 
fases met strijd en ingewikkeldheden vond ik rust bij 

God. Ik moest regelmatig de strijd aangaan met mezelf 

en daarvan heb ik geleerd om te vertrouwen op God en 

te luisteren naar Hem en niet altijd naar mijn eigen 

gevoelens en verlangens.”

Visionair gedreven
Geliefde zoon van God, getrouwd en vader van drie kin

deren. Maar ook ondernemend, met oog voor de ander; 
Tiemen is te omschrijven als het type wereldverbete

raar. “Ik ben vooral visionair gedreven. Ik geloof dat wij 
steden en landen kunnen veranderen. Maar dat is een 
lifetimeopdracht. Ik zie vaak helder hoe we in vijf tot 

tien jaar kunnen groeien. In een kerkgemeenschap, 

stadsgemeenschap, maar ook bij de voetbalvereniging 

[hij traint het elftal van zijn dochter]. 
En zoals zijn oude voetbaltrainer ooit het talent van 

Tiemen wist aan te raken, zo wil hij vandaag de dag het 

talent van de 1600 medewerkers van VisscherCaravelle 

aanraken. En dat kan hij natuurlijk niet alleen. Tiemen: 

“Het is mijn taak om te zorgen voor een goed ecosys

teem. Met voldoende aandacht en zorg, waardoor men

sen tot ontplooiing komen.” 

Organisatietalent
Volgens Tiemen is een bedrijf gewoon een organisme 

dat je kunt organiseren. Net zoals een gezin, een kerk

gemeenschap en een voetbalclub. Een deel van zijn 

visie op organisatieontwikkeling komt rechtstreeks uit  

een kerkboekje. Terwijl hij in 2010 de rol van COO  

aanvaardt, stapt hij tegelijkertijd ook in de kerkenraad. 

Zijn doel: een leerhuis ontwikkelen voor gemeente 

Zwartewaterland [Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis]. 
En dat doet hij samen met Jopie Koole, een pastoraal 
medewerker van een andere kerkgemeenschap. “Wij 
moeten samen bidden”, zei ze. En daar is de basis gelegd 

voor zijn dagelijkse stille tijd. Tiemen wilde bestuurs

leden zoeken in zijn eigen netwerk. Jopie zei: “Nee, 
laten we bidden.” Vanuit de praktische modus leerde hij 

Terugkijkend zeg ik: ‘Dank U Heer, 
dit heeft mij wel de kans gegeven 

U echt te ontmoeten.’”
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vragen: “Wilt u zegening geven?” Bij Jopie ontdekt 
Tiemen de Heilige Geest en bij haar thuis ziet hij het 

boekje liggen over natuurlijke gemeenteontwikkeling. 

Door dit boekje, gericht op kerken, te vertalen naar  

het bedrijfsleven, ontstaat zijn visie op groeikracht. 

“Mensen principes aanleren, zodat ze gaan groeien, 
zichzelf gaan waarderen en er verbinding ontstaat. 

Groeikracht!” 

Creator
“God is de creator van alles. Bouw je huis op een rots. 
Dat doe je door te beginnen bij God. Het begin van wijs

heid is ontzag voor de Heer.” En Tiemen pakt pen en 

papier en tekent uit wat hij bedoelt. Hij tekent een mens 

die staat op de Thora, op het onderwijs uit de bijbel. En 

de mens krijgt een hand, waarmee hij zaait om zo groei

kracht uit te beelden. Tiemen: “Als je de juiste waarden 
en principes zaait, dan gaat daar iets groeien. En als de 

mensen vervolgens enorm gaan groeien, kunnen ze  

hun potentieel benutten. Daar kan geen concurrentie 

tegenop.” En de Heilige Geest wordt in een rondje boven 

het hoofd van de mens getekend. Maar er is een selecte 
club mensen met wie hij de woorden en signalen van  

de Heilige Geest deelt. “Daar moet ik voorzichtig mee 
omgaan. Ik getuig best regelmatig, maar dat kan ik niet 

altijd en overal doen. Ik vraag God ook altijd om duide

lijke zakelijke argumenten die ik in kan brengen. God 

zorgt ook voor context.” 

Leidinggeven 
Groeikracht is gebaseerd op principes uit de natuur. 

“Kijk naar het principe van vermenigvuldiging. Bomen 
groeien, brengen zaad voort en creëren nieuwe bomen.” 
Door dit principe toe te passen in een bedrijfscultuur 

worden kennis en kunde gedeeld en creëren leiders 
nieuwe leiders, volgens Tiemen. Maar bomen groeien 
nooit tot in de hemel. “Een leidinggevende die zelf  
een hele grote boom wil worden, past het principe  

van groeikracht niet toe, waardoor groei stagneert.” 

Onderlinge afhankelijkheid is ook zo’n principe. “Als  
ik chagrijnig ben en snauw, kan dit effect hebben in 
Mexico. Jouw gedrag, jouw woorden creëren veel meer.” 
En een ander belangrijk punt is symbiose. Tiemen: “Je 
kunt kiezen voor mensen met hetzelfde gedachtegoed, 

maar dan creëer je een monocultuur. Symbiose zie je 
duidelijk terug in het lichaam. Elk lichaamsdeel heeft 
een eigen functie en kan niet optimaal functioneren 

zonder het andere deel. Door veelsoortigheid ontstaat 

er kracht.” 

Wil je van groeikracht een succes maken, dan heb je 

multipliers nodig. VisscherCaravelle kent 60 leiders. 

“Leiders die gericht zijn op de groei van anderen”, zegt 
Tiemen. “Ruimhartige mensen die anderen inspireren 
en ondersteunen. Binnen ons bedrijf zijn er 1600 waar

devolle mensen met talenten en wij hebben als doel 

deze talenten effectief te maken.” 

Stappenplan
En dan volgt er een ogenschijnlijk simpel stappenplan 

voor groeikracht. “Allereerst zorgen wij ervoor dat de 
basisbehoeften, denk aan het salaris, boven het markt

gemiddelde liggen. En daarna kunnen de multipliers 

zorgen voor waardevermeerdering. Als mensen groeien, 

ontstaat er energie.” 

“In kleine cellen is er openheid, kwetsbaarheid en ont

staat er verbinding. Laat compacte teams samenwerken 
aan grote thema’s. Je hebt nodig:  

1: facetofacecontact 

2: gedeelde waarden en doelen

3: ontmoetingen in verschillende contexten 
4: gelijkwaardigheid

5: continuïteit.

Wat je dan krijgt is meer energie, motivatie, plezier, 

samenwerking, openheid, verbinding en kracht.” 

Maar deze succesformule is niet voor iedereen wegge

legd, waarschuwt de CEO. Groeikracht komt namelijk 

echt vanuit het hart. “Wat licht is voor de natuur, dat is 
liefde voor de mens. En wij hebben liefde vertaald naar 

waardering. Van waardering gaan mensen groeien.”

Industrieel zout
“Je moet altijd fitter, efficiënter en gezonder zijn dan de 
concurrentie. Alleen dan kun je de wedstrijd winnen.” In 

de wereld leven betekent meedoen aan de marktcrite

ria, volgens Tiemen. “Dan helpt je groeikrachtsysteem. 
De efficiency neemt toe. Maar ondanks dat je in de 
wereld leeft, kun je je wel houden aan Bijbelse princi
pes. Wees het zoutend zout in de industrie.” 

Zakendoen in China 
In China komt Tiemen in aanraking met heel veel  

zaken die niet goed zijn. Zelf staat hij gelukkig sterk, 

maar hij moet anderen behoeden. Wat hij nodig heeft,  
is een christelijke bestuurder en daar vraagt hij om in  

zijn gebed. Het opstarten van een jointventure in 

Shengyang wordt geleid door God, daar is Tiemen heilig 
van overtuigd. Geen winstgevende zet, maar wel een 

relevante stap. “We proberen veel te geven aan onze 
jointventurepartner”, zegt hij daarover. 

Als Tiemen zijn handtekening komt zetten in China, stelt 

hij zichzelf voor aan zijn jointventurepartner: “Ik ben 

Tiemen en ik heb een God. Dat is de God van Abraham, 

Isaak en Jakob en ik hoop dat je Hem door de samen

werking met ons leert kennen.” Waarop hij zegt: “Ik ben 
meneer Chu en ik ben boeddhist. Ik geloof dat wie goed 

doet, goed ontmoet.” Ze hebben een enorme achter

stand op de concurrentie, omdat Tiemen standvastig 

vasthoudt aan zijn voorwaarden. Geen dames, geen 

zwart geld, geen slemppartijen. Ze krijgen de business 

niet. “Het komt niet echt van de grond, hè”, is meer-
malen de conclusie van Chu. Toch heeft hij wel bewon

dering voor de volhardende houding van Visscher

Caravelle. En Tiemen bidt: “Heer, waarom gaat het toch 
allemaal zo moeizaam, wilt U zich laten zien?” 

Groot vertrouwen
En er gebeuren ook wonderen. De mensen betrokken bij 

China komen op bijzondere wijze in beeld. Zo wordt de 

bestuurder in China, Jacko, door een Finse man getipt 

over een Chinese dame met ontzettend veel potentie. 

Zij bevindt zich op dat moment in een gebedshuis in 

Brussel. Haar is door een gemeentelid voorzegt dat ze 

op 16 december 2016 gebeld wordt en een baan krijgt. 

En zo geschiedde. Alles opgeven en naar Zwolle verhui

zen heeft alleen niet direct haar voorkeur, dus ze vraagt 
om een teken en vanuit diverse hoeken krijgt zij een 

bevestiging. En mede dankzij haar commitment zijn er 

een aantal flinke stappen gezet. Toch loopt Tiemen nu 
weer tegen moeilijkheden aan in dit Chinese avontuur. 

Het gaat niet vlekkeloos. Maar zijn vertrouwen blijft 
groot. 

God is goed 
“God is goed, maar ik ervaar strijd”, zegt Tiemen. Zijn rol 
of het bedrijf verzadigen hem niet. Dat geeft hem niet  
de voldoening. “Uiteindelijk gaat het om een betere 
wereld. Je kunt een fantastisch bedrijf hebben in een 

wereld die helemaal kapot is, maar wat heb je dan? We 
leven met elkaar in een wereld die we beter moeten 

maken. We hebben de opdracht om te bouwen aan Zijn 

koninkrijk.” 

De duivel slaapt nooit en hij zoekt de zwakke plekken. 

“Fysiek kan ik nu moe zijn, maar mentaal ben ik rustig, 
ook tijdens woestijnreizen. Ik zou het niet willen missen. 

Zolang je maar weet hoe je je moet voorbereiden. 

Emotioneel word ik wel geraakt, daar probeer ik me 

tegen te wapenen. Ik weet dat God trouw, almachtig en 

ongelofelijk wijs is, Hij weet welke wegen de juiste 

wegen zijn. Hij heeft alles al bedacht … ”

Wees het zoutend zout 
in de industrie.

De duivel slaapt nooit 
en hij zoekt de zwakke plekken.
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ADVERTENTIES

Al van jongs af aan ben ik behept met de eigenschap 

het anderen graag naar de zin te maken. Eigenlijk zit 

daar ergens ook gewoon de banale behoefte onder om 
aardig gevonden te willen worden. Kortom, ik ben een 
geboren pleaser. Daar ben ik best ver mee gekomen in 

mijn leven. Het heeft gezorgd voor een groot sociaal 
netwerk, ik ben er goed door geworden in mijn werk  

en ik krijg er doorgaans vrij veel mee gedaan. Tegelijk 

heeft het ook een andere kant. Want uiteindelijk kan ik 
niet iedereen te vriend houden en ook niet door ieder

een aardig gevonden worden. Niet alle mensen die mij 

benaderen hoeven mijn klant te worden en niet tegen 

alle vragen of opdrachten hoef ik ja te zeggen. Anders 

word ik voor ik het weet een slappe zak, een soort 

meningloze sukkel. 

Mijn eigen ergernis over deze eigenschap heeft me 
geholpen om de andere kant eens wat vaker op te zoe

ken. Ik heb in de loop van de tijd vaker durven schuren 

en leren confronteren. Eens stevig de waarheid durven 

zeggen. Ook heb ik vaker eerlijk aangegeven dat een 

potentiële opdrachtgever toch niet in mijn klanten-
profiel past. Zeker in het begin voelde dat erg onwen

nig en unfair. Misschien ook niet zo christelijk. En ook 
een beetje alsof ik niet mijzelf was. Alsof ik iets van  

mijzelf moest verliezen. Maar steeds meer ontdek ik 
door het ontwikkelen van die andere eigenschappen 

dat ik juist daardoor meer mijzelf wordt. Meer authen

tiek. Waardoor er meer evenwicht ontstaat in mijzelf. 

Tegenstrijdigheden die al veel langer in mij verborgen 

waren, waarbij er blijkbaar iets voor nodig was om die 

tot bloei te brengen. We zijn geneigd in de loop van ons 

leven van alles toe te voegen aan strategieën waardoor 
we belangrijker, interessanter of aantrekkelijker den

ken te lijken, maar uiteindelijk zijn het juist die zaken 

die we weer kwijt moeten raken om meer echt onszelf 

te worden.

Het is als het proces van een eikel, die eerst kapot moet 

gaan in de grond om uiteindelijk een echte eikenboom 

te worden, of zoals de graankorrel die eerst in de grond 

moet worden gestopt en moet sterven, voordat het 

weer opkomt en vrucht voortbrengt. Voor mij betekent 

het dat ik mijzelf in sommige situaties even een eikel 

voel, omdat ik mij wat minder aardig opstel, minder 

klantvriendelijk, maar daardoor wel in staat ben om te 

laten zien wie ik werkelijk ben, wat ik in huis heb en 

wat niet. En dan mag het wat mij betreft best wel eens 
wat schuren.
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 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

JAAP BOERSEMA
YOUROUTE COACHING & TRAINING

Kortom, ik ben een 
geboren pleaser

SNEL, VOORDELIG  
EN ENERGIEZUINIG 
BOUWEN

�  hoge isolatie

�  energiezuinig

�  passief bouwen

�  100% circulair

�  volkomen luchtdicht

�  duurzaam

�  lichte fundering

�  snelle bouw

�  info@sipbouwtechniek.nl     /     �  +31 (0)58-265 55 78

�  Familie van der Weijstraat 71,  8923 CK Leeuwarden

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.

Accountancy

Fiscale dienstverlening

HR Services

Bedrijfsadvisering

Corporate Finance

Family Office

www.schuiteman.com
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Terugblik CBMC workshop evenement

Deel 2
regeren van je gedachten. En dit kan niet zonder de 

Heilige Geest! We hebben het denken van Christus 
(Fil 2:5 en verder). Dit denken beinvloedt onze emo

ties en van daaruit onze acties. 

• Het is intrigerend dat we lezen in Johannes 5: 1930 

dat Jezus niets deed en kon doen, zonder dat Hij het 

de Vader zag doen. Over geïntegreerd leven gespro

ken. Waarom zouden wij het doen zonder God?  

Als tweede wil ik graag stilstaan bij een wijder  

perspectief.  

• Evangelie: goed nieuws: het gaat niet alleen om het 

redden van zielen, maar een herstel en vervolmaking 

van het oorspronkelijk idee van ons ‘zijn’. We zijn 

gemaakt tot eer van God, naar Zijn beeld, om de 

wereld te laten zien dat Hij goed is. 

• Regeren met Christus hoort hier helemaal bij  

(2 Tim 2:12). Regeren in en over de hemelse  

gewesten.  

• Hoe kijken en reageren wij? Vanuit het perspectief 
van de aarde (1e hemel), de strijd in de hemelse 

gewesten (2e hemel) of vanuit hemels perspectief 

(3e hemel)?  
• Wat doen we als eerste? Wachten op de Heer van 

hemel en aarde, of gelijk actie? 
• De Heilige Geest: soms lijkt het alsof we over Hem 

spreken als een optie. Je kan niets doen, zonder de 

Heilige Geest, lees bijvoorbeeld Johannes 14 – 16, 

Handelingen 1 en 2. 

Heb je weleens stilgestaan hoeveel er gesproken, gedis-

cussieerd, geschreven wordt over (tegen) én hoeveel  

verwarring er is over: Het Koninkrijk van God, de Heilige 

Geest, het verstaan van Gods stem? Satan weet hoeveel 

opstandingskracht hierin is. Voor hem vernietigende 

kracht. 

Spreuken 3:5-6 zijn sleutelteksten. Het gevecht start in 
je denken: 

• De vijand start met het zaaien van zijn gedachten in 

jouw gedachten (Mattheus 13:24-30) 
• Wellicht denk je dat al je gedachten van jezelf zijn.

• De vijand start al op zeer jonge leeftijd met het 
implementeren van zijn denkpatronen in jouw den

ken. Neem dus niet klakkeloos alles wat je denkt aan 

als ‘iets van jezelf’. 

• Lees Efeze 6: onze strijd is niet tegen vlees en 

bloed (zichtbare mensen), maar tegen overheden 

(αρχω Archè), machten, wereldbeheersers 
(κοσμοκράτορας Kosmokrator) van de duisternis van 
dit tijdperk, geestelijke machten van het kwaad 

(πνευματικὰ πονηρίας Pneumatikas ponerias). 

• Herken je het woord architect in het eerste griekse 

woord Archè? De duisternis maakt en implementeert 
denkpatronen! Het is niet voor niets dat Paulus 
oproept om ons denken ondergeschikt te maken aan 

de kennis van Jezus Christus.

• Word vernieuwd in je denken! Wees gehoorzaam aan 
de Heilige Geest in plaats van aan de geesten van 

deze tijd. 

• Weet dat je onvoorwaardelijk geliefd bent, dankzij 

Jezus Christus 

Kortom: weet wie je bent, waarvoor je gemaakt bent, 
luister naar je Maker én wandel! God heeft goede dingen 
voor je voorbereidt, waar JIJ in mag wandelen. (Efeze 

2:10) 

 

Hearing from God
(Volkert Muijs, Kingdom at Work Europe) 

God spreekt! Op vele manieren. Lees Zijn Woord! Eet 
van de woorden van God, zodat het vlees en bloed 

wordt. En wil je openstaan om woorden van God te ont

vangen voor anderen?  
In de workshop kwamen er spontaan profetische woor

den voor en door deelnemers. In de groepen werd ver

volgens geoefend met het luisteren naar Gods stem, het 

uitspreken naar de ander, het toetsen, maar vooral ook: 

in verwondering ontvangen. Wat is het gaaf om te mer

ken dat God jou kent, jouw situatie begrijpt en hier op 

‘inspreekt’!  
 

Arise & Shine 
(Casey Brewer, Marketplace connections manager) 

Centraal staat Jesaja 60:1 Arise, shine, for your light  

has come. Wij kunnen niet schijnen, tenzij God schijnt  

in en door ons heen. God vraagt van ons iets, wat alleen 

Hij kan doen: Hij is het Licht. Hierin wordt duidelijk dat 
het gaat om partnership. Hij roept ons bij onze naam 

(Jesaja 54:1). Waarom deze oproep en opdracht? Om 
het Koninkrijk te zien op aarde! Jesaja 60:4a: Het 
Koninkrijk is nabij, we moeten het echter wel zien.  
In Mattheus 16 lezen we hoe Jezus te midden van zware 
heidendse aanbidding Petrus en de andere discipelen 

sleutels geeft. In Handelingen 2 lezen we dat Petrus 
opstaat en de sleutels gebruikt. Het is tijd... om op te 

staan!  

Kijk deze sessies terug op YouTube  

(in het Engels): http://bit.ly/2O02FsH

Kingdom
at Work

Maak van het Koninkrijk
je hoogste prioriteit!

24 & 25 september 2019 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 vervolgartikel willen we graag delen wat we nog 

meer gehoord en ervaren hebben, in de volgorde van de gegeven workshops. 

What should I do next?
(Wim Kater, directeur CBMC) 

Wanneer we spreken en nadenken over wat we als 

volgende stap zullen doen, starten we vaak met het 

bedenken ervan. Toch begint de volgende stap met wat 

anders: focus op je positie: Wie is Jezus voor jou? Wie is 
Hij in jou? Dit is de eerste stap.  
• Voor God is er geen verschil in natuurlijk en geeste 

 lijk, natuurlijk en bovennatuurlijk. Het is voor Hem 

één werkelijkheid. Pas dit toe in je dagelijks werk:  

integreer je geloof, gebed in je dagelijkse werkzaam 

heden. Of het nu gaat om het beantwoorden van 

mail, gesprek voeren met een collega, maken van 

ondernemersplannen, God wil graag betrokken zijn 

en Zijn wijsheid delen. 

• Weet je jouw roeping? Ontdek samen met de Heilige 
Geest wat precies jouw gebied is. Het is als het ware 

gelijk aan puzzel: als we weten wat ons gebied is 

kunnen we daar concreet onze tijd en energie aan 

besteden, niet aan andere zaken. Wordt dus geen 

kopie van een ander, bijvoorbeeld jouw ideaalbeeld.  

• Word gedreven door Jezus Christus, niet door acties 

en actielijsten. Regeren met Christus start met het 
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Om deze huisstijl verder door te 

voeren in al onze uitingen willen we 

je vragen om te investeren in het project 

‘CBMC Huisstijl’. Wil je meer weten over 

welke mogelijkheden er zijn om te investeren 

in CBMC? Neem dan contact op met Wim Kater.

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

www.variodrive.nl

Robuuste aandrijvingen 
en slimme besturingen 
voor intelligente machines

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       �       BOUWLOGISTIEK       �       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL

JE PRIVACY IS KOSTBAAR

LAAT ANDEREN 

NIET MEEKIJKEN

Kom langs

of kijk op broekhuis.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe 
Ford en onderhoud en reparatie van uw Ford of Opel. 
Ook voor (private)lease, schadeherstel, financieringen, 
verzekeringen en bedrijfswageninrichting kunt u bij 
Broekhuis Barneveld terecht.

Broekhuis
Barneveld
Úw mobiliteitsspecialist
in de regio

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben velen het al gezien en 

gehoord: CBMC heeft een nieuwe huisstijl! Ontstaan door een  
vaardige hand, maar vooral met een biddende verwachting dat  

we een logo zouden krijgen dat helemaal past bij wie we zijn: een 

beweging van Jezus Christus in het zakenleven.

In het logo mag je het volgende zien:

• Jezus Christus staat centraal: CBMC staat voor Connecting 
Business and Marketplace with Christ. Het bedrijfsleven in 
contact brengen met Christus, als de Bron van leven. 

Vandaar ook de 'boogjes’ boven en onder de ‘C’. Christus 

betekent ‘de Gezalfde’. Dit betekent ook dat wij delen in 

Zijn zalving: persoon en werk van de Heilige Geest.

• Geïntegreerd leven: het gaat om heel jouw leven: God is 

niet alleen de Schepper van ons leven, Hij is en blijft 
betrokken op heel ons leven (omkaderd door de boogjes), 

inclusief al je werk. 

• Open: Het is een beweging met een open karakter:  

iedere ondernemer en leider is welkom! 
• Zien: De laatste C kun je ook zien als een oog: we zien 

elkaar. Dit komt concreet tot uiting in onderlinge ont

moetingen, maar ook in de CBMC teams. Dit is deel van 
ons DNA.

• Gelijkwaardig: we komen samen rondom Christus (dit 

beeld zie je ook in de C), niemand is meer dan de ander, 

we staan open voor elkaar, moedigen elkaar aan, bidden 

met en voor elkaar, zodat we samen groeien.

Nieuwe uitstraling

CONNECTING BUSINESS AND MARKETPLACE WITH CHRIST
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Proost. Eerst dacht je bij Corona gelijk aan het Mexicaans 
biermerk van brouwerij Grupo Modelo, onderdeel van 
AB InBev met een alcoholpercentage van 4,5% en een 

lichte kleur. Dat bier dus. Nu kan Corona het wel schud

den met zijn feelgood image. Niemand wil Corona nog 

aanraken. Je kunt bruisen wat je wilt, transparant zijn 

als de beste, maar nee, Corona, bedankt. Ik loop een 

blokje om.

Constellation Brands is de eigenaar van Corona en heeft 
bijna 200 miljoen dollar geïnvesteerd in de productie 

van dit drankje. Huplakee. Weg is je investering. Daar ga 

je van janken! Weg is je zekerheid. Nu drinkt iedereen  
de informatie over Corona op een ander manier in. Een 

toestand. De wereld op zijn kop. 

En jij? Ben jij besmet met angst? Check jij meerdere 
keren per dag de nieuwe ontwikkelingen? Bedrijven, 
investeerders en inkopers houden hun adem in. De 

wereldeconomie bibbert mee. Nederlandse winkels en 

bedrijven kunnen problemen krijgen met de bevoor

rading vanuit China, zeggen deskundigen.

David was ook besmet met angst. Hij zag voor ogen hoe 

hij mogelijk een koppie kleiner gemaakt zou kunnen 

worden door Saul. Bibberend verstopte hij zich. En zijn 
angst was terecht. Het gevaar was dichtbij.

En toch spreekt hij in zijn angst vertrouwen uit in God. 

‘Bij u ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als 

in een burcht. U bent mijn God. Ik vertrouw U.’ Psalm 
91:1 BB

Een besmetting is zo gepiept. Raak besmet met het 

virus van vertrouwen in God. Laat Zijn wijsheid jou 
mogen infecteren. Zijn liefde jou besmetten met  

vertrouwen. Vertrouwen in Zijn bescherming over jouw 

leven, jouw gezin en jouw bedrijf. 

L’Chaim, op het leven! 

Ben jij besmet?

C
O
L
U
M
N

 FOR EVERY GENERATION THE PERFECT BOUNCE!
Kies jouw trampoline op BERGTOYS.COM& TWINSPRING

POWERED BY

Ontvang een dagelijks bemoedigende 

mail van Wilma www.ikwonderjou.nl

Volg Wilma op facebook, linkedin,  

instagram @wilma_veen

Scan de QR code en lees meer 
over het schilderij 'Levensreis'

WILMA VEEN 
WILMAVEEN.COM 
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 “Lonely 
aan de 

top door 
gebrek 

aan feed-
back”

 

“Durf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling. Neem 

eens iets aan van een ander.” Henriëtte van Dort durft stelling te nemen als 
het aankomt op ontplooiing en ontwikkeling. Een leven lang leren, dat is 

waar ze in gelooft. En ja, ook wanneer je in de directie zit. 

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN
FOTOGRAFIE: MAAIKE APPELS
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Samen met Nico, haar man, wandelt Henriëtte vanuit hun 
huis in Putten zo de bossen in. Ze zijn dan ook regelmatig 

tussen de bomen te vinden. En toch, als ze mag kiezen, 

kiest ze voor de prachtige luchten van het platteland. “De 
weidsheid, de ruimte. Ik blijf toch wel een poldermeisje.” 

Maar dat meisje, opgegroeid op het platteland van Elburg, 
kon niet heel lang een meisje zijn. Ze is zes jaar oud en een 

van de drie kinderen die het gezin op dat moment rijk is, 

als zich een nieuw babybroertje aandient. Dat dit broertje 
maar tien weken heeft geleefd, laat diepe sporen na. Ook 
in haar leven. De overlevingsmodus gaat aan, moeder 

moet ondersteund worden en Henriëtte voelt zich verant

woordelijk. “Sterke vrouwen hebben vaak serieuze vraag

stukken. Ze hebben geleerd om emoties te verbloemen, 

omdat het niet hielp in het overleven”, vertelt ze.  

Lekenanalyse
Zelf heeft ze inmiddels grote stappen gemaakt als het gaat 
om zelfvertrouwen. “Dit is mijn eigen lekenanalyse, maar 
zakelijke mensen, vrouwen die zo veel van zichzelf vragen, 

voelen zich ook verantwoordelijk voor het functioneren 

van een ander.” Ook Henriëtte betrok zaken al snel op 
zichzelf. “Ik kan het nu teruggeven, ik kan het nu 

benoemen. Maar de eerste keer dat ik dat deed, herkende 
de ander het niet en dan blijf ik malen, heb ik wel de 

goede analyse gemaakt? Wat had ik anders kunnen 
doen?” Nu heeft ze daar een modus voor gevonden. “Ik 
kan presteren als de randvoorwaarden in orde zijn en ik 

kan nu accepteren dat ik daar niet alles aan kan doen.” 

Executive coaching
Als interim adviseur, coach, docent en trainer ontmoet ze 

studenten in de collegezaal en directie in de boardroom. 

Met een groot whiteboard, kastdeuren die beschreven 
kunnen worden en een gezellige zitopstelling word je in 

haar kantoor uitgenodigd en uitgedaagd om een stap te 

zetten in je ontwikkeling. Op tafel ligt het boek Ontwikkel 

je leiderschap van Joël Aerts. “Daar moet ik nog steeds 
een keer koffie mee drinken”, zegt ze. Het verraste haar 
dat de denkwijze die zij toepast in haar leiderschaps

trajecten zo toegankelijk beschreven staat in dit boek, ze 

maakt er dan ook dankbaar gebruik van. En om directie

leden nog beter te kunnen begeleiden, is ze zelf ook weer 

aan het studeren. Aan de VU Amsterdam volgt ze de  
master in Executive (Team)Coaching. Henriëtte: “Heel 
interessant. Het gaat over macht, invloed en narcisme.” 

Learning development manager
Ze kan niet alleen als coach fungeren, ze heeft juist de 
context van een organisatie en de dynamiek van een team 
nodig. “Organisatie, team en individueel”, somt ze op. 
“Maar het begint altijd bij jezelf. Wie ben jij met al je talen

ten, in welke rol, wat is de rode draad en in welke  

context?” Voor haarzelf was dit ook een zoektocht. Na  
het vwo bleek een studiekeuze lastig. Het werd Schoevers 
met aansluitend een baan ergens in de binnendienst op 

de afdeling verkoop. Daarna kwam de studie Personeel  

en Arbeid. “Het gaat om de menskant, maar ook om het 
resultaat.” Het verlies van haar baan bij DHL – door een 
reorganisatie kwam haar baan als learning development 

manager te vervallen – was reden om de champagne te 

ontkurken. Ze zou voor zichzelf beginnen en in 2012 was 

Hamewith talent development een feit. 

Studiekeuze 
Zoals Van Dort advies miste bij haar studiekeuze, zo mis

sen de jongeren van vandaag die nog steeds. “Ik hoorde 
het laatst iemand heel mooi verwoorden: jongeren die 

goed kunnen leren hebben net zo goed recht op begelei

ding als jongeren die minder goed kunnen leren. 

Uiteindelijk ben ik er wel gekomen, ik heb er wat van 
gemaakt met discipline en doorzettingsvermogen.” En 

vanuit een soort van idealisme wilde ze in eerste instantie 

vooral die jongeren coachen. “Je moet jezelf kennen, per

spectief hebben en bedenken wat je zou willen doen.” En 

nee, daar zijn de middelbare scholieren niet te jong voor, 

volgens Henriëtte. “Het is een vaardigheid om te ontwik

kelen voor jongeren en volwassenen. Want ook professio

nals en directeuren hebben hulp nodig bij hun loopbaan.” 

Maar dan moet je wel willen. “Jongens worden vaak 
gestuurd. Dan gaan ze van vwo, naar havo, naar mavo. 

Tijdens de intake wil ik weten of ze hiervoor echt willen 

gaan. Anders is het zonde van de tijd.” Maar als de wil er 
niet lijkt, zoekt ze zeker uit hoe ze de ander kan verleiden. 

Persoonlijke issues kunnen een juiste keuze belemmeren. 

Zo vertelt Henriëtte het verhaal van een jong meisje dat 
aangaf geen keuze te durven maken. “Ik wil niet groot 
worden, bekende ze. Ik overzie dat niet.” 

Bezielde professionals
Studenten aan de Christelijke Hogeschool van Ede over

zien hun loopbaan ook niet altijd. Tijdens de minor 

‘bezielde professionals’ komen er de nodige vragen en 

twijfels van studenten boven de collegetafels. “Wie wil ik 
zijn in mijn professie? Hoe ga ik de arbeidsmarkt op? Ik 
heb een nare stageervaring gehad, hoe ga ik daarmee 

om? Dat zijn allemaal wel thema’s die spelen en die vol
gens mij herkenbaar zijn in veel levens. Ik had nu ook 

iemand die zei: ‘Ik ga nu richting de 4550 en mijn vraag

stuk wordt anders.’ Weet je, het blijft spelen. Maar ook een 
directeur: ‘Ik wil nog een hogere stap, maar ik voel me 

onzeker ik loop daartegen aan, hoe profileer ik me?’” 
 

Impact
Wat haar vooral opvalt aan de christelijke studenten, is 

dat ze heel serieus op zoek gaan naar hoe ze hun christe

lijke identiteit in hun werk kunnen weergeven. Heel mooi. 

Ook in de materialen die ze moeten gebruiken tijdens hun 

werk. “Zo was er een student die een link vond met oos

terse religie en zei: ‘ik gebruik het niet meer’ en ze heeft 
mij een foto gestuurd dat ze die materialen in de prullen

bak heeft gegooid. Zij maakte een keuze.” Of het nieuw is 
vraagt ze zich af. “Het wordt explicieter benoemd, maar 
zelf wilde ik ook altijd impact hebben.” En impact uitoefe

nen is haar met de paplepel ingegoten, want haar vader, 

als passievol hoofd plantsoenendienst, zei tegen zijn 

medewerkers: vreugde in arbeid en soms kregen ze, na 

hard werken, een gehaktbal van hem.

Vragen
“Ik wil de jongeren meegeven dat ze veel meer vragen 
moeten stellen aan andere mensen. Juist in de omgeving 

 “Sterke  
vrouwen hebben 

vaak serieuze 
vraagstukken.  

Ze hebben geleerd 
om emoties te 
verbloemen, 

omdat het niet 
hielp in het
overleven”
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die ze niet goed kennen. Om een goed beeld te krijgen van 

het werk, van de studie, van wat er speelt in de maat

schappij. We hadden een discussieronde met elkaar. HR 

tegenover Social Work en Bedrijfskunde ook weer tegen

over een andere groep jongeren en ze wisten gewoon niet 

van elkaar wat de ander dan deed in een bedrijf. Ze stellen 

geen vragen aan elkaar, maar leven in aannames.” En daar 

pakt ze meteen een linkje richting de leiders van vandaag. 

“Beste leiders, ken jezelf en ken de ander.” Als afdelingen 
elkaar leren kennen, begrijpen ze de link met hun eigen 

werk beter en door de verbinding ontstaat er kruisbestui

ving.  

Jong talent
Haar visie op jong talent is dezelfde als die op oud talent. 

“Weet wat je potentieel is, wanneer je optimaal presteert. 
Het leven is niet maakbaar, maar maak er wat van.  

Ga niet in de slachtofferrol zitten, maar kijk wat de 

mogelijkheden wel zijn.” Zo vragen onzekere young pro

fessionals zich af wat er eigenlijk van ze verwacht wordt 

en of ze het wel goed doen. Of ze zich überhaupt wel uit 

mogen spreken.  

Feedback 
Maar hoe kun je als leidinggevende het potentieel van de 
jonge garde nu optimaal benutten? Henriëtte adviseert: 
“Geef aan: dit is het kader en dit is wat ik om deze goede 
reden van je verwacht. En hoe dat vorm te geven, daar 

kunnen we samen naar kijken. Starters zijn onzeker, zorg 
voor veel terugkoppeling van de taken en leer delegeren. 

Loslaten, ook al denk je het zelf beter en sneller te kun

nen. Dan is de cirkel rond.” Volgens de executive coach is 
delegeren delen en daarmee stimuleer je de eigenwaarde 

van de ander. Zelf heeft ze wel iets bijzonders opgestoken 
van de training Transformational Leadership bij CBMC. 
“Delegeren is onder wijzen, je moet toerusten en trainen.” 

En over CBMC gesproken, ze heeft eigenlijk ook wel iets 
voor de leden om over na te denken. “Het is ook wel 
bewustzijn van hoe je naar talent kijkt. Want, hoe kijk ik 

naar mensen? Zoek ik een kopie van mijzelf of mag het 
ook anders? En wat maakt nou dat je liever iemand hebt 
die op je lijkt of juist iemand die niet op je lijkt? Dus: word 
je ervan bewust, herken en erken talent.”

Talent valt op als je meervoudig leert kijken naar je omge

ving en naar je potentieel. “Van talent dat erboven uit

stijgt, mag je stevige feedback en reflectie verwachten en 
ook geven. Zij hebben dat extra nodig. Je bent lonely aan 
de top door gebrek aan feedback en als je talent goed 

begeleidt, is het minder lonely. Maar feedback vragen, 
vraagt ook om accountability”, voegt Van Dort toe. “Het 
vraagt dat je je als leidinggevende ook van een kwetsbare 

kant durft te laten zien.” 

Christen-zijn
Dat een oudcollega verbaasd reageerde op haar christen

zijn, zette Henriëtte wel tot nadenken. Hoe ziet een chris

ten er dan uit? Ook al lijkt christen zijn niet altijd even  
aantrekkelijk, ze hoopt rust, vrede, hoop en perspectief te 

bieden aan de ander. “God is een schepper. Hij heeft liefde 
geschapen en dat in alle mensen gelegd. Maar met je 
identiteit in Jezus is je perspectief heel anders. Dan kun je 

relativeren. En als je het echt platslaat, dan gaat het om 

de hemel. God heeft je op aarde geplaatst als individu met 
kwaliteiten. Gebruik die voor jezelf en voor de ander.”

 “...herken
en erken 
talent”
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WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Wat doet een cursus ‘geloven’ met mensen? 
Dinant Getkate, klant-succesmanager bij  
offerteplatform 12Build, kijkt terug op het  
slotweekend.

“Ik laat me weer dopen! Toen we afgelopen vrijdag in 
het klooster Huize Elisabeth in Denekamp aan het slot

weekend begonnen, kon ik dit nog niet vermoeden. We 

zouden de laatste les uit het cursusboekje doornemen: 

de Heilige Geest. Over wie de Heilige Geest is. En wat Hij 

doet. Nou, dat heb ik ervaren! En hoe. De afgelopen tijd 
zorgde de AlphaBusiness voor een bekering bij mij.  

En omdat in de Bijbel staat ‘Bekeer u en laat u dopen’, 

besloot ik zaterdag dat ik als gereformeerde jongen  

me opnieuw wil laten dopen! 

Vrienden & verandering
Ja, ik besef goed dat ik hierdoor misschien wel mensen 

ga verliezen. In mijn vriendenkring is weerstand; mis

schien moet ik afscheid nemen als ik op weerstand blijf 

stuiten. Maar ik wil laten weten dat ik veranderd ben. 
Het is wel mijn angst dat ze me niet begrijpen, maar 

daar heb ik dit weekend hulp bij gevraagd. Want een  

van de onderdelen van deze afsluiting is dat de leiding 

persoonlijk met iedereen bidt. 

Moeite met bidden
Eerst vond ik het lastig om iets te verwoorden voor dat 

gebed. De leiding vroeg wát ik dan lastig vind. ‘Nou, dat 

ik hardop roep dat ik voor Jezus heb gekozen’, zei ik. 

Dáár gingen ze dus met mij voor bidden. Dankzij hun 

gebed ben ik nu vervuld met de Heilige Geest naar huis 

gegaan! Hoe ik dat merk? Ik voel me heel blij, rustig, vol. 
Ja, ik weet nu: als de Geest echt aan het werk gaat  

tijdens zo’n gebed, krijg ik kippenvel. Over mijn rug, 

mijn kuiten  ik voelde het stromen.

Hoe hou je het zwaard vast?
Tijdens alle gesprekken in dit weekend werd me ook 

steeds weer duidelijk hoe belangrijk Bijbelkennis is. 

Telkens als we vragen hadden, zei de leiding: ‘Wat zegt 

het Woord?’ Ik dacht dat ik Bijbelkennis had, maar dit is 
heel wat anders! Dat is ook wat ik het meest heb opge

stoken van de cursus: dat het mij eigenlijk heel erg aan 

kennis ontbreekt. Iemand van de leiding zei: ‘Het Woord 

is een tweesnijdend zwaard.’ Maar dan moeten we wel 
weten hoe we het vast moeten houden. En dan heb je 

dus Bijbelkennis nodig!

Wachten of in beweging zetten
Vroeger zong ik: ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt 
nieuw.’ Maar zo werkt het niet, weet ik nu. We moeten 
een stap zetten om dingen in beweging te zetten, zelf  

de Geest aanzetten. Wat mij betreft is Alpha-Business 
absoluut geen cursus voor mensen die God niet kennen. 

Nee. Het is een begin van een nieuw geloofsleven! 
Eentje waardoor je ook na 44 jaar christen kunt zijn!”

‘Kippenvel
tot aan mijn kuiten’

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

driven by brain power

For more information: movexx.nl

Easy to use  •  Efficient  •  Powerful

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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Lekker enthousiast zeg…
Na het zingen van een paar Opwekkingsliederen en een 

opening met gebed, lezen we het inleidende verhaal dat 

Daan heeft meegenomen. In de Bijbel staan heel wat  
teksten over vasten, dus ook dat wordt erbij gezocht. 

Mattheüs 6:16 en Mattheüs 9:14 worden voorgelezen. 
Belangrijk is dat voordat je met vasten begint je jezelf ver

diept in het ‘waarom’. Binnen de groep zijn twee leden die 

lid zijn van de Messiaanse gemeente. Zij vasten één keer 
per jaar tijdens Jom Kippoer. Bij de rest van de groep spat 
het enthousiaste om te gaan vasten er niet direct vanaf. 

Daan: “Ik ga van mijn stokje wanneer ik niet eet. Dat gaat 
mij echt niet lukken.” Klaas kan het niet laten en doet er 
nog even een schepje bovenop: “Je zit hier het vasten te 
promoten, terwijl het voor jezelf niks wordt…Lekker is 
dat.”

Diepere betekenis
“Vasten is een manier om tijd vrij te maken voor Adonai”, 
zegt Hendrik. Maar of vasten je dan ook dichter bij God 
brengt? Piet: “Ik heb niks met vasten. Volgens mij is het 
bedacht door mensen. En tijdens het vasten in gebed 

gaan en Bijbellezen? Dat doe ik nu ook al iedere dag met 
mijn vrouw. Dat brengt mij elke dag, zonder te vasten,  

ook dichter bij God. Dus waarom zou je dan apart gaan 

vasten?” Daan: “Maar het staat toch in de Bijbel dat je 
moet vasten?” Piet: “In mijn optiek staat het niet in de 

Bijbel dat je het op deze manier moet doen. Wel bijvoor

beeld bij ziekte en zo. Maar ik vraag mij af wat het je brengt 
en hoe het je geloofsleven verdiept, wanneer je in de 

40dagentijd zou gaan vasten.”

Anders vasten
De groep is het er met z’n allen wel over eens dat vasten 

een vorm van gebed is. Een verootmoediging voor God. 

Dus is het nooit verkeerd om te gaan doen. En dan zijn er 

veel manieren om te vasten, zodat het  je honger naar God 

kan aanwakkeren. Normaal gesproken vast je van voed

sel. Maar je kunt ook denken aan het verminderen of  
volledig stoppen van: alcohol, suiker, social media, TV, 

tussendoortjes enzovoorts. Piet: “Er wordt in onze maat

schappij veel gebruik gemaakt van de mobiel. Het lijkt wel 

of dat het enige is dat nog bestaat. Alsof er buiten de 

mobiel om geen leven meer is. Het kan je behoorlijk  

wafleiden van een dieper geloofsleven.” 

Koop een goede leidraad
Een ding is zeker: CBMC-groep Leeuwarden 1 is er beslist 
niet op tegen om eens te gaan vasten. Op welke manier 

dan ook. Hendrik oppert nog wel dat het niet verkeerd 

zou zijn om, wanneer je wilt gaan vasten, er een goede lei

draad bij te hebben. Nu is het alleen nog afwachten wie er 

van deze groep daadwerkelijk in de komende lijdenstijd 

gaat vasten. We wachten het af. 

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 

“Dwaze en malle fratsen”, dat zijn de ideeën die 

de vrouw van Klaas erop na houdt. Tenminste,  

dat vindt Klaas. Volgens hem heeft ze een dubbele 
agenda. Iets met een ‘maatje teveel’ of zo. Nee, 

Klaas heeft niet zoveel op met ‘vasten’. 
Ondertussen moppert Klaas verder: “Ik snap er niks van. Tijdens het 
maken van de groepsfoto had ik mijn leesbril nog bij me, en nu kan ik 

hem nergens meer vinden.” Alle mannen staan op en helpen hem met 

zoeken. Maar het ding is nergens te vinden. “Een nieuwe kost al gauw  
€ 1,75  maar bij de vrijdagvoordeel kun je hem vast lekker voordelig op 

de kop tikken.” Sjoerd steekt hem er de gek mee aan. “Zo gaat dat hier 
nu altijd”, zegt hij. 

Openheid en vertrouwen
Er hangt een prettige en ontspannen sfeer in de CBMC-groep Leeuw ar-
den 1. Kenmerkend zijn de woorden: openheid en vertrouwen. Dat is 
voor een belangrijk deel ontstaan tijdens de cursus Carrière met God. 
Als afsluiting is de groep een weekend in het klooster geweest. Vooral de 

zaterdagmiddag is hen in het bijzonder bijgebleven. Hendrik: “Om de 
beurt mochten we op een stoel zitten. Twee mensen uit de groep gingen 

achter die persoon staan, legden de handen op de schouder en baden 

voor hem. Het maakte diepe indruk en het heeft onze groep hecht 
gemaakt.” Daar plukken ze nog steeds de vruchten van. Om de drie 

weken komt de groep bijeen. De locatie rouleert, net als diegene die de 

avond voorbereidt. Deze avond zijn we bij Daan, en het gaat over ‘vas

ten tijdens de lijdenstijd’.

Vasten: je honger naar God aanwakkeren

Team Leeuwarden 1

V.l.n.r. Sjoerd E. Wendelaar Bonga, Piet Scheffer, Klaas Andringa, Hendrik de Jong, Ewout van Halteren en Daan Verhaag. Afwezig: Onno L. Wendelaar Bonga

TEKST: RUTH DE JONG
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TEKST EN FOTO'S:
RUTH DE JONG

“Het is omdat we hier CBMC hebben, maar anders  

emigreerde ik naar Noorwegen.” Ik word aan de koffie 
gezet en hoor het verhaal aan van Andries Miedema,  

eigenaar van Miedema Houtbouw in Leeuwarden.  

Over hoe we in Nederland geregeerd worden door een 

angstcultuur; heel Leeuwarden wordt platgelegd  

vanwege de vondst van een jerrycan in de trein… 

In zijn stad! Onvoorstelbaar.

Zonder
gehaktbal is de 
Alpha-Business
niet compleet
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doorstart gemaakt. Alles ging goed en tot op de dag van 

vandaag gaat het zeer florissant.” De kracht van gebed 
die Andries daar heeft ervaren, wil hij graag doorgeven. 
Met onder andere zijn accountant en zijn advocaat, die 
hem in die periode ontzettend geholpen hadden, start 

Andries een nieuwe RTTgroep op: RTT 2.

Kracht van CBMC
CBMC is voor ondernemers en door ondernemers. 
Mede-ondernemers weten veel beter wat er speelt,  
ze hebben er gevoel bij. In loondienst heb je een vast  

salaris. Een ondernemer moet iedere keer maar weer 

afwachten wat er komt. En dat is precies waarom CBMC 
volgens Andries zo belangrijk is. “Je spreekt dezelfde 
taal. Ondernemers hebben elkaar nodig om bij de les 

gehouden te worden, om elkaar in evenwicht te hou

den. Je bent niet alleen op de wereld. Als groep bouw je 

elkaar op, maar stimuleer je elkaar ook om in het dage

lijks leven getuige van Gods Koninkrijk te zijn. Om tot 
verdieping in het geloof te komen en met meer vrijmoe

digheid te durven spreken.”

Levensfase
“Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik, nu ik ouder word, 
makkelijker over het geloof praat. Alleen wanneer daar 

de gelegenheid voor is. Ik dring het de mensen niet op, 

maar grijp mijn kansen wel. Voorheen deed ik dat min

der frequent, maar daar ga ik nu veel bewuster mee om. 

Wanneer je jong bent, word je door het leven opgeslokt. 

Wij hebben op deze leeftijd veel meer tijd. Dat vertaalt 
zich ook naar een stabieler gebedsleven. Vroeger had ik 

er veel meer moeite mee om iedere dag met stille tijd te 

beginnen. Maar wanneer je, zoals ik, een heel moeilijke 
situatie hebt meegemaakt, ben je veel dieper met je 

geloof bezig. En dat houd ik graag vast. Ik merk bijvoor

beeld dat wanneer je geen stille tijd houdt, de dag zo 

aan je voorbij vliegt. Je blijft als het ware in de waan  
van alle dag hangen. Maar wanneer je de dag met God 
begint, beleef je alles heel anders.”

Meest groene bedrijf
Leeuwarden: de stad waar Andries’ hart voor klopt. Al 
veertig jaar is hij er ondernemer en actief CBMC-lid. Op 
de oude locatie van de Miedema’s, bij de bedrijven van 
zijn zoon, houdt Andries kantoor. Op de locatie van zijn 

eigen Miedema-bedrijven heeft hij geen vast kantoor 
meer. Alleen als er afspraken zijn of er wat moet gebeu

ren, dan is hij er; en er gebeurt genoeg. In de komende 
periode zullen er vierduizend zonnepanelen op het dak 

worden geplaatst. Daarnaast willen ze als bedrijf van 

het gas af en zijn ze bezig met warmtepompen. Met de 
windmolens erbij zullen ze dan het meest groene bedrijf 

van Nederland zijn. Redelijk uniek, dat heeft nog nie

mand. Andries besteedt nog krap 50 procent van zijn 

tijd aan de ‘regeldingen’ binnen zijn bedrijf. De rest gaat 

grotendeels op aan andere zaken, zoals kerk en stich

tingen. Maar bovenal… aan CBMC.

Kantelpunt in het leven
Al veertig jaar is hij lid van CBMC. Ook was hij mede

grondlegger van CBMC in Friesland. In 2012 vond er een 
verdieping plaats in zijn geloofsleven. “In 2012 hebben 
wij voor twee bedrijven een faillissement moeten aan

vragen. We stonden in één keer financieel op slot; alle 
rekeningen werden door de bank geblokkeerd vanwege 

een geschil met de belastingdienst.” Deze gebeurtenis 

heeft grote impact op het leven van Andries. Het blijkt 
juist tijdens deze crisis, hoe belangrijk het Ronde Tafel 

Team (RTT-team) voor hem is. “We hebben het faillisse

ment zelf aangevraagd, met in het achterhoofd dat we 

de mogelijkheid hadden om een doorstart te maken. Je 

bent er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mee 

bezig. In die tijd ervoer ik voor het eerst welke kracht er 

van een groep uitgaat die biddend om je heen staat.” 

Onverslaanbaar
“Ik zal die avond nooit vergeten. Eigenlijk had ik er, 
gezien de omstandigheden, geen tijd voor. Maar ik ben 
toch naar de RTTavond gegaan. Daar zijn de broeders 

letterlijk om mij heen gaan staan, hebben ze me de  

handen opgelegd en zijn ze voor mij gaan bidden. Heel 

bijzonder om dat mee te maken. De kracht die je op  

zo’n moment ervaart… Uiteindelijk hebben we een 

‘Ondernemers hebben elkaar nodig 
om bij de les gehouden te worden, om 

elkaar in evenwicht te houden’
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Geen ‘heilig moeten’
Gebed en Bijbellezen, volgens Andries is het een wissel

werking. “Dat is lezen in de Bijbel en in het gebed horen 
wat Hij tegen je wil zeggen. Maar stille tijd hoeft beslist 
geen verplichting te worden, geen ‘heilig moeten’. Wij 

hebben een heel liefdevolle God die onze problemen 

kent. Hij zal er nooit moeilijk over doen als het een keer 

niet lukt. Maar het is wel belangrijk om te weten dat het 
gebed en Bijbellezen je opbouwt. En wat is het mooi als 

je daarnaar gaat verlangen. Zo kan God tot jou persoon

lijk spreken.”

Op mijn gebedslijst
Een van de dingen waar Andries het op dit moment 

weer druk mee heeft, is de komende Alpha-Business. De 
vraag rijst dan al snel: Welke mensen gaan we deze keer 

weer benaderen? Voor Andries geldt dat hij een hele 
waslijst aan mensen op zijn gebedslijst heeft staan. 
Mensen waarvoor hij dagelijks bidt. “Ik bid daarvoor, 
benader ze elke keer weer, maar dat geeft niet de  
garantie dat ze mee willen doen. Maar ik houd vol en dat 

zeg ik ook tegen ze: “Pas maar op, want volgend jaar 
kom ik weer.” De mensen waar ik voor bid, leg ik bij God 

neer. Gedurende de dag schiet mij soms zo een heel 

andere naam te binnen. Die benader ik dan ook. Ik 

geloof dat God daar een bedoeling mee heeft. Dat hij 

mensen ons pad laat kruisen. Of in onze gedachten 

brengt. Het is aan ons om daar wat mee te doen.”

Eerst danken
“Begin eerst met danken. Dat heb ik geleerd van mijn 
vader en opa. Er is altijd reden om te danken, ook al ben 

je bijvoorbeeld nog zo ziek. Je gebedsleven wordt daar 

bewuster van. Veel mensen bidden wel, maar merken er 

daarna niet zo veel meer van. Ik heb meegemaakt dat 

mensen genezen werden met behulp van artsen en 

medicijnen. God gebruikt dat volgens mij als eerste. 

Maar vaak is het zo dat wij voor iemand bidden, de per

soon wordt weer beter, en dat we er dan niet meer bij 

stilstaan dat God dat zo bewerkt heeft. En let wel: elke 
ademhaling, elke hartslag en elke spiertrekking is door 

God gegeven. Wij kunnen zelf niks! We moeten daar oog 
voor hebben en Hem daarvoor danken”, zegt Andries.

Daarna bidden
Wanneer je gedankt hebt, mag je volgens Andries bid

den. Voor een ieder die je kunt bedenken, wat je ook 

maar te binnen schiet. En aan het eind mag je ook voor 

jezelf nog wat vragen. “Ik vraag voor mezelf wijsheid. 
Want als Salomo het kreeg, is er vast ook nog wel een 
beetje voor mij, haha. Ja, vooral wijsheid. Zijn verhaal 

kun je meenemen. En dat het goed mag gaan binnen je 

onderneming, je bewaard mag worden voor ongeluk

ken binnen je bedrijf. Ik bid bijvoorbeeld voor zieke 

werknemers of familieleden van werknemers. Je kunt 

het als werkgever niet helpen dat er iemand ziek wordt, 

maar je kunt er wel voor bidden. Dat zeg ik dan ook 

tegen ze: “Ik bid elke dag voor jouw situatie. Ook men

sen die niet gelovig zijn, vinden dat fijn om te horen. Er 
is nog nooit iemand geweest die me gevraagd heeft om 
daarmee te stoppen.” Wel vindt Andries het ontzettend 

belangrijk dat wanneer je dit gaat doen, je beseft dat het 
verplichtingen schept. Je moet dan wel trouw blijven en 

volhouden.

Rust en vrede van God
Andries weet dat God genadig is. God geeft kracht, ook 
aan ongelovige mensen. Het is immers God zelf die de 

wereld draagt. Maar iemand die zich in het gebed afhan

kelijk weet, ervaart de rust en de vrede van God die alle 

dingen te boven gaat. Iemand die niet gelooft, zal dat 
nooit zo kunnen ervaren. “Ik vraag me wel eens af hoe 
het zou voelen om zonder God te leven. Want wanneer 

ik ergens mee worstel, breng ik het direct bij de Heer. 

Dan is de helft van de last al direct van me afgevallen. 
Niet dat het er niet meer is, maar het is wel draaglijker 

geworden. Het leven met God is iets dat ik iedereen gun. 

Ook medeondernemers.”

‘Pas maar op, want volgend jaar 
kom ik weer.’

Mijn wens 
Een manier om ondernemers in aanraking met het 

geloof te laten komen, is de Alpha-Business. “Ieder 
mens die de Alphacursus volgt, wordt erdoor veran

derd. Er komen mensen tot bekering en er zijn mensen 

die tot een verdieping van hun geloof komen. Maar er 
zijn er ook bij die helemaal niet tot geloof komen, maar 

zich wel hebben beziggehouden met de vraag wat 

geloof nu eigenlijk is. Voor elke fase is er wat. En vaak is 

het zo dat vanuit de AlphaBusiness een nieuwe RTT

groep wordt opgestart. Mensen hebben een band met 
elkaar opgebouwd en willen graag met elkaar verder.” 

Elke cursus start met een goede maaltijd. En dat is aan 

Andries wel toevertrouwd. Als Bourgondiër komt ook  
de innerlijke mens aan zijn trekken. Want zonder een 

goede gehaktbal, is de avond niet compleet. 

Hebt u ook interesse om een bijeenkomst 

bij u in de regio te bezoeken? Neemt u dan 

gerust contact op met een van de regiolei-

ders. Kijk op de site: www.cbmc.nl  

Informatie over de Alpha-Business cursus 

vindt u op: www.cbmc.nl/alpha-business 

‘Ieder mens die de Alpha cursus volgt, 
wordt erdoor veranderd’
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FOTO'S: TON VELDHUIZEN

Oerhollandse

NIEUWJAARS
bijeenkomst

Terugblik op een zeer geslaagde bijeenkomst op 16 januari 2020 

in de Basiliek. Boordevol ontmoeting, inspiratie, verdieping, gebed, 

oerhollandse stamppot, zoeternijen en heel veel gezelligheid.
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ADVERTENTIES

ARTIFICIAL

 INTELLIGENCE

BIG DATA

WEB

DEVELOPMENT

WWW.APPELIT.COM

BLOCKCHAIN

ERP MOBIELE APPSGAMES

ROBOTICA SOFTWARE

OP MAAT

Tarieven lidmaatschap 2020
OMSCHRIJVING  ZZP  BASIS  EXTRA  ALL-IN 

Tarief per jaar  € 200  € 385  € 770  € 1.025

Toegang lokaal team  •  •  •  •
Magazine Business Contact  •  •  •  •
Toegang nieuwjaarsevenement  •  •  •  •
Toegang nieuwjaarsevenement inclusief diner      •  •
1 training Transformational Leadership 

 € 395  € 295  € 195  GRATIS
ter waarde van € 499

Gratis gebruik CBMC workshops per jaar    1  2  4 
ter waarde van minimaal € 195 per stuk

Toegang ledenvergadering  •  •  •  • 
Toegang inspiratieavond  •  •  •  •
Toegang inspiratieavond inclusief gratis diner        •
1 introducée bij landelijk evenement per jaar      •  •
Gratis boek 1x per jaar    •  •  •
Gratis boek bij overstap lidmaatschap    •  •  •
Toegang besloten DGA meetings      + € 665  + € 665

Word lid van CBMC

Activiteiten
• AlphaBusiness

• Training Transformational Leaderschip
• Stilteweekeinden voor mannen en vrouwen
• Magazine Business Contact
• Wekelijkse overdenking over geloof en werk (eMeal)
• Bedrijfsbezoeken

• Regioevents

• Workshops

• Inspiratieavonden

• Nieuwjaarsevent

 

Als lid van CBMC
• Heb je een warm hart voor de missie van CBMC  

en ondersteun je deze

• Maak je deel uit van een van de 100 lokale teams
• Bouw je mee aan het Koninkrijk in en door de  

business

• Leer je hoe geloof en werk één werkelijkheid is
• Deel je geloof en kennis

• Breid je je netwerk uit en leer je van  

medeondernemers

• Kun je kwetsbaar zijn en krijg je ruimte om te groeien
• Kun je terugvallen op een uitgebreid netwerk, zowel 

praktisch als geestelijk

Welkom als lid bij CBMC. Op deze pagina vind je in het overzicht de 
verschillende voordelen per lidmaatschap. Kies je voor het All-IN 
lidmaatschap pakket dan mag je van al onze landelijke diensten 

gebruik maken zonder extra kosten. Denk hierbij aan onze events, 
workshops én de Training Transformational Leadership 

(ter waarde van €499). 

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

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
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NOORD HOLLAND    

TEAMLEIDERS

Amsterdam John Olsen  john@olsen.nl

Asger Frederiksen  asger@sphadvocaten.nl 

Amsterdam (English) Pieter Alberda   

pieter@peopleprofitplanet.eu

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 2 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 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

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@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 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

Magazine uit? Geef ’m door aan iemand die BusinessContact nog niet kent!Bezoek ook een van de groepen. Ook lid worden? www.cbmc.nl/lidmaatschap

GELDERLAND    

REGIOLEIDER

Gelderland Zuid Veluwe Roel Slaa - rslaa@vanmanen.nl

TEAMLEIDERS

Gelderland Noord-West Veluwe 

Apeldoorn René Petri  renepetri@petrimanagement.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.nl

Kesteren Armand Gimbrére  erkenraet@planet.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 Gerard van Barneveld  gvbarneveld@gmail.com

Woerden Gunnar Matse - matse@ziggo.nl

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
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@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@balans-coaching.nl

Twenterand  

Herman Bolte  info@boltegewasbescherming.nl

Wierden Gerben Voortman  info@voortmanbouw.nl

Wierden Damesgroep

Alinda van Ginkelten Brinke  alinda@topiccc.nl

Zwolle Theo Poelman  theopoelman@transworldradio.nl
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MAART
30 Regiobijeenkomst  Zeeland

 

 

APRIL
7 Regiobijeenkomst  Wuestman Harderwijk

16 Regiobijeenkomst  Barneveld

17 | 18 | 19 Stilteweekeinde Vrouwen De Hezenberg Hattem

 

MEI
14 INSPIRATIESESSIE: PLANT PARADISE en ALV  info volgt

18 Regiobijeenkomst  Zeeland

1 4  M E I  2 0 2 0
RESERVEER ALVAST IN JE AGENDA 

INSPIRATIESESSIE: PLANT PARADISE
EN ALGEMENE LEDENVERGADERING


