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Waarschijnlijk herken je het verhaal van Petrus 

uit Lukas 5. Een stevige, ietwat ruwe, onder

nemer die zijn mening niet onder stoelen of 

banken steekt. Iemand met lef. Niet bang om 

iets nieuws te ondernemen. Het mooie van de 

Bijbel is dat je als het ware mee mag kijken in 

de ontdekkingsreis achter Jezus aan. Op dit 

moment wil ik samen met jou stilstaan bij een 

prachtig leermoment van Petrus. Lees je even 

mee? Mattheus 14:22-33. Als eerste reflectie zou 

ik je willen aanmoedigen om eens stil te staan 

bij de angst van de discipelen bij een nieuwe 

vorm van openbaring van Jezus: in de nacht 

komt Hij op een ongebruikelijke manier naar 

hen toe. Herken jij Hem, of heeft angst je te 

pakken? Wat mooi is aan Petrus: hij ziet het, 

doorziet het en pakt het leermoment van 

geloof: Heer, op Uw woord kom ik naar U toe! 

En hij maakt mee wat weinigen meemaken: 

lopen op water. Jij kunt zaken meemaken die 

anderen nooit hebben meegemaakt, als je 

Jezus in de ogen kijkt en luistert naar wat Hij 

zegt...

Even later zien we Petrus zinken. Jezus noemt 

het “kleingeloof”, een woord wat Hij vaker 

gebruikt in relatie tot meer waarde/geloof 

hechten aan zorgen en omstandigheden. En 

jij? Zijn de omstandigheden van de economie, 

de politiek, gezondheid, de wereld op dit 

moment leidend in jouw leven(sperspectief)? 

Focus op Jezus! In je manier van kijken, luiste

ren én spreken.

Wat ik leer uit deze geschiedenis is hoe Petrus 

getraind wordt om in alles zijn geloof te bou

wen op God Zelf. Meer onder de indruk te zijn 

van de Persoon Jezus, dan van de wonderen 

(zie de voorgaande gebeurtenissen in 

Mattheus). Is mijn geloof gebouwd op ervarin

gen met Jezus, of op Jezus zelf? Het maakt  

het verschil tussen zinken in overweldigende 

omstandigheden of samen met Jezus de  

bergen trotseren. 

Een aantal jaren later komen we deze onderne

mer weer tegen, of beter gezegd lezen we wat 

hij jou en mij mee wil geven. 1 Petrus 5:711: Geef 

je zorgen aan God, je gaat Hem aan het hart! 

Wees alert op de duivel die zich voordoet als 

een leeuw. Maar weersta hem in de Naam van 

Jezus, de Leeuw van Juda. God maakt je sterk 

en krachtig, waardoor je niet zult wankelen. 

Letterlijk staat er: Hij geeft je een fundament! 

Groei in God Zelf. Leer Zijn hart kennen, Hem te 

vertrouwen. Je zult verbaasd zijn wat Hij in en 

met jou gaat doen. 

Een ondernemer had een ontmoeting met Jezus, middenin zijn frustratie 
over het uitblijven van omzet, na een nacht hard werken. De Persoon die 

vroeg of Hij even gebruik mocht maken van zijn boot (zijn business), had hij 
nauwelijks aangekeken. Dat veranderde toen Hij een heel ongebruikelijk 
advies gaf voor zijn bedrijf, met een ongekende omzet als gevolg. Is het  
raar dat hij besloot om een full-time discipelschapstraining te volgen?

Geloof 
in God (of) in omstandigheden  
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HIJ KOMT OP VEEL PLEKKEN IN DE WERELD. 
HIJ REIST ONDER ANDERE NAAR NEW YORK, SEATTLE EN JAPAN. 

MAAR NERGENS VOELT HIJ ZICH ZO THUIS ALS IN KATWIJK. 
WANNEER HIJ LANDT OP SCHIPHOL EN RICHTING HUIS GAAT, 

RIJDT HIJ STEEVAST LANGS DE BOULEVARD OM DE ZEE TE ZIEN. 
“WANNEER IK DE ZEE ZIE EN DE ONEINDIGE HORIZON, 

VALT ER EEN LAST VAN ME AF.”  

TEKST: JEANNETTE COPPOOLSE  |  FOTO’S: DANIËL VAN DE SLUIS

B U S I N E S S  A S  ( U N ) U S U A L

 ‘Overal kunnen we
de wereld een stukje

mooier
maken’
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Ruim tien jaar geleden begon de 41-jarige Leon 

van Duijn samen met nog drie compagnons 

PlantLab. Het is een bedrijf dat het voedselsys-

teem radicaal wil veranderen door op de plek 

waar de consument is, voedsel te produceren. 

Het idee werd geboren in 2004 en in die eerste 

fase worden prototypes gebouwd en getest.  

Na vier jaar vragen de mannen patent aan op 

de technologie om het voor bepaalde tijd te 

beschermen. Vervolgens gaan ze eind 2009  

van start in een oude loods in Den Bosch. Drie 

jaar later wordt een aantal grote contracten 

afgesloten, waardoor het bedrijf een financiële 

boost krijgt. De zakenmannen  kopen het oude 

magazijn van De Gruyter, een voormalige 

supermarkt, en toveren het om tot een high-

tech Research and Development Center. 

EEN ECHT KATWIJKS GEZIN
Leon groeit op in een écht Katwijks gezin: zowel 

moeder als vader zijn geboren en getogen in 

Katwijk. “Mijn vader heet Van Duijn en mijn 

moeder Van der Plas: typisch Katwijkse namen. 

Ik heb twee broers en we wonen allemaal nog 

steeds in Katwijk. En ik ga daar nooit weg!” 

Vader is chef-kok en ook moeder werkt in de 

horeca. De ondernemersgeest zit er al vroeg  

in bij Leon, want in groep 7 heeft hij al een  

bijbaantje bij een kwekerij. “Dat is wel grappig, 

want dan ben je op je elfde bezig met in het 

voorjaar iets te zaaien, gedurende het seizoen 

onkruid te wieden en in de zomer zonnebloe-

men aan het snijden die uiteindelijk naar de 

veiling gaan. Dus ik was toen al met planten 

bezig en natuurlijk besef je op dat moment niet 

dat je daar twintig jaar later een bedrijf in hebt 

dat PlantLab heet. Dat is natuurlijk wel krach-

tig.” Leon wist al vroeg wat hij wilde: een eigen 

bedrijf in de technologie. “Toen ik zo klein was, 

wist ik het al.” Met zijn hand geeft hij zijn  

toenmalige lengte aan. Ik wist dat ik eerst LTS 

ging doen, daarna MTS en HTS.” Wanneer hij 

praat over zijn passie is Leon een ware spraak-

waterval, terwijl hij eigenlijk meer een doener is 

dan een prater. 

MANIER VAN LEVEN
Leon is gelovig opgevoed maar ging niet weke-

lijks naar de kerk. “In mijn jeugd was de kerk 

voor velen meer een gewoonte. In die tijd zag je 

veel mensen een half uur van tevoren al in de 

banken zitten om hun eigen plekje te hebben, 

terwijl de dienst om tien uur begon.” Maar gaat 

het daar ten diepste om, vraagt hij zich af. “Het 

geloof is voor mij niet iets waar je alleen op  

zondag mee bezig bent. Maar wat je er doorde-

weeks mee doet en hoe je met mensen omgaat, 

dat is voor mij wel heel belangrijk. In Nederland 

wordt er vaak gepredikt dat het steeds slechter 

gaat en dat de kerken leegstromen. Maar de 

vraag is: is dat een probleem?” Leon ziet juist 

een enorme groei in het geloof want veel men-

sen zijn niet afhankelijk van de zondag voor de 

beleving van het geloof. “Je moet veel breder 

kijken dan je eigen gemeente. Ik geloof dat in 

China het christelijk geloof het snelst groeit en 

dat gebeurt daar in huiskamers. Ik denk dat 

een manier van leven vele malen meer impact 

heeft dan dat je op een stoel gaat staan en een 

bijbeltekst roept. Daar ben ik totaal niet van en 

ik geloof ook niet dat het werkt.” 

OVERAL TER WERELD
 “Vroeger zijn boeren begonnen met het buiten 

telen van gewassen. Op een gegeven moment 

zijn daar kassen bij gekomen en PlantLab is de 

volgende versie van de kas. Alle drie kunnen 

heel goed naast elkaar bestaan. In Nederland 

kun je heel goed buiten telen of in de kassen. 

Maar neem een stad als New York, daar heb je 

geen oppervlakte in akkers of ruimte voor kas-

sen om voedsel te produceren. Dus moet je dat 

op een andere manier doen. Of Curaçao waar 

bijna niets geteeld wordt en het meeste voed-

sel wordt ingevlogen. Je kunt daar wel telen 

maar je rendement is heel erg laag. Het is daar 

te warm en te vochtig en de bodem is te droog. 

Of als er een orkaan komt of slecht weer, dan is 

je oogst weg.” De win-win situatie van PlantLab 

is dat elke fabriek waar dan ook ter wereld kan 

worden gebouwd. Doordat er geen verbinding 

is met buiten, hoeven er geen pesticiden te 

worden gebruikt. Ook het waterverbruik is vele 

malen lager dan in een kas. Je kunt dus met 

recht een Plant Paradise creëren! “We bieden 

de plant een dusdanige omgeving dat hij zich 

fijn voelt en daardoor is zijn rendement veel 

‘Je hoeft niet  
hoogleraar  
plantkunde  

te zijn om dit te  
kunnen doen’
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IMPACT MAKEN
Hoewel het bedrijf relatief jong is, moeten ze nu 

al heel vaak ‘nee’ verkopen aan geïnteresseerde 

samenwerkingspartners. “Het makkelijkste is 

om met een grote partner in zee te gaan. Omzet 

maken is leuk, maar niet het eerste doel en niet 

de reden waarom we ons bedrijf zijn gestart. 

We willen impact maken in de manier waarop 

we de wereld voeden en hierdoor de wereld 

een beetje mooier maken. Dat klinkt groot 

maar dat is wel de hoofdreden waarom we zijn 

begonnen. We vinden het heel belangrijk dat er 

een klik is met een zakenpartner en dat deze 

achter onze missie staat. Begin dit jaar is er een 

eerste externe investeerder aan boord geko-

men. Waarom? Omdat ook zij impact willen 

maken. Het klinkt misschien een beetje cliché, 

maar ze willen een steentje bijdragen. Ik ben 

tot op de dag van vandaag nog nooit met een 

slecht gevoel weggereden van m’n werk, omdat 

wat je aan het doen bent zoveel impact heeft 

wereldwijd. Dus op elke plek kun je de wereld 

een beetje mooier maken. Ik merk dat ook 

steeds meer bij de jonge mensen die bij ons 

komen werken, dat ze het echt doen om de 

purpose en niet alleen om elke maand betaald 

te krijgen. Ik denk dat we dat als bedrijf uitstra-

len en daarom ook dit soort mensen aantrek-

ken.” 

IETS EXTRA’S
PlantLab doet dus niet met iedereen zaken. 

“Zomaar met een supermarkt aan de slag om 

ons product te leveren omdat ze vinden dat dat 

beter is, is niet per se wat wij doen. Er moet 

naast een klik ook wel iets extra’s bij zitten en 

dat kan bijvoorbeeld gaan over het ontwikkelen 

van nieuwe verpakkingen of het verminderen 

van plastic. En een ‘gewone’ supermarkt is daar 

niet per se mee bezig. Het duurt ook veel  

langer om zo’n verandering te bewerkstelligen. 

We werken nu in verschillende landen met 

online supermarkten samen. Het is echt leuk 

dat er in de ochtend om elf uur geoogst wordt, 

en dat het product ’s middags om vier uur met 

een elektrisch wagentje bij de consument 

wordt gebracht. Met 98% procent minder  

water, geen pesticiden en een CO
2
-footprint die 

30, 40 keer minder is dan normaal. Dat gebeurt 

nergens ter wereld! Online supermarkten zijn 

veel flexibeler om nieuwe verpakkingen of 

nieuwe merken te introduceren. Dus daar  

richten we ons o.a. op. 

Ik denk dat we wereldwijd een nieuwe fase 

ingaan met nieuwe business-modellen. Het 

gebruikelijke business-model van iets voor heel 

weinig in Kenia laten produceren door mensen 

die er amper iets aan verdienen, het product 

met een vliegtuig naar Nederland halen, 

opnieuw verpakken en weer doorverkopen aan 

een ander land, bestaat over tien jaar niet meer. 

Sterker nog, dat zou over vijf jaar al niet meer 

moeten bestaan, want het kan op een andere 

manier. Het goedkoop laten maken en laten 

overvliegen van producten draagt bij aan de 

CO
2
-problematiek. En dat gaan mensen niet 

meer accepteren.”

hoger dan wanneer hij buiten staat. Het klimaat 

heeft heel veel invloed op de groei van de plant 

en wij bieden elke dag het ideale klimaat om te 

kunnen groeien.” 

MISSIE
Het business-model van PlantLab is volgens 

Van Duijn heel simpel. We hebben de afgelo-

pen 15 jaar een fabriek ontwikkeld die heel effi-

ciënt planten kan produceren. PlantLab bouwt 

de fabriek zelf, investeert zelf in de fabriek en 

doet de operations geheel in eigen beheer. 

Neem een plek waar voedsel niet kan worden 

geproduceerd, een stad of woestijngebied. 

Daar kunnen wij een fabriek neerzetten en 

daarbij de mensen de werkgelegenheid bieden 

om vers voedsel te produceren. Aan die missie 

werken we elke dag keihard. We zijn in 

Nederland begonnen en een heel mooi voor-

beeld van nu is onze fabriek in Indianapolis. We 

werken samen met een christelijk investerings-

fonds in een buitengebied van Indianapolis: 

Englewood. Dat is een gebied waar tot tien jaar 

terug de huizen gratis waren en niemand wilde 

wonen. Daar hebben we vier jaar geleden de 

eerste stappen gezet om een heel oud gebouw 

om te bouwen  tot een fabriek waar nu voedsel 

wordt geproduceerd en waar mensen aan het 

werk zijn. Wij zijn de enablers die iets begin-

nen.” En om in een van de fabrieken van 

PlantLab te kunnen werken, “hoef je niet hoog-

leraar plantkunde te zijn. Iedereen kan dit”, vol-

gens Van Duijn. “Het telen van tomaten is niet 

zo heel erg ingewikkeld als de technologie 

erachter maar goed ontwikkeld is. Onze tech-

nologie is heel laagdrempelig. Alles is op elkaar 

afgestemd om het zo efficiënt mogelijk te 

doen. Mensen hoeven niet na te denken over 

het ‘hoe’ maar ze moeten een bepaalde manier 

van werken aanleren.”

LEON VAN DUIJN (41) IN HET KORT

Thuis Getrouwd met Arjanne, heeft dochter van 14, zoon van 11

Woont in Katwijk aan Zee

Vrije tijd Wandelen over de boulevard of het strand in Katwijk, sporten, veel lezen  

 waaronder op dit moment veel van natuurkundige Stephen Hawking

Leerde CBMC kennen toen ik door een DGAlid gevraagd werd om een keer te komen kijken  

bij CBMC, nadat ik met twee vrienden mee mocht naar het Klooster Abdij Sint Benedictusberg

‘Omzet 
maken is leuk, 
maar niet het 
eerste doel’
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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

Ik word aangevallen. Iedereen heeft het op mij 

voorzien... We spelen als gezin het spel Risk. Ik 

ontplof. Ik voel me niet alleen een verliezer; nog 

heel even… en dan bén ik het ook echt. 

Voel jij je soms ook zo’n verliezer? Je hebt het 

gevoel dat je aan alle kanten wordt aangevallen. 

Toen corona begon, zette je alle zeilen bij. “Dit ga 

ik niet verliezen”, dacht je, maar je verloor toch... 

Of misschien kwam de wind voor jou wel precies 

uit de juiste hoek en ga je voortvarend naar de 

overkant. 

Onze schepen varen niet dezelfde route, maar 

we varen wel op dezelfde zee. We hebben alle

maal wind mee en wind tegen. Hoeveel wind 

kun jij nog aan? 

Ik gooi weer met mijn dobbelstenen. Twee keer 

zes heb ik nodig, maar terwijl de vierkante blok

jes stilvallen, zie ik een 1 en een 3. Waaahhhh! 

Grrrr! Neee! Waarommmm!

Onderzoek heeft aangetoond dat verliezen 

meer pijn geeft, dan het plezier dat winnen 

geeft. Verliezen laat je verloren varen over de 

oceaan. Waar voel jij dat je aan het verliezen 

bent?

• De hoeveelheid werk overspoelt je  

en je hoofd loopt over. Je verliest...

• Je had je voorgenomen om God  

bij beslissingen eerst om raad te  

vragen. Je verliest...

• Jouw medewerkers vertellen je wat je  

beter had moeten doen, je verliest...

Alle legers werden ook op Paulus ingezet. Hij  

riskeerde zijn leven. In de donkerte werd hij 

gevangen gehouden. Onterecht. Als ‘verliezer’ 

voelde hij zich niet verloren, maar hij zong zich

zelf naar de overwinning. Als jij de controle over 

jouw levensbord verliest, wees dan als Paulus: 

Zing, loop, denk, handel en doe als een over

winnaar! Met God heb je immers meer dan 

gewonnen. 

Zullen we ‘risken’?

Scan de QR code  

en lees meer 

over het schilderij   

‘Colourful world’
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.Gratis | 

Benieuwd naar wat en hoe er nóg meer mogelijk 

is met online marketing? Meld u dan nu aan 

voor onze gratis online inspiratiesessies.  

Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op 

www.krbcommunicatie.nl/inspiratie 

Amsterdam | Barneveld | 

Houten | Den Haag

www.krbcommunicatie.nl

‘Next Step’ sessies  
online marketing

Wo 20 januari 14.00 – 15.00 uur
Ma  25 januari 10.00 – 11.00 uur

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?

driven by brain power

visit us at movexx.com

Easy to use  •  Efficient  •  Powerful
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HOE HET BEGON
Enige tijd later ging ik tijdens mijn studie op 

zoek naar een bijbaan. Ik wilde ‘iets met koffie’ 

doen zodat ik deze kennis kon gebruiken voor 

het jeugdcafé van onze kerk destijds. Ik vond 

een baan bij een bedrijf dat mobiele espresso-

bars verzorgde op evenementen. Ik ging van 

koffieliefhebber naar barista, een professionele 

koffiezetter. Ik leerde van melkschuim hartjes 

maken. Proefde koffie als een sommelier en kon 

al snel diverse smaken ontdekken in de koffie. Ik 

leerde niet alleen hoe je de perfecte espresso 

bereidde maar ook dat de koffie nog beter ging 

smaken door deze te serveren met een grote 

glimlach. Ik reisde het hele land door om op de 

meest uiteenlopende evenementen personen 

van allerlei pluimage van koffie te voorzien. Van 

de Tefafbeurs tot aan de Huishoudbeurs, vrijwel 

overal drinkt men koffie. Het verbindt, verwarmt, 

vertroost en geeft energie.

 

DE LIEFDE BLEEF &  
HOE DRINK IK HET NU
Inmiddels werk ik voor CBMC en ben ik al jaren 

geleden gestopt met mijn werk als professio-

neel barista. Echter is mijn liefde voor koffie altijd 

gebleven. Ik ga nog altijd graag op mijn vrije 

dag, het liefst fietsend, naar mijn favoriete kof-

fiebar in Utrecht. Het liefst drink ik filterkoffie, 

ook wel slow coffee genoemd. Dit is koffie die 

(meestal) met de hand wordt gezet, zonder  

een espressomachine. Men gebruikt er licht 

gebrande koffiebonen voor waardoor je ver

schillende smaken kunt herkennen. Ook neem 

ik graag wat bonen mee naar huis om hiervan 

zelf thuis koffie te zetten. Op de foto maak ik  

gebruik van een V60. Dit is een los filter dat je op 

een kopje of kan zet en waarbij je de koffie met 

de hand opschenkt..  

 

ZIN EN ONZIN OVER KOFFIE 
In mijn tijd als barista, maar zeker ook daarna, 

werd mij vaak gevraagd of koffie nou gezond is 

of niet. Alles waar ‘te’ voor staat is niet goed, zei 

mijn oma altijd, behalve tevreden. Zolang je  

er maar niet te veel van drinkt en weinig of  

geen suiker gebruikt, heeft het ook nog eens  

een aantal gezondheidsvoordelen. Het bevat 

antioxidanten die je cellen beschermen, het 

maakt je alerter en het verbetert je geheugen. 

Ook droog je er echt niet van uit, zoals velen nog 

steeds denken. Gekscherend antwoordde ik op 

deze vraag altijd aan gasten wanneer ze op  

evenementen koffie bij mij kwamen drinken: zie 

ik eruit als een mummie? Nee van koffie droog 

je niet uit. Je mag het gewoon bij je dagelijkse 

vochtinname optellen. 

 

TIPS VOOR THUIS 
Wil je graag thuis genieten van betere kwaliteit 

koffie? Met een kleine investering, zonder dat je 

hele aanrecht vol staat of dat je krachtstroom 

nodig hebt, kun je al een paar stapjes maken.  

De belangrijkste investering vind ik zelf de 

bonenmaler. Liefst met platte maalschijven  

voor een gelijkmatige maling. Handmatig of 

elektrisch, wat je zelf praktisch vindt. Op het 

moment dat je bonen vlak voor het gebruik pas 

maalt, vervliegen de aroma’s zo min mogelijk. 

Gebruik dan wel bonen van een goede brander 

(support your locals), te koop bij de lokale koffie-

bar om de hoek, of bestel het via internet.

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

ÉÉN VAN DE EERSTE HUISHOUDELIJKE 
TAKEN DIE IK ALS KIND KREEG, IK MOET  

EEN JAAR OF ACHT, NEGEN GEWEEST ZIJN, 
WAS HET ZETTEN VAN KOFFIE VOOR MIJN 

OUDERS. WATER TOT AAN HET VIERDE 
STREEPJE EN DRIE SCHEPJES KOFFIE OM 

HET VERVOLGENS TE SERVEREN IN DE 
FAVORIETE MOKKEN VAN PA EN MA. JAREN 

LATER, IN MIJN TIENERTIJD, ONTDEKTE  
IK DE HEERLIJKE SMAAK EN ENERGIE 

GEVENDE EFFECTEN VAN KOFFIE. EEN FIJN 
DRANKJE NA EEN KORTE NACHT EN HET 
HIELP OOK NOG EENS OM TIJDENS HET 

STUDEREN GEFOCUST TE BLIJVEN. 

TEKST: MARLOES VAN ITERSON 

FOTO: HANS KRAMER

         Becoming a  

Barista  

MARLOES VAN ITERSON IN HET KORT 

Naam Marloes van Iterson  Kramer (34)

Getrouwd met Marcel

Kinderen Twee jongens van 4 en 7 

Woonplaats Houten

Werk Werkt als officemanager op het CBMC kantoor in Veenendaal  15
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Vrienden 
voor het leven 
In tijden van nood help je elkaar door dik en dun. Dan blijkt immers pas wat 

vriendschap echt waard is. Toch? Dit waargebeurde verhaal vertelt over de praktijk…

 PIETER VAN DER KWAAK RA  |  LANSIGT ACCOUNTANTS10 JAAR 

Zonnepanelen: 
zó geregeld!
Investeren in zonnepanelen, thuis of op de zaak? Zon & Zo  

ontzorgt van ontwerp, levering en installatie tot service en  

onderhoud. Vraag een voorstel aan voor uw specifieke situatie 
en ontdek de meerwaarde van onze ruim 10 jaar ervaring!  

Zon & Zo is erkend Zonnekeur Installateur.

info@zonenzo.nl | www.zonenzo.nl | 088 - 88 01 555

Ondernemer Jan de Best exploiteert 

via een bv een winkel. Vanwege 

dalende omzet en tegenslagen kan 

hij de kwartaalhuur niet meer beta

len. Hij vraagt zijn vriend Kees de 

Hoop, een gefortuneerde onderne

mer, om hem te helpen. De Hoop 

leent hem dit bedrag geld, maar 

vraagt ter zekerheid van terugbeta

ling het pandrecht op de aandelen 

van de bv. Zo gezegd, zo gedaan.

In de loop van de maanden blijkt 

echter dat er nog meer schuldeisers 

zijn die allemaal om hun geld vragen 

en met incassomaatregelen dreigen. 

De Hoop is de beroerdste niet en 

koopt deze schuldeisers af met een 

aanvullende storting van € 100.000. 

De Hoop is als vriend begaan met 

het lot van winkelier De Best. Als hij 

eens komt kijken bij de winkel, ziet hij 

dat de inrichting van de winkel hope

loos verouderd is. Hij stelt voor om de 

winkel te verbouwen en te moderni

seren waarbij hij de investering zal 

voorschieten. Hij weet ook nog een 

goede verkoper die op interimbasis 

kan helpen in de winkel. Enfin, 

300.000 euro verder staat er een  

winkel die klaar is voor de toekomst. 

De totale geldvordering is inmiddels 

opgelopen tot 450.000 euro. De Best 

heeft zich tussentijds wel afgevraagd 

of het allemaal goede investeringen 

waren. maar hij wilde zijn vriend, die 

hem immers kwam helpen, niet te 

veel tegenspreken.

Nu blijkt dat de omzet en dus ook de 

winst achterblijft. Een jaar later zijn 

we zover dat de vriendschap voorbij 

is. De Hoop heeft De Best gedreigd 

om het pandrecht uit te oefenen om 

zo de aandelen en dus de winkel tot 

zijn eigendom te maken. Dit in de 

hoop nog iets van zijn geld terug te 

zien. De afloop laat zich raden.

Met je vrienden
moet je wandelen

niet handelen

Dit spreekwoord kan met grote let

ters boven dit verhaal worden gezet. 

De Best is immers én een zaak én 

een vriend kwijt.

Ondernemers zijn bijna per definitie 

optimisten. Een ondernemer gelooft 

in de toekomst. Optimisme dat altijd 

kritisch bevraagd moet worden. 

Soms is het beter om geen hulp te 

geven of te aanvaarden vanwege het 

risico dat het hulpmiddel erger dan 

de kwaal zal blijken te zijn. Een paar 

adviezen:

1. Als de bank niet wil financieren  

(en dat is hun vak!) dan zijn daar 

goede redenen voor. Vraag dus 

naar het waarom.

2. Onderzoek de prognose en  

werk daarmee met scenario’s. 

3. Leen nooit meer uit dan je  

echt kunt missen. 

4. Leg alles goed vast zodat de  

afspraken over en weer duidelijk 

zijn.

5. Vraag je af of je hiermee je  

vriendschap kunt en wilt verspelen.

6. Weet wat genade is.

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL
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‘Mijn vader was
 een heel gelovige man’

WIE IN GESPREK GAAT MET JOHN HOOGENDOORN (1964)  

UIT OUDEWATER, MERKT AL BINNEN EEN PAAR MINUTEN DAT HIJ 

NIET GRAAG PRAAT OVER OPPERVLAKKIGE KOETJES EN KALFJES. 

DE OPRICHTER EN EIGENAAR VAN HOUTVISIE IN BERGAMBACHT 

DEELT ZIJN PERSOONLIJKE VERHAAL. EEN VERHAAL MET DE 

NODIGE DIEPTEPUNTEN, MAAR VOORAL EEN VERHAAL  

WAARIN GOD DE HOOFDROL SPEELT. 

TEKST: LISETTE VAN DE HEG 

FOTO: DÉSIRÉE STOLKER
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John komt uit een gezin met acht kinderen, dat 

kerkte in de Gereformeerde Gemeente. “Mijn 

vader was een heel gelovige man. Helaas over

leed hij toen hij nog maar 45 jaar oud was. Ikzelf 

was toen een puber van 17. In de maanden voor 

zijn overlijden had ik veel bijzondere gesprekken 

met hem. Achteraf begreep ik dat hij wist dat 

zijn overlijden snel zou komen. Zo vroeg hij me: 

‘Zul je goed voor je moeder zorgen als ik er niet 

meer ben?’ Ook sprak hij zijn sterke verlangen 

naar de hemel uit, maar dat was iets waar ik op 

die leeftijd natuurlijk niets van wilde weten.”

”Op een dag stapte hij op de fiets om iets bij het 

postkantoor af te geven. Hij kwam daar nooit 

aan. Ik ben samen met mijn oudste broer en 

mijn moeder naar het ziekenhuis in Gouda 

gegaan, naar het mortuarium, om hem te iden

tificeren.”

“Dat mijn vader verlangde naar de hemel en  

dat hij veel geloofszekerheid had, was niet  

vanzelfsprekend in onze gemeente. Wat ik bij  

hem zag, zag ik niet terug in de eredienst of bij 

catechisatie. Dus als een echte puber begon  

ik er tegenaan te schoppen. Ik stelde steeds  

kritischer vragen. Niet om het af te kraken, maar 

omdat ik bezig was met een oprechte zoektocht 

naar wie God dan was. Antwoorden kreeg ik 

niet. Toen ik trouwde werd ik lid van de 

Hervormde Kerk, maar dat wilde zeker niet zeg

gen dat het ineens allemaal geweldig was. Dat 

wordt het pas als Jezus terugkomt. Ook op de 

Hervormde Kerk is genoeg aan te merken.”

Van welke kerk ben je nu lid?
Voor John doet een kerkgenootschap er niet  

zo veel toe. “Ik ben lid van de Gemeente van 

Christus,” zegt hij desgevraagd. “Het maakt niet 

uit in welke kerk je zit, God is veel groter dan 

welk kerkgenootschap ook. Een veel mooiere 

vraag is: geloof jij in de Here Jezus? Als je men

sen ontmoet die deze vraag met ‘ja’ beantwoor

den, kom je broers en zussen tegen! In Zijn 

Woord vind je elkaar, zelfs over grenzen en taal

barrières heen.”

“Zo zat ik eens in een kerk in Brazilië. Ik zocht het 

Bijbelgedeelte op dat de voorganger wilde voor

lezen. Degene die naast me zat, zag dit, veerde 

op en omhelsde me. ‘Je bent mijn broeder’, zei 

hij enthousiast. Op meer dan twaalf uur vliegen 

van huis vonden we elkaar in dat ene woord van 

God!”

Een nieuw begin: 
bouwen in Gods Koninkrijk
John had jarenlang samen met twee anderen 

een bedrijf, maar daar kwam een abrupt einde 

aan. In 2016 stond hij ineens op straat. “Op don

derdagmiddag kreeg ik te horen dat ik mocht 

vertrekken. Op dat moment vallen in één klap al 

je zekerheden weg. Die zondag zat ik in de kerk 

en preekte de dominee over de tekst: ‘Komt 

allen tot Mij die vermoeid en belast zijn.’ Het was 

alsof God Zijn hand op me legde en zei: ‘Ik ben 

bij je. Kom maar bij Mij.’ Diezelfde middag ging 

ik met mijn vrouw naar een uitzenddienst voor 

Dabarmedewerkers. Daar werd het lied ‘Ik zal er 

zijn’ gezongen. Deze beide boodschappen kwa

men zo bij me binnen, dat ik maandag heel  

rustig in de vergadering zat waar mijn vertrek  

officieel werd gemaakt. Na die vergadering heb 

ik nog een paar weken gewerkt, voordat ik echt 

thuis kwam te zitten.”

“Dat was het moment dat ik me begon af te vra

gen: Wat heeft God me met dit alles te zeggen? 

Moest ik misschien weg uit de commercie, alles 

verkopen en de zending in? Of vroeg God van 

mij om een bedrijf te starten in Zijn Koninkrijk? 

Ik besloot God om duidelijke bevestiging te vra

gen, pas daarna zou ik de knoop doorhakken. 

Vervolgens ging het heel snel. Ik kreeg kantoor

ruimte aangeboden, financiering werd pro

bleemloos geregeld, klanten benaderden me 

en contacten vanuit het buitenland vroegen of 

ze me ergens bij konden helpen. In relatief korte 

tijd kwam mijn bedrijf tot stand: Houtvisie, in en 

verkoop van duurzaam hout.”

Directeur, maar geen eigenaar
Op het LinkedIn-profiel van John is te lezen dat 

hij directeur is van Houtvisie, maar hij voegt hier 

in het gesprek aan toe: ”Ik ben directeur, maar 

geen eigenaar. Dat is God. Dit is Zijn plan en het 

bedrijf ligt in Zijn handen.” 

Hoe werkt dat in de praktijk?
”In mijn werk heb ik veel contacten, daar draait 

het allemaal om. Ik haal net zoveel vreugde uit 

een goed gesprek met een zakenrelatie, als uit 

een grote order. Sinds 2016 gebeurt het steeds 

vaker dat die gesprekken de diepte in gaan, dat 

ze persoonlijk worden. Vaak geef ik daar een  

vervolg aan. Een tijdje geleden sprak ik bijvoor

beeld een aannemer over eerlijk en integer 

zakendoen. Achteraf bracht ik hem het boek 

‘Gods Economie’. Hij was geïnteresseerd en 

begon het te lezen, wat vervolgens weer leidde 

tot nieuwe gesprekken. Ik denk dat Gods 

Koninkrijk misschien wel harder groeit op de 

werkvloer dan in kerken. En door de gesprekken 

die ik met mensen heb, bevestigt God me dat 

dit mijn plek is.”

John wordt emotioneel als hij een ander voor

beeld noemt. “Door Gods leiding ontmoette ik 

iemand en naar aanleiding van de gesprekken 

die we hadden gevoerd, stuurde ik hem een 

paar preken toe. Toen hij daarover wilde door

praten, ging ik naar zijn werkplaats. Daar spra

ken we over de Bijbel en we baden met elkaar.  

Ik vind het zo bijzonder dat dit gebeurde: we  

stonden ineens in die werkplaats te bidden. Wat 

begon met een preek die ik doorstuurde, leidde 

uiteindelijk tot zijn bekering.”

Na een korte stilte: “Het is mijn roeping om 

getuige te zijn, op welke manier dan ook. En dit 

past bij mij.”

“...door de gesprekken die ik 

met mensen heb, bevestigt 

God me dat dit mijn plek is.”
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JOHN HOOGENDOORN IN HET KORT

Geboortedatum 2 maart 1964

Getrouwd met Willie

(Schoon)vader van drie zoons en twee schoondochters

Opa van vier kleinkinderen

Woonplaats Oudewater

CBMC Lid van CBMCteam in Woerden

TERUGBLIK 
Algemene 

Ledenvergadering
en inspiratiesessie
met Leon van Duijn

 
 FOTO’S: TON VELDHUIZEN

‘We proberen alles zelf te doen, 
lopen vast en vragen God daarna 
om een oplossing’
Als ik John vraag wat hij andere ondernemers 

wil meegeven met betrekking tot geloven op de 

werkvloer, hoeft hij niet lang na te denken: “We 

zijn vaak geneigd om eerst zelf heel hard te  

rennen en van alles te regelen. Op het moment 

dat we vastlopen en het niet meer lukt, vragen 

we God ineens om hulp en verwachten we dat 

Hij het zal oplossen. Doe het andersom. Ga met 

Hem. Begin iedere dag met God en leg alles in 

Zijn handen. De dag verloopt dan misschien 

anders dan je had gewild of verwacht, maar dat 

is niet per definitie slechter! Als je elke dag in 

Zijn handen legt, gaat Zijn zegen stromen op 

manieren die wij niet kunnen voorzien of beden

ken. We hebben soms veel te lage verwachtin

gen van wat God wil doen in ons leven. Hij wil 

heel veel, maar Hij moet wel ruimte krijgen. Dus 

ga met Hem op pad. Ga het avontuur aan. Daar 

krijg je nooit spijt van!”

“Laatst las ik Filippenzen 4 vers 6: ‘Weest in  

geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in 

alles, door bidden en smeken, met dankzegging 

bekend worden bij God.’ Het is zo gemakkelijk 

om je overal zorgen over te maken, maar Jezus 

zegt: ‘Doe dat niet. Laat je niet beheersen door 

die zorgen. Vertel het maar aan Mij. Laat Mij in 

jouw leven doen waar Ik goed in ben, richt je op 

Mij.’”

”Soms vraagt God ons om in vertrouwen stap

pen te zetten. Ik was net met Houtvisie gestart 

toen een organisatie me vroeg om ze te steu

nen. Er was best veel geld mee gemoeid. Ik ging 

eerst in gebed, maakte het daarna over en zei 

tegen mijn contactpersoon: ‘Ik geloof dat ik eind 

van het jaar genoeg verdiend heb om dit moge

lijk te maken.’ Dat is eng; het is fijner om een 

beetje controle te houden, maar God zegende 

mijn werk en ik verdiende inderdaad genoeg.” 

 

Meer over John

• ‘Je kunt beter een boekhandel hebben,  

dan een houthandel’, zeggen bekenden soms 

tegen John. Ze weten dat hij gerust acht, tien  

of twintig boeken bestelt om weg te kunnen 

geven. 

• In 1986 kwam John ‘toevallig’ terecht in de 

houthandel, maar het had net zo goed iets 

anders kunnen zijn. Het belangrijkste in zijn 

werk is het contact met mensen. 

• John heeft niet het verlangen om een groot 

bedrijf te hebben. Goed is goed en genoeg is 

genoeg. Hij maakt daarom sinds een paar jaar 

geen omzetdoel stelling meer. 

• Als iemand hem een compliment geeft over  

zijn bedrijf, geeft hij alle eer aan God. “Het is 

Gods plan en Hij heeft het gezegend.”

• John geeft, volgens het criterium dat Gods 

Koninkrijk ermee gediend is, een deel van de 

winst weg. 
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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 1 32

Tip

Zorg voor een heldere/ 

herkenbare missie en visie.  

Wat is het doel van je bedrijf?  

Maak duidelijk wat je 

bestaansrecht is, hoe je daar 

vorm aan wilt geven en op 

welke manier je dat doen wilt.

 

Tip

Zorg dat je waarden bekend 

zijn bij je personeel, klanten 

e.a. stakeholders. M.a.w. wat 

doen we wel maar ook wat 

niet. Wat past wel of niet bij 

onze cultuur. De waarden zijn 

belangrijk zodat je ook elkaar 

erop aan kunt spreken. 

 

Tip

Blijf investeren in je product 

of dienstverlening. Dit creëert 

vernieuwing en leven. Zorg 

dat je jezelf en de mensen 

waar je mee samenwerkt  

ontwikkelt. Dat geeft  

ruimte, creativiteit en ook  

vernieuwing. Dat hebben 

mensen nodig. 

3 tips van...
ROBERT-JAN JANSEN  |  WERKGROUP

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       •       BOUWLOGISTIEK       •       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL

Even inleidend. Ik ben Robert-Jan Jansen, 47 jaar, getrouwd 

en wij hebben 4 kinderen. In het dagelijks leven, ben ik (mede) eigenaar 

van de Werkgroup. Binnen de Werkgroup hebben we 3 activiteiten:

• Werkreturn is een detachering en reintegratie bureau 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Werkverzuim is onze Arbodienstverlener. Hier helpen wij 

onze klanten met het reduceren van het verzuim.

• Werkassist is ons HR bureau. We ondersteunen bedrijven op

flexibele basis om personeelszaken op te zetten, het begeleiden  

van de personeelszaken in de breedste zin van het woord.

Onder alle bedrijven hebben wij de kernbelofte “Dat werkt beter”. Ons uitgangspunt is dat het voor 

een ieder beter moet werken. Doordat wij een aantal bedrijven hebben, was het voor ons belangrijk 

om de volgende tips uit te voeren en te blijven monitoren:

Los van deze tips: weet dat je volledig afhankelijk bent van God. 

We mogen Hem volgen en daarnaast is Zijn verlangen om dromen te dromen waar Hij  

mij en jou voor bedoeld heeft. Dat geeft ontspanning en tegelijkertijd een uitdaging. 

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

Katwijk | Voorschoterweg 29
T (071) 4020274
katwijk@ouwehandbouw.nl

Samen,  
Vernieuwend,
Betrouwbaar,  
Plezier 

Vernieuwend bouwen

Wij zijn Ouwehand. Wij creëren een ruimte om je 

prettig in te voelen. Zo ontwikkelen en bouwen wij 

woningen en utiliteitsgebouwen. Gebruikers en 

eigenaren van deze gebouwen ervaren zelf hoe het 

is om te wonen en te werken in een betrouwbare  

en vernieuwende omgeving. 

Gorinchem | Papland 19
T (0183) 631323
gorinchem@ouwehandbouw.nl

www.ouwehandbouw.nl
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Delen is
 vermenigvuldigen 

‘ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD EN ZIJN GERECHTIGHEID, 
DAN ZULLEN AL DIE ANDERE DINGEN JE ERBIJ GEGEVEN WORDEN’ 
(MATTHEÜS 6:33). SJAAK KRAMER IS GERAAKT DOOR DEZE TEKST 

EN HIJ KIEST ERVOOR OM HET IN DE PRAKTIJK TE BRENGEN. 
EN DAT IS NIET ZONDER GEVOLGEN…

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG

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

“Onze firma Kramer Staaltechniek bestaat al 

27 jaar. We zijn als bedrijf onder andere actief 

voor bouwend Nederland en op de particuliere 

markt: we doen in hekwerk, huisrenovaties 

zoals portalen en leveren regelmatig aan  

dierentuin Artis.” Met trots laat Sjaak een foto 

zien van het verblijf dat door hen gemaakt is. 

“Deze verblijven zijn voor de gibbons.” Al onge-

veer acht jaar heeft het bedrijf een relatie met 

de dierentuin. Zelfs nu, tijdens de coronacrisis, 

gaan de zaken goed.

GERAAKT
Toch is het niet altijd van een leien dakje 

gegaan. “Vlak voor de crisis hadden we 25 man 

aan het werk. Toendertijd hebben we 20 men-

sen moeten laten gaan.” Na deze lastige peri-

ode kwam er een kentering. “Ongeveer vier 

jaar geleden kwam ik in aanraking met CBMC. 

Tijdens een bijeenkomst sprak Dick de Jong – 

een van de deelnemers – over afdracht van 10% 

van je inkomsten. Daar werd ik zo door getrof-

fen! Ik heb het boekje ‘10% – verbind jezelf met 

de zegen van God’ geschreven door Michiel C. 

Koelewijn van Dick gekregen en ben het in de 

praktijk gaan brengen. En geloof het of niet, 

maar sindsdien verbaas ik me over de zegenin-

gen die ik ontvang.”

VOOR WAT, HOORT WAT?
Sjaak geeft ruimhartig vanuit een innerlijke 

overtuiging dat God dit van hem vraagt. “We 

moeten eerst het Koninkrijk van God zoeken, 

dat is onze opdracht. Over al het andere hoe-

ven we ons geen zorgen te maken. Maar,” zo 

zegt hij, “het is niet ‘voor wat, hoort wat’. Ik 

denk dat het van mij, zeker als ondernemer, 

gevraagd wordt om alles – dus ook mijn geld – 

in te zetten voor het Koninkrijk van God. Ook 

wanneer ik er niks voor terug krijg.” Volgens 

Sjaak is dit net zo als met de gelijkenis van  

de talenten, zoals in Mattheüs 25:14-30 staat. 

Ieder mens krijgt ze. Het is alleen de vraag wat 

we ermee doen. Zetten we ze in voor Gods 

Koninkrijk? “Ik ben van mening dat het geven 

van je tienden daar ook onder valt. En nee, God 

houdt volgens mij echt niet bij hoeveel je 

geeft. De tienden dienen als richting. Het gaat 

er vooral om dat je naar zijn stem luistert en 

doet wat Hij van je vraagt.” 

GEWOON DOEN!
Hoeveel hij geeft en aan wie, daar wil Sjaak 

niet op ingaan. Hij vindt dat een zaak tussen 

hem en God. Toch gaan de ogen glimmen 

wanneer hij over ‘ruimhartig geven’ praat. “Als 

je nu eens gewoon gaat doen wat God van je 

vraagt zonder dat je er wat voor terug ver-

langt… En kijk dan eens wat er gebeurt!” Sjaak 

gelooft in de zegen die uitgaat van het doen 

van Gods wil. En dat hoeft niet als gevolg te 

hebben dat je bankrekening plotseling gaat 

groeien. Toch is het zo dat sinds Sjaak ruim-

hartig geeft, het met zijn bedrijf goed gaat. 

Ondanks deze coronacrisis. Aan den lijve 

ervaart hij dat delen vermenigvuldigen wordt. 

“Dat is de zegen die uitgaat als we doen wat 

God van ons verwacht.”

G E T U I G E N I S
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TEKST: JAAP BOERSEMA

 
De kans

van de crisis
Wat je er ook van vindt, hoe je er ook tegen  

aankijkt, ik geloof dat we naarmate we verder in 

deze crisis belanden, we met onze samenleving 

in een shift zitten waardoor we een andere 

koers gaan varen dan voorheen.

Wat er gaande is in onze samenleving laat nu al 

voor veel mensen en op diverse terreinen zijn 

sporen na. Veranderingen en onzekerheden 

komen in een hoog tempo op je af. De periode 

waarin we nu leven, vraagt om veel veerkracht, 

flexibiliteit en improvisatievermogen. Zelf vind 

ik het fascinerend hoe iedereen daar weer ver-

schillend op reageert. Want hoe blijf je staande 

en houd je je business overeind gedurende 

deze periode?

Wat me opvalt, is dat er steeds meer sprake is 

van polarisatie. We willen graag weten hoe het 

zit, maar krijgen het maar moeilijk rond. En 

wanneer zelfs inspirerende voorgangers en  

charismatische leiders het niet meer met elkaar 

eens blijken te zijn, word je teruggeworpen op 

jezelf. Het vraagt van je dat je weet wie jij bent 

en hoe je je ertoe hebt te verhouden. 

Het helpt mij om terug te vallen op dé charis-

matische Leider die alles overziet. Degene die al 

had voorzegt dat wit witter zal worden, zwart 

zwarter en dat grijstinten zullen verdwijnen.  

Het is heel begrijpelijk dat je liever wegduikt  

en weer bovenkomt als alles is overgewaaid. 

Natuurlijk kun je altijd nog wegduiken en 

bovenkomen als het weer is overgewaaid; zeker 

als je door zorgen wordt overmand. Ik ontmoet 

veel ondernemers die in zwaar weer zitten 

waarbij daar sprake van is. Vaak zoeken we dan 

onze houvast bij de kracht die we van nature 

bezitten als ondernemer en proberen we door 

grip de boel onder controle te houden. 

Wachten tot het vaccin er is en hopen dat het 

virus onze deur voorbijgaat. En met het motto 

‘samen krijgen we corona eronder’ richten we 

onze neuzen dezelfde kant op. 

Toch geloof ik dat van ons als christenonder-

nemers een andere houding wordt verwacht. 

Want ook al lijkt deze crisis zich vooral af te  

spelen op maatschappelijk en politiek vlak, ik 

geloof dat de essentie zich op een hoger niveau 

afspeelt. God gaat door met de uitvoering van 

Zijn meesterlijke plan om Zijn Koninkrijk te ves-

tigen. Voor ons de uitgelezen kans om te mid-

den van deze crisis en onze snel veranderende 

samenleving te zoeken en te ontdekken welke 

beweging Hij inzet. Zodat we daar op onze 

eigen manier, op onze plek met ons bedrijf in 

mee kunnen bewegen. Een manier van doen 

die misschien helemaal indruist tegen jouw 

ondernemersstijl, maar wel Zijn manier om 

werkelijk afhankelijk van Hem te worden. 

Wat heb jij los te laten? En hoe beweeg je mee, 

zodat je werkelijk Zijn kansen voor jou in deze 

crisis kunt ontdekken? Wat heb jij los te laten 

om Hem alle ruimte te geven? Ik hoop en bid 

dat je deze tijd als kans benut om een manier 

van ondernemen eigen te maken waarbij je  

volledig afgestemd bent op Hem. 

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

www.visscher-caravelle.com 
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WIE KENT HET NIET; VAKANTIEBROCHURES EN WEBSITES MET KAMERS 
WAAR DE LUXE, SCHOONHEID EN RUIMTE VANAF SPAT… MAAR WAAR HET 

IN DE PRAKTIJK TEGENVALT? BIJ BED AND BREAKFAST SONNEVALEI IN 
HARDERWIJK IS HET ANDERSOM: WIE HIER KOMT, ZEGT STEEVAST DAT HET 

NOG MOOIER, GROTER EN SFEERVOLLER IS DAN GEDACHT.  
EEN PLEK WAAR GODS WARMTE VOELBAAR IS.

TEKST: LOES GROOTERS  |  FOTO’S: ANDRÉ VEEN - RUBEN SCHIPPER

Om die reden laat ze haar  

wasserette bijvoorbeeld ook 

een extra plooi in de kussen

slopen strijken en wasverzach

ter uit Italië gebruiken. “Als je 

dan die plooi ziet, die frisse 

geur ruikt, de sfeer en styling 

beleeft en de allure van een 

koninklijk leven inademt, ja, 

dan voel je je voor even de 

koning of koningin zelf.”

ALS JE GEEFT, ONTVANG 
JE NOG VEEL MEER
Als Wilma mensen gestresst 

ziet aankomen, geniet ze al 

van wat hen te wachten staat. 

“We ontvangen vervolgens zelf 

ook zo veel van de gasten, daar 

worden wij blij van. We bieden 

iets wat je niet kunt aanwijzen 

met je handen, maar wel met 

je hart kunt voelen.”

SonneVallei
Gastenverblĳf op de Veluwe

U I T T I P

 Prijs voor Gods warmte in 

Veluwse
       B&B

‘Jammer dat we in plaats van 

een 10 geen 11 kunnen geven.’ 

Dat meldden gasten en mys

tery guests over SonneVallei, 

dat Wilma en André Veen in 

maart 2019 startten. Bed & 

Breakfast Europa had dit soort 

reacties nog nooit meege

maakt. Het leidde ertoe dat  

ze SonneVallei tot onbetwiste 

winnaar uitriep in de verkiezing 

Best Bed & Breakfast 2020. “Wij 

willen dat mensen zich veilig, 

geliefd en koninklijk voelen”, 

verklaart een stralende Wilma. 

‘BIJBELSE’ B&B: ELK 
MENS IS KOSTBAAR
“We hebben een prachtige 

plek van God ontvangen, ruim 

4500 vierkante meter parktuin 

in het bos. Daar willen we ook 

anderen van laten genieten. 

We geloven daarbij dat God elk 

mens heel kostbaar en waar

devol vindt en dat iedereen 

daarom het allerbeste verdient. 

Gaan voor de hoogste kwaliteit 

is voor ons Zijn liefde laten 

zien.”

Zelf voelen? 

Reserveer je vóór februari 2021

een kamer, dan krijg je een 

CBMC-verrassingspakket cadeau:  

een boek uit Wilma’s schilderatelier én 

een kaartenbox. Vermeld dan wel  

‘vriend van CBMC’. 
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 32

 Welkom nieuwe leden
tweede helft 2020

OMSCHRIJVING  ZZP  BASIS  EXTRA  ALL-IN 

Tarief per jaar  € 200  € 390  € 780  € 1.040

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  3 
ter waarde van minimaal € 195 per stuk

Gratis deelname aan de workshop  
Gods stem verstaan in de business  •  •  •  •
Toegang ledenvergadering  •  •  •  • 
Toegang inspiratieavond  •  •  •  •
Toegang inspiratieavond inclusief gratis diner        •
1 introducée bij landelijk evenement per jaar      •  •
Gratis boek bij aanvang lidmaatschap  •  •  •  •
Gratis boek bij overstap hoger lidmaatschap    •  •  •
DGA meetings (toegankelijk door introductie)      + € 675  + € 675

Word lid van CBMC

Activiteiten

• AlphaBusiness

• Training Transformational Leaderschip

• Stilteweekeinden voor mannen en vrouwen

• Magazine Business Contact

• Wekelijkse overdenking over geloof en werk (eMeal)

• Bedrijfsbezoeken

• Regioevents

• Workshops

• Inspiratieavonden

• Nieuwjaarsevent

 

Als lid van CBMC

• Heb je een warm hart voor de missie  

van CBMC en ondersteun je deze

• Maak je deel uit van een van de 100 lokale teams

• Bouw je mee aan het Koninkrijk in en door de business

• Leer je hoe geloof en werk één werkelijkheid is

• Deel je geloof en kennis

• Breid je je netwerk uit en leer je van medeondernemers

• Kun je kwetsbaar zijn en krijg je ruimte om te groeien

• Kun je terugvallen op een uitgebreid netwerk,  

zowel praktisch als geestelijk

Welkom als lid bij CBMC. Op deze pagina vind je in het overzicht de 
verschillende voordelen per lidmaatschap. Kies je voor het All-IN lidmaatschap  

pakket dan mag je van al onze landelijke diensten gebruik maken zonder  
extra kosten. Denk hierbij aan onze events, workshops én de  
Training Transformational Leadership (ter waarde van €499). 

Tarieven lidmaatschap 2021

Johan van Beek
Waders Milieu BV

Waddinxveen

Erna van den Berg
LOGIQUE

Nijverdal

Johan Brinkman
Waanders B.V.

Rijssen

Wilfred Eshuis 
Wilfred Eshuis Assurantiën

Hellendoorn

Johan Groen
Groen IT Consultancy 

Surhuisterveen

Harold Heering
Baaken.nu

Enter

Jan Erik Huls
HulsAdviseurs

Zwolle

 

Raymond Koper
KoperOnline

Cruquius

Sjaak Kramer
Kramer Staaltechniek B.V.

Boesingheliede

Pieter Krijgsman 
Krijgsman Retail Services

Waddinxveen

Lennart Kunst 
Work Dynamic bv

Rijssen

Henny Lugten-Wijmenga 
EnergieMed BV

Soest

Gerco de Mooij
B&G de Mooij 

Honselersdijk

Ad Peekstok
Peekstok Consulting 

OudBeijerland

(aanmeldingen voor 1 december)

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

aan jullie ontwikkeling als christen in de zakenwereld.
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de voeten kan. Het is begon-

nen bij CBMC en ondertussen 

zijn er meer organisaties waar 

ik als freelancer voor werk. In 

sommige periodes betekent 

het dat ik iedere dag achter 

mijn laptop zit en soms zijn er 

weken bij dat er wat minder 

werk is. Dat heb ik los moeten 

laten; het laten zoals het is. En 

als ik dan weer gebeld word, 

ben ik altijd weer benieuwd 

wie ik nu weer mag intervie-

wen, welk levensverhaal de 

mensen mij toevertrouwen. 

Dat God bezig is in zijn/haar 

leven. 

Maar voordat ik verder ga, 

eerst koffie! Het Senseo

apparaat draait overuren bij 

ons thuis. Ik klap mijn laptop 

open en begin gelijk met 

mijn nieuwe opdracht. 

Daarna nog wat andere 

schrijfsels controleren en 

voordat ik er erg in heb, zit ik 

alweer een paar uren achter 

de computer – niet vergeten 

om zo meteen nog even te 

bellen om een interview-

afspraak te maken. De hond 

drentelt om me heen, hij wil 

alweer uitgelaten worden. 

Mijn dochter komt binnen en 

vraagt: ‘Mem, wat eten we 

vandaag?’ Ik moet de bood-

schappen nog doen, dus ik 

vraag haar waar ze zin in 

heeft. Nog even dit artikel 

afschrijven, daarna spring  

ik op de fiets. Heb ik mijn 

mondkapje wel bij me? Oh ja, 

ik moet straks eigenlijk ook 

nog een wasje draaien. 

Zuchtend bedenk ik  

–delegeren kun je leren–  

dat ik morgen mijn dochter 

de boodschappen laat doen, 

mijn zoon laat koken en  

manlief… voor jou is de vaat.

Het is eigenlijk veel te mooi 

weer, voor mij dan. Ik banjer 

over het strand van Texel met 

onze hond Max. Het is er nog 

redelijk druk en ik heb eerlijk 

gezegd liever een strand zón-

der mensen, lekker in je een-

tje je gedachten laten gaan… 

Straks, wanneer het winter is 

en de koude wind je om de 

oren waait, blijven de mensen 

thuis en heb ik het strand 

weer voor mezelf. 

We gaan als gezin regelmatig 

naar ons vakantiehuisje op 

Texel. In 2015 hadden we ons 

bedrijf verkocht, zie de herfst-

editie van BusinessContact  

op www.issuu.com/cbmc. In  

2016 hebben we in dit huisje 

geïnvesteerd. Naast dat het 

een goede investering is, 

genieten we er zelf ook  

regelmatig van!

Ik loop terug naar de auto, 

probeer de hond in de koffer-

bak te lokken – wat nog nooit 

is gelukt – til het beest er dus 

zelf maar weer in en rijd terug 

naar ons huisje. Voordat ik 

binnenstap zie ik dat ik ben 

gebeld. Op mijn telefoon-

scherm staat: Leen (CBMC). 

Dat zal een nieuwe schrijfop-

dracht zijn. Ik bel hem terug 

en hij vraagt me of ik ‘De dag 

van’ wil vullen. Tjonge, denk ik 

bij mezelf, zou er echt een 

lezer zitten te wachten op hoe 

laat ik uit mijn bed kom, dat 

ik daarna mijn tanden poets, 

de hond uitlaat en altijd, maar 

dan ook altijd(!) ¬ de vieze 

vaat van mijn gezin sta op te 

ruimen terwijl ze dat heus zelf 

wel kunnen? Nee toch? Dus 

doe ik eigenwijs en gooi ik 

mijn eigen ‘sausje’ over dit 

verhaal. 

Verhalen schrijven, kijk, dat 

vind ik nou leuk. Na de ver-

koop van onze winkel kreeg  

ik de kans om dit voor CBMC 

te gaan doen. Het is iets 

waarvan je zou kunnen zeg-

gen dat het ‘op mijn hart ligt’, 

het is mijn droom. Maar in de 

praktijk blijkt het ingewikkeld 

te zijn om je droom te volgen. 

De omslag te maken naar een 

‘schrijversbestaan’ is voor mij 

knap lastig en zorgt voor een 

constante strijd. Ik worstel 

me, met de hulp van Henk 

Stoorvogel, door deze periode 

heen. Op ons toilet hangt 

namelijk al vijf jaar een 

column van hem waarin hij 

zegt: “Geef je droom nooit, 

nooit op!” Ik heb het nodig 

om die oproep iedere dag te 

lezen. Want ik durf wel te zeg-

gen dat ik vaak de gedachte 

heb om het bijltje er maar bij 

neer te gooien. Maar ik ervaar 

ook dat God mij op die 

momenten helpt, om tóch 

door te zetten.

Dus, ik schrijf. Samen met 

mijn fotografie is dit een 

combinatie waar ik mee uit 

De dag van...
Ruth de Jong

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

RUTH DE JONG IN HET KORT 

Leeftijd 42

Thuis Getrouwd met Peter Willem, moeder van 2 kinderen

Woont in Franeker 

Werk Fotograaf en tekstschrijver

Vrije tijd naar de bibliotheek gaan, lezen, strandwandelingen maken

Leerde CBMC kennen in 2012 door een nieuwjaarsbijeenkomst in Drachten.  

Daar sprak Henk Stoorvogel over Jozef: in welke gevangenis zit jij?  35
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Groningen

Teamleiders
Groningen Sebastiaan Veldkamp
s.veldkamp@smidsenschakel.nl 
Siddeburen Klaas Boer
klaas@Curios.Coach

Friesland

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

Teamleiders   
Drachten in oprichting 
Ewout van Halteren 
ewoutvanhalteren@gmail.com
Franeker 
Ruth de Jong 
pwrdejong@hotmail.nl.
Leeuwarden 1 
Onno Wendelaar Bonga
onnowb@ewald.nl
Leeuwarden 2 
Stefan v/d Bert
stefan@unikwijnhuis.nl
Jetze Lont
j.lont@lont.nl
Friesland RTT 1 
Andries Miedema 
andries.miedema@miedemahi.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 
Douwe Jan Boersma  
dj.boersma@health2work.nl
Tjerk Nagel
tjerk@konaxx.nl

Flevoland /

Noord-Oost polder

Teamleider
Luttelgeest 
Dirk Klaver
dirk@k4architecten.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

Regioleider 
Hil Herweijer
herweijer@notarisherweijer.nl

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

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

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

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

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

Utrecht

Teamleider
Amersfoort 1 
Leen Lievaart
ba@crowncompanies.nl
Amersfoort 2 
Andre Voorberg
andre.voorberg@gmail.com
Soest 
Cees Lugten
mclugten@xs4all.nl
Breukelen/Maarssen 
Martin Noordzij
martinus.noordzij@ing.nl
De Bilt 
Piet Hopman
hoptuin216@gmail.com 
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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Want er is een Kind geboren:  

we hebben een Koningszoon gekregen. 

Hij zal als Koning heersen. Hij wordt  

Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige 

Vader en Vredekoning genoemd. 

Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn 

koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. 

Jesaja 9:5-6a (BB) 

Gezegende kerstdagen

WORKSHOP

GODS STEM VERSTAAN IN DE BUSINESS
IN 2021

VOOR ALLE LEDEN

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

Wat is jouw
bijdrage?

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?’

www.cbmc.nl/pub

GRATIS
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verdient veiligheid, flexibiliteit en een vast 
gegarandeerd rendement van 2,5%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam  |  T +31 (0)20 - 489 6500

info@vandamvandamverkade.com  |  www.vandamvandamverkade.com

Ons bedrijf biedt haar (aspirant-)klanten veilige, flexibele, goed 

renderende investeringsmogelijkheden voor (tijdelijk) overtollig 

vermogen. Alle eigen en toevertrouwde gelden investeert zij in 

haar onroerendgoedportefeuille in Nederland, Duitsland, Florida, 

Engeland en Schotland. Bij ons inkoopbeleid richten we ons op 

goed gelegen en goed verhuurd onroerend goed, waarbij we een 

maximale spreiding beogen. 

Momenteel bieden we onze klanten afhankelijk van de opzegtermijn 

tussen de 1 % en 2,5% op jaarbasis. Uiteraard hebben we de 

afgelopen jaren al onze klanten de rente en aflossing uitgekeerd.

Uw vermogen

Ervaren specialisten  |  Sterke vastgoedportefeuille  |  Persoonlijke aanpak


