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Ik heb belangrijk 
werk te doen..!

Ten tijde van dit schrijven leven we als land in een 
situatie die geduid wordt als een lockdown in het kader 
van het coronavirus. Hoe ga je hier mee om? Hoe weet  
jij hoe je, temidden van allerlei uitspraken, besluiten, 
nieuws, etcetera, jouw leven en werk op koers houdt?

Nee, in dit voorwoord wil ik niet uitgebreid reflecteren op 
de huidige situatie. Juist nu is het van belang dat we het 

Woord van God lezen, onderzoeken en door de Heilige 

Geest integreren in onze dagelijkse wandel en handel. Een 

bijbelboek wat ik graag lees is Nehemia. Een man die trouw 

zijn werk deed en bad. Die geraakt werd door het nieuws uit 

zijn vaderland. En dit uitsprak naar zijn God, YHWH. De 
enige ware God, Die hemel en aarde gemaakt heeft. En God 
luisterde en schakelde Nehemia in voor het herstel van zijn 
land en volk. [Reflectie: wat raakt jou en wat breng jij in 
gebed bij God? Ben je bereid om hierin een stap te zetten?]
In hoofdstuk 6 van Nehemia is er al veel achter de rug: zijn 
reis met bouwmaterialen en bescherming én autorisatie 
van de koning van Perzië; zijn inventarisatie en het 

gepresenteerde plan. De eerste stappen van herstel van de 
muren. Maar ook de vernijnige reactie van de leiders. Op 

allerlei manieren proberen ze Nehemia af te leiden. Maar 
Nehemia houdt focus. Zijn geheim? Gerichtheid op en 
gehoorzaamheid aan God. Voor ons een zeer belangrijke 

sleutel, ongeacht de omstandigheden. Houd je blik gericht 
op God. Bij de start van de dag, bij het doen van alle 
operationele bezigheden, bij het bepalen van je strategie, 
bij de gesprekken die je voert. Bij het bekijken en beluisteren 
van nieuws. Bij….

Zijn tegenstanders worden steeds ongeruster en mede 
daardoor venijniger. Maar Nehemia blijft rustig, gericht op 
zijn werk in vertrouwen op God. En in die situatie lezen we 
in Nehemia 6:3-4: “Ik stuurde hun de volgende boodschap: 
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‘Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom 

onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen 

als ik het in de steek liet en naar u toe kwam.’”

Wat is het werk waar jij nú voor geroepen bent?  
Welke plek heeft jouw onderneming in deze tijd in  
het Koninkrijk van God? Wat is de betekenis voor je 

medewerkers? Welke richting ga je? Blijf afgestemd op 
het hart van God, Zijn spreken, Zijn richting. 
Juist in een tijd als deze hebben we leiders nodig die  

in de kracht van God doorgaan op het pad dat Hij  
wijst, voorbereid heeft en omringd met wijsheid, 
bescherming en voorziening.

Heb je gebed, reflectie en/of praktische ondersteuning 
nodig? Maak gebruik van de mogelijkheden, onder 

andere van de online CBMC-gebedsmeetings, TaskForce, 

de workshops. 

4 • COEN LAGERWEY
Voorwoord

WIM KATER
DIRECTEUR CBMC NEDERLAND
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Wat is het werk waar jij nú 
voor geroepen bent?
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Het zou het landelijke motto kunnen zijn in deze coronatijd:  

Altijd Samen Beter, maar het zijn de woorden die verborgen liggen 

achter de bedrijfsnaam ASB uit Veenendaal. Deze drie woorden 

geven kernachtig de visie van het bedrijf weer. 

Altijd
Samen
Beter

TEKST: LISETTE VAN DE HEG
FOTOGRAFIE: MAAIKE APPELS
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Van eenvoudige website  
naar goedlopend bedrijf
Acht jaar geleden ontstond bij Coen Lagerwey het idee 
om een bedrijf in asbestsanering te starten en ASB werd 

geboren. ‘In het verleden had ik tijdens mijn werk als 

ongediertebestrijder vaak te maken met asbestsane-
ring. Ik ontdekte dat er veel cowboys op de markt waren 
en was van mening dat het anders en beter kon. Een 

eenvoudige website was snel gemaakt en ik ging aan de 

slag. Mijn aanpak bleek aan te slaan. Binnen drie jaar 
groeide ASB naar een bedrijf met vijfentwintig man in 

dienst. Inmiddels zijn we acht jaar onderweg en staan er 
drieëndertig mensen op de loonlijst.’ 

ASB heeft zich gespecialiseerd in het verwijderen van 
asbest in omgevingen waar gewoond en gewerkt wordt. 

Toen de asbestsanering eenmaal goed liep, zag de 
directeur ruimte om een nieuw gat in de markt aan te 
boren. ‘Vanwege de toenemende vraag naar betrouw-
bare partners in plaagdierbeheersing en zwamsanering, 
hebben we deze specialismen aan onze dienstverlening 
toegevoegd. Ook hiervoor geldt dat we het beter, effi-
ciënter en slimmer willen doen. Onze opdrachtgevers 
ervaren en waarderen dit. Bovendien vinden ze het 

prettig dat ze maar met één partij in zee hoeven.’

De grote spelbreker: corona 
Maar toen kwam 12 maart 2020, de dag dat premier 
Rutte de eerste maatregelen aankondigde in verband 

met het Coronavirus. ‘Een week eerder stonden we bij 
het graf van onze financiële man. We zaten midden in de 
rouwverwerking, maar werden nu gedwongen om met 

onze cijfers aan de slag te gaan. Wat zijn de gevolgen 
voor de omzet? Hoe voorkomen we dat onze mensen 

ziek worden en wat betekent het voor ASB als dit toch 
gebeurt? Welke maatregelen moeten we nemen en wat 

zijn daar de kosten van?’ 

Samen met de accountant rekende Coen verschillende 
noodscenario’s door. Het zag er in eerste instantie  
somber uit. Verschillende restaurants met contracten 
voor plaagdierbeheersing, zegden de overeenkomsten 
op en ook andere opdrachten werden ingetrokken. De 
onzekerheid was groot. 

Quarantaineruimtes inrichten
Gelukkig was er in de tweede week een voorzichtig  
herstel te zien. Na de eerste stress van de annuleringen 

bleek dat de bouwsector grotendeels kon doorwerken. 
Dat gaf voldoende rust om te kijken naar (nieuwe) 

mogelijkheden. De vraag om te helpen bij het inrichten 

van quarantaineruimtes in ziekenhuizen, kwam dan ook 

op het juiste moment. ‘Een aannemer dacht aan ons, 
omdat we gewend zijn om met gevaarlijke stoffen te 
werken. Onze medewerkers dragen tijdens hun werk-
zaamheden beschermende pakken, dus we hadden de 
kennis en de materialen in huis om ziekenhuizen te 

ondersteunen.’

ASB creëerde luchtdichte vertrekken en hielp bij het 
scheiden van de ruimtes voor coronapatiënten en de 
ruimtes voor overige patiënten. Ook werd geholpen bij 
de desinfectie van verschillende kamers. Deze snelle 
schakeling naar nieuwe werkzaamheden, kenmerkt de 
filosofie van de directeur: ‘Het zijn kansen die voorbij 
komen. Bovendien kun je op deze manier direct iets  
bijdragen aan het bestrijden van de crisis. Bij dit soort 
problemen moet je buiten de gebaande paden kunnen 
en willen denken.’

Een knipoog van boven
In de derde week kreeg het bedrijf, in de woorden van 

de directeur: ‘een knipoog van God’. Na de spanning en 
onzekerheid over de toekomst, kwamen er meerdere 

grote opdrachten binnen. Dertig procent van de jaar-
omzet van het bedrijf werd hiermee zeker gesteld.  

‘De offertes lagen er natuurlijk al, maar dit gaf rust. 
Voorlopig kunnen we vooruit. Het is nu vooral zaak om 
onze medewerkers gezond te houden.’ 

Een reden voor ASB om iedere medewerker een flinke 
fruitmand cadeau te doen én om een bemoedigend 
filmpje te maken. ‘Vitamines zijn belangrijk, maar je 
moet ook laten zien dat je begaan bent met je mensen. 

De reacties op het filmpje laten zien hoe dit gewaar-
deerd werd.’

Wie is Coen Lagerwey?
De veertigjarige directeur van ASB uit Veenendaal kreeg 
het ondernemen met de paplepel ingegoten. Zijn 
ouders hadden een familiebedrijf in ongediertebestrij-
ding, waar hij op zijn zeventiende min of meer per onge-
luk in rolde. Vanwege de varkenspest konden de ouders 
van Coen een extra paar handen goed gebruiken. 

‘De leerplichtambtenaar had mij na MAVO 3 een onthef-
fing gegeven, zodat ik kon werken en leren. Ik deed de 
opleiding tot automonteur waarbij ik vier dagen werkte 
en één dag naar school ging. Dat paste beter bij me dan 
in de schoolbanken zitten. Toen mijn vader hulp nodig 
had, vroeg hij of hij mij een half jaar kon lenen van het 
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autobedrijf waar ik stage liep. Na de varkenspestcrisis 
zou ik terugkeren, maar het liep anders…’

Coen bleef in het familiebedrijf en er volgde een inten-
sieve periode. De MKZ-crisis van 2001 liet diepe sporen 
na en ook privé gebeurde er veel: Coen kocht een huis, 
trouwde en nam het bedrijf van zijn ouders over. Het 

jaar 2003 brak aan en bracht de vogelpest naar de 
Gelderse Vallei. Dat betekende veel ruimingen, gevolgd 

door lege schuren en minder werk.

‘Toen was ik klaar met al die crisissen. Ik besloot de  
ontsmettingstak af te stoten en me volledig te richten 
op ongediertebestrijding.’ De aanpak van Coen bleek 
aan te slaan, Lagerwey ongediertebestrijding groeide 
en alles leek goed te gaan. 

Onverwerkt trauma
‘Een aantal jaren later had ik gesprekken met een coach 
en ontdekte ik dat ik met een onverwerkt trauma rond-
liep. Tijdens de MKZ-crisis ben ik als bedrijf en als per-
soon gegijzeld geweest in Kootwijkerbroek. De diepe 
impact die dat had en de gevolgen daarvan had ik nooit 
erkend, maar nu kwam dat als een boemerang terug.’ 

Op een zomerdag in 2011 brak er iets bij de onderne-
mer. ‘Ik was laat op de avond in de kantine van mijn 
bedrijf bezig met een klusje en ik had muziek aanstaan. 

“Als niets is wat het lijkt, U blijft dezelfde,” zong Remco 
Hakkert. Dat raakte me zo dat ik begon te huilen. Hoe ga 

ik verder? Ga ik eruit, verkoop ik het bedrijf? 

Wat moet ik doen? 
Juist op dat moment kwam mijn zwager Henk, die al 
een aantal jaren mede-eigenaar was, binnen. Zonder er 
nog langer over na te denken zei ik: “Ik stap er uit. Ik 
verkoop het aan jou en ik stap eruit.”’

Binnen een week was alles geregeld en een maand later 

zat de ondernemer thuis. ‘Dat was een geweldige tijd. 

Mijn vrouw was zwanger van onze derde zoon en na 

jaren van keihard werken en stress, kon ik er thuis hele-
maal zijn. Het voelde op dat moment als een bevrijding. 
Ik kwam eindelijk tot rust en mocht in die periode heel 
sterk de aanwezigheid van God ervaren.’

Ondernemen als christen
In de huidige werkkamer van Coen Lagerwey hangt een 
opvallende afbeelding aan de wand. ‘Je ziet een berg 
met een kruis en veel zonlicht.’ Dat kruis lokt regelmatig 
reacties uit die voor Coen een mooie aanleiding vormen 
om zijn getuigenis te geven, maar…: ‘Ik loop niet te 

evangeliseren in mijn bedrijf. Het is veel belangrijker dat 

mensen door mijn handel en wandel zien dat er meer is. 

Dat zit bijvoorbeeld in de muziek die aan staat, maar 

ook in het omzien naar elkaar. Medewerkers waarderen 

dat. Gesprekken over God en geloof zijn fijn, maar alleen 
als het op een natuurlijke manier ter sprake komt.’

Hoe nu verder? 
‘In het verleden heb ik geleerd dat ik op God kan ver-
trouwen. Ook nu we in een ongekende crisis zitten, ver-
trouw ik erop dat Hij erbij is.’  Niemand weet wat de toe-
komst brengt, maar voor Coen Lagerwey staat vast dat 
het belangrijk is om de BV Nederland zo snel mogelijk 

weer gezond te krijgen. Hij leerde de afgelopen weken 
hoe belangrijk het is om uit te gaan van kracht. Dat zorgt 
voor positiviteit en dat heeft ieder bedrijf nodig. 

Zijn tip aan andere ondernemers is dan ook: ‘We moe-
ten voorkomen dat we met z’n allen in een hoekje gaan 

zitten huilen. Daar wordt niemand beter van. Focus 
daarom op de dingen die ertoe doen en waar je grip op 
hebt. Laat je niet afleiden door wat nu niet kan, maar 
kijk naar de kansen die er zijn en grijp die.’

Kleine hulp, groot gebaar
Via social media werd om beschermende pak-

ken gevraagd. Coen Lagerwey zag de oproep 

en doneerde het gevraagde materiaal, zodat 

enkele begrafenisondernemers en een kraam-

verzorgende hun werk konden blijven doen. 

Hij is daar zelf laconiek over: ‘Het is voor mij 

een kleine hulp, voor een ander een groot 

gebaar. Al is het wel één van onze uitdagingen 

om de komende tijd voldoende materiaal in 

huis te hebben om ons werk veilig te kunnen 

blijven doen.’
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ADVERTENTIES

Waar is God in deze coronacrisis? Als onze 
woorden tekort schieten, mogen we zoe-
ken naar woorden van God. Welke weg 
wijst God in de bijbel? 

Ik denk dat we niet te snel moeten komen met antwoor-
den. Vragen is goed. Iedere keer raakt het me weer dat 

de bijbel zo’n eerlijk en existentieel boek is. Er is zoveel 
ruimte voor de rauwheid en de pijn van het leven. De 
bijbel leert ons om te treuren en te klagen. Er moet ook 

nu veel ruimte zijn voor de verhalen van mensen die 

diep getroffen zijn door de crisis. Niet te snel komen met 
antwoorden. Eerst maar eens luisteren. Naast elkaar 

staan in de crisis. Er zijn. Met elkaar. Voor elkaar. 

Luisteren en verhalen vertellen. Hoe God er was in 
zoveel crises. Groot en klein. Verhalen van ellende en 
hoop die inspireren. Heldenverhalen zijn er genoeg. 
Vergeet nooit mijn grote daden, zegt God steeds uit-
nodigend. 

Ik hou van het boek Ester. Een meeslepend verhaal  
over hoe de wereld verandert door een schoonheids-
wedstrijd. Er schittert in de duisternis een nieuwe ster 
(Ester). De naam van God komt niet voor in het boek. Hij 

lijkt verborgen. We zien de voorkant en niet meteen de 

achterkant. We lezen niet meteen het nieuws achter het 
nieuws. We zien het wereldtoneel en niet meteen wat  

er achter de schermen gebeurt. Aan het einde van dit 
indrukwekkende verhaal weet je zeker dat God een fan-
tastisch reddingsplan heeft uitgevoerd. Zonder dat zijn 
naam wordt genoemd. 

Juist die schijnbare verborgenheid van God en de  
onwetendheid nodigen ons uit om te zoeken. Naar het 

verhaal achter het verhaal. Voorzichtig. Dan zie je grote 
sys temen met elkaar botsen. Macht tegenover liefde.  
Ze denken de wereld te kunnen inrichten met wetten 
van Meden en Perzen maar alles wordt verstoord door  

een mooie vrouw die met haar schoonheid de wereld  
veroverd. Next topmodel. Zoals God steeds met  
schoonheid de wereld verandert. Als de wereld stil lijkt 
te staan genieten we steeds meer van de schoonheid 
dichtbij huis. 

Waar is God? De bijbel leert dat God een God is die ons 

nooit zal verlaten. Hij is erbij. Jezus belooft dat hij tot in 
eeuwigheid bij ons zal zijn. Hij zelf is God met ons. Maar 

hoe is God aanwezig? Waar is Hij? ‘Ik ben weg’, zegt 

Jezus. Niet ver weg. Naar de hemel. Om ons heen. 

Onzichtbaar. Verborgen. Hij gaat undercover in mensen. 
Jullie zijn mijn handen en voeten. Zoals hij Zijn Vader 
eens en voorgoed een gezicht heeft gegeven zo mogen 
wij hem gezicht geven in deze wereld. En er zijn net als 
Hij. Nu komt het erop aan. 

God en Corona
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Jullie zijn mijn handen en voeten.

GERT HUTTEN
DIRECTEUR THDV
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60 duurzame recreatiewoningen 
op de Betteld Cadzand, het eerste 
‘all electric’ vakantiepark van 
Zeeuws Vlaanderen.

Beleggen op een verantwoorde 
manier? Ontdek onze 100%   gas-
loze en duurzame recreatiewo-
ningen. Gelegen in Cadzand, een 
toplocatie aan de Zeeuwse kust. 
Met ideale verhuurmogelijkhe-
den voor een mooi rendement 
op uw investering. 

Ga voor meer informatie naar 

www.groenaanzee.com.

Een project van
Wij investeren in duurzaamheid. 

Investeert u met ons mee?

BINNENKORT  
TE KOOP

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?

BEDRIJFSFILM

NODIG?

Bel Leen van der Zande

06-20 70 42 49 of kijk op

www.voorbeeldig.com
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“Er was een groep meiden uit een gezinsvervangend 
tehuis. Superonzeker, gebroken door het leven. Het is 
dan niet mijn doel ze te leren boarden, maar om ze zelf-
vertrouwen te geven. Dat is voor mij het mooiste aan 

het vak.” Eigenlijk zoals het in Hooglied staat, zegt ze. 

Sta op, vriendin! Mooi meisje. Kom!

Karakter
Zelf kent ze ook momenten dat ze letterlijk moet 
opstaan. Tijdens een vervolgcursus gaat ze continu 
onderuit door een verkeerd board. “Het was zo pittig,  
ik dacht echt: vind ik dit nog leuk. Maar ik wist: dit is het 
moment dat ik gevormd word in mijn karakter, in mijn 

doorzettingsvermogen. Iets waar ik het altijd over heb 

binnen het jeugdwerk, dus het is nu aan mij om dit aan 

te gaan.” 

Ten val
In 2018 komt ze bijzonder ongelukkig ten val. Tijdens 

een letterlijk emotionele rit vliegt ze over de kop. Ze 
staat op en in shock bereikt ze de skischool. Maar niet 
veel later wordt ze met een gescheurde nier afgevoerd 
door een helikopter. “Er werd gevraagd: op een schaal 
van 1 tot 10, hoeveel pijn heb je, en ik antwoordde 12. 
Ik ben wel de laatste die piept, maar bad echt: Heer, 
kom mij te hulp, ik trek dit niet meer. De pijn is te veel.” 

Afsluiting
Ze moet vechten voor haar leven, maar pakt haar 
hobby toch weer op. “Ik dacht: als ik dit verlies, verlies 
ik een van mijn grote liefdes.” Twee jaar daarna staat ze 

op dezelfde piste om zelf skitraining te krijgen van de 
skischool. “Oké, we zijn er weer, maar die piste ken ik 
op mijn duimpje. Naar beneden gaan was een afslui-
ting van het geheel.”

Grootste vijand
En ze trekt meteen een parallel met het ondernemen. 
“Soms ga je op je muil, dat doet pijn, maar later kun je 
weer genieten van het ondernemen. Je bent als onder-
nemer geboren.” Volgens Marije is angst je grote vijand. 

Door je over te geven aan het onbekende, onveilige, 

leer je het te beheersen. 

Allergelukkigst
En ook afgelopen seizoen stond Marije weer op haar 
snowboard. “Ik reed weg van het skigebied en ik had 
echt zo’n grote glimlach op mijn hoofd, dat ik dacht: 
echt, ik ben nu ultiem gelukkig. Op mijn allergeluk-
kigst. Een week boven op de berg in de zon met van die 
kinderen, ploeteren, spierpijn van het sjouwen van al 
die kinderen. Echt fantastisch.” 

Het pioniersbloed stroomt door haar aderen. Marije  
van den Berg houdt van nieuwe avonturen en daarbij 

gaat ze het liefst door onontgonnen gebied. Of, om in  
snowboardsferen te blijven: door verse, krakende 
sneeuw. 

Geen rem
Op haar 16e stapt ze voor het eerst met haar boots  
op een snowboard. Skiën kon ze al zeker drie jaar,  
dus tijd voor iets nieuws.  

’s Ochtends komen ze aan 
en ’s middags roetsjt ze 

voor het eerst met snow-
board van de berg af. Maar 

niet nadat ze een paar tips 
heeft gevraagd aan een 
klungelende snowboarder. 

En dat ze op dag twee per 
ongeluk boven op een 
zwarte piste staat, remt 
haar enthou siasme niet.  

Zwitserland
Twintig jaar is Marije als ze haar hart verliest aan 

Zwitserland. “Ik besloot in het buitenland te gaan  
studeren om mijn talen te verbeteren.” Naast haar stu-
die gaat ze een paar weken aan de slag als jeugdwerker  
bij de Hollandse Skiweken. “Dat was zo gaaf, eerst 

boarden met die gasten en daarna in de lift praten over 
God.” Ook na haar studie komt ze ieder skiseizoen weer 
terug om zich in te zetten voor de jeugd. 

Snowboardleraar
De sportieve Marije stelt zichzelf als doel om beter te 
worden in snowboarden. “Samen met mijn broertje 
ging ik de opleiding doen voor snowboardleraar. Eén 
week in Nederland, in Zoetermeer. Buiten was het 

33⁰C, binnen -7⁰C. Dat 
was echt fantastisch.”  

Snowboardles
De tijd om ook echt 
snowboardles te geven is 

rijp, wanneer ze na ruim 
vijf jaar het vrijwilligers-
team van BUtogether 
aangestuurd te hebben, 

hen het vertrouwen wil 

geven dat ze het ook zon-
der haar kunnen. Ze ver-

trekt naar Zwitserland. Naar de sneeuw, naar het 
jeugdwerk en voor het eerst ook naar popelende leer-
lingen. 

 

Sta op
En het is opvallend hoe haar jeugdwerk van pas komt. 

3 SNOWBOARDTIPS

Geef je over. Angst mag er zijn. 

Neem een leraar. Laat je mentoren.

Kijk. Laat niet alle schoonheid
aan je voorbijgaan. 

“Het moment dat je bovenaan staat en je ziet de glinstering van de 
zon op de sneeuw. Dan schittert die sneeuw zo en als het dan waait, 
dan zie je allemaal van die zilveren glimmertjes door de lucht heen 
gaan. En dan de krakende sneeuw onder je board, ja, dat is voor mij 

echt het ultieme gevoel van vrijheid, van leven.” 

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN

Wat doet een

ondernemer
in z’n vrije tijd?

Wat doe jij in je vrije tijd? Geef je op voor deze nieuwe rubriek via info@cbmc.nl
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ADVERTENTIES

Mijn zaak is mijn  
pensioen
U kent dat wel. U begint uw eigen onderneming en u 
bent bezig uw zaak op te bouwen. U verdient best veel 
geld maar dat geld investeert u ook weer in uw bedrijf 

zodat de groei er lekker in zit. U denkt wel eens aan  
uw pensioen maar dat is nog zover weg... Bovendien, 
als u uw zaak straks voor veel geld verkoopt, dan hebt u 
vanzelf veel geld om in uw oude dag te voorzien.

Het risico bij pensioen 
Hoe u het ook wendt of keert pensioensparen is sparen 
voor later. U bouwt vermogen op om dat later te kun-
nen gebruiken om in uw levens onderhoud te voorzien.

Daarbij spelen twee grote algemene risico’s:
1. U spaart wel maar u komt nooit aan uw  

pensioen toe omdat u eerder komt te overlijden. 
2. U spaart wel maar u leeft straks veel langer  

dan ge dacht en uw geld raakt op.

De man keek mij verdrietig aan. Dus mijn zaak is failliet  
en nu heb ik ook geen pensioen meer?

PIETER VAN DER KWAAK RA  |  LANSIGT ACCOUNTANTS

Hoe zorg ik
voor mijn oude dag?

Hoe kunt u eigenlijk  
voor uw pensioen zorgen?

Verzekeren bij een verzekeraar
Het sparen voor later kunt u op verschillende  
manieren doen. Bij normale werknemers wordt 

maandelijks een bedrag ingehouden op het salaris. 
Dit bedrag wordt gebruikt om pensioenrechten te 
kopen bij een verzekeraar. Dit “kopen” kan op ver-
schillende manieren. De verzekeraar gaat het ont-
vangen geld voor de werknemer beleggen en pro-
beert een zo’n hogelijk mogelijk rendement te halen 

zodat zij straks het pensioen kunnen uitkeren. Ook 
een DGA kan voor het verzekeren kiezen. 

Het voordeel is dat het langleven risico beperkt kan 

worden. Het nadeel van is dat u (meestal) geen zicht 
hebt in de kosten van de regeling en dat de kans 

bestaat dat u nooit aan uw pensioen toekomt en 
dus uw inleg kwijt bent.

Niks pensioen. Gewoon sparen 
of zelf beleggen
Een veel gebruikte oplossing is dat u uw geld uit uw 
bedrijf en daarmee uit de risico sfeer haalt. U maakt 
een financiële planning en zorgt er voor dat u vol-
doende geld op zij zet voor uw oude dag. Een vuist-
regel die wel wordt gehanteerd is dat u na 20 jaar 

ondernemerschap 2/3 van uw vermogen “veilig” 
gesteld moet hebben.

Conclusie
Pensioen lijkt misschien ver weg maar toch is het ver-
standig om er nu al goed over na te denken. Houdt 

rekening met het scenario dat het geld dat u nú  

verdient nodig is voor uw pensioen en dat u wellicht  
de mogelijke opbrengst van de verkoop van uw bedrijf 
daar niet voor kunt gebruiken. 

Duizenden Filipijnse  
kinderen zijn niet veilig  
tijdens de lockdown.  
Zij worden misbruikt  

voor webcams.

#UnsafeInLockdown

www.ijmnl.org/lockdown

Help ons  om ze te vinden

Accountancy M&A – Corporate Finance

Family Office Bedrijfsadvisering

Fiscale dienstverlening HR Services

W I J  Z I J N  S C H U I T E M A N ,  O P R E C H T  B E T R O K K E N

S C H U I T E M A N . C O M

driven by brain power

visit us at movexx.com

Easy to use  •  Efficient  •  Powerful

A
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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
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‘Ik ging heel rustig 
 de coronafase in’

TEKST: LOES GROOTERS
FOTOGRAFIE: RUUD PLOEG

Ate Pultrum (1977) groeide op in Rijssen,  

in een Nederlands-Hervormd gezin met drie 

jongere zussen. Bidden aan tafel, twee keer 

op zondag naar de kerk, naar catechisatie, 

belijdenis doen. Door de jaren heen  

veranderde zijn geloof. Hoe kwam dat?  

En hoe werkt dat door in zijn logistieke 

dienstverleningsbedrijf?
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Wat is geloven anno nu voor jou?
“Als je opgroeit heb je nog niet een relatie met God. In 
het begin dacht ik ook alles zelf te moeten doen, op 
eigen kracht. Later kwam er Bijbelstudie, een Alpha-
Business-cursus en werd ik meegenomen door broe-
ders. Toen mocht ik stapjes zetten, werd ik aangeraakt 
en kreeg ik vertrouwen. Ik ging ook meer op zoek,  
kwam andere sprekers tegen dan alleen uit mijn eigen 
Hervormde wereld. Langzamerhand veranderde religie 
in relatie. Geloof is nu een onderdeel van mijn hele 

leven, zeven dagen in de week. In mijn bedrijf, het gezin, 

in mijn inzet voor de maatschappij. Zo kan ik alles in Zijn 
handen leggen.”

Wat vind je het mooiste 
aan het geloof?
“Dat er genade is. Zijn Koninkrijk gaat niet om ‘voor wat 
hoort wat’. Als je beseft wat Hij voor ons heeft gedaan… 
Dat we in die genade mogen leven en wijsheid mogen 

krijgen om beslissingen te nemen, dat is heerlijk. Ik leg 

dan ook elke dag wel dingen voor in gebed. Soms geeft 
God antwoord in een mail, of in een Bijbeltekst of in een 

persoon die naar me toekomt.”

Voor wat voor situaties  
bid je dan zoal?
“Bijvoorbeeld als ik goed personeel zoek, als we men-
sen willen aannemen, voor een aankoop of overname 
staan. Of bij andere belangrijke beslissingen. Ook voor 
hoe je omgaat met geloof op de werkvloer bid ik. We 
hebben hier van alles: van atheïst tot moslim en alle  
vormen van geloof zoals die in Rijssen voorkomen. Dat 

gaat prima vanuit de gedachte: je naaste liefhebben als 
jezelf.”

Wat vind je het moeilijkst 
aan het geloof?
“Meestal als het ons te goed 
gaat, denken we dat we het zelf 

wel kunnen… ’s Nachts groeit 
onze ‘ik’ weer aan en dus moet 

ik me ’s morgens weer overgeven in Zijn handen. Zo 
mooi dat ik juist dan weer dankbaar kan zijn voor wat 

Hij allemaal voor ons doet. Tja, als je geen wrijving op je 
weg hebt, moet je je afvragen of je op de goede weg 
zit…”

Kende jouw leven ook een 
‘echte’ bekering?
“Nee, dat ging geleidelijk. Mijn vader had dat juist wel. 
Die had jarenlang in de kerk gezeten, toen hij twaalf jaar 

geleden aangeraakt werd. Ik mis zo’n bekering niet; dan 

ga je jezelf druk op leggen. Er staat in de Bijbel: ‘Als je mij 
volgt’ en ‘Wie in mij gelooft’. Dat is genoeg.”

Kijk je wel terug op belangrijke  
geloofsmomenten?
“Ja, met name in de periode rond 2011 tot 2012. Wij 
zaten toen net in de economische crisis. Die kwam bij 
ons wat later, omdat we veel bouw gerelateerd vervoer 

doen. Ik leerde in die crisis jaren steeds meer in afhanke-
lijkheid leven en ervoer Zijn leiding steeds meer. Dat 
ontstond in het laatste kwartaal van 2011. Tijdens 

Dankdag was er een preek over Spreuken 30, vers 8 en 9: 
‘Geef me niet te weinig dat ik moet stelen. Geef me niet 

te veel dat ik er last van krijg.’

Na afloop ging ik gefrustreerd de kerk uit; men wekte de 
indruk dat ondernemers altijd maar meer willen, maar 

ik wilde helemaal niet meer! Dit Bijbelstuk was me te 
veel gericht op het materiële. Achteraf werd dit kwartaal 
een van de slechtste. En pas toen, twee maanden later 
dus, voelde ik dat die tekst voor mij was! Toen mocht ik 
deze woorden bidden van Spreuken 30. En de Heer 
voorzag. Hij gaf niet te veel en zeker niet te weinig.” 

Welke rol speelt CBMC in je  
bedrijf en leven?
Het is leuk om collega’s te ontmoeten. Van collega’s te 
leren en te mogen groeien in geloof is het meest dank-
bare. In onze kerken wordt vaak niet geleerd hoe je mag 

omgaan met je business. Mooi om dan bij CBMC geloof 
wél wat breder te kunnen zien, elkaar te bemoedigen  
en om advies te vragen. Daarin ben je deelgenoten en 

daar kun je verschil mee maken. De cursussen van 
CBMC spreken me ook aan. En als deelnemer van een  
dga-groep (voor directeur-grootaandeelhouders, red) 
komen we zo’n vier keer per jaar bij elkaar en dat vind  

ik gaaf! Ik geniet ervan om er 
naartoe te gaan. De mensen in 

de groep zijn echt broeders 
geworden. Verder ga ik ook 

graag naar de regioactiviteiten.” 

Hoe geef je verder vorm  
aan je geloof? 
“Al het goud en zilver van de wereld is van Hem; wij 
mogen er gewoon goed op passen en staan in Zijn 
dienst. Samen met twee collega-ondernemers geef ik 
verder Alpha-Business. Met andere ondernemers gaan 
we ook geregeld voor de Stichting Kinderhulp Ghana 
naar Afrika om er mensen te helpen met de eerste 
levensbehoeften, waterputten, onderwijs en opvang.”

‘Als je geen wrijving op je weg 
hebt, moet je je afvragen of je  

op de goede weg zit’
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En waaraan zien medewerkers  
of klanten je geloof?
“We hebben geen Bijbelteksten op de vrachtwagens. Ik denk niet 
dat dat de manier is en loop er dan ook niet mee te koop. Het geloof 
kan ook goed uitgedragen worden in dagelijkse dingen. Als het ter 

sprake komt, ben ik daar eerlijk in. Een voorbeeld? Als een klant van 
me vertelt dat zijn vrouw ernstig ziek is en behandelingen onder-
gaat, zeg ik: ‘We zullen voor je bidden’. Ook met personeel doen we 
dat zo, soms zelfs ter plekke. 

Verder hebben we een nieuwe ruimte 

boven in het gebouw waar onder meer 

Bijbelstudies en de ex-Alphakring wor-
den georganiseerd; daar staat een mooi 

kruis en hangen platen van onze projec-
ten in Afrika.” 

Wat betekent geloof voor jou in coronatijd?
“Ik ging heel rustig de coronafase in, met het vertrouwen dat Hij 
voor ons zorgt. Dat geeft zo’n enorme rust. Een rust waarin je hel-
dere beslissingen kunt nemen. Wat doen we wel en niet, naar welke 

landen rijden we nog, overnachten onze chauffeurs nog ergens. In 
overleg met de chauffeurs besloten we bijvoorbeeld om de vaste 
krachten op vaste auto’s te laten rijden om besmetting te voor-
komen.

In het begin waren mensen wel wat angstig; ze zien families thuis-
zitten en vanuit huis werken. Na zo’n veertien dagen waren ze wel 

blij dat ze aan het werk zijn. Sommigen zeiden: ‘Geen betere qua-
rantaineplek dan in mijn cabine, want ik stap er hier in Nederland in 
en daar –  bijvoorbeeld in Spanje – weer uit.  De kans dat ik besmet 
raak, is zo het kleinst.’”

Kun je vanuit geloof nog meer  
doen in coronatijd?
“We hebben samen een extra app-groep aangemaakt, waarin we 
elkaar in deze tijd bemoedigen. In die groep zitten chauffeurs, 
financiële mensen, commerciële mensen – iedereen die dat op prijs 
stelt. Hierin delen we veel in deze periode en dat vinden ze gaaf. 
Onzekerheid op de app? Nee, we spreken juist onze zékerheid uit. 
De zekerheid dat er maar Eén regeert.”

Wat wil je andere ondernemers voor  
boodschap meegeven?
“Dat we geen betere Commissaris of Adviseur kunnen krijgen dan 
onze hemelse Vader. Die weet waar we vandaan komen en waar we 

naartoe gaan. Wat is er mooier dan dat Die ons wil leiden als je Hem 

voor laat gaan…?”

‘We hebben geen Bijbelteksten 
op de vrachtwagens’
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Blijf grenzen verleggen

Ik heb moeten leren om grenzen let-
terlijk en figuurlijk te verleggen. In mijn geloof, in 
mijn huwelijk en in mijn werk. De veiligheid dur-
ven loslaten om nieuwe dingen te leren, blijven 

groeien. Ik heb het in mijn leven namelijk nodig 

dat ruimtes te klein worden (ook in geestelijk 

opzicht), omdat ik dan voel dat ik zelf groei. 
Wie opent voor jou de deur naar een nieuwe 
ruimte; voor wie open jij deuren naar ruimte, naar 
nieuw perspectief? De ruimte is oneindig, zolang 
je maar je grens verlegt. 

Inspireer

Inspireer mensen, en neem ze niet de 
maat. Zet je deur en je hart open, als je mensen 
ontmoet. Ieder mens heeft een uniek verhaal, 
maar anderzijds de behoefte aan dezelfde pri-
maire behoeftes (h)erkend te worden. Al zijn de 
verschillen nog zo groot; bouw een brug. Op je 
werk, in de kerk, in de samenleving.  Spreek altijd 
over ‘wij’ en ‘ons’, het gevoel van eenheid, van 

samen, zorg voor vertrouwen. 

Stop met altijd druk zijn 
en lummel eens

Ik zeg nooit meer dat ik het druk heb. Het geeft de 
vraagsteller indruk dat ik het niet onder controle 
heb. Dat de ontmoeting vluchtig moet zijn, want  
ik heb het tenslotte zo druk. Ik gebruik sinds kort 

als antwoord op de vraag; “ik heb een uitdagende 
agenda, maar alles onder controle” 
Ik ben ook aan het afkicken om een stil moment 
niet te laten aanvoelen als een leegte, maar veel 

meer te accepteren, als lummeltijd. Dat betekent 
gedisciplineerd zijn in niks doen en die tijd niet 
opvullen met even een WhatsApp, of even op 
LinkedIn. Al die oppervlakkige social media- 

contacten kunnen namelijk echte verbintenissen  
niet vervangen. Het bracht mij juist verder af van 
dat wat echt van waarde is. Mijn (klein)kinderen, 
vrienden en familie. 

Je bedrijf en of functie is niet wie je echt bent en 
mag nooit leidend worden. Het kan leiden tot een 

breuk met alles wat je ooit plezier, lol, energie en 
liefde gaf. Het verlies van vrienden, van intieme 

vertrouwelingen, van je Heer, dat is een leegte die 

op geen enkele andere wijze gecompenseerd zal 
worden. 

3 tips van...
Cees van der Meij

3

2

1

Ik werd gevraagd voor deze nieuwe rubriek en in mijn 

spontaniteit zei ik ja. En daar zit ik dan, vol adrenaline, 
want deze periode was en is super spannend. Een leeg 
Word-document voor mijn neus en een strakke dead-
line. Mijn gedachten gaan sneller dan mijn vingers kun-
nen typen, maar telkens wis ik de zinnen weer uit met 
de delete-knop. Ga ik in mijn ondernemers/managers 
modus en crisisadvies geven, of zal ik wat geestelijke 

tips meegeven? Ik ben een beetje klaar met al die  
‘deskundigen’ aan de talkshowtafels. De een weet het 

nog beter dan de ander; al die meningen. Iedereen 

schijnt altijd overal iets van te moeten vinden. 
Ik mijmer dus nog even verder, hoe kan ik tips geven, ik 
ben namelijk geen deskundige die antwoorden heeft 
op jouw vragen. Ik deel dus hier mijn eigen wijsheid (of 
eigenwijsheid)...

 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

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

www.variodrive.nl

Robuuste aandrijvingen 
en slimme besturingen 
voor intelligente machines

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL
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Normaliter komt team Houten één keer in de veertien 
dagen bijeen. Je moet wel een ochtendmens zijn. 
Gerard heeft het ontbijt om 7.00 uur ’s ochtends klaar 
staan. Vanwege het coronavirus is de fysieke ontmoe-
ting niet mogelijk en komen ze nu door middel van een 

ZOOM meeting bijeen. Maar inhoudelijk verandert er 
niet zoveel. De opening bestaat uit het lezen van een 
stukje uit de Bijbel, gevolg door gebed. Daarna wordt er 

meestal een eMeal besproken. Hoe ervaren we dit, wat 
komen we in ons dagelijks werk tegen en kunnen we  

dit koppelen aan een Bijbeltekst? Ook de privé zaken  
worden hierin meegenomen. Joost: “Dat vraagt om een 
stukje veiligheid en openheid. Maar daardoor wordt het 
gebed juist zo mooi. We mogen elkaar ondersteunen en 

bemoedigen. En dat is in deze tijd wel nodig.”

Het coronavirus zet het leven op z’n kop. Maar toch 
ervaart team Houten ook de positieve kanten van de 

Chimène Patty, Gerard Landman, Jacinto Louisa, 

Joost de Waal, Beschier de Korte, Kristian Haverkamp

Niet aanwezig: Jonathan Fokker, Cliff Pinas, Herman Bakhuisen en Ineke van Dok-Mak

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 

Team Houten

TEKST: RUTH DE JONG

Het nieuwe 
‘verbinden’

in coronatijd

Je hebt geen reistijd, staat niet in de 
file, maar bent toch te laat. Hoe is  
dat mogelijk? Joost verontschuldigt 
zich: de link werkte even niet. Ook bij 
Chimène loopt de verbinding niet zoals 
het zou moeten. Haar lippen bewegen 
maar het geluid blijft achterwege.  
Al snel heeft ze het audioprobleem 
ge tackeld. Nu kunnen we los. CBMC-
team Houten zit klaar voor haar tweede 
ZOOM meeting. 

situatie. Bijvoorbeeld dat je meer tijd thuis met je gezin 

door kunt brengen. Jacinto: “Bij ons in de familie is 
iedereen gezond. Bedrijfsmatig merk ik dat het iets min-
der gaat. Een paar opdrachten zijn on-hold gezet en het 
is afwachten hoe het verder gaat. Mijn ambitie was om 
echt door te groeien. Dat heb ik losgelaten. Ik zie wel 
hoe het komt. God heeft altijd voorzien in wat ik nodig 
heb. Dat zal Hij nu ook doen. Ik merk dat ik daar Zijn 
vrede over ervaar.”

Online borrelen
Netwerken, veel autorijden en presentaties geven. Daar 
heeft Kristian het normaliter maar druk mee. En juist tij-
dens de borrel achteraf, begint volgens hem het echte 
netwerken. Kristian: “We hebben de borrel online uitge-
probeerd. Ieder had zelf een biertje of een glas wijn 
klaarstaan. Maar dat werkt niet, je mist het fysieke con-
tact. Desondanks begin ik nu mijn draai wel te vinden. Ik 
heb een nieuw soort structuur opgebouwd.” Daarnaast 
heeft Kristian een webshop. Doordat de mensen veel 
thuis zitten en de hele dag online zijn, loopt zijn web-
shop als een tierelier. “Mijn marketing budget is flink 
omlaag gegaan en het effect is gestegen. Ik mag niet kla-
gen.” 

Informatie ophalen
Joost had het van tevoren niet verwacht: hij mist de kof-
fieautomaat. Niet vanwege de koffie, maar om een heel 
andere reden. Joost: “Ik heb gemerkt dat ik zelf veel 
netwerk bij koffieautomaten. Het contact met andere 

mensen, de informatie die je daar ophaalt, dat mis ik nu 
heel erg. Met bellen en ZOOM meetings kom je een heel 
eind, maar tegelijkertijd merk ik ook dat je bepaalde 
processen mist. Je hebt geen zicht meer op dat wat er 
speelt. Ik heb me nooit gerealiseerd dat ik zoveel 
gebruik maakte van zulk soort contactenmomenten.”
  

Anders denken
Over één ding zijn ze het allemaal eens: het coronavirus 
zorgt ervoor dat alles anders is geworden. Het geeft bij 
veel ondernemers onzekerheid. De vraag wat het met je 

bedrijf doet en wat als we in een recessie terecht komen, 
zijn vragen die op dit moment spelen. Bedrijven worden 
opgeroepen om na te denken over de ‘anderhalve 
meter-samenleving’. Hoe ga je dit waarborgen?  Er zal 
veel veranderen. Of toch niet? Gerard: “Ik ben benieuwd 
hoe we hier als mensheid mee omgaan. Of gaan we 
straks rustig verder waar we gebleven waren, in ons 

eigen wereldje? Hoe zie je dat als christen? Ik vind het 
juist mooi dat wij als christenen, de kerk, mensen hand-
vatten kunnen geven. Het zit hem vaak in de kleine din-
getjes, zoals het organiseren van clubactiviteiten voor 
de kinderen. Maar ook in het contact zoeken met andere 
ondernemers.” Kristian: “In tijden van nood leer je je 
beste vrienden kennen. Ik merk dat mijn contacten juist 
nu veel persoonlijker en intensiever worden. Maar op 
een hele andere manier dan we gewend zijn. Het is de 

kunst om een nieuwe structuur te vinden in deze tijd. En 
hoe die er in de toekomst uitziet? We zullen het zien.”
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Voel je je gevangen? Is het oorlog in je hoofd?

Ik heb het gevoel in een gevangenis te leven. Het nieuwe 

normaal is niet normaal. Ineens begrijp ik perfect de 
term ellebooggroet, thuisquarantaine, zoomen, mitige-
ren of beter gezegd: ‘we flatten the curve.’ Bijna elke dag 
een ‘raambezoek’ bij mijn moeder. Normaal zou het 

schaamrood op je lippen staan als je dat zou zeggen. Bij 
het woord ‘balkonconcert’ zie ik ineens een Italiaanse 
straat voor mij en bij anderhalve meter sta ik niet in 

gedachten bij een stoffenkraam, maar weet ik dat dicht-
bij de ander komen levensgevaarlijk is. 

De Japanse militair Hiroo Onoda vocht 30 jaar na de 
Tweede Wereldoorlog in de jungle van het Filipijnse 
eiland Lubang tegen een vijand die er allang niet meer 
was. In 1945 vond hij een krant waarin stond dat de oor-
log voorbij was. Hij geloofde het niet. Pas in 1974 wist 
zijn commandant hem ervan te overtuigen, dat hij al  
30 jaar vrij was.

Wij voeren oorlog tegen een 
vijand die we niet zien.

Leef jij in de overtuiging dat je nog bevrijd moet wor-
den? Jezus zegt: “Ik heb je verlost. Je bent vrij!” (Titus 
2:14). Geloof je dat?

Het coronavirus heeft de oorlog verklaard en probeert 
ons gevangen te nemen. Gevangen gezet door finan-
ciële problemen, verdriet, faillissement, angst, ziekte en 
jezelf…

Duik niet weg in je eigen jungle. Blijf niet staan bij je 

eigen gevoel vol vragen, maar vul je hoofd met de waar-
heid van Zijn woord. Je bent VRIJ. Sta op. Kijk omhoog. 
Strek je uit en ontvang Zijn vrijheid in je binnenste, 
ondanks alle omstandigheden. Een vrijheid die je helpt 
om goede keuzes te maken en te vertrouwen. Een vrij-
heid die je helpt om los te laten als zaken anders gaan. 

De hémelse oorlog is 2000 jaar geleden gewonnen! 
Jezus offerde Zijn vrijheid op, zodat jij Zijn VRIJHEID 
kunt ontvangen.

Oorlog

C
O
L
U
M
N

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

POWERED BY

WILMA VEEN 
WILMAVEEN.COM 
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Al noedelsoep-etend lopen John Olsen en zijn  
vrienden verder. Ze slaan weer een hoek om en zien 
een lantaarnpaal met een knipperend licht. In zijn  
binnenste daagt hij God uit. Als Jezus bestaat, laat het 

licht dan uitgaan. En direct daarop volgt een tweede 
gedachte: nee, als God bestaat, laat het licht dan  
aangaan. En het allerhelderste licht begint te schijnen. 

Nieuw leven
“Ik stond onder die lantaarnpaal, keek omhoog en kon 
niet liegen tegen mezelf. Ook al wist ik niet wat het 
betekende.” Letterlijk met stomheid geslagen, denkt 
hij: oké, Jezus is nu een deel van mijn leven. 

Sterrenpracht 
Vol overgave laat hij zich door zijn vriend meenemen 
naar een Koreaanse kerk in Amsterdam, maar hij 

begrijpt er niets van. John spreekt geen Koreaans. “In 
de simpelheid van wie ik was, wilde ik alleen Jezus  
volgen.” John en zijn vrouw laten zich dat jaar door  
diezelfde vriend dopen. Midden in de winter in het  
ijskoude water van het Zilverstrand in Almere. “Toen 
we daarna omhoogkeken, was de hemel bezaaid met 

sterren.” 

Wonderen
Zijn zoektocht naar de Heer gaat verder in een klein 
groepje in huiselijke sfeer. Met enthousiasme wordt er 
door de groep gebeden voor ernstig zieken, ongewenst 

kinderlozen en er vinden geestelijke manifestaties 

plaats. Er gebeuren wonderen! “Het geestelijk leven 
werd zo werkelijk, dit was realiteit.”

Leerschool
De eens zo eenvoudige huiskring wordt een kerk. Voor 

John en zijn vrouw tijd om zich daaraan te ontworste-
len. Samen met zijn vrouw wil hij zich eerst richten op 
een persoonlijke relatie met de Heer. “We waren als 
kinderen op een leerschool.” En in de ‘leegte’ werd hun 
relatie hechter. “We hoeven alleen maar te wandelen in 
de zegening van de Heer.” 

Huiskerk
Maar niet alleen John en zijn vrouw zitten nu zonder 

samenkomst. “Vader, wat moet er met al die mensen 
gebeuren?”, bidt hij. En dat is het begin van hun eigen 

‘huiskerk’ die twaalf jaar lang standhoudt. Een plek 
waar mensen met elkaar bidden en in geloof groeien. 

Roeping
Op een dag zitten Shakila en John tegenover elkaar 
aan de tafel te werken. Dan ineens slaat John zijn lap-
top dicht, kijkt zijn vrouw aan en vraagt: “Gaan we nog 
meer geld verdienen of gaan we gehoor geven aan dat 

wat God in ons hart beweegt en Hem dienen door het 

hart van God bij de mensen te brengen? De kerk van 

binnen naar buiten.” Even hoopt hij dat zijn vrouw zegt: 
dat eerste, maar ze gaat voor het tweede. 

De vraag: “John, wil je Jezus aannemen?”, blijft in zijn systeem  
hangen. Zijn antwoord is nee. Darwin en de Big Bang-theorie, dat is 
waarheid. Toch lijkt het wel of alles anders is op deze warme zomer-
avond. Stel je voor dat Jezus toch meer is dan een historisch figuur?

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN

“Hij riep me door die lantaarnpaal en het enige wat ik nu kan doen 
is mensen bemoedigen. De boodschap is wel aan ons,  

wij moeten schijnen.”

Van knipperende 
straatverlichting naar 

vlammend
geloof

Wat is jouw getuigenis? Deel het met andere lezers via info@cbmc.nl
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Wim Hasselman
MissionInvest 

Houten

Pieter Hazelhoff
Risk Changer
Rijssen

Menna de Jager
Krachtig Persoonlijk Leiderschap
Culemborg

Bert Koppe
M. Koppe BV
Ermelo

Roland de Lange
Mootiv

Dordrecht

Wilbert Luhoff
Lansigt accountants 
en belastingadviseurs

Alphen a/d Rijn

Herman Prinsen
Vriezenveen

Daniël Ros
Krb. communicatie
Den Haag

Leendert Seekles
Financieringsgilde
Doetinchem

Theo Timmermans
Reuver

Michiel Tramper
CreativeSolvers 
Zeist

Tiemen Visscher
Visscher Caravelle 
Genemuiden

Jan Weerd
Mozaiek Travel BV

Nijkerk

Cees van den Berg
Corecase
Kampen

Robert Bioch
Lansigt accountants  
en belastingadviseurs

Alphen a/d Rijn

Solange Boasman
Solange coaching
Kampen

Feiko Boomsma
Basalt Bewindvoering  

en Inkomensbeheer BV

Leeuwarden

Yvonne Dral
Just Controlling
Gorinchem

Anxhela Gore
WWC & Partners 
Alblasserdam

Richard Gort
Gort Housing

Frans Hamelink
Hamelink & Menue 
Goes

Graag willen we deze leden die onlangs lid zijn geworden van harte 
welkom heten bij CBMC. We hopen dat CBMC een waardevolle bijdrage 

kan leveren aan jullie ontwikkeling als christen in de zakenwereld.

Welkom
nieuwe leden

eerste helft 2020
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ADVERTENTIES

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
• Alpha-Business
• Training Transformational Leaderschip
• Stilteweekeinden voor mannen en vrouwen

• Magazine Business Contact
• Wekelijkse overdenking over geloof en werk (eMeal)

• Bedrijfsbezoeken

• Regio-events
• Workshops
• Inspiratieavonden
• Nieuwjaarsevent

 

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). 

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       �       BOUWLOGISTIEK       �       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL

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.

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

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

Michiel Santman - michielandersdenken.nu

Huizen Henk Rebel - hrebel@tibrebel.nl

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

    

ZUID HOLLAND    

REGIOLEIDER

Zuid-Holland midden vacature

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

Zuid-Holland Drechtsteden Jaap Goedegebuur jaap@smyler.nl

Zuid-Holland Steden Regioleider 

TEAMLEIDERS

Rijnsburg Henk Wiggers - wwp@hetnet.nl

Zuid-Holland West 

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

Erik Schimmel - hetdecor@filternet.nl

Delft Willem van der Voet - vandervoet@advocatendelft.nl 

in oprichting

Zuid-Holland Midden

Boskoop Dick de Bruin - dickdebruijn@kpnmail.nl

Gouda Niek de Jong - niek@niekenesther.nl

Nieuwerkerk a/d IJssel Chiel van der Kooij

chielvdkooij@gmail.com

Waddinxsveen 1 Rien van Beuzekom 

rienvanbeuzekom@solconmail.nl

Waddinxsveen 2 Arthur de Pater - info@woningkeur.nl

Zevenhuizen Arno Koole - arno.koole@compaqnet.nl

Benthuizen Peet de Bruin - pcwdebruin@casema.nl

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

Moerkapelle 1 Piet van Ommeren - ommeren@xs4all.nl

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

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

Moerkapelle 4 Jan Oosterom - jan@kwekerijlijntje.nl

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

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

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

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

Moerkapelle 10 Frederik Lips - frederik_lips@hotmail.com

Zuid-Holland Zuid

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

Hardinxveld-Giessendam Jan Pieter Teeuw -

janpieterteeuw@hetnet.nl

Leerdam Hans Rietveld - hans@hansrietveldagrarischadvies.nl

Rotterdam Roelien van Stenis - vanstenis@upcmail.nl

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

Papendrecht Wouter Timmer - wouter@officious.nl

Charles Hofman - charles@hofmanconsulting.nl

Dordrecht Wilfred Veldstra - veldstra@lamsma-veldstra.nl

NOORD BRABANT & LIMBURG    

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@mozaiek-travel.nl

Soest Cees Lugten - mclugten@xs4all.nl

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

De Bilt Piet Hopman - piet@adbumis.nl

Houten Joost de Waal - mail4joost@gmail.com

Veenendaal 1 Carel Doornenbal - carel@empas.nl

Veenendaal 2 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@miedemahi.nl

TEAMLEIDERS   

Drachten in oprichting 

voor meer info ewoutvanhalteren@gmail.com 

Leeuwarden 1 Onno Wendelaar Bonga - onnowb@ewald.nl

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

Nathanaël Zijlstra - n.zijlstra@live.nl

Franeker Jouke Best - info@bestparket.nl

Friesland RTT 1 Andries Miedema - 

andries.miedema@miedemahi.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@planet.nl

Gabe Taekema - gabetaekema@hotmail.com

Friesland RTT 4 Douwe Jan Boersma -  

dj.boersma@health2work.nl

Tjerk Nagel -  tjerk@konaxx.nl

Friesland RTT 5 Timo ter Voort - t.tervoort@livingfoods.nl

Tjerk Nagel -  tjerk@konaxx.nl

OVERIJSSEL    

REGIOLEIDER 

Hil Herweijer - herweijer@notarisherweijer.nl

TEAMLEIDER

Kampen e.o. Dick Pieter Poppe - 

poppe@poppe-advocatuur.nl

    

OVERIJSSEL | TWENTE

REGIOLEIDER   

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

TEAMLEIDER

Almelo Harro van Pijkeren - hvpw@hotmail.com

Rijssen Ruben van den Berg - ruben@logiquenijverdal.nl

Hetty Nijmeijer - rijssen@balans-coaching.nl

Twenterand  

Herman Bolte - info@boltegewasbescherming.nl

Wierden Gerben Voortman - info@voortmanbouw.nl

Zwolle Theo Poelman - theopoelman@transworldradio.nl
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AGENDA CBMC

Wiltonstraat 36-40 | 1e verdieping

3905 KW Veenendaal | 085-488 36 40

info@cbmc.nl | www.cbmc.nl

SEPTEMBER
18 | 25 Workshop 'Gods stem verstaan in de business' Rijssen
 

 OKTOBER
1 INSPIRATIESESSIE: PLANT PARADISE en ALV  De Schakel Nijkerk
23 | 24 | 25 Stilteweekeinde mannen Clarissenklooster Megen

NOVEMBER
6 Workshop 'Financieel Leiderschap' Veenendaal

20 | 27 Workshop 'Gods stem verstaan in de business' Veenendaal

 

DECEMBER
11 | 12 | 13 Stilteweekeinde mannen Clarissenklooster Megen

KIJK VOOR EEN ACTUEEL OVERZICHT OP CBMC.NL/EVENEMENTEN

1  O K T O B E R  2 0 2 0
RESERVEER ALVAST IN JE AGENDA 

INSPIRATIESESSIE: PLANT PARADISE
EN ALGEMENE LEDENVERGADERING


