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Misschien herken je de woorden. Doen ze je 

nog wat? Het is de concrete aankondiging van 

een Koninkrijk dat in aantocht was en inmid

dels is gekomen, met de komst van Koning 

Jezus naar de aarde. Een Koninkrijk waarvan 

Daniël schrijft: “Maar ten tijde van die konink

rijken zal de God van de hemel een rijk laten 

opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat 

nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al 

die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, 

maar zelf zal het eeuwig bestaan.”

Wat is de relevantie voor mij dan? Wat betekent 

dit voor mijn onderneming en ondernemer

schap? Alles. En hier zie ik vaak de vragen, dis

cussies, argwaan en middelmatigheid ontstaan. 

Wat bedoel ik hiermee? We zijn zo gewend 

geraakt om God in één van de hokjes van ons 

leven te plaatsen, dat we ten diepste moeite 

hebben om echt te geloven dat Hij geen hokjes 

kent, maar volledig betrokken is op ons leven. 

Vol van liefde, genade, gerechtigheid en vrede. 

En dat niet alleen, maar ook vol verwachting is 

wat Zijn Zoon door de andere zonen en doch

ters (jij dus) heen kan doen. Hij heeft immers 

een volledig offer gebracht? Zijn Koninkrijk is 

toch op aarde gevestigd? Wat moet Hij nog 

meer doen? De essentie is geloof, overgave en 

gehoorzaamheid. Accepteren dat Zijn kracht  

in jouw zwakheid zichtbaar wordt. Dat is pas 

krachtig. Maar we zijn zo gewend geraakt om 

deze woorden te horen en te overdenken in 

een ‘geloofs/kerk/gemeente/bijbelstudie 

setting’, dat we moeite hebben om het te inte

greren in de business: de gesprekken van alle 

dag, of dat nu met collega’s, leveranciers of 

andere zakelijke contacten is. 

En als de omstandigheden heftig, intimiderend 

wellicht, zijn? Zie het niet los van Zijn werkelijk

heid. De hemel en de aarde zijn van de Heer,  

Hij heeft ze gemaakt en Hij laat niet los. Maar 

dan ook een stap verder: door de kracht van de 

Heilige Geest kunnen we leren om echt met 

hemels perspectief te kijken naar situaties en 

mensen. Niet vanuit oordeel, maar vanuit leven 

en liefde. En als je dan spreekt en handelt, 

wordt dat ook merkbaar, hoorbaar én zichtbaar. 

Het Koninkrijk is dan praktisch zichtbaar. En 

voor je medemens worden dan rechte paden 

zichtbaar. Stop met redeneren en filosoferen, 

ga het gewoon doen. In Jezus’ Naam. In de 

kracht van de Heilige Geest. Met de liefde van 

de Vader. Zijn Koninkrijk is en zal nooit op een 

ander volk overgaan, maar het zal eeuwig 

bestaan. Gaaf toch!?

Daar was hij ineens. Een ietwat ruig uitziende spreker,  
naar het leek zonder vaste verblijfplaats. Zijn woorden waren 
scherp, prikkelend en uitnodigend. Het klonk vertrouwd wat 
hij zei, maar ook weer niet. Zijn terugkerende woorden waren 
duidelijk: ‘Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel 

is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak 
toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: maak de 

weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.’

Focus 
op het Koninkrijk van God

 FOR EVERY GENERATION THE PERFECT BOUNCE!
Kies jouw trampoline op BERGTOYS.COM& TWINSPRING
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B U S I N E S S  A S  ( U N ) U S U A L

 Floreren tijdens
 weerstand

DE LAATSTE BLOEMEN DIE HIJ ZELF WEGGAF 
WAREN VOOR EEN MEDEWERKER DIE AFSCHEID 

NAM. “OMDAT WE HAAR GAAN MISSEN.” ZE KREEG  
PIOENEN, WANT DAT ZIJN KOEN’S FAVORIETE 

BLOEMEN. “IK VIND ZE ALLEMAAL MOOI, BEHALVE 
DE GELE.” VOLGENS HEM VERTEGENWOORDIGEN  

BLOEMEN ALLE EMOTIES, VAN EXCELLENTE  
BLIJDSCHAP TOT INNIG VERDRIET. 

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN  |  FOTO’S: DÉSIRÉE STOLKER
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“Vroeger wist ik zeker dat ik nooit in het bedrijf 

van mijn vader ging”, zegt Koen. Toch heeft hij 

het bloemenexportbedrijf in 2008 overgeno

men, samen met zijn jongste broer Bram. 

DIRECTEUR
Omdat hij veel van de aangeboden kennis op 

school overbodig vond, leerde hij daar niet veel. 

Zijn vader zei: “Zorg dan in ieder geval dat je 

één diploma hebt!” Daarom haalde Koen zijn 

chauffeursdiploma. “Senior had betaald, dus 

die wilde dat ik een jaartje voor hem kwam rij

den.” Dat wat Koen niet had verwacht, gebeurt 

toch; hij raakt betrokken en pakt vraagstukken 

op rondom mechanisering, IT en finance. “En 

dan ineens ben je directeur.”

Dat hij nooit geleerd heeft, spijt hem nu wel. 

“Daarin kom je nu snel te kort. We worden wat 

groter, dus er komen steeds meer slimme 

mensen in ons bedrijf. Maar het was wel handig 

geweest als je wat theoretische kennis had 

gehad.” Nu moet hij altijd twee keer zo hard 

lopen als de rest, is zijn conclusie. Gelukkig 

krijgt hij bergen energie van dingen leren  

wanneer dat nodig is. 

BLOEMENSTALLETJE
Koen schetst een romantisch beeld van de 

bloemenhandelaar van weleer. “Vroeger kocht 

je een stalletje handel in; dat deed je meestal 

op de veiling of bij de kweker aan de deur en 

daarmee ging je de boer op. Heel letterlijk, je 

stopte je stalletje in je vrachtauto en ging langs 

je 20, 30 klantjes. Dan probeerde je daarvan los 

te komen. En als je leeg was, ging je naar huis.” 

In de basis is dat nog steeds wat er iedere dag 

gebeurt. “Maar dan veel saaier”, lacht hij.

Het ‘saaie’ zit ‘m in het systeemdenken dat zijn 

intrede heeft gedaan in de wereld van gros

siers. De fysieke verkoop van vroeger is 

aangepast naar een online bestelvorm. “Je 

komt bij alle klanten tegelijkertijd met het

zelfde assortiment en dan beloven we dat  

we het de andere dag voor 07.00 uur leveren. 

Waarmee je eigenlijk je servicegraad verhoogt 

en je kosten lager houdt.” 

En de zaken gaan goed. Sinds een jaar huist 

Heyl jr. B.V. in een nieuw pand met meer 

ruimte en maakt het gebruik van het beste 

gereedschap. Zo gebeurt orderpicken nu met 

behulp van voicepick. “We noemen haar Truus 

en ze piept als ze je verstaan heeft”, lacht Koen. 

Dankzij Truus voeren de medewerkers hun 

werk nog beter uit; ze maakt nooit fouten. 

DUITSLAND 
Vader Heyl koos als afzetgebied ooit voor 

Duitsland en de gebroeders Heyl volgen daarin 

zijn voorbeeld. “Duitsers zijn betrouwbaar,  

correct en superstabiel. Allemaal elementen die 

ons beter passen dan die uit de wat zuidelijker 

gelegen landen.” 

Acquisitie plegen in Duitsland blijkt alleen  

minder gemakkelijk. “De betere zakenmensen 

switchen slecht – hoge trouwheid aan hun 

bestaande relaties – en de makkelijke switchers 

zijn niet zo goed met de centjes.” Desondanks 

ontwikkelt het bedrijf zich jaarlijks met een 

groei tussen de 7 en 9 procent en dat zit altijd 

in nieuwe klanten. 

Gelukkig bijt de groei de dienstbaarheid, die bij 

de firma zo hoog in het vaandel staat, niet. “Als 

je je logistieke netwerk steeds meer weet te 

verdichten, heeft de klant baat bij onze groei. 

De uitdaging is om het steeds weer persoonlijk 

te houden.” Daar doen de medewerkers dan 

ook hun uiterste best voor. Binnen Heyl jr. B.V. 

gaat het namelijk om dienstbaar, dienstbaar, 

dienstbaar en een klein beetje focus. 
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WWJD
Koen heeft een sterk geloof, maar hij voelt niet 

de behoefte om te evangeliseren tussen de 

bloemen. Hij is meer van het doen. Doen bete

kent voor hem een praatje maken met een 

medewerker over iets anders dan over het 

functioneren. Maar tegelijkertijd vraagt hij zich 

af of dit voorbehouden is aan christenen. En of 

ze nou daadwerkelijk anders zijn dan andere 

bedrijven, buiten de kerstkaart om. 

Binnen Heyl werken weinig christelijke mede

werkers, maar op persoonlijke titel schroomt hij 

niet om iemand Gods zegen toe te wensen, op 

een beterschapskaartje bijvoorbeeld. En als de 

gelegenheid zich voordoet, brengt hij het 

geloof ter sprake. 

“De laatste keer dat een medewerker van ons is 

overleden, na een kort ziekbed, was iemand die 

dertig jaar bij ons had gewerkt. Toen had ik het 

er ook zo over met ‘m aan zijn bed. Hij zei toen: 

‘Nee joh, dat geloven is voor jullie Heyltjes, dat is 

niet voor mij.’ Tuurlijk, dat voelt ‘shocking’ van

uit de gedachte van het behoud.” 

AFSTAND TOT DE WERKVLOER
Toch zijn er wel degelijk momenten dat hij God 

aan het werk ziet op de werkvloer. Koen lijkt er 

enigszins verbaasd over, maar hun goede voor

beeld doet goed volgen. “We proberen mensen 

die het lastiger vinden om een werkplek te vin

den op zijn minst een kans te geven. Daar zet

ten wij wel op in. Je zou zelf een jongen of 

meisje thuis hebben die geen plekje kan vin

den…” 

Toen de wetgeving daaromtrent zo veranderde 

dat je als werkgever compleet ontmoedigd 

werd, besloten de verantwoordelijken binnen 

Heyl toch door te zetten. “Hoofd Finance en PZ 

zeiden: ‘We laten die mensen niet vallen, we 

gaan het gewoon regelen.’ Dat is wel kicken. Er 

is op zijn minst iets waardoor ze het niet skip

pen.”

MAF & IJM
Koen en zijn broer willen ook graag buiten de 

bloemen en planten invloed uitoefenen. Zo  

bieden ze organisaties, zoals MAF en IJM, een 

podium; de ene organisatie brengt hulp en 

evangelie naar mensen in afgelegen gebieden, 

de ander is een christelijke mensenrechtenor

ganisatie. En ja, dan is daar het verhaal van de 

linkerhand die niet mag weten wat de rechter

hand doet, maar in deze is invloed belangrijker 

dan de middelen, zegt de directeur overtuigd. 

“Ze moeten bekend zijn, dat helpt. Ik dacht 

altijd dat het beter was om dat niet te vertellen, 

maar nu denk ik daar anders over.” 

VOEDINGSBODEM
De planten en bloemen zorgen voor een mooie 

voedingsbodem om iets van Jezus’ liefde te 

laten zien. “Het is hét middel om emoties te 

delen en er zit een vergankelijkheidsaspect in, 

waardoor het juist zo fijn is om bloemen te 

geven. Maar er zit geen stickertje op met ‘Jezus 

loves you’, hoor.” 

RECESSIE
Na de val van de muur kwam Duitsland in een 

enorme recessie terecht. Heyl senior stond voor 

de keuze: Duitsland of Engeland? Koen legt uit 

dat Engeland toendertijd gezien werd als het 

walhalla voor grossiers. Maar zijn vader kiest 

anders. “Hij wilde weten of ons bedrijf een 

moeilijke tijd kon doorstaan. Dat heeft gemaakt 

dat we nu vooral erg goed floreren in een las

tige tijd. In een goede tijd is het niet zo lastig 

om aan eten te komen; het is veel interessanter 

om daarin die stabiliteit te pakken.” 

CORONA
En waar vader Heyl jaren geleden koos voor 

weerstand, doen zijn zoons vandaag niet 

anders. Zij kiezen er ook voor zich niet te laten 

leiden door angst. “Bloemen zijn conjunctuur

onafhankelijk. Gaat het heel goed met mensen, 

dan kopen ze vooral bloemen voor events. Hoe 

armer de mensen worden, hoe meer liefde ze 

voelen, dus hoe meer bloemetjes. Dat heft 

elkaar altijd wel op.” 

Maar door corona mocht er géén handel meer 

gedreven worden en dan stort de markt toch 

in. “Leveranciers en medegrossiers gingen 

dicht of de frequentie dat ze open waren, nam 

af. Wij zeiden juist: We gaan er nu vol in. Juist 

het servicelevel verhogen, ze kunnen tot later 

bestellen. We gaan onzekerheden wegnemen 

bij de klant.” De broers kiezen ervoor om ook nu 

hun talenten in te zetten: “Dat komt door ons 

uitgangspunt.” En met het uitgangspunt 

bedoelt hij de basis van zijn bestaan, zijn geloof. 

“God is er altijd en overal; je moet handelen 

naar wat kan.” De klant blijkt dit enorm te waar

deren. “Klaarblijkelijk handelen wij anders dan 

anderen.”  

WINSTGEDREVEN 
Volgens Koen hebben we niets in eigendom, 

maar mogen we er gebruik van maken. “Dat 

geeft een grotere verantwoordelijkheid en daar 

kun je dan ook helemaal van in de stress schie

ten, maar daar heb ik zelf minder last van.” Hij 

ervaart dat je mag oefenen met je talenten, 

met de mensen die je ontmoet en in de dingen 

die je doet, en verwijst daarbij naar Johannes 21. 

Daarin wordt uitgelegd dat we zelf mogen vis

sen, op Jezus’ aanwijzing vissen mogen vangen, 

en dat terwijl Hij de vis zelf al gevangen en 

gebakken heeft. “Dat geeft mij heel veel rust. Ik 

denk dat het mij ver houdt van winstgedreven 

ondernemen; daarin stelt het geloof voor mij 

grenzen, waardoor ik het veel leuker heb.” 

En direct daarop fluit hij zichzelf terug, want hij 

wil niet zeggen dat hij het beter heeft omdat 

hij gelooft. “Dat is echt een heel raar verhaal als 

je een Open Doorsblaadje leest. Dat vind ik 

ook ingewikkeld. Maar ik denk wel dat het mij 

heel veel rust geeft in beslissingen nemen en 

ja, dingen kansen geven die een ander niet zo 

snel doet.” 

KOEN HEYL IN HET KORT

Thuis  Getrouwd, 3 kinderen

Functie  Directeur Bloemenhandel W.K. Heyl jr. B.V. 

Vrije tijd  Wandelen, skiën, snowboarden, varen op de Kagerplassen

Motto  Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt  11
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DE TELEFOON MAAKT EEN BIJNA 
ONHOORBAAR GELUIDJE. “EVEN 
KIJKEN, HET ZAL THYMEN WEL 
ZIJN”, ZEGT TEAKE. EN JA HOOR, 
HET IS THYMEN, DE OUDSTE ZOON 
VAN TEAKE, DIE EEN BERICHTJE 
STUURT. HIJ ZIT IN HET DICHTE 
JAGERSHOKJE EVEN VERDEROP  
EN MAAKT ONS ATTENT OP EEN 
REEBOK DIE MOGELIJK ONZE KANT 
OPKOMT. HET JACHTGEWEER IS  
GELADEN. NU IS HET STIL ZITTEN...
EN AFWACHTEN…

TEKST & FOTO: RUTH DE JONG

Vanaf zijn zevende jaar gaat Teake Damstra  

met zijn vader mee het jachtveld in. Hij vindt 

het geweldig. Ze jagen op hazen, ganzen en 

eenden. Ook als zijn vader in 2008 een jacht-

veld in Duitsland krijgt, gaat Teake graag mee 

als drijver in de drukjacht. In 2010 haalt Teake 

zijn akte. Nu mag hij het wild ook zelf schieten.

DE DRUKJACHT IS HET 
ALLERMOOIST
Teake geniet nog het meest van de drukjacht. 

De drijvers, die allemaal een oranje hesje dra-

gen, slaan met stokken om het wild los te klop-

pen. Het wild, dat normaal gesproken overdag 

in de bossen en kuilen ligt, schrikt en vliegt 

weg. De jagers die om het veld heen staan, 

wachten het wild op. Wat er geschoten mág 

worden, schieten ze. Zo wordt er in de drukjacht 

bijvoorbeeld nooit op reeën gejaagd. Je wilt 

namelijk graag dat je schot weidelijk is. 

ERECODE
Een weidelijke jager is iemand die de jacht 

beoefent volgens de regels die bij de goede 

jagers leven. Dit houdt in dat wanneer je een 

ree schiet, je een schot recht in het hart wilt 

maken, zodat het dier in één keer omvalt. 

Tijdens de drukjacht rent een ree snel langs. 

Zou je het dier op zo’n moment schieten, dan 

lukt een weidelijk schot niet. Je schiet het beest 

‘aan flarden’. Teake laat een ree dan ook liever 

lopen dan dat hij niet zeker is van een weidelijk 

schot. 

SCHADELIJK WILD
Teake vindt het goed dat er op wild wordt 

geschoten: “Het is belangrijk om de wildstand 

op peil te houden. Te veel wild veroorzaakt 

nogal wat schade aan de gewassen. Maar ook 

in het verkeer gaat het weleens mis. 

Ongelukken door bijvoorbeeld overstekend 

wild. Het gaat erom dat we op een goede 

manier beheer voeren! Voorheen gingen veel 

mensen zelf op jacht. Het geschoten vlees aten 

ze thuis op. Samen met de natuurlijke jagers, 

zoals vossen en wolven, was er sprake van een 

evenwicht. In onze huidige maatschappij is dit 

natuurlijke evenwicht verstoord.”

LOODJES
Om goed beheer te voeren, is het van belang 

om te weten wat er geschoten wordt. “Ik wist 

dat ik nu aan de beurt was om te gaan jagen, 

dus belde ik of het vandaag kon. En ik had nog 

een loodje. In de maand april wordt het wild 

geteld. Aan de hand daarvan worden de loodjes 

verdeeld. Wanneer ik straks een ree schiet, 

krijgt het dier een loodje. Daarna meld ik aan de 

provincie het tijdstip en waar ik het dier gescho-

ten heb. Op die manier weet je precies wat er 

geschoten is. Ook wanneer er sprake is van  

valwild - aangereden wild -, meld je dat. Het 

komt allemaal in het digitale systeem van de 

provincie terecht.” 

HOOGZIT
Vooralsnog laat de reebok die Thymen zag, zich 

niet aan ons zien. Teake zit er op de open hoog-

zit klaar voor. De gehoorbescherming hangt 

naast hem. “Je mag met dit geweer niet vanaf 

de grond schieten. Het schot is tot op tweeën-

eenhalve kilometer dodelijk. Mocht ik per onge-

luk missen, en er loopt iemand binnen deze 

afstand, dan kan dat fataal aflopen. Heel anders 

dan met hagel, dat tot dertig meter dodelijk is.” 

We blijven zitten totdat het te veel begint te  

schemeren. Dan houden we het voor gezien.  

“Het hindert niet dat we niets hebben geschoten. 

Je bent in de natuur en geniet van alle beesten 

die voorbijkomen. En daar gaat het om.”

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

TEAKE IN HET KORT 

Naam Teake Damstra (45)

Thuis Getrouwd met Boudina, 3 kinderen

Werk Eigenaar van Damstra Installatietechniek waarvan hij, samen met 

 zijn drie broers, aandeelhouder is. Damstra Installatietechniek heeft 

 vestigingen in Driesum, Leeuwarden en Groningen. 

   Als de jager  

het loodje 
legt…
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‘Ik heb gedoken in Jordanië en twee nachten in 

de woestijn geslapen. Daarna nog een week

endje Barcelona en we hebben gezeild langs  

de kust van Venetië en over de oceanen. Ja, het 

was best leuk.’

Niet dus, ik was thuis... Vakantie in eigen land,  

in Harderwijk. Een ‘staycation’. En jij? Ben je 

inmiddels klaar voor het nieuwe seizoen?

‘Je bent succesvoller als je vakantie viert,’  

zegt arbeids en organisatiepsycholoog doctor 

Jessica de Bloom van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Wat werkt? Doe niets, slaap, laat je 

lichaam en geest rusten en ontdek nieuwe din

gen. Dat deed ik vanuit huis. Ik keek ineens naar 

een aflevering van Heel Holland Bakt. ‘Bak tom

poezen’ was de opdracht. Ik heb dat zelf ooit 

eens gedaan met zo’n kant en klaar bakpakket. 

Eitje. Kind kan de was doen. Deze bakkers  

daarentegen bakten er niets van. Grote wan

hoop, diepe ellende en een ‘dewereldvergaat’  

scenario ontvouwde zich voor mijn ogen. Om 

van te smullen! De pudding was tussen de ‘dek

sels’ gedaan, terwijl deze nog heet was. Niet 

doennnnn! Alles droop over het bord. Met hier 

en daar een ‘deksel’ die meer bruin dan roze 

was. 

Het komt erop aan dat je precies op het juiste 

moment het juiste doet. Jij als CBMC onderne

mer ziet voor je hoe jouw onderneming in deze 

tijd, ondanks alles, zou moeten floreren. En dat 

doet het misschien ook (proficiat), maar… wat 

nou als je niet precies weet wat wijsheid is? Je 

hebt room gemaakt, de deksels liggen klaar, 

maar dan lijkt toch nog alles onder je handen 

weg te stromen. Neem dan de tijd. Laat het even 

afkoelen. Rust...

Mag God jouw onderneming helpen bakken?

Laat warm, hemels zonlicht je vullen met koele 

wijsheid van boven, gewoon thuis in eigen huis. 

Verwacht, ontvang en geniet! 

Uw belang, onze zorg

Duidelijk en 
slagvaardig.

a. Stationsweg 43, 

 Barneveld

t. 0342 491 028

info@wolleswinkel.nl

a. Dorpstraat 40a, 

 Nunspeet

t. 0341 230 580

www.wolleswinkel.nl

Voor ondernemers 
en  particulieren

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

www.variodrive.nl

Robuuste aandrijvingen 
en slimme besturingen 
voor intelligente machines

Scan de QR code  

en lees meer 

over het schilderij   

‘Kleurrijke oceaan’

Heel Holland

Bakt C
B

M
C

 B
U

S
IN

E
S

S
 C

O
N

T
A

C
T

 H
E

R
F

S
T

 2
0

2
0

 15



CBMC Broadcasting the 

gospel in the Marketplace

Anno 2020 

HET WAS IN 2016. WE WAREN BEZIG MET DE VOORBEREIDINGEN OM HET 
KANTOOR VAN CBMC TE VERHUIZEN NAAR NIJKERK. IN DE OPSLAG-
RUIMTE ZAG IK EEN HEEL SMAL DEURTJE, MANSHOOG, ACHTER EEN  
AANTAL DOZEN. HET BLEEK DE TOEGANG TOT EEN NAUWE DIEPE RUIMTE, 
MET VEEL SPULLEN DIE GEEN WAARDE MEER HADDEN. ALLEEN DOOR 
ZIJDELINGS TE BEWEGEN KON IK DE KAST BETREDEN. TASTEND IN HET 
DUISTER LIEP IK ERIN OM TE CHECKEN OF ER NOG IETS STOND. EN ZO 
ONTDEKTE IK EEN PRACHTIG STALEN BORD UIT JAREN ’30/’40 MET DE 
TEKST: BROADCASTING THE GOSPEL IN THE MARKETPLACE.

TEKST: WIM KATER
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Waarom dit verhaal? Het geeft aan hoe lang 

CBMC al bestaat. Voor duizenden mensen 

wereldwijd (nu al in 96 landen) is CBMC van  

cruciale betekenis geweest.

Levensveranderend. Voor hen kwam God  

dichtbij in de werkelijkheid van alle dag. 

Misschien ben jij er ook één van. Tientallen 

getuigenissen heb ik in de afgelopen vijf jaar 

gehoord. Sprekend over deze vijf jaar hebben 

we ook gezien dat de kracht van het evangelie 

betekenis heeft voor heel ons zakelijke leven. 

Een blijvende ontdekkingstocht. Wat we, als 

bestuur en directie, ook bemerkten was een 

groeiende reflectie op de vorm van leiderschap. 

Niet dat het fout was, maar juist vanuit bijbels 

perspectief kregen we meer vragen. Maar we 

hadden nog geen antwoorden. Door gesprek

ken, bijbelstudie en niet in de laatste plaats 

gebed zagen we steeds scherper dat het goed 

was om niet alleen te reflecteren, maar ook  

stappen te gaan zetten in de ontdekkingstocht 

naar een nieuwe vorm van leiderschap van 

CBMC als organisatie/beweging. 

In 2019 hadden we de eerste gesprekken met de 

organisatie KEYS. Wat ons raakte was de pure 

vorm van visie, de praktische slagkracht en de 

duidelijke bijbelse fundering van het leider

schapsmodel en de bijbehorende ontwikkelde 

tools. We bleken niet de enige organisatie te zijn 

die dit zag. We hebben toen besloten om samen 

de verkennende weg in te slaan. Een verken

ning die bestond uit het testen van gaven en 

talenten van de mede werkers en in een later 

stadium van het bestuur. Maar ook de essentie 

van het bestaansrecht van CBMC Nederland 

kwam naar voren, geformuleerd in woorden als 

het DNA van CBMC. Het waren nieuwe manie

ren van benaderen, denken, zien. Elke sessie 

namen we expliciet de tijd om stil te worden 

voor God. (Hoe kan het ook anders?) Het waren 

letterlijk momenten dat we stil van verbazing 

waren over de kracht van openbaring. Want  

hoe kan het dat je in heel verschillende sessies, 

zonder voorkennis, tot dezelfde woorden en 

conclusies komt? 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 

2020 hebben we hier al wat over gedeeld en 

gepresenteerd. Zoals toen aangegeven zijn we 

het proces van verdieping en concretisering  

verder ingegaan. 

Wat is de uitkomst?
Een plaatje zegt meer dan veel woorden: 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we 

het plaatje van de hoofdteams reeds gepre

senteerd. Zoals je ziet komen er vijf teams,  

gebaseerd op de bedieningen uit Efeze 4, die 

samen de dienstverlening van CBMC verder 

vorm en inhoud geven. Geheel ten dienste van 

jou en andere leden. Om heel concreet jou te 

helpen het Koninkrijk van God in je bedrijf zicht

baar te maken, het evangelie handen en voeten 

te geven,  impact te hebben in de maatschappij 

en te laten zien dat Jezus Christus de bron van 

leven is. De teams zijn:

1. Team Foundation

2. Team Vision

3. Team Inspire

4. Team Care

5. Team Academy

In hoofdlijnen zullen zij zich focussen op:

Ad 1.  De cultuur, structuur van de  

 organisatie

Ad 2.  Wat is de visie voor de organisatie? 

 Hoe krijgt het spreken van God 

 hierin concreet gestalte?

Ad 3. Hoe brengen we de boodschap 

 naar buiten? Welke evenementen  

 organiseren we met welke inhoud?

Ad 4.  Hoe blijven we betrokken op elkaar? 

 Hoe kunnen we elkaar helpen?

Ad 5.  Onderwijs en trainingen over 

 ondernemen en leidinggeven.
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Wat betekent dit voor jou?
CBMC is een beweging van Jezus Christus in de 

business. Dat betekent dat alles wat we doen 

betekenis heeft voor elkaar en voor degenen die 

we ontmoeten. Wat wil en kun je toevoegen? 

Eigenlijk begint dit met het bewustzijn wie je 

bent, hoe je gemaakt bent, kortom wat is jouw 

DNA? Dit bewustzijn helpt ook om te bepalen 

waar jouw gaven, talenten, kracht en passie  

liggen. Jij bent immers uniek? En dit unieke 

mag je weten én inzetten. Stel je voor dat je niet 

alleen weet wat jouw DNA is, maar ook van je 

CBMC teamleden. Stel je voor dat je deze ver

schillende talenten in je team hebt en herkent:

1. Organisatiegericht 

2. Visiegericht

3. Marktgericht

4. Mensgericht

5. Kennisgericht

Met deze globale indeling zie je al dat je een 

sterk team kunt hebben. En bewust zeg ik ‘kunt 

hebben’. Het vraagt namelijk om te erkennen 

dat je medeteamleden anders kijken en moge

lijk reageren op wat jij ziet. Stel je voor dat we de 

input van de ander belangrijk(er) vinden, wat 

gebeurt er? Juist: we groeien met elkaar. Met  

dit eenvoudige voorbeeld willen we een basis 

geven voor de betekenis van dit traject. Als  

Jezus spreekt over de leden van het lichaam, 

weet Hij dat het noodzakelijk is om geen grijze 

massa te creëren en geen ‘one size fits all’  

houding toe te passen. Vandaar dat we je uit

nodigen om een DNAtest in te vullen, zodat je 

weet wat jouw profiel is, wat je kunt delen met  

je medeteamleden. Vervolgens kun je elkaar  

uitnodigen om te delen wat de ander ‘ziet’. 

Wat betekent dit voor ons?
We gaan dit heel concreet doorvoeren in de 

hele organisatie. We hebben daarom besloten 

dat de rol van bestuur en directie gaat verande

ren. Mijn rol als directeur verandert naar een rol 

in het stuurteam van de organisatie, wat uitein

delijk zal bestaan uit vijf personen. Samen met 

de hoofdteams zullen we verder vorm en inhoud 

geven aan de opbouw van de organisatie. Hier 

zullen we op een later moment op terug komen. 

Belangrijk om te beseffen is dat we voort

bouwen op het fundament wat is gelegd. Jaren 

hebben we gebeden, gesproken en gewerkt  

om onder andere dit mogelijk te maken. Het is 

geen doel op zich, maar een overtuiging dat een 

beweging alleen kan groeien als we met elkaar 

weten Wie Jezus Christus is, hoe we in Zijn 

lichaam (de Ekklesia) elkaar kunnen zien en  

dienen, de gaven van God erkennen en ruimte 

geven, opdat de heerlijkheid van God zichtbaar 

wordt in alle geledingen. 

Het boeiende is dat je wellicht denkt: maar we 

zijn toch geen kerk? Nee en ja: we zijn inderdaad 

niet de organisatie die diensten organiseert. Of 

om in de termen uit de tijd van Jezus te spreken: 

we zijn geen synagoge en tempel. Maar waar 

twee of drie zakenmensen samenkomen in de 

Naam van Jezus Christus, daar is wel de Ekklesia 

van het Koninkrijk: daar is de cultuur en de  

organisatie waar Jezus Koning is, daar gelden  

de wetten van het Koninkrijk, met als eerste wet 

de liefde voor God. 

Als we dit met elkaar beseffen, daarin leren  

wandelen zie ik een aantal zaken voor me:

1. CBMC teams waarbinnen de leden elkaar 

zien, (waard)eren, inspireren, uitdagen en 

groeien. 

2. We leren wandelen in de werkelijkheid van 

het Koninkrijk: God is niet alleen totaal 

betrokken op ons leven (feit), maar krijgt ook 

ruimte in héél ons leven (werkelijkheid). 

Geen clausules...

3. Op plaatselijk en regionaal niveau komen er 

nieuwe ontmoetingen en ontmoetingsplek

ken waar teams elkaar ontmoeten, waar 

medeondernemers uitgenodigd worden. 

Plekken van ontmoeting, waar het normaal 

is om te delen wat God doet en gedaan 

heeft. Waar het normaal is dat wonderen en 

tekenen zichtbaar zijn in het bedrijfsleven, 

waar je gewoon kan leren ontdekken. 

Broadcasting the gospel 
in the Marketplace
Aan het begin van dit artikel begon ik over het 

oude bord. Het is eigenlijk een samenvatting 

van het DNA van CBMC. En CBMC is een deel 

van het lichaam van Jezus. Hij is de rechtmatige 

Eigenaar. Ons DNA is niet veranderd. Jezus is 

niet veranderd. Hoe gaaf is het om in en door  

de ontdekkingen vanuit het Woord in nieuwe 

vormen verder te trekken de ‘berg van econo

mie’ op. We doen dat niet voor onszelf, maar 

voor de Ander/ander. Het evangelie delen doe  

je in de eerste plaats door te zijn wie je bent. 

Durf je je ego af te leggen en Hem te vragen: 

“Heere God, wat wilt U dat ik doen zal?” Durf je 

gehoorzaam te zijn, ongeacht de consequen

ties? Het is de weg van vruchtdragen en diepe 

innerlijke vrede en vreugde ervaren. Nu tien jaar 

geleden heb ik deze keus gemaakt en nog nooit 

spijt gehad. En ik heb geleerd: alleen kom ik ver, 

maar samen komen we verder. Zullen we samen 

optrekken achter Jezus aan? Om zo handen en 

voeten te zijn van Hem en in gehoorzaamheid 

te zien, dat Nederland een discipel wordt van de 

Koning der Koningen. 

Waar twee of drie  
zakenmensen samenkomen  

in de Naam van Jezus Christus, 
daar is de Ekklesia van het 

Koninkrijk
DNA?
Wat is jouw

Ontdek door jouw unieke DNA hoe je  

volledig tot je recht komt, in je kracht staat 

en een voldoening gevend leven kan leiden.

Mail naar test@cbmc.nl 
en ontvang een link naar 

jouw persoonlijke test
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Blijf dicht bij Hem, ook al zijn 

er zaken in je leven die je nog 

niet op orde hebt! Samen los 

je je problemen en misstap

pen op. Hoe? Dicht bij God  

(en Jezus en zijn Heilige Geest) 

door Zijn Woord te lezen en te 

horen. En gebed met stiltes, 

want een eenrichtingstele

foongesprek werkt voor één 

van de twee nooit prettig.

Wees concreet in je behoef

ten. Maakt niet uit wat het 

betreft (Matteus 6 vanaf vers 

25). Ook als het gaat om 

orders, levensonderhoud,  

relaties (privé en zakelijk) en  

je bestemming. Vraag niet te 

vaak, God is niet doof (Matteus 

6 vanaf vers 6) en verwacht 

vanaf dat moment wat je 

gevraagd hebt in geloof 

(Marcus 11 vanaf vers 24 en 

Jacobus 1 vanaf vers 6). En  

vergeet niet te danken als  

je het hebt ontvangen.

Wordt bijbels wakker in de tijd 

en de omgeving waar God je 

geplaatst heeft (Matteus 24 

vanaf vers 32). En vraag aan 

God wat jouw taak is in het 

lichaam van Christus, zodat 

Hij je kan inzetten. Maar pas 

op, wordt niet verschrikt, want 

al deze dingen moeten 

gebeuren, maar het is nog 

niet het einde (Matteus 24:6).

3 tips van...
JAAP GOEDEGEBUUR  |  SMYLER

driven by brain power

visit us at movexx.com

Easy to use  •  Efficient  •  Powerful

A
ft
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r 
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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

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       •       BOUWLOGISTIEK       •       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL

Vestigingen 

Alphen aan den Rijn 

Ridderkerk 

Gouda

www.lansigt.nl

Elke fase van een onderneming heeft zijn eigen 

uitdagingen. Wij helpen u om op elk moment van uw 

ondernemerschap de juiste afwegingen te maken 

en beslissingen te nemen in uw voordeel. En daarmee 

de middelmaat te ontstijgen. Toe aan de volgende stap? 

Neem vandaag nog contact met ons op.

Hoe ver wil 
je komen?

Last but not least

Doe wat je geïnspireerd door de Heilige Geest in Zijn Woord leest, ook al is je wat anders geleerd. 

Petrus moest ook even slikken toen hij het laken met de diverse dieren uit de hemel in een visioen 

zag (Handelingen 10). Diep van binnen in je geest ervaar je vrede als het van God is. Hoe vaker je 

uitstapt, des te meer hemels plezier zul je beleven op aarde. Ook al kost het je jouw comfortabele 

leventje omdat je naaste je (even) niet begrijpt.

Wat zijn jouw 3 tips? Deel ze met ons via info@cbmc.nl

1 2 3

 23

C
B

M
C

 B
U

S
IN

E
S

S
 C

O
N

T
A

C
T

 H
E

R
F

S
T

 2
0

2
0



BANKEN EN ENGELEN
Rare tijden volgden. Aan de ene kant banken, 

Belastingdienst en curator die hen jarenlang 

niet met rust lieten; en veel eenzaamheid en 

beoordeling door buitenstaanders. Aan de 

andere kant gaf God mensen die kleine dingen 

deden met grote waarde. “Engelen, die de 

hand op je schouder leggen en zeggen: ‘Jullie 

mogen er zijn. Ik zie de pijn. Wat kan ik voor 

jullie doen?’ En op moeilijke momenten  

kregen we altijd geld of nieuwe opdrachten 

van God. We zijn daarvoor echt dankbaar”,  

stelt Pieter. Hij begrijpt nu ook dat zo’n fase 

kan leiden tot een huwelijkscrisis of depressie 

en prijst zich gelukkig met Johanna: “Wat is 

een sterke, trouwe, gelovige partner naast je 

een kostbaar geschenk!”

VAN SPANNING NAAR VREDE
Op belangrijke momenten ervoer hij boven-

dien Gods vrede. Zoals in de weken voor kerst 

2016. “Ik was moe en doodop door spanning en 

intensief werken. Midden in de nacht riep ik 

het uit naar God: ‘Help ons toch, ik kan niet 

meer.’ God antwoordde door Zijn Geest dat ik 

Jesaja 43 vers 7 moest lezen. God sprak toen 

en ik mocht luisteren naar Zijn stem in het 

hele hoofdstuk.” De strekking? ‘Ik ken je, want 

Ik heb je geschapen. Ook al ga je door vuur en 

water, Ik ben bij je. Wees niet bevreesd, want  

Ik verlos, omdat Ik God ben.’ Een grote rust 

overviel Pieter.

NIEUWE KRACHT
Terugkijkend ervaart hij hoe mooi en wonder-

lijk God hen leidde en sprak op cruciale 

momenten. Met als resultaat een nieuw bedrijf, 

Riskchanger. En een holding met de naam 

NovaForte. “Omdat we geloven dat God ons 

nieuwe krachten geeft.”

VAN MOEILIJK NAAR MACHTIG
Kort geleden hadden ze opnieuw een pracht-

ervaring hoe God werkt. Dat gebeurde tijdens 

de CBMC-workshop ‘Gods stem verstaan in de 

business’ (zie pag. 38). 

Allerlei moeilijke dingen die ze in hun leven 

ervaren, kwamen boven. “Toen er voor en met 

ons gebeden werd, kwamen er woorden over 

situaties waarvan niemand wist. God sprak 

toen zo krachtig en machtig door dat gebed. 

Hij beloofde herstel.” Dat raakte vooral 

Johanna enorm. Zelfs zó, dat ze in de  

pauze alleen maar kon zingen: 

Jezus, open mijn oren

Leer mij Uw stem te verstaan

Leer mij Uw woorden te horen

Te weten waar ik moet gaan

Om Uw licht te verspreiden

Uw Naam te belijden

Leer mij Uw stem te verstaan

STA OPEN
Graag roepen ze ook lezers van Business 

Contact op Gods stem te verstaan. “God geeft 

op Zijn moment en wijze wat je nodig hebt.  

Via Zijn Woord, een droom, een teken, een 

mooi lied of iets anders. Wat daarbij belangrijk 

is: bid en luister. Bij het bidden hoort afhanke-

lijkheid en leeg worden. Dan kun je luisteren 

en gevuld worden door Zijn geest.”

PARELS VAN GELOOF
Samenvattend stelt Pieter: “Gods liefde laat je 

nooit los en Hij laat je nooit vallen. In de moei-

lijkste ‘full surrender’-momenten ervaar je Zijn 

stem. Dit zijn de kostbaarste parels in je 

geloofsleven. Het gaat niet om wat wij krijgen, 

maar om wie Hij is en wat Hij doet. Het is Zijn 

stem, Zijn Woord, Zijn droom of teken. Voor jou 

persoonlijk, maar ook via jou naar anderen.”

ZING HET UIT
‘Hier is mijn hart Heer, spreek Uw waarheid, 

binnen in mij!’ Johanna en Pieter hopen dat je 

dit voluit wilt zingen. Ze wensen je veel van 

deze mooie momenten en veel ruimte voor 

Gods Geest. Om zo samen te ontdekken wie 

God is, wie Hij wil zijn voor jou en wie jij mag 

zijn voor je naaste. 

Gods stem door

vuur en
water 

“Onze financiële situatie was onhoudbaar.  

En persoonlijk was het ondraaglijk”, blikt Pieter 

terug op een van de dieptepunten in hun 

leven. Een faillissement was onvermijdelijk, 

maar het voelde voor hem als een onmogelijke 

keuze. Hij weet nog goed wat er door hem 

heen ging. “Ik wilde mijn vrouw Johanna en 

mijn gezin dit niet aandoen en voelde me 

schuldig naar iedereen. Want als aandeel-

houder ben ik zelf verantwoordelijk, ook al  

had ik alles gedaan wat ik kon.”

NET ALS JOB
Na een maand vol tranen was het voorbij. Geen 

bedrijf meer. Geen zekerheid meer. “In het felst 

van deze strijd en pijn ervoer ik dat God nabij 

is. Soms had ik zo’n Job-gevoel: ze kunnen mij 

alles afpakken, maar niet mijn liefde voor God, 

mijn vrouw en ons gezin.” 

ALS ONDERNEMER KENDE 
PIETER HAZELHOFF VOORAL  
HET WOORD ‘WINNEN’. TOT ZIJN 
BEDRIJF IN 2014 DIEP WORDT 
GERAAKT DOOR DE RECESSIE. 
WAS DIT HET EINDE? OF EEN 
NIEUW BEGIN? 

TEKST: LOES GROOTERS 

FOTO: PAULIEN WILKINSON

Wat is jouw getuigenis? Deel het met andere lezers via info@cbmc.nl  25
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PLAY

RACE

MOVE

REPAIR

ACCELERATE

SHARE

CHARGE

SERVICE

PRICE

SHOW

DRIVE

baantwente.nl

VRAAGJE: ZIJN UW 
NOTARIËLE ZAKEN 
GOED GEREGELD?

Neem bij twijfel contact 

met mij op voor een 

vrijblijvend adviesgesprek.

Ik ben u graag van d
ienst!

mr. Bas Bronkhorst 
Notaris

Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen

Wolterbeeklaan 3  •  7360 AA Beekbergen

www.bbnwn.nl  •  b.bronkhorst@bbnwn.nl

TEKST: JAAP BOERSEMA

Gelouterd 
goud

In de afgelopen periode waarin we in een crisis 

belandden, heeft het mij gefascineerd hoe 

ondernemers om mij heen daar verschillend op 

reageerden. Zo zag ik een grote diversiteit aan 

gevoelens en reacties die varieerden van angst, 

zorg, adrenaline, bijna een soort opwinding, 

daadkracht, creativiteit, hyperfocus en verlam-

ming tot totale paniek. Met de meeste van deze 

type ondernemers heb ik wel gesproken. Hoe 

verschillend hun leven en de manier waarop ze 

omgingen en omgaan met de situatie ook is, 

wat mij opvalt is dat deze crisis ons meer dan 

ooit stilzet bij de vraag naar de zin van ons 

bestaan en hoe we ons te verhouden hebben 

tot iets wat groter is dan wij. Ineens kunnen we 

niet meer heen om het feit dat we toch niet 

overal invloed op hebben en dat ons leven niet 

zo maakbaar blijkt te zijn als we misschien 

dachten.

En daar waar we normaal gesproken het idee 

kunnen hebben dat we alleen op de wereld zijn 

met gevoelens als pijn, verdriet, teleurstelling  

of onmacht, is er nu sprake van een gemeen-

schappelijk gevoel en lijken we zo maar alle-

maal ‘gewoon mens’ te zijn. Het lijkt wel dat in 

deze periode het vuur aan onze schenen wordt 

gelegd en we met z’n allen stilgezet worden bij 

die essentie. Want als een virus en de gevolgen 

daarvan ons leven zo plat kan leggen, wat kan 

er dan nog meer gebeuren? Wat blijft er nog 

van mijn bedrijf over als mijn omzet meer dan 

75 procent keldert? Als ik ineens personeel 

moet ontslaan? En wat blijft er van mijzelf over 

als mijn onderneming failliet gaat of dierbare 

mensen om mij heen misschien wel wegvallen?

Voor mij is het een uitgelezen kans om God te 

vragen waarin Hij mij wil louteren en zuiveren. 

Steeds meer heb ik gezien - en zelf ook ervaren 

- dat groei gepaard gaat met pijn, tegenslag of 

discomfort die ik liever oversla. Crisis, op welke 

manier dan ook, is niet leuk. Verre van! En toch 

geloof ik in de kans van de crisis. Je moet het 

alleen wel willen zien. Dan kan ik mijzelf bevra-

gen, maar ook aan God vragen om inzicht in 

wat ik heb op te geven aan verworvenheden 

zoals aanzien, kennis, expertise of bezit, om 

meer de persoon te mogen worden zoals Hij  

mij bedoeld heeft. Dat ik dus niet alleen maar 

wacht tot het moment dat ik weer volop ga 

knallen en mijn oude leventje weer op kan pak-

ken. Mijn gebed is dat deze periode een periode 

is waarin het vuur ons zacht maakt, zodat het 

goud in mij vormbaar wordt en scheiding 

maakt tussen het echte goud en het namaak-

goud. Omdat Hij goud in ons ziet, zal Hij tot  

het uiterste gaan om niets dat waarde heeft 

verloren te laten gaan. En als ik die waarde  

- opnieuw - ontdek en daarmee waarde ga  

vermeerderen, geloof ik dat het een grootse 

impact zal hebben voor onszelf, onze onderne-

ming, onze omgeving tot Zijn eer! Het vraagt 

wel een keuze. Want de keuze is aan ons, om 

Hem toe te staan ons te louteren.

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  27

C
B

M
C

 B
U

S
IN

E
S

S
 C

O
N

T
A

C
T

 H
E

R
F

S
T

 2
0

2
0



God ontmoeten in een 
atheïstisch land

ANXHELA GORE (1994) WERD GEBOREN IN 
GRIEKENLAND, GROEIDE OP IN ALBANIË EN VER-

HUISDE OP HAAR VEERTIENDE NAAR NEDERLAND. 
EEN INSPIREREND GESPREK MET DE ENTHOUSIASTE 

MEDE-EIGENAAR VAN HET BEDRIJF ZON & ZO. 

TEKST: LISETTE VAN DE HEG  |  FOTO’S: DÉSIRÉE STOLKER

Anxhela groeide op in Albanië, dat bekend 

staat als het eerste atheïstische land ter wereld. 

Lange tijd was het er verboden om te geloven 

of een Bijbel te hebben. ”Dat mijn familie en ik 

God toch leerden kennen, was een wonder. 

Toen ik acht jaar oud was, kwam mijn stiefvader 

in beeld. Hij deelde het evangelie met ons en 

dat fascineerde mij, maar het geloof werd voor 

mij pas echt werkelijkheid toen ik ging inzien 

dat het veel meer was dan een mooi verhaal uit 

het verleden.”

De ommekeer in het leven van Anxhela en haar 

moeder bleef niet zonder gevolgen. Ook haar 

tante, opa en oma en andere familieleden en 

kennissen in Albanië kwamen tot geloof. “Al 

deze familie en kennissen hebben zelf ervaren 

dat God echt is; daar hoef je dan weinig woor

den aan toe te voegen.

Eenmaal in Nederland ontdekte ik dat veel 

mensen voor Albanië hebben gebeden. Onze 

familie is daar zeker een vrucht van! 

Tegenwoordig komen er steeds meer kerken in 

Albanië en ontstaat langzaam meer ruimte 

voor gelovigen. Ik ben heel dankbaar voor 

iedereen die voor mijn land heeft gebeden.”

AMBITIEUZE DOORZETTER
Toen Anxhela veertien was, emigreerde het 

gezin naar Nederland. “Ik vond het spannend 

dat we gingen, maar niet eng. Waar ik me wel 

een beetje op verkeken had, was dat ik naast 

Nederlands ook Duits, Frans en Latijn moest 

leren. Ik ben enorm gesteund door mijn ouders 

en gelukkig werd ik ook goed opgevangen 

door de leerkrachten en leerlingen op mijn 

school. In die periode heb ik leren doorzetten 

en dat is goud waard.”
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 30
Hij wil dat we Hem betrekken bij ons hele leven. 

Hij wil dat we onze blijdschap met Hem delen, 

maar ook dat we naar Hem toegaan als we 

boos of teleurgesteld zijn. Ik was aangenaam 

verrast toen ik ontdekte dat werken niet als een 

last is bedoeld, ook al voelt het soms zo. Als je 

in de Bijbel naar de Hebreeuwse teksten kijkt, 

dan zie je dat voor ‘werk’ en voor ‘aanbidding’ 

hetzelfde woord wordt gebruikt: ‘avodah’. God 

heeft werken bedoeld als een vorm van aanbid

ding!”

‘BESEF WIE GOD IS VOOR JOU 
EN WIE JIJ BENT IN HEM’
Als Anxhela terugkijkt, omschrijft ze een diepte

punt in haar geloofsleven als een periode 

waarin ze zich focuste op de omstandigheden. 

“Ik was bezig met de dingen die ik met mijn 

ogen kon zien. Daarbij vergat ik wie ik ben en 

wie ik achter me heb staan. Ik liet me leiden 

door de gebeurtenissen… Totdat ik wakker werd 

geschud en besefte dat de meest geweldige, 

liefdevolle, wijze, rijke Vader die er is, mijn Vader 

is, en dat Hij al die tijd naast me had gestaan. Ik 

besefte wie ik was en wat er allemaal mogelijk 

is. Toen dat tot me doordrong, werd het diepte

punt een hoogtepunt. 

Ik leerde een belangrijke les: besef wie God is 

voor jou en wie jij bent in Hem. Wanneer je 

ruimte maakt voor God, verdwijnt de angst en 

negativiteit. De vrijheid die je dan ervaart, is 

geweldig. Je weet dat je niet afhankelijk bent 

van de omstandigheden, omdat God daar 

boven staat.”

 

TASTE AND SEE
In Psalm 34:9 (Engelse vertaling) staat: ‘Open 

your mouth and taste, open your eyes and see 

how good God is. Blessed are you who run to 

Him.’ “Ik heb ervaren dat God verbazingwek

kend goed is. Hij vindt jou en mij heel belang

rijk. Als je Hem nog niet kent, nodig Hem dan 

uit. Wat heb je te verliezen? Vergeet de regels 

– ook van de kerk – die het geloof eng of 

ongrijpbaar kunnen maken en vergeet de 

mensen – ook van de kerk – die jou misschien 

pijn hebben gedaan; onderzoek zelf wie Hij 

voor jou wil zijn.”

Anxhela voegt hier voor chris

telijke ondernemers aan 

toe: “Als je jouw bedrijf 

nog niet aan God 

hebt gegeven, doe 

dat dan zo snel 

mogelijk. Hij is er 

beter in dan jij, 

maar zo lang jij aan 

het stuur zit, zal Hij 

die plek niet innemen. 

Je kunt erop vertrouwen 

dat Hij voor je bedrijf zorgt, net 

zoals je erop kunt vertrouwen dat Hij jou leidt 

als je je leven aan Hem hebt gegeven. Weet dat 

God bij je is en dat jullie wandelen op het pad 

dat God heeft voorbereid. Houd vol en geniet 

van de reis.”

Anxhela liet zich niet belemmeren door deze 

uitdaging. Ze volgde tweetalig onderwijs, deed 

het gymnasium, haalde haar diploma en koos 

voor een dubbele studie in rechten en econo

mie. Twee bachelors en drie masters later is zij 

nu medeeigenaar bij het bedrijf dat tien jaar 

geleden door haar stiefvader en een partner 

werd opgericht. Zon & Zo richt zich op advies, 

verkoop en installatie van zonnepanelen bij 

bedrijven, overheid, scholen en particulieren. 

“De aanschaf van zonnepanelen is een van de 

weinige aankopen die geld oplevert. Het is een 

soort geldmachientje dat zichzelf terugverdient 

en vervolgens nog twintig tot dertig jaar geld 

oplevert.” 

GOD EN HET ZAKENLEVEN
Begin dit jaar werd Anxhela lid van CBMC. “Ik 

was al een tijdje op zoek naar mensen die actief 

zijn in het bedrijfsleven en die God graag in 

hun dagelijks leven betrekken. Zeker toen ik 

meer in de business ging, zag ik dat die combi

natie best uitdagend is. Ik wilde weten hoe 

anderen daarmee omgaan.”

Anxhela ontdekte CBMC en ging naar de 

Nieuwjaarsbijeenkomst waar ze meerdere 

mensen sprak. “Het voelde als thuiskomen, 

alsof ik die mensen al heel lang kende. Dit was 

waar ik naar gezocht had! Na die eerste bijeen

komst ging ik naar de workshop ‘Gods stem 

verstaan in de business’ en bezocht ik bijeen

komsten van de groep Drechtsteden. Als ik 

tegenwoordig andere ondernemers ontmoet, 

vertel ik vaak dat ik bij CBMC een club mensen 

heb leren kennen waar ik me thuisvoel en 

waarvan ik kan leren.”

WANDELEN MET GOD EN MET 
MENSEN DIE HEM KENNEN
Anxhela geniet ervan om met mensen om te 

gaan die van God houden en Hem beter willen 

leren kennen. “Elkaar uitdagen in het geloof, 

samen optrekken, samen leren, elkaar onder

steunen  dat is voor mij de Ekklesia zoals God 

die bedoeld heeft.”

Op de vraag wat persoonlijk geloven voor 

Anxhela betekent, antwoordt ze: “Dit is een 

mooie vraag die me aan het denken zet.” Na 

een korte stilte: “Geloven betekent dat ik mij 

nooit meer hoef af te vragen wie ik ben en 

waarom ik er ben. Het is voor mij heel belang

rijk om die grote lijnen te begrijpen en daar 

geen vragen over te hebben. Ik weet dat de 

God die alles bedacht heeft, ook mij gemaakt 

en bedacht heeft. Ik weet dat Hij van me houdt, 

dat Hij continu bij me is en dat Hij blij met mij 

is. We wandelen samen, elke dag weer.”

Hoe dat wandelen er uitziet? Anxhela vertaalt 

het naar het dagelijks leven: “Wanneer je een 

bedrijf runt, maak je zo veel mee dat je het in 

alle hectiek op eigen kracht denkt te kunnen. 

Als je dan ’s avonds in bed ligt, dringt het tot je 

door dat je God er eigenlijk buiten gehouden 

hebt. Ik denk dat Hij het anders bedoeld heeft. 

ANHELA GORE IN HET KORT

Geboortedatum  1 juni 1994

Functie  Medeeigenaar Zon & Zo

Woonplaats   Krimpen a/d IJssel

CBMCteam  Groep Drechtsteden 
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Soms maken we het onszelf 

wel heel moeilijk. Bijvoorbeeld 

in het geval van geld lenen.  

Ik geniet van mooie en luxe 

dingen, net als bijna iedereen. 

Maar waarom zou ik me daar

voor een lening op de hals 

halen? Het is slechts winst op 

de korte termijn. Op de lange 

termijn levert het vooral zor

gen op. En hoeveel mensen 

zijn er niet die het geluk voor 

nu financieren met de zorgen 

van later?

Ron Blue, schrijver van onder 

andere ‘Your Money Made 

Simple’ en ‘What Makes a 

Great Leader’, geeft iedereen 

hetzelfde advies. Of het nu 

gaat om een arm gezin, een 

miljonair of een ondernemer: 

“Geef minder uit dan je ver

dient, vermijd schulden, spaar 

voor onvoorziene kosten en 

maak een langetermijndoel

stelling.” Het advies lijkt een 

open deur. Toch blijken deze 

regels in de praktijk lastig op  

te volgen.  

Zeker als je zakelijk geld op de 

bank hebt staan dat je privé 

goed kunt gebruiken. Ik noem 

dat ‘pinnen uit eigen schatkist’. 

De zakelijke bankrekening 

wordt gebruikt voor privédoel

einden. Dat lijkt prettig, maar 

dat is het allerminst. Je bouwt 

zo een schuld op aan je bedrijf. 

En die moet echt ooit een keer 

worden ingelost.  

Stress over geld wil niemand. 

Niet nu, niet later. Een lange

termijn doelstelling voor je  

privévermogen is daarom 

essentieel. Of je nu veel of  

weinig bezit, ik wens iedereen 

een leven zonder zorgen over 

financiën. En dat is het gemak

kelijkst zonder schulden. 

Voordat ik mijn huishoud

boekje te buiten ga denk ik 

dus eerst eens goed na. Want 

geld maakt niet gelukkig, 

maar geldzorgen al helemaal 

niet.  

Geld 
maakt 
niet gelukkig 
(maar geldzorgen 
al helemaal niet)

 PIETER VAN DER KWAAK RA  |  LANSIGT ACCOUNTANTS

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Welkom bĳ  notariskantoor Herweĳ er. 
 Oprecht betrokken.

 Bedrijfsmatig onroerend goed

 Familie & samenleven

 Huis & hypotheek

 Ondernemen & rechtspersonen

 Schenken & goede doelen

Meeuwenweg 17, 8261 VZ Kampen  |  T 038 33 37 051

herweĳ er@notarisherweĳ er.nl  |  www.notarisherweĳ er.nl  33CBMC BUSINESS CONTACT HERFST 2020



een wandeling te maken 

en dat is er nu eindelijk van 

gekomen.

Ik ben ontzettend dankbaar 

dat ik voor CBMC mag wer

ken. Ik voel me hier echt voor 

geroepen. Bij CBMC ben ik 

direct betrokken bij het werk 

in Gods Koninkrijk, maar dat 

geldt uiteindelijk voor ons alle

maal, waar we ook werken.

Ik vind het ook belangrijk voor 

christenondernemers om 

met andere ondernemers in 

contact te blijven. Bovendien 

leer ik bij CBMC me nog meer 

in mijn werk te laten leiden 

door Gods Geest.

Aan het einde van de dag 

geeft Marloes ons nog wat 

gezonde nootjes. Voedertijd, 

noemt ze dat.

Het is vijf uur. Hoogst onge

bruikelijk voor mij om nu mijn 

spullen te pakken en weer 

naar huis te gaan. Maar als ik 

nu weg ga, ben ik hopelijk om 

18:00 uur thuis. Annet heeft al 

gekookt, we eten rode kool 

met een gehaktbal. Lekker!

Het is dinsdagavond, ik heb 

dan meestal geen afspraken 

of andere plannen. We drin

ken een bak koffie en ik kijk 

graag naar Opsporing 

Verzocht. Daarna drinken we 

wat en ik laat Senna nog een 

keer uit. Time flies...

Om 6:30 uur zou de wekker 

gaan. Daar staatie standaard 

op, maar meestal ben ik al 

vroeg voor de wekker wakker 

en druk ik ‘m net voor die tijd 

uit. 

Ik ben een ochtendmens. Ik 

probeer altijd rustig uit mijn 

bed te stappen, maar de vloer 

van ons jaren30 huis kraakt 

toch onder mijn gewicht. Het 

is dinsdag. Annet, mijn vrouw 

draait zich nog een keer om 

en ik sluip de kamer uit en ga 

me douchen.

Beneden gekomen loop ik 

naar mijn werkkamer en 

begin ik de dag met gebed.  

Ik dank God voor de nieuwe 

dag en vraag Zijn zegen 

over de dingen die  

moeten gebeuren. Heel 

specifiek bid ik ook elke 

dag voor mijn gezin. Voor 

Annet en voor onze 2 zoons. 

Daniël is de jongste, 23 jaar en 

woont nog thuis. Wessel is 25 

jaar en woont niet meer thuis.

Na een half uurtje ga ik onze 

hond uitlaten. Weer of geen 

weer, ik vind het heerlijk om 

met de hond naar buiten te 

gaan. Tegenwoordig wel. Het 

is een Duitse herder met de 

naam Senna. We kochten 

haar nu 4 jaar geleden als 

pup, maar hebben er veel 

mee te stellen gehad. Ze was 

amper gesocialiseerd en was 

moeilijk onder controle te 

houden. Zo erg dat we heb

ben overwogen om haar weg 

te doen. Maar inmiddels heb

ben we wat cursussen gehad 

en het is een schat van een 

beest geworden.

Na het rondje met de hond 

eet ik een schaal yoghurt met 

muesli, maak ik mijn brood 

klaar voor de lunch en stap ik 

in mijn Volkswagen Golf. Van

daag ga ik naar Veenendaal. 

Van Twello naar het CBMC

kantoor duurt in de spits 

ongeveer een uur. Ik houd van 

autorijden, maar moest er eer

der niet aan denken om zo 

lang naar mijn werk te moe

ten rijden. Ondertrussen valt 

me dat reuze mee.

Ik werk sinds vorig jaar 2 

dagen per week bij CBMC op 

kantoor en ben verantwoorde

lijk voor marketing en com

municatie. Ik ken CBMC al  

een tijdje, maar dat is weer 

een verhaal op zich.

Ik zit met mijn collega’s 

Marloes en Ton in een ruim 

kantoor met uitzicht op de 

A12. Af en toe vliegen er mili

taire helikopters voorbij.

We beginnen de dag met een 

teambespreking. Ik vind het 

heerlijk om naast mijn werk 

als zzper, gewoon weer even 

met collega’s over het week

end na te praten en te horen 

wat een prachtige dingen 

God doet in onze levens. We 

bidden samen voor onderne

mers en het werk van CBMC.

Daarna ga ik naar m’n bureau 

en kijk welke dingen er deze 

week moeten gebeuren. Dat 

vind ik het nadeel van deeltijd 

werken: omschakelen.

Vandaag ga ik bezig  

met de opmaak van 

Business Contact.  

In de afgelopen  

periode ben ik druk bezig 

geweest met het restylen van 

de CBMChuisstijl en de web

site en nu is ook het magazine 

aan de beurt. Het resultaat 

daarvan heb je nu in je han

den of op je scherm.

Tussen de middag eten we 

een broodje in de gezamen

lijke ruimte. We hadden al  

eerder gezegd dat we die tijd 

moeten gebruiken om even 

De dag van...
Leen van der Zande

Hoe ziet jouw dag eruit? Geef jezelf op voor ‘De dag van...’

Ik ben ontzettend dankbaar 
dat ik voor CBMC mag werken.

LEEN VAN DER ZANDE IN HET KORT 

Leeftijd   54

Thuis  Getrouwd met Annet, vader van 2 zoons

Woont in   Twello

Werk  Studio Voorbeeldig www.voorbeeldig.com

Vrije tijd  Steilewandklimmen, sleutelen aan auto’s

Leerde CBMC kennen in 2007 door de cursus Geestelijk Vooruitziend Leiderschap (GVL)
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Groningen

Teamleider
Siddeburen Klaas Boer
klaas@Curios.Coach

Friesland

Regioleiders   
Rienk Brouwer 
rienk@bbbv.nl
Andries Miedema 
andries.miedema@miedemahout.nl

Teamleiders   
Drachten in oprichting 
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@burggraaffbolsward.nl
Friesland RTT 1 
Andries Miedema 
andries.miedema@miedemahout.nl
Friesland RTT 2 
Marco Kalmijn
marco@kalmijn.com
Klaas Zijlstra
k.zijlstra@klaaszijlstra.nl
Friesland RTT 3 Drachten e.o.  
Siebe Swart
s.swart@dehaanlaw.nl
Gabe Taekema
gabetaekema@hotmail.com
Friesland RTT 4 
Andries Miedema  
andries.miedema@miedemahi.nl
Pieter Groen
pt8groen@gmail.com

Overijssel

Regioleider 
Hil Herweijer
herweijer@notarisherweijer.nl

Teamleider
Kampen e.o. 
Dick Pieter Poppe 
poppe@poppeadvocatuur.nl

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
michiel@andersdenken.nu
Huizen 
Henk Rebel
hrebel@tibrebel.nl
Weesp/Loenen
Wim Bos
wim@wimbos.nl

Zuid Holland

Regioleiders
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsmaveldstra.nl
Richard Gort
richardgort@gmail.com

Zuid-Holland West 
Teamleiders
Den Haag / Haaglanden
Daniël Ros
dros@krbcommunicatie.nl
Delft in oprichting
Willem van der Voet
vandervoet@advocatendelft.nl 
Rijnsburg
Henk Wiggers
wwp@hetnet.nl

Zuid-Holland Midden
Teamleiders
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
Waddinxveen 1
Rien van Beuzekom 
rienvanbeuzekom@solconmail.nl
Waddinxveen 3
Arthur de Pater
woningw@gmail.com
Zevenhuizen
Arno Koole
arno.koole@compaqnet.nl
Benthuizen
Peet de Bruin
pcwdebruin@casema.nl
Hazerswoude-dorp
Ron Nieuwhof
ron@senr.nl

Overijssel | Twente
Regioleider  
Frank Weening
f.weening@dutchblower.nl

Teamleider
Almelo 
Harro van Pijkeren
hvpw@hotmail.com
Rijssen 
Ruben van den Berg
ruben@logiquenijverdal.nl
Hetty Nijmeijer
rijssen@balanscoaching.nl
Twenterand  
Herman Bolte
info@boltegewasbescherming.nl
Wierden 
Gerben Voortman
info@voortmanbouw.nl
Zwolle 
Theo Poelman
theopoelman@transworldradio.nl

Gelderland

Regioleider
Gelderland Zuid Veluwe 
Roel Slaa
rslaa@vanmanen.nl

Gelderland Noord-West Veluwe 
Teamleiders
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 
Teamleiders
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

Moerkapelle 1
Piet van Ommeren
ommeren@xs4all.nl
Moerkapelle 2
André Smaal
a.smaal@sonatural.nl
Moerkapelle 3 
AarnoutLindhout
aarnout.lindhout@hetnet.nl
Moerkapelle 4 
Jan Oosterom
jan@kwekerijlijntje.nl
Moerkapelle 5
Arno Heijboer
arno.heijboer@gmail.com
Moerkapelle 7
Jan van der Knijf
janvanderknijff@live.nl
Moerkapelle 8
Roald van Genderen
r.genderen@kpnplanet.nl
Moerkapelle 9 
JakobJan Smaal
jakobjansmaal@hotmail.com
Moerkapelle 10
Frederik Lips
frederik_lips@hotmail.com

Zuid-Holland Zuid
Teamleiders
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@vanholten.com
Papendrecht
Wouter Timmer
wouter@officious.nl
Charles Hofman
charles@hofmanconsulting.nl
Dordrecht
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsmaveldstra.nl

Noord Brabant 

& Limburg

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

Zeeland

Teamleider
Goes
Leendert Geelhoed
geelhoeden@kpnmail.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 /

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

Steden

Kees Vlot
kvlot@krbcommunicatie.nl

België

Teamleider
Rijkevorsel (2310)
Jan van der Velden
jan.van.der.velden@telenet.be

Brancheteams 

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
gerrie.boeve@bvonroerendgoed.nl

Senior

Putten 
Wim Kombrink
wkombrink@solcon.nl
Friesland
Auke Timmermans
aukesake@upcmail.nl
Zwolle
Wim Eikelboom
wimeikelboom@planet.nl

Diversen 

IMPACT Netwerk 
Bob Esmeijer
directeur@impactnetwerk.nl

Europartners
Wouter Droppers
wouter.droppers@europartners.org

Contactpunten
lokale teams
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Workshops
en trainingen

Wil je meewerken aan de invulling van Business Contact?
Stuur een mailtje naar businesscontact@cbmc.nl

Wat is jouw
bijdrage?

Bel Leen van der Zande

06-20 70 42 49 of kijk op

www.voorbeeldig.com

Agenda
OKTOBER

1
 

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

EN INSPIRATIESESSIE

De Schakel, Nijkerk 

23
 
24

 
25

STILTEWEEKEND VOOR 

MANNEN

Clarissenklooster Megen 

23
 
30

 

TRAINING 

TRANSFORMATIONAL 

LEADERSHIP

Veenendaal  

NOVEMBER

5
 

6
 

12
 

13
 

TRAINING 

TRANSFORMATIO NAL 

LEADERSHIP

Online 

6
 

WORKSHOP 

FINANCIEEL LEIDERSCHAP 

IN 1 DAG

Veenendaal  

20
 
27

 

WORKSHOP 

GODS STEM VERSTAAN 

IN DE BUSINESS

Veenendaal  

DECEMBER

11
 

12
 

13

STILTEWEEKEND VOOR 

MANNEN

Clarissenklooster Megen 

Kijk voor actuele
informatie op de website:

cbmc.nl/evenementen

We zijn allemaal veelbetekenend
CBMC is van ondernemers voor ondernemers. 

Wil je tijd of middelen investeren in het leven 

van andere ondernemers? Er is genoeg te 

doen: bijvoorbeeld een team starten, regioleider 

worden, of een bedrijfs bezoek organiseren, 

spreken op bijeenkomsten, vertaal werk, of bij

dragen aan de website en Business Contact.

Deel je verhaal met andere 
ondernemers
De redactie van Business Contact is op zoek 

naar mooie, persoonlijke verhalen. Ingrijpende 

gebeurtenissen, jouw worstelingen als onder

nemer, levensveranderende getuigenissen. Of 

geef je op voor de rubriek ‘De dag van’ of ‘Wat 

doet een ondernemer in z’n vrije tijd?’

Als ondernemer sta je voor uitdagingen. CBMC organiseert daarom praktische workshops waar je als ondernemer 

of leider in de business meteen mee aan de slag kunt. Workshops en trainingen worden  tenzij anders vermeld  

gegeven op het CBMCkantoor in Veenendaal en zijn, afhankelijk van het lidmaatschap, gratis voor leden. 

Kijk voor meer informatie op de website cbmc.nl/workshops

GODS STEM VERSTAAN 
IN DE BUSINESS

FINANCIEEL LEIDERSCHAP 
IN 1 DAG
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uw vermogen verdient
� veiligheid  � f lexibiliteit  � vast rendement van 3%

Veilig

Uniek

Flexibel

Persoonlijk

Gegarandeerd

Ruime ervaring

Unieke zekerheid

Sterke portefeuille

Persoonlijk betrokken

Maximaal klantgericht

V
ermogensbeheer vraagt om een weloverwogen balans tussen 

Van Dam, Van Dam & Verkade biedt haar klanten een vast 
en gegarandeerd rendement van 3%. Dit aantrekkelijke rendement 
kan zij bieden door te beleggen in goed, gunstig gelegen en optimaal 
verhuurd commercieel vastgoed op goede, gewilde locaties in Duits-
land, Nederland en de V.S.

Contact
Bent u op zoek naar een ideale combinatie van veiligheid, 

Vraag dan nadere informatie of maak een voor u vrijblij-
vende afspraak voor een persoonlijke toelichting op de 
mogelijkheden.

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
Herengracht 74 | 1015 BR Amsterdam | 
020 - 48 96 500
info@vandamvandamverkade.com
www.vandamvandamverkade.com


