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Deze zin komt regelmatig in mijn gedachten. 

Het is een gegeven dat het grootste deel van 

onze medemensen (ongeveer 85%) zijn/haar 

mening vormt op basis van wat anderen vin-

den en zeggen. En het kan zijn dat de cultuur 

daarin helpt, of beter gezegd niet helpt, om een 

onderscheidend geluid al gauw af te doen als 

‘onzin’, ‘nooit van gehoord’ en ‘niet waar’, om er 

maar een paar te noemen. Vooral de laatste, 

het is niet waar, is een boeiende. Want wat is 

waarheid? 

Deze vraag stelde ongeveer 2000 jaar geleden 

een politicus ook. Hij stelde dit als een retori-

sche vraag, na zijn ondervraging van een bij-

zonder Persoon. Iemand die sprak over een 

koninkrijk, waarheid, maar Zich toch zo nederig 

opstelde. Verwarrend. En onschuldig. We weten 

over Wie het gaat: Jezus en Pilatus. (Lees 

Johannes 18:38)

Eeuwen daarvoor: 4 jonge mannen. Ook in een 

politieke context. Ze weken af van de voorge-

schreven gebruiken en instellingen. Ze kozen 

ervoor om te vertrouwen op en te luisteren naar 

YHWH. De verwachting was dat ze zouden 

underscoren. Het tegendeel was waar. In elke 

situatie bleken ze zelfs tien keer zo voortreffelijk 

als alle andere consultants, adviesraden en 

andere goeroes. (Lees Daniel 1:20)

En nu? Welk verhaal/getuigenis van jou zou 

hier nu kunnen staan? In welke situatie heb jij 

het Aangezicht van God gezocht, van Hem wijs-

heid en inzicht gevraagd, en gezien hoe Zijn 

wijsheid, kracht, inzicht, liefde,…; alles overtrof? 

(Ik wilde als derde punt een getuigenis delen, 

maar kauw eens op jouw getuigenis. Of bid dat 

God jou gaat gebruiken, zodat jij een getuige-

nis kunt delen met info@cbmc.nl)

Wat is waarheid? Momenteel spendeert de 

overheid en het bedrijfsleven miljoenen om 

hun ‘waarheid’ bij jou binnen te brengen, zodat 

jij zonder nadenken, zonder gebed, klakkeloos 

doet wat in jouw denken is binnengebracht. 

Wat is waarheid? De waarheid is een Persoon. 

(Lees Johannes 14:6). Zijn Koninkrijk bestaat uit 

gerechtigheid, vrede en vreugde in en door de 

Heilige Geest (Lees Romeinen 14:17). God leidt 

in alle waarheid. Dus wil je de waarheid kennen 

en weten? Ga naar Jezus. En nee, Hij vertolkt 

niet gelijk de mening van de meerderheid, Hij 

vertolkt het hart van de Vader, vol van liefde en 

waarheid. Waarheid is duur betaald, verkwansel 

het dan niet.

Waarheid heeft concrete waarde en voegt ook 

concrete waarde toe. Stel je voor: 10x zo voor-

treffelijk. 10x! Als vrucht van gehoorzaamheid, 

overgave, lef, staan, niet buigen voor de goden. 

Het vraagt dus een keuze: staan en gaan voor 

waarheid, voor Jezus, voor Zijn Koninkrijk. En 

God respecteert je keuze, maar laat je ook pluk-

ken van je eigen gekozen vruchten. Wat doe je 

en wat kies je? Hierin wordt leiderschap zicht-

baar. Leiderschap wat gaat voor de Waarheid, 

Jezus Christus. 

Maak je keuzes dus samen met de meest 

krachtige Adviseur, de Heilige Geest, Hij leidt je 

echt in waarheid. Van het kleinste detail, tot de 

grootste plannen. En dat zal zegenrijk zijn voor 

de grote massa die niet vraagt, afwacht en 

volgt. En waarheid trekt altijd aan. Zeker als het 

in liefde gesproken wordt..!

Verwar de mening 
van de meerderheid 
niet met de waarheid Efficient laden en lossen met kooiaap

 ✓ Meeneemheftruck binnen één minuut operabel

 ✓ Ook geschikt voor zware goederen tot 2500 kg

 ✓ Flexibel, wendbaar en geschikt voor elk soort terrein

 ✓ Gecertificeerde chauffeurs

driven by brain power

visit us at movexx.com

Easy to use  •  Efficient  •  Powerful
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‘Hiermee 
raak je

ten diepste
ook iets bij

jezelf’
NA TWINTIG JAAR VASTGOED WIL HIJ IETS ANDERS GAAN DOEN, 

MAAR HIJ WEET NIET ZO GOED WAT. DE BIJNA 45-JARIGE DAVID ROS 
WORDT DOOR ZIJN VROUW CARIANNE NAAR AMERIKA GESTUURD 

OM NAAR EEN CONFERENTIE TE GAAN VAN ENE DANI JOHNSON. EN 

DAAR IN SEATTLE WORDT ‘COCOS YOUR LIFE’ GEBOREN.

TEKST: JEANNETTE COPPOOLSE  |  FOTO’S: PAULIEN WILKINSON
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Dani Johnson, een succesvol onderneemster 

met een passie voor God, wil mensen helpen 

om hun leven op de rit te zetten en dat zetje 

kan David goed gebruiken. Hij is namelijk op 

zoek naar een nieuwe uitdaging. David: “Toen 

we vanuit de Utrechtse binnenstad in het 

groene Hattem kwamen wonen, zocht ik 

eerst naar monumenten in de omgeving om 

te herontwikkelen, want dat is wat ik deed en 

waar m’n hart ligt. Maar het kwam niet op 

gang. In Amerika heb ik tijd genomen om te 

bidden en afstand te nemen van alles. Ik 

stond op een kruispunt in mijn leven want 

van alleen vastgoed verhuren, kreeg ik geen 

energie. Ik wilde iets anders doen, nieuwe 

vaardigheden leren.”

Een CBMC-stel

Het duo dat aan elkaar gewaagd is – een  

chaoot en een ordelijk type onder één dak – 

lijkt elkaar enorm aan te vullen. Hun eerste 

ontmoeting is in 2003. Carianne vertelt 

enthousiast: “Mijn moeder had meters aan 

tijdschriften liggen, waaronder Business 

Contacten, waar ze nooit aan toe kwam. Ze 

had als psycholoog een eigen praktijk en was 

op die manier verbonden met CBMC. David 

en ik ook. Op een gegeven moment belde 

m’n moeder: ‘Ik heb nou een leuke vent voor 

je!’ Dat kende ik wel van m’n moeder. Zij vond 

wel vaker iemand een leuke vent.” Carianne 

trekt haar wenkbrauwen op. “Ik zei natuurlijk 

tegen m’n moeder: ‘Ja, dag!’ Maar ze las wat 

voor uit Business Contact en ik wist het 

meteen: dit is ‘em. Het was gewoon een 

innerlijk gevoel. God sprak. 

Ze las niet alles voor, maar ik weet nog dat ze 

zei dat hij ondernemer was, van jazz hield, in 

een Audi reed en een biertje dronk. Ik dacht: 

dat klinkt in ieder geval als een ‘normale’ 

christen. Want je hebt er zoveel die niet gezel-

lig zijn en ik hou wel van gezellig. Hij klonk 

sprankelend en ondernemend.” 

Kruimelwerk

Wanneer David Carianne persoonlijk ont-

moet, is het gevoel wederzijds en weet ook hij 

direct dat Carianne zijn vrouw zal worden. De 

huwelijksdag is negen maanden later en ze 

zijn vandaag de dag zes kinderen rijker. 

Nadat David is teruggekeerd van de confe-

rentie in Amerika lijkt het of hij met hét gou-

den idee thuiskomt. Maar hij is aanvankelijk 

toch heel sceptisch en twijfelt er lang over. 

David die z’n eigen makelaarskantoor had op 

z’n 23e, en vervolgens projectontwikkelingen 

van miljoenen onder zijn hoede had, vertelt 

eerlijk: “Ik dacht in eerste instantie over Cocos 

Your Home (een onderdeel van Cocos Your 

Life): A, mensen kunnen dit zelf wel, daar 

hebben ze mij niet voor nodig. En B, project-

ontwikkeling gaat over miljoenen en dat vind 

ik veel interessanter. Dit is maar een beetje 

kruimelwerk. Ik voelde me eigenlijk een 

beetje te goed om dit te doen, terwijl ik er 

inmiddels wel achter ben dat ik er zelf veel 

van leer én dat ik op deze laagdrempelige 

manier God thuis kan brengen bij mensen.” 

Een werkwoord

Carianne knikt instemmend. “Ik voel echt dat 

Gods zegen hierop rust. Maar je raakt natuur-

lijk ten diepste ook iets bij jezelf, je wordt zelf 

ook beproefd. Cocos gaat niet alleen om het 

opruimen van je huis maar om echt een 

sfeervol thuis te creëren én te behouden. Ik 

merk dat God ons eigen leven ook aan het 

‘cocossen’, oftewel aan het opruimen is om 

aan ons karakter te werken. Cocossen is echt 

een werkwoord geworden bij ons: niet alleen 

ons huis, maar ook wijzelf en onze bedrijven 

worden gereinigd en geheiligd”, zegt ze 

lachend. “Ik merk daardoor ook dat er wel 

echt geduwd en getrokken wordt aan ons als 

gezin. En dan is de vraag: reageer ik op een 

‘goddelijke ‘manier? Juist op de momenten 

dat je het heel druk hebt, gaat er iets kapot of 

krijg je een lekke band. Of bijvoorbeeld dit”, 

Carianne pakt haar telefoon en laat de gebar-

sten voorkant zien, “zo vond ik mijn telefoon 

vanmorgen op de bank. Daar baal ik natuur-

lijk van! Maar ik wil me er niet door van mijn 

stuk laten brengen. Dus dan haal ik diep 

adem, leg het in Gods handen en denk: da’s 

jammer. Het kost weer tijd, geld en energie 

om te laten repareren, maar het zij zo. Bid, 

blijf in Gods vrede en los het op!”

Cocossen is een werkwoord, dus je moet 

ermee aan de slag. Maar wat is het idee 

erachter? David vertelt: “Cocos staat voor 5 

stappen: ‘cut the crap’, ‘organize your home’, 

‘celebrate and commit’, ‘optimize your home’ 

en ‘stretch your limits’. Onder het motto ‘for a 

fruitful living’ willen we mensen helpen om 

een zinvol en gezond leven te leiden. En dat 

begint met een goede thuisbasis. We willen 

mensen graag helpen met praktische online-

cursussen om meer te genieten van rust, 

ruimte en energie. En dat begint met een 

sfeervol thuis. Het is belangrijk dat je huis een 

plek is waar jij je ook thuis voelt en dat het 

lekker loopt. Voor mensen die op een bepaald 

vlak voelen dat ze bijvoorbeeld te veel dingen 

in huis hebben of te weinig sfeer en dat het 

met elkaar wonen vooral functioneel is, kan 

onze cursus helpen om dat te veranderen. 

Cocos Your Life begint dus met Cocos Your 

Home, maar het gaat ook over Cocos Your 

Health, Cocos Your Money, Cocos Your Love, 

Cocos Your Business, Cocos Your …” 

Diepere laag

Carianne reageert: “Ik werd dus heel enthou-

siast over zijn idee omdat ik de psychologie 

erachter interessant vind. Wat gebeurt er 

wanneer je leven ‘gecocost’ wordt? En wat is 

sfeervol eigenlijk? Dat heeft een diepere laag. 

‘Cocos Your Home’ is een fantastische eerste 

stap. Ook laagdrempelig, want zit je niet lek-

ker in je vel, weet je niet waar je moet begin-

nen, begin gewoon met opruimen, dat kun je 

altijd doen. Begin bij een laatje. Denk in 

kleine stapjes. Ik moest ook zelf een paar 

lagen dieper gaan om bij dat besef te komen: 

waar wil ik nu écht mee bezig zijn? En die 

vraag heeft absoluut invloed op je (gezins)

leven, maar ook júist op je bedrijf!” 

“En het is niet alleen functioneel hè”, vult 

David aan. “Het is vooral ook relationeel. Dat 

je gezinnen helpt om dat ‘fruitful living’ te 

bereiken en een sfeervol thuis te creëren. Het 

begint allemaal met je droom. Waar leef je 

voor? Voor ons is het heel belangrijk dat we 

samen op zoek gaan naar datgene wat God 

wil dat we doen.” 

Cut the crap

Dus alles is volledig op de rit in huize Ros? 

Het ‘cocossen’ gaat hen goed af? Carianne 

begint te lachen. “Je wilt niet weten hoe het 

er hier vanochtend aan toe ging. Ik vond eier-

schillen in de cranberry pot en ik draaide me 

om om tot de ontdekking te komen dat er 

eentje in de gang stond te plassen. Dan ben 

je alleen maar brandjes aan het blussen 

“Dit is maar 

een beetje kruimelwerk”

“Het begint met een goede 

thuisbasis”
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zogezegd. Hoezo ‘cocos your home’?” Ze 

lacht er zelf hard om. 

Een van de eerste stappen van het ‘cocossen’ 

is ‘cut the crap’. Welke ‘rommel’ kennen 

David en Carianne zelf? Carianne: “Ik kom wel 

echt uit een pakhuis. Wij hadden overal spul-

len en er werd nooit wat weggedaan. Logisch, 

want mijn ouders komen uit de tijd van de 

oorlog. Ook zijn ze helaas niet echt een 

geweldige match, dus als je maar genoeg 

spullen hebt, dan hoef je het daar in ieder 

geval niet over te hebben. Hieruit is mijn 

bezit-verslaving ontstaan want ik was dertien 

toen ik begon met mijn uitzet omdat ik 

dacht: als ik maar de juiste spullen heb waar 

ik blij van word, dan krijg ik een goed huwe-

lijk. Dat was onbewust en had ik pas door 

toen ik David ontmoette.”

David: “Bij mij gaat het niet zozeer om spullen 

die ik laat slingeren, maar om de veelge-

hoorde uitspraak: ‘let op je toon’. Ik moet let-

ten op de manier waarop ik dingen vraag of 

zeg. Bij mij thuis werden sommige dingen 

gewoon gesommeerd en niet heel invoelend 

gezegd. Als het gaat om een sfeervol thuis, 

vind ik het van groot belang hoe ik invulling 

geef aan mijn vaderschap. Ik ben dus niet 

iemand die snel rommel maakt, maar bij mij 

gaat het veel meer om de menselijke kant. 

De manier waarop je de dingen zegt en 

doet.”

Geïntegreerd leven

Naast het bedrijf ‘Cocos Your Life’ hebben ze 

ook het bedrijf ‘TotalBalance’ en ‘hun gezin’. 

Carianne: “Het eerste bedrijf dat we hebben, 

zit daar in de zandbak zeg maar. We hebben 

zes kinderen en ik geloof echt dat God ons 

deze kinderen gegeven heeft om daar voor te 

mogen zorgen.  ‘Fruitful living’ heeft alles te 

maken met liefhebben en met een geïnte-

greerd leven. Zoals ik hier zit, zo ben ik in mijn 

consulten, zo ben ik op een podium. Ik kan 

niet ineens een heel ander verhaal gaan hou-

den, dat klopt niet. Geïntegreerd leven begint 

met de vraag: mag God op elk gebied van je 

leven aanwezig zijn? Het is namelijk net zo 

belangrijk of jij de schoenveters van je kinde-

ren aan het strikken bent met veel liefde, 

geduld en aandacht of dat je een of ander 

fantastisch rapport over een fusie aan het 

schrijven bent voor je miljoenenbusiness. Als 

je die twee dingen op gelijke waarde kunt 

schatten – juist ook vanuit het Koninkrijks 

perspectief dat onze grootste opdracht lief-

hebben is – dan gaan er dingen veranderen. 

Dus, ben je echt aanwezig? Als je merkt dat je 

dingen niet kunt loslaten, dan is God no way 

CEO van je bedrijf en van je leven.” 

Afhankelijkheid

“Ik geloof dat God soms toestaat dat je bij-

voorbeeld failliet gaat om echt afhankelijk te 

durven worden van Hem. Ik heb bij David 

gezien hoe belangrijk het is, dat hij zichzelf de 

vraag stelde: durf ik God echt de CEO van 

mijn business te maken of ben ik het zelf 

weer aan het doen? Sta stil bij wie je bent. 

Heel veel ondernemers nemen daar de tijd 

niet voor. Ga na of er nog modder bij je wor-

tels zit, waardoor het Levende Water er niet 

bij kan, zodat je wortelstelsel heel sterk wordt 

en je leeft vanuit de Heilige Geest, om impact 

te maken in de wereld. ‘Cocos Your Life’ is de 

regie nemen over je leven en over je business 

vanuit Góds perspectief. Vanuit 100% over-

gave dus! Jouw business is zo groot als dat jij 

bent. Heel veel ondernemers voelen zich 

klein en moeten dat compenseren. Het 

gevoel van ‘ik val nog een keer door de 

mand’. Als je dat nu bij God of bij je CBMC-

club durft neer te leggen en kwetsbaar durft 

te zijn, dan komt Gods kracht naar voren.”

DAVID EN CARIANNE ROS IN HET KORT

Leeftijd  45 en 43

Thuis  drie dochters en drie zoons

Wonen in  Hattem

Bedrijf  hun gezin, TotalBalance, Cocos Your Life

Vrije tijd  David – tuinieren en zwemmen, Carianne – lezen en wandelen

David was als jonge ondernemer al betrokken bij CBMC en Carianne vanaf haar studententijd. 

“Neem de regie over je leven 

vanuit overgave”
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‘Na mij de zondvloed’, riep madame de 

Pompadour, de maîtresse van koning  

Lodewijk XV van Frankrijk. Als ik er straks  

niet meer ben, zoek het lekker uit. Ik ben er  

niet. Mij niet belluh.

Frankrijk had destijds de slag bij Roßbach in 

1757 rampzalig verloren. ‘Na mij de zondvloed’. 

Madame had wel andere dingen aan haar 

hoofd.

Welke slag dreig jij te verliezen? Ben jij in dubio 

of je voor ‘virtual first’ binnen je onderneming 

gaat kiezen of ga jij juichen bij de office-centric 

aanpak?

Noach ging virtual first werken. Zijn hemelse  

virtuele connectie met God resulteerde in een 

buitengewoon ingewikkelde ‘DIY’ klus aan huis. 

‘Bouw een schip in je achtertuin’, was Gods 

opdracht voor hem. 

Ook hij had kunnen zeggen: ‘na mij de zond-

vloed’. Ik zie niet in wat het nut is van een boot  

in mijn achtertuin. Hij overzag het niet, maar 

God wel. 

Kun jij je hoofd nog boven water houden? Of 

voel je je overweldigd en dreig je te verdrinken  

in je werk, je schuld, schaamte, wanhoop, ver-

moeidheid, vragen en dilemma’s? Overspoelen 

de uitdagingen in je bedrijf en in je leven je 

enorm, sinds de vakantiestoelen weer op zolder 

zijn gelegd?

Delen van Limburg, Duitsland, België en 

Oostenrijk konden niet zeggen ‘na mij de  

zondvloed’. Ze zaten er middenin. 

Als jij niet weet wat je moet kiezen, kies God die 

alles weet.

Zorg dat je verankerd bent in Hem. Timmer niet 

aan de weg, maar timmer eerst aan jouw hemels 

schip, zodat je kunt drijven op de rivier van vrede, 

liefde, vertrouwen en grote wijsheid in alles wat 

je onderneemt.

Après moi

le déluge C
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‘Door het juiste 

fiscale advies 

werd mijn 

investering 

aantrekkelijk’

OPRECHT BETROKKEN

  Accountancy

  Bedrijfsadvisering   HR Services   Fiscale dienstverlening

  M&A - Corporate Finance   Family Office

SCHUITEMAN.COM

Scan de QR code  

en lees meer 

over het schilderij   

SECURITY ADVIESGROEP. MEEDENKERS DIE VERDER GAAN DAN PROJECTEN!

Marconistraat 2 Numansdorp  |  Edvard Munchweg 61 Almere  |  0888 444 000  |  securityadviesgroep.nl

› Risico inventarisatie

› Security by design

› Aanbestedingen

› Implementatie

› Audit en inspectie

› Mystery visit

Maximaal ontzorgd
Laat uw beveiliging voor ú werken, maak 

kennis met onze verrassende aanpak!

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
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Hij remt voor geen meter, stuurt voor geen meter 

en schakelt ook nog eens beroerd. Je kunt rustig 

stellen dat de vijftig jaar oude Land Rover die 

Jetze Lont in zijn bezit heeft, niet lekker rijdt. Hij 

wist het, en toch kocht hij deze opknapper…

“Ik ben helemaal niet handig”, zegt Jetze wan-

neer hij over zijn aanwinst praat. En dat maakt 

het best lastig als je oldtimer duidelijk aan een 

opknapbeurt toe is. “Daarom doe ik het ook nooit 

weer”, glimlacht hij. Na een tijdlang op zoek te 

zijn geweest naar dit type auto, komt Jetze 

erachter dat ze eigenlijk niet te vinden zijn. Totdat 

hem er zomaar op straat eentje voorbijrijdt.  

“Ik ben erachteraan gereden en zei tegen de 

bestuurder: ‘Da’s een mooie auto, zeg! Deze is 

zeker niet te koop?’ De beste man vertelde me 

dat alles voor een goede prijs te koop is. We  

konden een mooie deal maken en sindsdien is  

dit ‘barrel’ van mij.”

Vintagelook

Jetze noemt zijn Land Rover een ijsco-auto 

omdat de wagen bedoeld is voor de leuke, korte 

plezierritjes. Maar voor het zover is moet er nog 

een hoop aan worden opgeknapt. “Ik besteed 

gemiddeld twee uurtjes in de week aan het  

verwijderen van roest en het opschuren ervan. 

Daarna spuit ik het geheel weer netjes in de 

goede kleur. Maar het moet niet te strak worden; 

het mag best een beetje vintage blijven.” 

Het lekker in je eentje prutsen aan de auto – een 

muziekje erbij – geeft Jetze een gevoel van vrij-

heid. Hij kan op zulke momenten zijn gedachten 

laten gaan en ongestoord nadenken. Daarbij 

komt dat het mooi maken van de auto hem een 

stukje voldoening geeft. “Maar daar moet je wel 

geduld voor hebben.”

Uitersten

Bij Jetze is het vaak het ene uiterste of het andere 

uiterste. Daarom is het voor hem ook niet vreemd 

om, naast deze oldtimer, een Tesla te rijden. Toen 

de Tesla op de markt kwam, kon hij niet wachten 

om deze elektrische auto aan te schaffen. “Naast 

dat het een duurzame auto is, is de Tesla ook 

innovatief. Het bedrijf loopt daarin voor op de 

gevestigde orde.” En dat past prima bij zijn eigen 

levensstijl. Ook binnen Lont, waar Jetze eigenaar 

van is, staat duurzaamheid hoog in het vaandel. 

Zelfs het huis waar Jetze in woont, moest eraan 

geloven: ondanks dat het een rijksmonument is, 

lukte ‘t hem om het in huis zonder gasaansluiting 

te doen. Duurzaamheid en innovatie, daar gaat 

Jetze voor. En dat de uitstoot van zo’n oude Land 

Rover wel wat hoog is? “Ik heb nog nooit getankt, 

dus dat valt wel mee”, grapt hij.

Zelf de slingers ophangen

“Je zult er in dit leven zelf wat van moeten maken. 

Mijn vader leerde mij deze les. Gaandeweg heb  

ik geleerd om meer ín het moment te leven en  

de verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Dus of 

het nu gaat om je werk, thuis of tijdens je vakan-

tie: maak er wat moois van!” En dat mooi maken 

doet Jetze onder andere met zijn vijftig jaar oude 

Land Rover, leuk toch! 

JETZE LONT (40) IN HET KORT 

Thuis  Getrouwd met Anyke. Samen hebben ze 4 kinderen

Woonplaats Sint Annaparochie

Werk Directeur van Bouwbedrijf Lont

Motto Je zult er in dit leven zelf wat van moeten maken! 

 Land Rover: een leuke hobby?!
 WAT  D O E T  E E N  O N D E R N E M E R  I N  Z I J N  V R I J E  T I J D  –  J E T Z E  L O N T

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG

 15

 14

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
1



10 JAAR 

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

Zonnepanelen: 
zó geregeld!
Een zonnepaneleninstallatie is een van de makkelijkste  

en meest rendabele investeringen, in het bijzonder voor  

ondernemers, op de zaak en voor thuis. Wilt u hier meer  

over weten? Wij zijn u graag van dienst!

Weg met 
de adviseurs!  
Het beroep van consultant of adviseur is gewild en wordt veel geambieerd. 

Met een traineeship start je carrière en binnen enkele jaren groei je door 

naar seniorconsultant. U weet ongetwijfeld een aantal van de vele 

soorten adviseurs te noemen. 

PIETER VAN DER KWAAK RA  |  LANSIGT ACCOUNTANTS

Een adviseur is betrouwbaar, integer, 

deskundig et cetera, et cetera. 

Nederland schijnt na de Verenigde 

Staten de meeste adviseurs te heb-

ben. Denk nog maar eens aan een 

ouderwetse netwerkborrel en her-

inner u hoeveel adviseurs er daar 

rondlopen. Wellicht bent u zelf  

wel adviseur!

Er zijn heel veel boeken geschreven 

over hoe je het vak van adviseur kunt 

uitoefenen. Hoe je van meerwaarde 

voor je klant kan zijn. Denk aan de 

accountant die niet alleen een jaar-

rekening samenstelt of controleert, 

maar ook helpt bij investeringsbeslis-

singen, bedrijfsopvolging en fiscale 

vraagstukken.

Er zijn zo veel adviseurs dat er zelfs 

boeken zijn die beschrijven hoe je 

zonder adviseurs door het leven kunt. 

Maar ja, is dat realistisch? U kunt toch 

niet alles zelf doen en u hebt toch 

ook niet overal verstand van? Het is 

toch fijn om met een adviseur te 

kunnen sparren en klankborden?

Als we er even vanuit gaan dat die 

adviseur al die managementboeken 

met het onderwerp ’Hoe word ik een 

goede adviseur‘ heeft gelezen, dan is 

de vraag die u uzelf kunt stellen: ‘Hoe 

word ik een goede klant?’ Want de 

verwachting van de adviseur en de 

verwachting van de klant lopen vaak 

uiteen.

Er zijn grofweg drie rollen die de 

adviseur bij u kan innemen:

1. Uw adviseur is de expert en die  

verkoopt aan u diens kennis van en 

ervaring met een specifiek vraag-

stuk. U bent afhankelijk van deze 

persoon en u vaart op diens advies.

2. Uw adviseur is een sparringpartner 

en u deelt uw vraagstukken met 

deze persoon en samen met de 

adviseur komt u tot een goede 

oplossing.

3. Uw adviseur is de uitvoerder. Deze 

kan een bepaald iets nu eenmaal 

sneller, beter of handiger dan u  

en u huurt de adviseur om de klus 

te klaren. U geeft een directe 

opdracht.

Het is belangrijk dat u zich bij het 

geven van een opdracht aan de  

adviseur afvraagt welke rol de advi-

seur bij u vervult. Is die de ‘trusted 

advisor’ of moet diegene gewoon 

doen wat er gezegd wordt? Dan is 

het vervolgens ook goed om aan de 

adviseur te vragen hoe die diens rol 

ziet. 

Het zal me niet verbazen als dan zou 

blijken dat u nog wat te bespreken 

hebt…

“...de verwachting 

van de adviseur en de 

verwachting van de klant 

lopen vaak uiteen.”

naaste zĳ n voor mensen in nood. 

naaste zĳ n voor mensen in nood. 

T +31 (0)342 420554   E  info@stichtinghoe.nl   

naaste zĳ n voor mensen in nood. 

T +31 (0)342 420554   E  info@stichtinghoe.nl   I  stichtinghoe.nl

naaste zĳ n voor mensen in nood. 

stichtinghoe.nl

naaste zĳ n voor mensen in nood. 

Maak u hard voor Oost-Europa! 

stichtinghoe.nl/hartvooroosteuropa 

of scan de QR

naaste zĳ n voor mensen in nood. NL84 INGB 0000 0088 87 

o.v.v. ‘Hart voor Oost-Europa UIT07’ 

t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld

naaste zĳ n voor mensen in nood. 

naaste zĳ n voor mensen in nood. 

Ik heb hart voor Oost-Europa, u ook?

CBMC
relatie

toertocht
UTRECHTSE HEUVELRUG

18 september

Schrijf je nu in

Kijk op 
cbmc.nl/evenementen
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In 1975 start H.C. Hoekert met een kwekerij en 

een tuincentrum. Boomkwekerij Hoekert BV 

verhuist in 1986 naar de huidige locatie in 

Wezep. Het familiebedrijf richt zich vanaf dan 

niet langer op de particuliere handel, maar op 

de toeleveranciers zoals tuincentra, bouwmark-

ten en grootwinkelbedrijven. Sinds het jaar 

2000 prijkt er op de gevel van het gebouw nog 

een naam: Eden’s Creations. Dit nieuwe bedrijf 

onder hetzelfde dak richt zich op het veredelen 

van tuinplanten. Het familiebedrijf heeft op dit 

moment een bedrijfsoppervlak van 17 hectare. 

Alle neuzen in dezelfde richting

Bert Rietberg (op de foto) behoort tot de lijn 

van de tweede generatie eigenaren. Hij werkt 

samen met drie zwagers en een neef in het 

bedrijf en merkt dat het met de interne 

communicatie wel beter zou kunnen. Bert: “In 

elk familiebedrijf speelt wel iets; het gaat nooit 

allemaal van een leien dakje. Ik kreeg het 

gevoel dat het goed zou zijn om externe hulp in 

te schakelen om ons te helpen om alle neuzen 

weer in dezelfde richting te krijgen. Ook binnen 

het bedrijf heb je mensen die binnenvetters 

zijn, anderen weten juist heel makkelijk te ver-

woorden wat ze willen en waar hun ambities 

liggen. Maar juist in familiebedrijven kunnen 

oud zeer, onuitgesproken wensen of jaloezie  

op de loer liggen. Eén ding is zeker: wanneer er 

niet of slecht gecommuniceerd wordt, raken 

voordat je het weet de familierelaties overhoop. 

Met alle gevolgen van dien.”

Bert benaderde ProMissie om ze hierbij te hel-

pen. Inmiddels heeft ProMissie ook het opvolg-

proces van de twee zonen van Bert – de derde 

generatie – begeleid.

Meerzijdige partijdigheid

ProMissie richt zich op het begeleiden van 

familiebedrijven op het gebied van bedrijfsover-

dracht, ondernemersadvies en waardebepaling 

en werkt bij voorkeur vanuit een meerzijdig 

partijdig perspectief. Jolanda Oosterom is vijf 

jaar geleden aangesloten bij ProMissie als senior- 

adviseur: “Wij begeleiden familiebedrijven op 

cruciale momenten en ‘reizen’ mee met het 

bedrijf en de familie. Daarin combineren we 

vakbekwaamheid (kwaliteit) met persoonlijke 

ervaring.” Jolanda benadrukt dat ProMissie 

steeds werkt vanuit de drie systemen die met 

elkaar de dynamiek van het familiebedrijf 

bepalen: het eigendoms-, bedrijfs- en familie-

systeem. Volgens dit ‘driecirkelmodel’ wordt er 

gekeken naar de typische sterktes van het 

familiebedrijf en naar de specifieke kenmerken 

en uitdagingen. De uitkomsten van de 

gesprekken met alle betrokkenen kunnen als 

onderlinge afspraken en spelregels worden 

vastgelegd in een familiestatuut. Jolanda: “Het 

vastleggen zorgt voor meer eenheid in de  

familie en voorkomt twijfel, onrust en conflict.”

In de praktijk

Het is mooi om op papier te zien hoe processen 

binnen een familiebedrijf kunnen verlopen. 

Toch kan het in de praktijk anders zijn, of 

anders voelen. Bert is hier eerlijk in: “Ik ben blij 

dat we een externe partij hebben aangetrok-

ken om ons bij deze processen te begeleiden. 

Daarin is het heel belangrijk dat je met elkaar 

afspreekt om vertrouwen te hebben in de  

professionaliteit van, in dit geval, ProMissie. 

Daar valt of staat alles mee. Uiteindelijk zoeken 

we met z’n allen naar een koers waar iedereen 

zich in kan vinden. Het kan namelijk ook 

zomaar gebeuren dat iemand zichzelf in een 

bepaalde rol ziet waarin hij of zij niet op de 

juiste plek zou komen te zitten. Het is de kunst 

van ProMissie om mensen inzicht te geven en 

daarover met de betreffende persoon in 

gesprek te gaan, met als doel om samen op 

zoek te gaan naar de juiste positie binnen het 

familiebedrijf. En dat lukt eigenlijk altijd.”

Het ‘zwarte gat’

Nu de overdracht naar de twee zonen van Bert 

achter de rug is merkt hij hoe het voelt om 

‘afgescheurd’ te zijn van het familiebedrijf.  

Bert: “Al jaren ben ik naast mijn werk betrokken 

bij evangelisatiewerk en het geven van 

Bijbelstudies, dit is mijn passie, een waardevolle 

bediening voor de komende fase in mijn leven. 

Door deze invulling viel ik niet in een ‘zwart gat’.  

Maar als je jarenlang je ziel en zaligheid in het 

bedrijf hebt gelegd en met alle verantwoorde-

lijkheden als eigenaar hebt gedeald, ga je altijd 

door een soort rouwproces. Gelukkig is ook hier 

binnen ProMissie aandacht voor. Het proces 

van de overdracht eindigt namelijk niet bij de 

‘sleuteloverdracht’, misschien begint het dan 

pas…”

Goede 
communicatie
is de sleutel 
tot succes

IN ELK FAMILIEBEDRIJF 

SPEELT WEL IETS; HET GAAT 

NOOIT ALLEEN MAAR VAN  

EEN LEIEN DAKJE. JALOEZIE, 

ONUITGESPROKEN WENSEN, 

GEVOELENS EN OUD ZEER 

SPELEN EEN ROL IN DE  

COMMUNICATIE – ALS DIE ER 
AL IS – EN KUNNEN ERVOOR 
ZORGEN DAT DE FAMILIE-
RELATIES OP HET SPEL 

KOMEN TE STAAN... 

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG

Dit is een drieluik waarbij we ProMissie onder  de loep nemen. De volgende keer kijken we naar 
een succesvolle overdracht en hoe God door generaties heen werkt.
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Er is veel onrust in de wereld. Stijgende grond-

stofprijzen, lockdowns, vertragingen in supply 

chains, overstromingen, zelfs in ons land. Dat 

kan ons onrustig, angstig en bezorgd maken. 

We weten niet alles en het is soms moeilijk om 

te weten wat de volgende stappen zijn. We zul-

len als bestuurders en ondernemers allemaal 

dagen van enthousiasme en dagen van (grote) 

zorgen hebben gekend, evenals dagen van  

verdriet en dagen van vreugde. Maar weet, er is 

een hulpmiddel, dat hopelijk ook voor jou een 

bijzondere plaats inneemt: het Woord van God. 

Het Boek der boeken is onze steun en toever-

laat. 

 

God is altijd sterker en heeft alles in Zijn hand. 

Efeze 3:20 zegt dat God onze sterkte is: ‘Hem nu 

die bij machte is te doen ver boven alles wat wij 

bidden of denken, overeenkomstig de kracht 

die in ons is.’ 

 

Als de Bijbel zegt ‘ver boven alles’, dan bedoelt 

de Bijbel ver boven alles! God heeft alles in Zijn 

hand en staat boven alles. Dit doet Hij ‘overeen-

komstig de kracht die in ons is, dat betekent 

door de kracht die in ons woont. In ons woont 

God met extreme kracht, die veel meer wil en 

kan dan dat wij met ons verstand kunnen  

vragen en/of begrijpen. 

Dus sta op en schitter. Werk samen met je 

Vader en maak het verschil in onze cultuur en 

tijd. Wees een hersteller. Lees de tijd en begrijp 

hoe God aan het bouwen is aan Zijn Koninkrijk. 

Maak het verschil in je huwelijk, het gezin,  

de Gemeente, de gemeenschap, in je onder-

neming en bouw zoals God het bedoeld heeft. 

Weer bederf en voeg smaak toe aan deze 

wereld. Door Zijn liefde, goedheid en wijsheid 

zichtbaar te maken aan de mensen om ons 

heen, zodat meer mensen Hem zullen verheer-

lijken en velen zullen getuigen van Zijn genade. 

 

Wees enthousiast. De Bijbel zegt dat we meer 

zijn dan overwinnaars (Rom. 8). Hij die in ons is, 

is meer dan hij die in de wereld is. De vreugde 

van de Here is je kracht. Al ga je door een dal 

van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want  

de Here Here is mijn kracht. Dit betekent niet  

dat alles top is en dat we altijd bovenop een  

bergtop leven. Maar het betekent wel dat we 

door alles heen sterker kunnen worden. Het 

evangelie is zo krachtig, het is het goede  

nieuws, het is een bevrijdende boodschap. 

Jezus U bent fantastisch, U bent geweldig. Wat 

U heeft gedaan is zo kostbaar. 

Jezus heeft miljoenen mensen aangeraakt,  

op zijn kop gezet. Dit is voor ons beschikbaar. 

Overal waar Hij ging zei Hij: “Breng het Konink-

rijk van God.” Het is tot ons gekomen. Er zit een 

kracht in opstaan. Aan opstaan is zegen, bevrij-

ding en kracht verbonden. 

 

Soms moeten we meerdere malen opstaan. 

God zei tegen Elia: ‘Sta op en eet. Elia stond op, 

en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, 

gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en 

veertig nachten door de woestijn’ (1 Kon. 19:7-8).  

Hij kreeg zoveel kracht, dat hij 40 dagen en 40 

nachten een reis ging maken naar de berg 

Horeb. Dus bestuurder, ondernemers, sta op  

en eet! Eet van wat de Heer je geeft. 

 

De berg Horeb is de plaats waar Mozes werd 

geroepen, zijn ogen werden geopend. De plek 

waar Mozes het gezicht van de brandende 

braamstruik zag. Ook wordt deze berg meestal 

aangewezen als de plaats waar Mozes en de 

Israelieten de wet van God bekend werd 

gemaakt. 

 

Er kunnen omstandigheden zijn, zorgen zijn, 

woorden zijn van anderen, onzekerheid, waar-

door je niet meer op de weg van de bestem-

ming van de Heer leeft. Sta op en eet, laat je 

niet terneerdrukken. Hou vast aan wat God 

heeft gezegd.

 

Het Woord brengt het wonderbaarlijke voort. 

Houd het dicht tegen je hart. We zijn zonen en 

dochters van God (Gal. 3:26), koningen en pries-

ters van God (Petr. 2:9). Hij geeft ons identiteit, 

autoriteit en kracht. Jezus zit aan de rechter-

hand van God, maar is door de Heilige Geest en 

zijn Woord dichtbij. Hij is bij ons, om samen met 

ons te werken om Gods orde te herstellen. 

 

Hopelijk zijn jullie weer uitgerust door de  

vakantieperiode en aangevuurd door de Geest. 

Sta op en breng herstel, wees een hersteller in 

jouw omgeving!

TEKST: TIEMEN VAN DIJK

 Herstellers, sta op en schitter!
 Jezus houdt van je. Neem Hem aan als je Heer. Geef je leven over aan Jezus, dit is de beste keuze van je leven. 

Hij die in ons is, is meer 

dan hij die in de wereld is. 

 21

 20

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
1

CBMC BUSINESS CONTACT HERFST 2021



Ontmoet 
God in de 
caravan

HIJ IS WARS VAN BIJBELTEKSTEN ALS ZE NIET GEWOON   

IN JIP-EN-JANNEKE-TAAL UITGELEGD KUNNEN WORDEN. 
ZODRA ER EEN AL TE THEOLOGISCH SAUSJE OVERHEEN 

GEGOTEN WORDT, IS HET GEWOON NIET AAN HEM BESTEED. 

MAAR HIJ KEERDE OOIT WEL IEDERE MAAND TERUG NAAR 

EEN CARAVAN OM DAAR EEN DAG ALLEEN MET GOD DOOR 

TE BRENGEN. 

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN  |  FOTO’S: MAAIKE APPELS
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al wandelend leuke gesprekken en krijgt 

nieuwe inzichten. 

Leendert is mee gaan wandelen om nieuwe 

contacten op te doen. “Ik ken veel mensen 

uit de voetbalwereld. Die kom je elke keer 

weer tegen, maar ik wilde juist andere men-

sen ontmoeten.” En zo komt deze voetballief-

hebber in contact met mensen die God op 

de middenstip hebben staan. 

Zonder oordeel

En ook al heeft hij graag een mening over 

het spel van het Nederlands elftal of de tac-

tieken van de Zeeuwse clubs, verder oordeelt 

hij liever niet. Daarom heeft hij net zo veel 

respect voor mensen die anders of niet gelo-

ven. Ergens snapt hij ook wel dat anderen 

anders kiezen. “Dat je rationeel denkt: die 

wereld daarboven is er toch niet. Denk aan 

mensen die tegenslag op tegenslag te ver-

duren krijgen.” Maar Leendert zijn persoon-

lijk geloof is sterk als betonwapening, ook al 

is hij thuis de enige die actief belijdt. “Mijn 

vrouw gaat weleens mee naar de kerk, maar 

volgens mij bidt ze niet. Mijn kinderen willen 

er niets mee te maken hebben.” Jammer 

vindt hij dat, maar verdrietig is hij er niet om. 

“Dan zou ik er weer iets van vinden. Nee, ik 

leg dat bij Hem neer. Ik kan alleen maar het 

voorbeeld geven. Wij kunnen prima met 

elkaar leven.” 

Hoe was het?

Het is mooi als je geloof samen kunt beleven. 

Nu dat thuis ontbreekt, betekent dat niet dat 

ook de belangstelling ontbreekt voor hoe hij 

zijn geloof beleeft. “Als ze weten dat ik 

ergens geweest ben, vragen ze altijd: ‘Was 

het leuk, hoe was de spreker?’ Zoals je na het 

voetbal vraagt: ‘Hoe was het daar?’” 

Caravandag

Voor Leendert zit geloven in muziek, in plaat-

jes, in praten met God. “Ik zit veel in de auto 

en heb dan alle tijd om contact te zoeken 

met God.” Dat contact zoeken deed hij 

Was het zijn midlifecrisis die Leendert 

Geelhoed terugdreef in de handen van zijn 

Hemelse Vader? Wie zal het zeggen. Feit is 

dat hij rond zijn vijftigste zijn voetbaltrainers-

schoenen aan de wilgen hing en ging 

nadenken: wat wil ik nu? “Wil ik fietsen, wil ik 

een andere baan, wil ik een andere relatie? 

Het geloof kwam steeds weer bovendrijven. 

Toen dacht ik: ik moet dat onderzoeken.” 

Gemiddelde kerkganger

Het geloof was niet nieuw. Van kleins af aan 

ging hij mee naar de kerk, naar de zondags-

school en later naar catechisatie. Als puber 

werd geloven wel wat ingewikkelder en in de 

bouwwereld waarin hij belandde, was gelo-

ven ook niet echt gemeengoed. “Ik ging naar 

de kerk met Kerst, Pasen en bij bijzondere 

gebeurtenissen.” Hij was, zoals hij dat zelf 

omschrijft, een gebruikelijke kerkganger. 

Gelovig op hoogtijdagen.

Van Alpha naar Alpha-Business

Na zijn keuze om zich in het geloof te verdie-

pen, pakt hij het kerkbezoek weer op en 

volgt een Alpha-cursus in de buurt. “Tijdens 

een Alpha-avond zei iemand, een leiding-

gevende: Ik zou graag Alpha-Business willen. 

Nou, zei ik, zou je daar dan niet iets aan gaan 

doen? Die man heeft dat opgepakt, hij had 

de droom en heeft daar handen en voeten 

aan gegeven.” Nu leidt Leendert deze CBMC-

club in Zeeland. “Toch zo’n 20 mensen.” Ze 

komen een aantal keer per jaar samen voor 

een open bijeenkomst en daarnaast zijn er 

nog genoeg momenten voor de Alpha-

Business. “Dit is een mooie weg samen met 

God.” 

Je kunt je geloof door je hele bedrijfsvoering 

heen laten sijpelen of, meer zoals Leendert 

doet, je geloof voorleven. “Als iemand ernaar 

vraagt, dan kan ik een verhaaltje vertellen.” 

En dat verhaaltje vertelt de ander dat het 

geloof hem rust geeft. “Al zit je nog zo in de 

penarie, heb je de grootste ruzie met je 

vrouw en kinderen, er is altijd Iemand naar 

wie je toe kunt. Zonder lijkt het me heel een-

zaam.” 

Hij wijst de weg

Voor Leendert is geloven eigenlijk heel 

logisch. Niet stug, zoals de Zeeuwen. En niet 

in beton gegoten, zoals de betonwapening 

waar hij in zit. “Ik geloof in God, mijn leiding. 

Moeilijker is-ie niet. Je neemt weleens de ver-

keerde afslag. Maar als je verkeerd gaat, kun 

je erop vertrouwen dat God je weer op het 

goede pad brengt.” Maar welk pad God voor 

hem in petto heeft: “Ik heb geen idee wat Hij 

met me wil.” Daar lijkt Leendert niet wakker 

van te liggen. Ook niet wanneer de omstan-

digheden weleens lastig zijn. “Je wordt 

gestuurd onderweg en als dat dan de bedoe-

ling is, dan ga ik daarmee aan de slag.” 

’t Is wel bijzonder

En als er dan van die gebeurtenissen zijn die 

door God gestuurd zijn, dan hoeft er niet zo’n 

predicaat op als ‘wonder’, of ‘duidelijk het werk 

van Gods hand’. Dan zeg je tegen elkaar: “‘t Is 

wel bijzonder hè, dat dat op mijn pad komt.” 

Klinkt misschien twijfelachtig, maar dat is het 

voor Leendert niet. Het is eerder nuchter, pre-

cies de manier zoals hij het geloof graag bena-

dert. Van hem mag het allemaal gewoon sim-

pel uitgelegd en praktisch toepasbaar worden 

gemaakt. Bij een al te theologische uitleg 

haakt hij af. “Dan zou ik de dienst uit lopen, het 

komt toch niet binnen.” 

Beachboys

Hij vult zijn verhaal regelmatig aan met de 

woorden: “Maar ik ben niet zo van de tek-

sten.” Toch zorgt hij er wel voor dat hij men-

sen om zich heen verzamelt die meer met 

die teksten hebben. Met de ‘Beachboys’ wan-

delt hij bijvoorbeeld zo’n vier keer per jaar 

langs de Zeeuwse kust met een tekst waar-

over ze zojuist gehoord hebben. Die wande-

lingen vindt hij bijzonder waardevol. Hij voert 

“... er is altijd Iemand

naar wie je toe kunt.”

“Mijn vrouw gaat weleens 

mee naar de kerk”
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Een onvergetelijke 
ontdekkings reis maak 
je in Missie & Media 
in Barneveld!

Reserveer tickets op 
twr.nl/missie-media

Boek je tickets!

Laat het Evangelie overal horen!

Wij zijn een accountantskantoor dat het traditionele 
denken graag doorbreekt. Wij willen samen met u 
ondernemen en de drijvende kracht zijn achter uw 
ambities. Door naast u te staan en u te prikkelen, te 
inspireren en te stimuleren in uw ondernemerschap. 
Zin om scherp en toekomstgericht te sparren? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Springlevend 
ondernemerschap 
in een nieuwe 
dynamiekdynamiek

www.lansigt.nl

Samen ambitie aanjagen

eerder op een meer structurele basis. Iedere 

maand ging hij een dag naar de camping, 

gewoon een werkdag van 8.00 tot 17.00 uur, 

om daar samen te zijn met God. In alle rust, 

want niemand wist waar hij was. Zelfs zijn 

vrouw niet. “Opgesloten met God, alle tijd 

voor elkaar. Dan ging ik ’s ochtends schrijven, 

over alles: mijn vrouw, kinderen, vrienden, 

familie, bedrijf … Wat speelt er nu? En dan 

kwam er een rode draad. Daarna maakte ik 

een wandeltocht in de natuur om vervolgens 

al mijn gedachten op te schrijven. Ik denk 

dat je dat wel Gods stem verstaan kan noe-

men.” 

Wederopbouw zonder caravan

Die dagen kostten hem wel veel energie. “Je 

worstelingen onder ogen komen en keuzes 

maken - je moet dat wel echt een jaar doen, 

want dan pas is alles gefilterd.” Zaken waar 

hij wat mee moest, kwamen steeds terug. 

Zaken die toch onbelangrijk bleken, verdwe-

nen naar de achtergrond. Jaren hield hij deze 

dagen in ere, totdat zijn bedrijf failliet ging. 

Vanaf dat moment ging al zijn tijd zitten in 

de wederopbouw. Inmiddels staat het bedrijf 

weer als een huis, maar de caravandagen zijn 

niet meer teruggekomen. “Dat zou ik toch 

wel weer willen oppakken”, mijmert 

Leendert tot besluit. 

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       •       BOUWLOGISTIEK       •       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL

LEENDERT IN HET KORT

Naam Leendert Geelhoed

Woonplaats Kamperland

Thuis Vrouw en twee volwassen kinderen

Werk Directeur bij Geelhoed betonwapening

Motto Laat iedereen zijn gekregen talenten ontdekken 
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Ontspannen leunt hij achterover in zijn houten tuinstoel. 

Zonnebril op, aansteker in de aanslag voor wanneer hij 

zijn sigaar wil aansteken. Op de tafel voor hem liggen 

een Bijbel en zijn eigen dagboek. Frank Adema zit klaar 

om te vertellen over het kantelpunt in zijn leven. 

Burn-out

“Ik werkte als sales- en marketingdirecteur bij Océ/

Canon…” Hij maakt in zijn carrière wel even een uitstap 

naar groene daken en groene gevels als commercieel 

directeur van Europa, maar de printercultuur past hem 

beter; dus zoekt Frank zijn oude vakgebied weer op en 

wordt hij salesdirecteur. “En toen kreeg ik een burn-out.”

Naast de enorme woede die hij toen voelde, twijfelde 

Frank aan alles en besloot erachter te komen ‘waar de 

schoen wringt’. Hij neemt daarvoor maar liefst drie coa-

ches in de arm. Eén voor de fysieke component, “want ik 

had mezelf over de kop gewerkt, c’est ça.”; een coach op 

het gebied van loopbaanbegeleiding én hij gaat met 

nog een coach op geestelijk onderzoek uit. “Óf er 

bestaat een God óf niet. En dan aanvaard ik ook de  

consequenties daarvan. Ik dacht wel dat ik een relatie 

had, maar twijfelde aan alles. Ik heb zelf vier kids; zo  

zou ik nooit met mijn kinderen omgaan.” 

Eerst bidden

Het is niet zo dat de Frank van vóór de burn-out God 

niet kende en zijn besluiten alleen nam. Hij betrok God 

overal bij. “Maar ik zag God als de grote regisseur van 

mijn leven en niet als mijn vader.” Hij legt ook uit wat hij 

daarmee bedoelt. “Ik bereidde het werk voor - ík was 

toch de professional? - en dán legde ik het voor aan God. 

Maar dat is natuurlijk de wereld op zijn kop.” Eerst bid-

den, dan werken - dat is hoe het zou moeten zijn, weet 

hij nu. Het valt hem op dat veel ondernemers en leiding-

gevenden te druk zijn met hun werk om te bidden in 

een gebedsgroep, bijvoorbeeld bij CBMC. “Gods wegen 

zijn in onze ogen vaak krom; zelf deed ik het ook 

andersom.” Nu typeert hij dat als lauw. 

“Wij leven niet voor onszelf. We hebben allemaal een 

opdracht gekregen, dat staat in Efeze 4:1-4. De kunst is 

om te ontdekken wat die inhoudt.” In de gebrokenheid 

leer je je roeping kennen, is Franks ervaring. “Je moet 

eerst lijden; een burn-out bijvoorbeeld, sterven aan 

jezelf, je ego. Maar ook weer opstanding, verrijzenis! 

Zoals in dat liedje – Anthem – van Leonard Cohen: 

‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets 

in’.” 

Frank leerde God dan ook kennen als zijn Vader en 

leerde open te staan voor de briljante timing van de 

Geest. “Dat wij denken vanuit onze plannen, vanuit onze 

timing? Forget it.” 

KvK-inschrijving

Na een maand of vier thuis startte hij zijn afgebakende 

re-integratieopdracht. “Ik ging een go-to-marketplan 

schrijven voor een nieuw inkjetsysteem in de grafische 

markt.” Niet lang daarna werkt hij weer op zijn eigen 

positie en mag dan dat plan uitvoeren. Hij besluit om dit 

als ondernemer aan te vliegen, door dealer van zijn 

werkgever te worden. De inkt van de KvK-inschrijving is 

nog maar net droog, als corona uitbreekt … “Ik kon geen 

klant bezoeken…” 

Stiltetraining

Tijdens zijn gedwongen rust krijgt Mirjam van der Vegt 

Frank op haar hart. Ze belt hem op en zegt dat hij haar 

stiltetraining moet volgen. “Magnifiek”, zo ervaart Frank 

even later. “In de stilte kom je dichter bij je identiteit, wie 

je werkelijk bent. Via Lectio Divina, goddelijke of heilige 

lezing.” Hij laat de woorden spreken. “Stil zijn, opmerk-

zaam, gedachten niet wegdrukken, maar Gods stem 

daardoorheen horen”, ziet hij achteraf. In die stilte leert 

hij Jezus kennen als broer en als degene die je mag 

navolgen. 

Uw wegen

Waarom God hem dan die slechte timing geeft om te 

starten? “Uw wegen zijn gans anders. Anders dan die 

van mij, dus ik moet het loslaten, maar ik snap er geen 

snars van.” En ja, ook al loopt zijn bedrijf nu wel, af en toe 

is Frank nog best boos over die timing. “Je hebt het niet 

in de hand. Maar als je met de Geest loopt, voel je rust 

en gaan dingen op z’n plek vallen in een hoog tempo. 

Een paar maanden later ben je het weer kwijt en kan ik 

maar één ding doen: teruggaan naar die rust en in die 

stilte weer connected proberen te raken … en dan nog 

steeds niet alles begrijpen ...” 

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

VAN GOD ALS REGISSEUR NAAR  

GOD ALS VADER. HET GODSBEELD  

VAN FRANK ADEMA VERANDERDE  

COMPLEET TIJDENS ZIJN BURN-OUT. 
MAAR DAARVOOR SLEEPTE HIJ GOD 

WEL EERST NAAR HET BEKLAAGDEN-
BANKJE. WANT WELKE VADER STORT 

ZIJN EIGEN KINDEREN NOU  

IN HET ONGELUK? 

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN

G E T U I G E N I S

There 
is a crack

in everything 
(That’s how the light gets in)
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www.visscher-caravelle.com 

Soms kan dat heel ver gaan 

en bijna onrealistisch lijken. 

Misschien kan ik dit met een 

voorbeeld verduidelijken. Een 

potentiële klant belt mij op  

en we maken een afspraak. 

Op de dag van de afspraak 

besprak ik de zaak met de 

Here God in mijn stille tijd. Ik 

was onrustig. Bij het lezen in 

de Bijbel lichtte Spreuken 10 

vers 10 als het ware op. De 

NBG vertaling zegt het zo: 

‘Wie met zijn ogen knipt,  

veroorzaakt smart.’ Deze tekst 

zal niet in alle gevallen van 

toepassing zijn, maar in dit 

geval wel.

De man vertelde hele verha-

len, maar op integriteit kon ik 

hem niet betrappen.

Wel werd mij heel veel duide-

lijk: onophoudelijk knipperde 

hij met zijn ogen, om moe van 

te worden!

Als uitkomst van het gesprek 

heb ik maar een forse voor-

schot nota verstuurd, waar-

door het ook bij dit gesprek is 

gebleven.

Een ander ‘briljantje’ is 

Spreuken 10 vers 22. Deze 

tekst had mijn Evelien op  

een bord geschilderd en aan 

mij en mijn compagnons 

gegeven toen wij de zaak 

overnamen: ‘De zegen des 

Heren, die maakt rijk, zwoe-

gen voegt er niets aan toe.’

Iedereen krijgt met lastige 

zaken te maken en die zijn mij 

ook niet bespaard gebleven.

Je kunt zo teleurgesteld in 

mensen worden dat je er  

voor op moet passen dat je  

er cynisch onder kunt worden 

(en waarschijnlijk anderen 

van mij). 

In zo’n geval is het raadzaam 

om de zegen van de Here te 

zoeken in plaats van genoeg-

doening van mensen!

Zoals ik al heb aangegeven 

staat het boek Spreuken bol 

van wijsheid. Wijsheid heb je 

nooit alleen. Ik heb het voor-

recht gehad om wijze men-

sen te ontmoeten. Mijn voor-

nemen voor zo’n ontmoeting 

is nog altijd: luister veel en 

laten je woorden weinig zijn!!

Als laatste wil ik jullie een  

gouden handdruk overhan-

digen met de woorden uit 

Spreuken 11 vers 24: ‘Er zijn er 

die uitstrooien en nog meer 

verkrijgen, terwijl anderen 

meer inhouden dan recht is 

en toch gebrek lijden.’

Mijn advies is : probeer dit met 

een oprecht hart naar de Here 

God toe uit en je verbazing zal 

groot zijn!

3 tips van...
HENK MORREN

BARNEVELD

Stationsweg 43

0342 491 028

WWW.WOLLESWINKELHOFMAN.NL

 BEDRIJ F & ORGANISATIE

 PRIVÉ

 BOUW & VASTGOED

 ICT & PRIVACY

NUNSPEET

F.A. Molij nlaan 131
0341 230 580

info@wolleswinkelhofman.nl

Het boek Spreuken 

is al 40 jaar een bron van  

inspiratie voor mij. Ik heb veel 

managementboeken met grote 

interesse gelezen, maar de echt 

leerzame tips uit die boeken 

waren ontleend aan Bijbelse  

principes. De wijsheid die in 

Spreuken beschreven wordt  

is steeds weer verrassend 

en vernieuwend.

Het is beter  
te luisteren 

dan te spreken 

(Spreuken 12:23)

Wandel voor 
Mijn aangezicht 
en wees oprecht 

(Genesis 17:1)

Wie met 
wijzen omgaat 

wordt wijs 

(Spreuken 13:20)

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

POWERED BY

Wat zijn jouw 3 tips? Deel ze met ons via info@cbmc.nl
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Hilde is vijftien jaar oud wanneer ze door een  

brommer wordt aangereden en op haar hoofd 

terecht komt. Vanaf dat moment heeft ze dagelijks 

hoofdpijn, trillingen in het oog en haar denkvermo-

gen houdt ermee op. Aan het leven als topsportster 

en feestbeest komt plotseling een eind. Hilde raakt 

depressief en wordt suïcidaal. 

Op haar 32ste komt er nog een klap bij. Tijdens een 

personeelsuitje botst Hilde met een tuktuk tegen 

een boom. Hilde: “Mijn lichaam was een beetje 

kapot, maar van mijn hoofd was ‘niets’ meer over.”  

Hilde loopt PTSS op en is zichzelf niet meer. “Ik had 

geen keuze en zat op de bodem van de put. Het was 

een kwestie van overleven. Ik heb me er nooit bij 

neer kunnen leggen en ben altijd op zoek gebleven 

naar herstel.”

Kaartjes leggen, dat kon ik!

Voor haar 40ste verjaardag geeft Hilde zichzelf een 

scholing in mediumschap cadeau. Een jarenlange 

droom komt hiermee uit. Hilde: “Het leggen van  

contacten met overleden mensen, daar kan ik wel 

wat mee. Door te mediteren werd bijvoorbeeld de 

trilling in mijn oog even minder en kreeg ik een 

minuutje rust. Maar ook kaartjes leggen en dan  

de boodschap overbrengen, ik kon dat!” 

Elke storm 

verstilt 
door de kracht van Uw stem

TEKST & FOTO: RUTH DE JONG

‘The bravest thing 

I ever did was continuing 

my life when I wanted to die’. 

Deze quote past precies bij 

Hilde Haarman-Leurink. 

Door twee ongelukken kent 

ze periodes van depressie,  

suïcidaliteit en kampt ze  

met PTSS (posttraumatisch 

stresssyndroom).  

Dan doet ze mee aan 

de Alpha-Business en  

verandert haar leven 

compleet…

Om een zakelijke vraag komt Hilde in contact met 

Arri Zwolsman (CBMC’er). Zij stelt dat als Hilde toch 

op zoek was naar spiritualiteit of geloof, de Alpha-

Business wel iets voor haar zou zijn. Hilde: “Wanneer 

ik met Arri in gebed was werd de trilling in mijn 

ogen minder en kreeg ik even rust in mijn hoofd. 

Dus die Alpha-Business? Dat wilde ik wel eens mee-

maken! Maar dan wel aan de hand van Arri.”

God is de bron

Hilde: “Arri is mijn ‘bijles juf ’. De vragen die ik tijdens 

de Alpha-Business niet durfde stellen, stelde ik na 

afloop aan haar. De cursus vond ik eerst eng. Ik 

voelde me de grootste kleuterklungel van iedereen. 

Ik zag veel overlapping met het mediumschap. 

Daarin geef je bijvoorbeeld het woord van de over-

ledene door. In mijn geval zocht ik steun bij mijn 

overleden oma en maatje. Ik kwam erachter dat het 

verschil zit in welke bron je gebruikt. Toen kon ik 

niet langer meer de weg van het mediumschap 

gaan. Dat gaf mij zoveel onbalans en verdriet, dat ik 

opnieuw kort in een zwart gat belande.” Hilde krijgt 

het gevoel dat alles van haar werd afgenomen. Oud 

en vertrouwd werkte niet meer. Toch klimt ze er met 

de Bijbel uit. 

De kracht van Uw stem

Op de momenten dat ze in een zwart dal zit en niet 

kan bidden – niet met woorden – draait Hilde het 

nummer “Jezus overwinnaar” (Opwekking 832).  

Er zit zoveel kracht in die woorden dat elke storm  

in haar verstilt. Dan zijn er tranen van onmacht en 

geluk. Want wat er ook gebeurt, ze heeft haar rust 

gevonden en weet dat je op Gods wegen nooit 

alleen bent; Hij gaat met je mee! Tijdens het week-

end met de Heilige Geest geneest Hilde door gebed 

van genezing van bijna al haar lichamelijke kwalen 

en verdwijnt de pijn uit haar lichaam. Hilde: “Alles is 

op z’n plek gevallen. Ik heb een unieke rust in mijn 

leven die ik niet eerder heb gehad. God geeft mij 

het vertrouwen dat, hoe het ook gaat, ik er niet  

langer alleen voor sta. Ik mag mooie dingen doen 

en de liefde die ik daarin stop doorgeven aan de 

mensen.”

Een droom komt uit

Hilde heeft eind juni 2021 haar kaartenlijn gelan-

ceerd. Daarin maakt ze onder andere kaarten  

waar een bemoedigend woord op staat, of een 

Bijbeltekst. Hilde: “Een droom komt uit. Ik moest dit 

doen en ik snap nu dat het mooie is dat deze kaar-

tenserie precies past bij mijn manier van verkondi-

gen van het evangelie. Ik maak de kaarten met 

liefde, die de mensen vanuit liefde weer naar de 

ander door mogen sturen. Zo maken we samen de 

wereld een stukje mooier.” Hilde heeft haar droom 

uit handen gegeven. De Heer mag nu beslissen. Hij 

zal haar leiden. Misschien wel naar haar andere 

droom: werken in Wenen…
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leiding. We mogen elkaar bemoedigen en 

samen danken en bidden voor een breed scala 

aan dingen die CBMC, maar vaak ook ons per-

soonlijk leven of ‘de wereld’, raken. 

Als ik na de lunch door de financiële zaken heen 

ben, is er vaak nog wel het een en ander waar ik 

me mee bezig kan houden als het gaat om ICT-

achtige zaken. Maar in het kader van ‘CBMC 

ruimt op’ wordt ook het fysieke archief bijge-

werkt. Lees: oude spullen laten vernietigen. 

Of samen met een collega eens kijken naar pro-

cessen die we willen verbeteren of (eindelijk) 

eens beschrijven, zodat een en ander ook over-

draagbaar is.

Zo rond 3 uur in de middag (maar dat kan 

zomaar later worden) wordt het tijd om af te 

ronden en de thuisbasis weer op te zoeken. 

Voor mij is CBMC een mooie omgeving om in  

te werken. Deel zijn van een klein team waarin 

we, naast de stoffelijke dingen die ook gewoon 

gedaan moeten worden, geestelijk worden 

opgebouwd, hoe bijzonder is dat. 

Mijn wekelijkse dinsdag bij CBMC

Die start met een kop koffie en begroeting van 

collega’s. Dan wordt het tijd om een start te 

maken met het beheer van de centjes. Eerst 

maar eens de mutaties van de bank binnen-

halen en die vervolgens verwerken in onze 

administratie. Dan wordt het tijd om eens te  

kijken of er nog debiteuren zijn die moeite  

hebben met de betalingstermijn . Gelukkig 

worden de herinneringen automatisch door ons 

systeem gegenereerd en verzonden. Dus pas in 

derde instantie (na 2 herinneringen) ga ik actie 

ondernemen om te zorgen dat alles alsnog net-

jes betaald gaat worden. Gelukkig is het slechts 

in een beperkt aantal gevallen nodig om er extra 

energie in te steken.

Dan even kijken of er nog facturen verzonden 

moeten worden. Voor de verlenging van lid-

maatschappen en abonnementen gebeurt dat 

automatisch jaarlijks begin januari, maar ook 

startende lidmaatschappen/abonnementen en 

andere diensten die we tegen betaling aanbie-

den moeten natuurlijk gefactureerd worden.  

Als dat gedaan is kijk ik welke betalingen we zelf 

nog moeten doen om te zorgen dat monden 

van collega’s gevoed blijven, leveranciers krijgen 

waar ze recht op hebben en het Ministerie van 

Financiën zich niet rechtstreeks met ons gaat 

bemoeien.

Met enige regelmaat komen collega’s met vra-

gen om informatie uit ons CRM- of financieel 

systeem (die overigens geïntegreerd zijn). Die 

informatie lever ik dan op zodat zij ook verder 

kunnen.

Een mooi moment is onze wekelijkse team-

meeting, waar we naast het bespreken van 

praktische punten ook samen zoeken naar Gods 

Eerst even voorstellen: Ton Veldhuizen,  

geboren in 1957. Getrouwd met Joke, vader 

van twee prachtige kinderen die beiden 

getrouwd zijn. We mogen de opa en oma  

zijn van 4 kleinkinderen in de leeftijd van 12 

tot 2 jaar. Sinds half 2018 ben ik werkzaam  

als vrijwilliger bij CBMC. Ik houd me allereerst 

bezig met de financiën binnen de beweging. 

Daarnaast verzorg ik het onderhoud van ons 

geautomatiseerd systeem (ZOHO-One) en  

het toevoegen van functionaliteiten die ons 

kunnen helpen in ons werk. 

Deze taken passen bij mijn ervaring die ik heb 

opgedaan binnen de Rabobankorganisatie. 

Daar heb ik een aantal jaren leiding mogen 

geven aan financiële administraties van lokale 

Rabobanken. Administratie is ook mijn primaire 

opleidingsachtergrond. Daarna ben ik vele jaren 

werkzaam geweest binnen het ICT-domein  

van de centrale Rabobankorganisatie. Zowel in 

projectverband als in lijnfuncties heb ik me vaak 

beziggehouden met de ontwikkeling en het 

beheer van het CRM-systeem van Rabobank. 

Leuk en handig als die twee dingen uit mijn 

ervaring dan samenkomen in mijn bezigheden 

binnen CBMC. Sinds 2007 heb ik een eigen 

coachpraktijk, ilomarjo coaching & advies  

(www.ilomarjo.nl). De behoefte om meer met 

coaching te doen ontstond door de gesprekken 

die ik regelmatig voerde met de mensen die 

aan mij waren toevertrouwd. Het is voor mij 

altijd belangrijk geweest om mensen op de  

plek te hebben waar ze het best tot hun recht  

kunnen komen. Dan hebben ze de meeste lol  

in hun werk en levert het voor de werkgever 

meestal ook de beste resultaten op. In 2006 ben 

ik daarom begonnen aan een coachopleiding. 

Na afronding daarvan heb ik mijn eigen praktijk 

gestart. Mooi om mensen te helpen om een vol-

gende stap te zetten in hun persoonlijk leven 

en/of in hun werk. Dat geeft veel voldoening.

De dag van...Ton Veldhuizen

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

TON VELDHUIZEN IN HET KORT 

Thuis Getrouwd met Joke, vader van 2 en opa van 4

Woont in Barneveld

Werk Coaching en advies www.ilomarjo.nl 

Vrije tijd fotografie, hardlopen, wandelen

Sinds meer dan 10 jaar betrokken bij een CBMC-team in Voorthuizen. 

Sinds 3 jaar als vrijwilliger op kantoor werkzaam.
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Noord Holland

Teamleiders
Amsterdam 
John Olsen
john@olsen.nl
Asger Frederiksen
asger@sphadvocaten.nl 
Amsterdam (English)
Pieter Alberda  
pieter@peopleprofitplanet.eu
Haarlemmermeer
René Enthoven
rene@enmaco.com
Robert-Jan 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@lamsma-veldstra.nl

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@s-en-r.nl

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

Zuid-Holland Zuid
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
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsma-veldstra.nl
Middelharnis
Karel van Holten
karel@van-holten.com
Papendrecht
Wouter Timmer
wouter@officious.nl
Charles Hofman
charles@hofmanconsulting.nl
Dordrecht
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsma-veldstra.nl
Hoeksche Waard
Andre Minderman
a.minderman@securityadviesgroep.nl 
Dirk Goudswaard
dirkgoudswaard@xs4all.nl

Noord Brabant 

& Limburg

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

Zeeland

Teamleider
Goes
Leendert Geelhoed
leendertgeelhoed@kpnmail.nl

Gelderland Zuid 
Teamleiders
Lunteren 
Maas de Bruin
maasdebruin@solcon.nl
Kootwijkerbroek 
Wout Davelaar 
w.davelaar@davelaaroliehandel.nl
Barneveld 
Roel Slaa
roel@vanmanenbadkamers.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 
Kees Lugten
mclugten@xs4all.nl
Breukelen/Maarssen 
Martin Noordzij
martinus.noordzij@ing.nl
De Bilt 
Piet Hopman
hoptuin216@gmail.com 
Houten 1
Joost de Waal
mail4joost@gmail.com
Houten 2 
Jurjen Procee 
jprocee@krbcommunicatie.nl
Veenendaal 1  
Carel Doornenbal
carel@empas.nl
Veenendaal 2 
Gerard van Barneveld
gvbarneveld@gmail.com
Woerden 
Gunnar Matse
matse@ziggo.nl
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
Terschuur 
Gert van Putten
gvanputten@zonneeifarm.nl
Zwolle
Wim Eikelboom
wimeikelboom@planet.nl

Diversen 

Europartners
Wouter Droppers
wouter.droppers@europartners.org

Contactpunten
lokale teams

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 van den 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@klaas-zijlstra.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
Friesland RTT 5 
Tjerk Nagel
tjerk@konaxx.nl
Timo ter Voort
t.tervoort@livingfoods.nl

Flevoland /

Noord-Oost polder

Teamleider
Luttelgeest 
Dirk Klaver
dirk@k4architecten.nl

Overijssel

Regioleider 
Hil Herweijer
herweijerhil@gmail.com

Teamleider
Kampen/IJsselmuiden 
Hil Herweijer 
herweijerhil@gmail.com

Overijssel | Twente
Regioleiders  
Ruben van den Berg
ruben@logiquenijverdal.nl
Frank Weening
f.weening@dutch-blower.nl

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

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 
Jan van den Hazel
janvdhazel@dextera.nl 
Hattem 
Carianne Ros - van Dok
carianne@totalbalance.nl
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Agenda
SEPTEMBER

17
 
24

TRAINING 

TRANSFORMATIONAL 

LEADERSHIP

Veenendaal 

SEPTEMBER

18
 

RELATIE TOERTOCHT 

(WIELEREVENT)
Buitenplaats, Amerongen  

SEPTEMBER

29
 

ONLINE

INSPIRATIESESSIE

Via ZOOM  

(link op de website)

OKTOBER

7
    

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

EN INSPIRATIESESSIE

De Schakel, Nijkerk 

OKTOBER

8
 

9
 

10

STILTEWEEKEND  

VOOR MANNEN

Clarissenklooster Megen  

NOVEMBER

19
 
26

TRAINING 

TRANSFORMATIONAL 

LEADERSHIP

Veenendaal 

Het is mogelijk dat we besluiten om de workshops te verzetten  

of te annuleren. Hierover zullen de deelnemers die zich hebben 

ingeschreven geïnformeerd worden. 

Kijk voor actuele informatie op de website: cbmc.nl/evenementen

TEKST: JAAP BOERSEMA

Ondernemen op 

  sandalen
In het afgelopen jaar ben ik met mijn marke-

tingboodschap wat duidelijker naar buiten toe 

gaan communiceren waar ik écht voor sta. 

Jezus centraal zeg maar. 

Grappig, want als je mij een beetje kent weet je 

dat leven met God een rode draad is in het 

grootste deel van mijn leven. 

Toch zocht ik dat in eerste instantie vaak in de 

kerk, christelijke organisaties of zending. Zo liep 

ik 23 jaar geleden een periode rond in Pakistan 

om deel te nemen aan een zendingsproject. 

Een super ervaring die mijn leven enorm heeft 

verrijkt. Ik kan me nog goed herinneren dat 

mijn vrouw, waar ik destijds nog maar kort een 

relatie mee had, zich afvroeg hoe ze mij aan 

zou treffen toen ik landde op Schiphol. Ergens 

was ze bang dat ik op sandalen zou verschij-

nen. Over stereotypen gesproken… Maar zelf 

had ik die vooroordelen ook.

Personen die mij geïnspireerd hadden in mijn 

leven waren vooral mensen die niet zoveel 

gaven om materiële zaken, geld en succes en 

de meesten leefden van giften. Daar heb ik nog 

steeds bewondering voor. Ondanks dat ze mij 

met hun geloof inspireerden, trok mijzelf dát 

helemaal niet. Blijkbaar is dit een beeld wat ik 

mij in ieder geval eigen heb gemaakt over 

Jezus enzo. Een karikatuur die overigens breder 

gedragen wordt. Mede daardoor was ik er vaak 

wat minder expliciet over. Ik wil mensen die er 

anders instaan niet afstoten. Je merkt het wel 

als je me leert kennen. En dat kan natuurlijk 

prima zijn. Toch kies ik er nu bewust voor  

om explicieter te worden. Niet om afstand te 

creëren. Maar om uit de vaagheid te blijven. 

Concreter te worden. Omdat het meer is dan 

een christelijk sausje. Omdat het voor mij de 

generator is voor vernieuwing en succes.

Met de scheiding van kerk en staat in de 17e 

eeuw hebben we op veel meer gebieden  

scheiding aangebracht. Ook al is het idee dat 

geloven alleen op zondag gebeurt inmiddels  

al wel achterhaald, als het gaat om materiële 

zaken merk ik dat het al snel lastiger wordt. 

Alsof God en zakendoen niet samengaan. Alsof 

Hij niet van omzet maken houdt en ons geen 

succes gunt. Onzin gewoon! En niet alleen dat, 

ook een enorme gemiste kans! De laatste tijd 

ervaar ik in toenemende mate hoeveel voldoe-

ning, rust en ontspanning het geeft en welke 

resultaten het oplevert wanneer ik écht samen 

met God onderneem. Hij is gewoon de beste 

businesspartner die je maar kunt bedenken 

met geweldige ideeën, concepten en hemelse 

creativiteit om ‘raak mee te kunnen schieten’. 

En niet alleen om daar zelf een succesvol 

bedrijf mee te bouwen, maar vooral om  

daarmee God alle ruimte te geven om met  

Zijn Nieuwe Wereld door te breken. 

Hemelse creativiteit in mijn aardse zaken. In 

kleren die ik mooi vind, op schoenen waarmee 

ik uitstekend bij een klant kan verschijnen. Met 

een product of dienst van topkwaliteit!

Warm 
aanbevolen
door CBMC

CBMC.KAMEEL.NL€15

BEZOEK DE CBMC WEBSHOP

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL
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gegarandeerd rendement tot 2,5%

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

info@vandamvandamverkade.com  |  www.vandamvandamverkade.com

Uw vermogen flexibel en goed renderend investeren? Van 

Dam, Van Dam & Verkade biedt (aspirant-)klanten veilige 

investeringsmogelijkheden voor (tijdelijk) overtollig vermogen.  

Ons bedrijf investeert gelden in een eigen onroerend-

goedportefeuille in Nederland, Duitsland, Florida, Engeland en 

Schotland. Waardevast commercieel vastgoed op A-locaties. 

Solide verhuurd en met een brede spreiding in woningen, 

kantoren, overheidsgebouwen, winkelpanden en horecalocaties. 

Momenteel bieden we klanten afhankelijk van de opzegtermijn 

tussen de 1% en 2,5% op jaarbasis. 

Vraag vrijblijvend informatie aan en lees hoe u zich aansluit bij 

onze sterk groeiende relatiekring. Wordt ook tevreden klant die 

maandelijks geniet van positieve rente!

Ons positieve antwoord  
op negatieve rente:

Ervaren specialisten  |  Sterke vastgoedportefeuille  |  Persoonlijke aanpak


