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Geef ons heden  

ons dagelijks brood

Nog nooit was er zoveel honger op de wereld 

als nu, waaronder in Jemen en Ethiopië. Door 

klimaatverandering, corona en geweld is 

dagelijks brood voor miljoenen vluchtelingen 

momenteel verre van vanzelfsprekend. 

Elke dag maken zij zich zorgen hoe ze aan 

voldoende eten komen voor hun gezin. Samen 

kunnen we er zijn om te helpen met onderdak 

en voedsel. Steun jij ook een gezin in nood 

met een voedselpakket?

Help mee via  

zoa.nl/ondernemers/brood  

of scan de QR-code.

Ondernemen en 
gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid. Het is niet het eerste woord 

wat ik zou noemen als je mij zou vragen wat ik 

associeer met ondernemerschap. Sterker nog, 

het was lange tijd voor mij een woord wat wre-

vel en versterkt ongeduld opriep. Herkenbaar?

Waarschijnlijk voel je al aan dat ik het nu ga 

hebben over het feit dat gehoorzaamheid er 

wel helemaal bij hoort. Dat klopt. Want gehoor-

zaamheid heeft namelijk ook een doel. Maar 

eerst wil ik je meenemen naar twee leiders,  

die beiden geconfronteerd werden met 

gehoorzaamheid, middenin een uitdagende 

situatie. 

De eerste is Mozes. Als leider had hij al het 

nodige meegemaakt, maar nu was er een 

belangrijke doorbraak: hij was eindelijk met zijn 

volk onderweg naar het beloofde land. En hoe 

gaaf: er is een wolkkolom en een vuurkolom die 

hen leiden. Kun jij je dat voorstellen? Gewoon 

een zichtbaar teken waar je naar toe moet 

gaan, van God zelf! Maar dan ben je net vrij, 

komt er een heel leger achter je aan. En je ziet 

dat God je op een doodlopend pad leidt, je 

hoort dat iedereen opstandig wordt en jouw 

geloof en vertrouwen niet deelt. Maar je weet 

wat God gesproken heeft, niet tegen het hele 

volk, maar tegen jou alleen.

De tweede is Saul. Gezalfd als eerste koning van 

het volk Israël krijgt hij te maken met de nodige 

uitdagingen én opdrachten. In 1 Sam 15 lezen 

we dat hij opdracht krijgt om de Amalekieten 

uit te roeien. Niet de minste opdracht.. Hij krijgt 

exacte kaders en richtlijnen mee van God, uit-

gesproken via Samuël. Hij verzamelt een leger, 

deelt de instructies en gaat op weg. 

Wat doen zij?
Mozes doet exact wat God hem heeft opgedra-

gen en blijft luisteren. Het is een cruciale fase 

waarin hij blijft luisteren naar wat God tegen 

hem zegt. En daarmee komt er letterlijk een 

pad, komt er letterlijk een overwinning en 

gebeurt er letterlijk wat Mozes geloofde en  

uitsprak: “De HEERE zal voor u strijden, en ú 

moet stil zijn.” (Exodus 14:14) Als Mozes een  

peiling had gehouden onder het volk, waren ze 

massaal teruggerend naar Egypte, hadden ze 

slavernij boven vrijheid gekozen. Een les voor 

vandaag?

Saul lijkt te gehoorzamen. Maar we lezen in  

1 Sam. 15:8 over Agag de Amelekiet. Saul greep 

hem levend maar doodde hem niet, terwijl dat 

wel de opdracht was. De eerste stap in vertrou-

wen op eigen inzicht. Direct gevolgd door meer 

stappen in ongehoorzaamheid. Het resultaat? 

Een voldaan gevoel (uitend in een gedenkteken 

voor Saul), een enorme kudde dieren (waar 

later een vroom label van offerdieren op wordt 

geplakt) en een diepe overtuiging dat hij com-

pleet gehoorzaam is geweest (zie vs 13). De  

realiteit? Einde koningschap, leiderschap, 

vrede, gunst van God en relatie met de profeet 

Samuël..! Ik schrijf in korte zinnen, maar besef je 

de realiteit?

Wat doen wij?
In deze tijd wordt er veel gevraagd van jou en 

mij. We moeten in een breder verband bepalen 

wat onze visie, missie en koers is. Wat zegt God 

tegen jou? En wat zegt Hij specifiek tegen jóu? 

Wat doe je met Zijn woorden? Het bepaalt niet 

alleen jouw toekomst, maar ook de toekomst 

van degenen die aan jou zijn toevertrouwd. 

Gehoorzaamheid aan God leidt tot vrijheid en 

leven; vertrouwen op eigen kennis en inzicht 

tot verwarring, onrust, schijnbare voorspoed en 

uiteindelijk dood. Het is geen goedkope en 

gemakkelijke keuze, maar wel een keuze met 

impact.

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

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  3CBMC BUSINESS CONTACT WINTER 2021



In vuur
en vlam

Jagen
is hard nodig
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Bas van Zessen  

In vuur en vlam

HIJ RENT ACHTER HET GROTE GELD 
AAN EN GAAT KEIHARD ONDERUIT. 
GOD DIENEN ÉN DE MAMMON WERKT 
NIET, WEET HIJ NU. “NIEMAND KAN 
TWEE HEREN DIENEN, WANT OF HIJ 
ZAL DE ÉÉN HATEN EN DE ANDER  
LIEFHEBBEN, OF HIJ ZAL ZICH AAN  
DE ÉÉN HECHTEN EN DE ANDER MIN-
ACHTEN. U KUNT NIET GOD DIENEN  
EN DE MAMMON.” [MATTEÜS 6:24]  
BAS VERTELT OVER ZIJN WORSTELING 
MET GELD, OVER ZIJN VERLANGEN 
NAAR VUURWERK EN ZIJN KLEDING-
WINKEL DIE VOLLEDIG AFBRANDDE. 
ALS AMBASSADEUR VAN JEZUS WIL 
HIJ RECHT DOEN AAN DE OPROEP: 
WEES MIJN GETUIGENIS. DAAROM 
VERTELT BAS ZIJN VERHAAL. 

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN
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“Mijn vaders opa had al airmiles”, lacht Bas.  

“Hij deed in 1905 al wat Albert Heijn nu doet:  

boodschappen thuisbezorgen.” De opa van Bas 

zit ook in de levensmiddelen, zijn zaak gaat over 

op zijn zoon. “Dat is best verdrietig. Ieder mens 

heeft zijn eigen gaven en talenten, maar mijn 

vader moest dat overnemen. Dat deed je vroe-

ger.” Ze hadden het thuis niet breed. “Ik had dat 

wel door, de belastingdienst, de deurwaarder…” 

Rijk worden
Dat zal mij niet gebeuren, dacht Bas strijd lustig: 

Ik zal ze later allemaal eens wat laten zien. “In 

deze wereld geldt: geen geld of bezit, dan tel je 

niet mee”, vertelt hij. Zijn plan was dan ook:  

rijk worden, financieel onafhankelijk. Maar naar 

school gaan was daarvoor niet nodig. “Ik deed 

de technische school, daar had ik zo’n hekel 

aan.” Dus in plaats van naar school fietste hij  

’s ochtends naar zijn opa om te helpen met de 

koeien. 

“Opa zat al bij de kachel op mij te wachten. Oma 

belde op dat ik ziek was.” Maar ergens kreeg 

oma gewetenswroeging en opa zei daarom op 

een dag met pijn in zijn hart: ‘Nu ga je aan het 

werk’, en drukte de naam en het telefoonnum-

mer van een kleine aan nemer in zijn handen. En 

school had zijn ouders al ingelicht dat het met 

Bas niets meer zou worden bij hen; hij kon maar 

beter gaan werken. 

Winkel
Even werkt hij in de bouw en snuffelt wat aan de 

handel in partijen, tot de grote bouwcrisis in de 

jaren 80. Dan staat hij op straat. Als 19-jarige luis-

tert hij naar de wijze raad van zijn moeder: 

waarom ga je niet venten? Met borstels en 

bezems gaat Bas langs boeren, net zoals zijn 

vaders opa ooit. Hij voegt werk kleding toe aan 

zijn assortiment en koopt duizenden spijker-

broeken in van geld dat hij leent van zijn schoon-

moeder. Goedkope spijkerbroeken, een groot 

succes. Het is het begin van zijn winkel. 

Business is ‘war’
“Er waren jaren tussen dat ik 500% omzet winst 

had. Ik was de man.” In zijn jacht naar meer geld 

gaat hij op zoek naar een soort vaderfiguur,  

naar een adviseur. Met een wrang lachje gaat  

hij verder: “Satan wees de weg, er kwam een  

multi miljonair uit Amerika op mijn pad.” Deze 

Amerikaan die bulkt van het geld leert Bas hoe 

hij ook zo rijk kan worden. Een brainwash, noemt 

hij het nu, economie is de grootste afleider van 

de Here Jezus. “Het idee is dat je allemaal over-

names regelt, 95% van je tijd ben je dan bezig 

met geld, om zo de deals door te rollen naar het 

volgende niveau.” 

De Amerikaan laat Bas boeken lezen – ook over 

oorlogsvoering in het bedrijfsleven, want als 

bedrijven niet willen fuseren, dan regel je dat 

anders. Hij kijkt films en leert over de big five,  

je adviesraad bij overnames, bestaande uit juris-

ten, advocaten en accountants. Een juridische 

slangenkuil, concludeert Bas. “Hij [die rijke 

Amerikaan] gaf zijn overnamestra tegie volledig 

weg. Van fusie naar fusie naar cluster en dat  

dan weer verkopen. Het is echt een andere 

geestelijke realiteit.” Ruim een jaar verdiept Bas 

zich in de materie die groei, groei en nog meer 

finan ciële groei belooft. Een tijdsinvestering die 

eigenlijk nooit helemaal goed voelt... 

Overspannen
En dan, het is 1996, breekt zijn leven hem op:  

“Ik lig ’s nachts in bed en er knapte iets. Ik was 

overspannen, zo van het ene op het andere 

moment. Maar ik wilde het voor niemand weten. 

Ik zei altijd: diegenen die overspannen zijn, zijn 

watjes.” Bas is radeloos en in zijn wanhoop geeft 

hij zich die nacht over aan Jezus: Hier ben ik.

Zijn vrouw Elly snapt niet goed wat er met Bas 

aan de hand is, maar ondergaat binnen een 

paar jaar eenzelfde lot. “Burn-out, ze is er echt 

wel een jaar of zeven, acht mee bezig geweest. 

Elly kroop over de vloer van ellende.” 

Zijn vrouw kan bij een contextueel therapeut 

terecht, en Bas wordt gevraagd om een keer 

mee te komen, voor haar. “Maar wie geholpen 

werd, was ik! Er kwam zoveel bovendrijven… ik 

heb het allemaal doorleefd.” Zijn verleden  

kent gebrokenheid, pesten, geldgebrek… Bas 

draagt zijn vrachtje. 

Crown Companies
En dat vrachtje is nog best zwaar, hij heeft zijn 

leven dan misschien wel aan Jezus gegeven, 

ernaar leven doet hij nog niet echt. Tot het 

moment dat hij werk wil maken van zijn belofte 

en zijn handtekening zet onder het contract 

“Er waren jaren tussen dat ik 

500% omzetwinst had. 

Ik was de man.”
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met Crown Companies (inmiddels samenge-

gaan met CBMC); hij gaat ondernemen met de 

Bijbel. “Slapeloze nachten had ik ervan. Zij geven 

gevraagd en ongevraagd advies. Geen zwart 

geld meer, niet meer liegen, zelfs geen leugen-

tje om bestwil. Nou, dan kun je net zo goed 

opdoeken, dacht ik. Maar je wordt echt eerst 

afgebroken en daarna weer opgebouwd.” Er 

gaat een raad van advies om hem heen staan. 

En deze raad put uit de juiste bron. “Die lieve 

mannen hebben de liefde laten zien, mij hardop 

leren bidden. De Bijbel staat vol dingen om te 

ondernemen. Ik moet nog vaak aan ze denken.” 

Stopcontact
Bas vergelijkt het ondernemerschap met een 

stopcontact. Het maakt namelijk uit waar je op 

geënt bent. Zit je in het stopcontact van de 

wereld, of laat je je leiden door de Heilige Geest? 

Waar is jouw geest op gericht? Hij wil graag een 

voorbeeld geven om dit te verduidelijken. “Een 

kerkenraadslid zei: laten we evangeliseren! De 

voorzitter vraagt aan de secretaris: is daar geld 

voor? Nee, zegt de secretaris. Dan gaan we niet 

evangeliseren, besluit de voorzitter.” Geld bleef 

jarenlang een enorme trigger voor Bas. Het was 

een proces om daarvan los te komen. “Als je in 

het snotje krijgt dat geld je niet afhoudt van je 

bediening, dan valt er een last van je af en laat 

God je kansen zien.” 

Boeken
Zo’n kans doet zich voor in 2003 als hij met Leen 

Lievaart, directeur van Crown Companies, een 

conferentie bezoekt in Amerika. Hij kijkt zijn 

ogen uit, alleen al die boekentafel... Allemaal 

boeken over hoe je je bedrijf moet leiden met 

God. Met een koffer vol boeken keren ze huis-

waarts, met als doel deze te vertalen, want ieder-

een moet dit weten! Bas ontdekt: “Ik ben onder-

nemer, maar eigenlijk ben ik een priester. Een 

ambassadeur van de Here Jezus en mijn bedrijf 

is het ezeltje van de Here Jezus.” 

Vermenigvuldigen
Toch houdt dat grote geld, dat vermenigvuldi-

gen, Bas nog wel bezig. Want nu wilde hij weten 

hoe dit geestelijk in elkaar stak. En dat legt God 

hem zelf uit. “Dit is het verhaal in een nutshell”, 

steekt hij van wal. “Pieter Briscoe [toen vice- 

president Crown Companies] wilde de vertaalde 

boeken – allemaal financiële lesstof uit de Bijbel 

– ook bij de kerken brengen, maar, zei ik, dan 

moet je ook vertellen over Crown Companies. 

We namen Peter van Rijsdijk daarvoor in dienst, 

investeerden € 35.000. Peter gaat rijden en 

overal gaan de deuren dicht.” Maar Peter komt 

intussen wel in aanraking met André Rouvoet 

en haalt een subsidie van 1,7 miljoen binnen.

Bas bidt tot God: U zegt dat u alles vermenig-

vuldigt, maar er gebeurt bij mij niets! En dan 

zegt God: “Bas, jullie hebben € 35.000 betaald, 

daar heb ik binnen een jaar tijd 1,7 miljoen van 

gemaakt.” Het kwartje valt, het gaat niet om 

hem, het gaat om iets veel groters. God had een 

heel ander plan. Dit enorme bedrag is het start-

kapitaal van Schuldhulpmaatje geworden. 

Schuldhulpmaatje is inmiddels uitgegroeid tot 

maar liefst 100 locaties in Nederland. Er zijn vele 

miljoenen geïnvesteerd; over vermenigvuldi-

ging gesproken. In de afgelopen elf jaar zijn er al 

meer dan honderdduizend mensen zowel on- 

als offline geholpen om hun financiën op orde 

te krijgen. Dus ook een blijvende vermenigvuldi-

ging van mensen. “God is zo goed. En het krach-

tige is dat er bijna geen mensen meer terugval-

len. Wij mensen kunnen plannen hebben, maar 

die van God overstijgen werkelijk alles. Amen.”

Brand
Dat vermenigvuldigen is uiteindelijk toch ook 

bij het bedrijf van Bas gebeurd. Zijn bedrijf 

brandde in 2019 tot aan de grond toe af, maar 

verrees drie keer zo groot. “Ik was er gelukkig 

niet toen ik gebeld werd: ‘Bas, je hele winkel 

staat in brand.’” Hij zucht eens diep. “Eerst dacht 

ik: wat heb ik verkeerd gedaan, maar al snel wist 

ik dat ik er niets aan kan doen. Die vieze slang 

probeerde ons te vernietigen.” 

Gek genoeg was Bas niet verdrietig of boos na 

de brand. God liep met hem over de puinhopen 

en zei: Als Ik voor je ben, wie kan er dan tegen je 

zijn? Juist in deze tegenslag kwam er een deken 

van liefde over hen heen. En hij laat het plak-

boek zien vol met kaarten, foto’s en krantenarti-

kelen uit die tijd en vertelt over de mensen die 

zo onbaatzuchtig op de stoep stonden om te 

helpen, waarna er uit de zwarte as iets moois 

verrees. Hij vertelt over de 43 vrijwilligers, de 

behulpzame leveranciers en al die anderen die 

ervoor zorgden dat hij binnen 14 dagen weer 

openkon. “Dat is echt een wonder. Dat wil zeg-

gen dat Gods kinderen niet kapot te maken 

zijn.” 

Gods werk in de winkel
Bas laat zich in alles leiden. Hij ervaart in zijn 

bedrijfsvoering dan ook absoluut Gods leiding. 

Zo komen er mensen op zijn pad die hij aan-

neemt om hem te helpen in zijn bedrijf, maar 

het kan zomaar zijn dat Bas hén helpt om hun 

leven op de rit te krijgen en dat hun werkgeluk 

ergens anders ligt. En ja, dat kost Bas dan geld. 

“Zijn wil is Zijn bill en dan wordt ervoor gezorgd. 

Snap je? Je mag zorgen voor de mensen binnen 

je bedrijf en daarbuiten, de Heilige Geest geeft 

je daar oog voor.” En de Geest geeft je ook de wil 

om te getuigen op de werkvloer, is zijn ervaring. 

Want dat is wat de Heilige Geest hem te pas en 

te onpas vraagt. 

Één lichaam
Om zijn getuigenis af te maken, wil hij alle lezers 

oproepen om op de website keys.nl te ontdek-

ken hoe jijzelf het verschil kunt maken in het 

Koninkrijk van God. [Red.: het assesment van 

KEYS geeft inzicht in jouw unieke persoonlijke 

profiel. Je kunt dit als lid gratis aanvragen via 

info@cbmc.nl]. Volgens Bas is het dé manier om 

aan het lichaam van Christus te werken. En dan 

wordt ’t pas echt vuurwerk”, sluit een stralende 

Bas af. 

BAS VAN ZESSEN IN HET KORT

Thuis Getrouwd met Elly. Vader van vier jongens, allemaal getrouwd 

 en opa van zeven kleinkinderen.

Woonplaats Brandwijk

Werk Eigenaar (werk)kledingwinkel Bas van Zessen 

CBMC Bestuurslid 

Motto ‘Zoek met alle kracht die je hebt de Heilige Geest en de Here Jezus.’ 

“...je wordt echt eerst 

afgebroken en daarna weer 

opgebouwd.”

“Door met de 

Geest samen te werken ... 

wordt ‘t pas echt vuurwerk”
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Om de drie uur moet ik mijn ogen druppelen, 

omdat mijn hoornvlies ontstoken is. Antibiotica. 

“Lekker spul, lekker sterk”, denk ik dan maar. De 

grote wereld lijkt ver weg nu mijn kleine wereld 

immens is. Ik zie niks! 

 

Afspraken worden voor mij geannuleerd. Een 

teambuilding in mijn atelier is afgezegd. Ik zou 

spreken in een kerk in Amsterdam... Jammer… 

Een onthulling van een schilderij… Sorry. 

Schrijven voor mijn dagelijks bemoedigende 

mail Ik wonder jou… pauze.

De Live Uitzendingen op Youtube van Ik won-

derjou… in de wacht. Mijn moeder in het ver-

pleeghuis bezoeken, wordt ‘m niet.

 

Zie jij soms ook niets? Krijg je de boel in je leven 

niet meer scherp? Dan zit er niets anders op, 

dan je ogen te sluiten. Als jij je ogen sluit, ga je 

scherper zien.

 

Jezus ontmoette een man die helemaal niets 

zag. Hij spuugde op de grond, maakte met zand 

een modderpapje. Ik wilde nog roepen: ‘Smeer 

dit vooral niet in ogen. Doe het niet! Soms is bij 

God alles onlogisch in onze ogen. Maar…

 

Juist het onverwachte, 

wacht op een reactie van vertrouwen. 

 

Zonder de bal kun je niet winnen, leerden we 

van Johan Cruijff en “elk nadeel heb z’n voor-

deel”. Ik zou zeggen: zonder zicht zie je niet veel, 

maar krijg je alles wel scherper!

 

Jouw kracht ligt in stilte Gods aanwezigheid 

omarmen.

 

“Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren.” 

Maak het leven niet te ingewikkeld. Heb je even 

geen zicht op de zaak? Sluit je ogen. Mag God, 

de Schepper van Hemel en aarde, de ogen van 

je hart openen, zodat je ziet wat je moet doen?

Hierbij jouw recept: Bid, druppel drie keer per 

dag Zijn rust, genade en diepe liefde in je hart.

 

Moet jij kijken hoeveel je gaat zien!

Ik zie het niet 
meer zitten C
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‘Even goed 

sparren hielp 

me om de 

juiste fiscale 

beslissing te 

nemen’

OPRECHT BETROKKEN

  Accountancy

  Bedrijfsadvisering   HR Services   Fiscale dienstverlening

  M&A - Corporate Finance   Family Office

SCHUITEMAN.COM

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

Bij het woord jager ontstaat al gauw een bepaald 

beeld. We zien iemand in groenbruine kleding 

voor ons, een jachtgeweer op zijn schouder, mis

schien een hond aan zijn voeten. In grote lijnen 

klopt dit plaatje, maar de gedachte dat jagers 

moordenaars zijn, kan volgens Hans niet verder 

afstaan van de werkelijkheid. 

Wat is jagen dan wel? 
”Het pure wegschieten van beesten is in mijn 

ogen geen jagen”, antwoordt Hans. “Jagen gaat 

om natuurbeheer. Ieder veld kent een bepaalde 

wildstand en altijd treedt er interactie op met de 

omgeving. Als een leger aan hazen het spruiten

veld van een boer leeg eet, is er geen evenwicht. 

Maar een veld zonder dieren is ook uit balans. Een 

jager observeert, communiceert en reageert om 

te zorgen voor een goed evenwicht.

Ik ga regelmatig op pad zonder geweer, omdat 

een gezond gebied begint met observeren. En 

dat observeren is heel breed. Het heeft te maken 

met aanwezige en met afwezige diersoorten, 

maar ook met menselijk ingrijpen in een gebied. 

En met de wensen van de gebruikers.

Neem de ree. De laatste jaren worden steeds 

meer delen van Nederland door dit prachtige 

dier bevolkt, maar dit is niet altijd gewenst. In  

een gebied met veel wegen, zorgen reeën voor 

levensgevaarlijke situaties. Er zijn meerdere ern

stige, soms zelfs dodelijke, ongelukken met reeën 

gebeurd. In zo’n situatie is het goed om in te  

grijpen. Op overheidsniveau worden hier plannen 

voor gemaakt en worden kaders gesteld. De 

belangen van diverse partijen worden afgewo

gen om tot een besluit te komen over wel of niet 

ingrijpen.

Soms gaat het mis. In de omgeving Amsterdam 

mocht de hertenpopulatie niet gereguleerd wor

den. Het gevolg was een explosieve toename van 

het aantal herten. In ons kleine land zorgt dit 

direct voor problemen. Er was te weinig voedsel 

voor deze grote populatie, dus de dieren werden 

mager en ziek; ze gingen een langzame honger

dood tegemoet. Door te reguleren wordt het 

evenwicht hersteld en kunnen dieren een gezond 

leven hebben.”

Je komt vast mensen tegen die 
weerstand voelen tegen de jacht, 
toch?
“Dat klopt. We worden soms aangesproken op 

onze activiteiten en dat is goed. Ik heb als uit

gangspunt dat je altijd moet kunnen uitleggen 

waar je mee bezig bent. We leven samen in de 

schepping, maar de mens grijpt op allerlei manie

ren in. Daarmee nemen we veel mogelijkheden 

voor dieren weg. Ik vind het belangrijk om res

pectvol met het wild om te gaan en de leef

omstandigheden zo veel mogelijk in goede 

banen te leiden. Dieren schieten kan daar een 

onderdeel van zijn, maar als jager doe je zo veel 

meer. 

Tijdens één van mijn observaties ontdekte ik  

sloten vol dode hazen. De slootkanten waren te 

stijl gemaakt waardoor hazen die van de ene kant 

naar de andere kant wilden zwemmen, er niet 

meer uit konden klimmen. We hebben opstap

plankjes geplaatst om dit op te lossen en de 

hazenstand weer op peil te krijgen. Dát geeft  

voldoening!

Aan een voorbeeld als dit zie je hoe belangrijk het 

is dat we goed communiceren waar we mee 

bezig zijn. Heel vaak ontstaat er tijdens een 

gesprek begrip. De uitspraak: ‘Ik dacht dat jullie 

alles kwamen doodschieten’ verandert dan in:  

‘Ik had geen idee dat jullie zo werken!’ 

We zijn de schakel tussen verschillende betrok

ken partijen. In feite kun je jagers in het rijtje zet

ten met politieagenten, brandweerlieden, boa’s 

en zorgmedewerkers. Samen zorgen we ervoor 

dat een stad of dorp kan functioneren. Dit is een 

getuigenis van collectief rentmeesterschap.

Ik weet dat er mensen zijn die weinig respect 

hebben voor het wildbeheer dat wij doen. 

Daarom zeg ik altijd: Heb je vragen? Stel ze. Iedere 

jager of schadebestrijder heeft de plicht om je in 

te lichten en moet je uitleg kunnen geven over de 

werkzaamheden. Je zult zien dat je hele mooie 

gesprekken krijgt!”

Jagen is natuurbeheer,
en dat is hard nodig

HANS ZEEMAN KREEG HET  
JAGEN VAN HUIS UIT MEE. ALS  

KIND WIST HIJ NIET BETER DAN DAT 
ZIJN VADER DE KONIJNENSTAND  

IN DE DUINEN ‘KORT HIELD’. IN 
OPDRACHT VAN EEN WATERSCHAP 
WERD HET TEVEEL AAN KONIJNEN 

GEFRETTEERD: DE VADER VAN 
HANS STOPTE EEN FRET, EEN 

NATUURLIJKE VIJAND, IN 
KONIJNEN HOLEN NADAT HIJ EEN 
NETJE VOOR DE VERSCHILLENDE 
UITGANGEN HAD GESPANNEN. DE 

VLUCHTENDE KONIJNTJES RENDEN 
ZO HUN EINDE TEGEMOET. “ELDERS 

LOSGELATEN OF DOODGEMAAKT 
EN GECONSUMEERD”, VERTELT 

HANS. “ZO GING DAT.”

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

TEKST: LISETTE VAN DE HEG

FOTO: DÉSIRÉE STOLKER
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WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Van een ei 
en een ui  
Als je in Den Haag een broodje ei met ui bestelt dan zal de manier 

waarop je dit uitspreekt verraden of je wel of niet een echte Hagenees bent.

PIETER VAN DER KWAAK RA  |  LANSIGT ACCOUNTANTS

Computersystemen ei of ui?
Van computersystemen wordt wel 

gezegd dat ze soms lijken op een ei. 

Een harde schil van buiten maar als 

je eenmaal binnen bent dan zijn er 

verder geen belemmeringen meer.

De beveiliging is geregeld met één 

centraal wachtwoord, maar eenmaal 

binnen heb je toegang tot alle syste-

men.

Cybercriminelen maken hier gebruik 

van en proberen op die manier de 

zwakke plekken van de computer-

systemen te vinden. Het advies is 

daarom computersystemen meer als 

een ui in te richten. 

Iedere laag geeft weer een nieuw 

niveau van bescherming.

Dat klinkt logisch maar ons verlan-

gen naar snel en efficiënt strijdt dan 

met de noodzaak van een goede 

beveiliging. Als je iedere keer door 

een nieuwe security moet dan wordt 

de reistijd wel steeds langer.

De mens ei of ui?
Het is niet positief bedoeld als van 

mensen wordt gezegd dat ze een 

zacht eitje zijn. Het woord slappeling 

speelt dan op.  Je hebt geen weer-

stand, houdt niet van conflicten, je 

laat over je grenzen heen lopen. Dat 

willen we natuurlijk niet. Je moet 

weerstand kunnen bieden en niet 

over je heen laten lopen.

Een zacht ei is dan weliswaar niet 

positief maar het woord zachtmoe-

dig is dat juist weer wel. Een die-

nende zachtmoedige leider wordt 

alom gewaardeerd. Jezelf kwetsbaar 

opstellen geeft ruimte voor gesprek 

en begrip. En als anderen daar mis-

bruik van willen maken… so be it.

De mens ei én ui
De zorgen rondom de coronacrisis 

bezorgt veel mensen heel veel stress. 

Naast de bedrijfseconomische zor-

gen rondom omzetverlies, winstge-

vendheid en liquiditeiten zijn er ook 

zorgen over de hoge werkbelasting 

die daarmee gepaard gaat. De onba-

lans van werk en privé leidt tot uitval 

en burn-out. Weerstandsvermogen 

en veerkracht zijn nodig om crisissen 

te kunnen weerstaan. Paul Donders 

schrijft daar waardevolle dingen over 

in zijn boek “Veerkracht”. 

Wat mij betreft wordt dat een thema 

voor de komende tijd. Werken aan 

weerstand en veerkracht. Een gezon-

der leven opbouwen met verschil-

lende laagjes die zorgen voor veer-

kracht en weerbaarheid. En dat stelt 

je in staat om toch je zachtmoedige 

kant te tonen.

U nog een broodje?

“Jezelf kwetsbaar opstellen 

geeft ruimte voor gesprek 

en begrip”

Expert in zoeken & vinden
schaars personeel
Voorliefde voor het MKB
mbo+  /  hbo  /  wo
Fatsoenlijke tarieven
Landelijk actief

Eens kennismaken? Bel met Ronald Kloens | recruiter & ondernemer: 06-11534652
ronald@draiv.nl  |  https://www.draiv.nl/

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?
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 19Volgende keer meedoen? Houd onze website in de gaten!

Relatie Toertocht
Op 18 september organiseerde 

CBMC de eerste Relatie Toertocht 

voor ondernemers. Doorgaans is 

CBMC meer bekend van workshops 

en events, maar liet nu ook haar 

sportieve kant zien. De fietsen  

werden uit het stof gehaald en er 

werd gestart met een groep van  

12 personen (inclusief fotograaf).

Rondom de Utrechtse Heuvelrug 

werd een prachtige rit gereden. In 

de ochtend had directeur Wim 

Kater de deelnemers al wat stof tot 

nadenken gegeven door een mooie 

overdenking met de deelnemers te 

delen. Hier werd later tijdens de rit 

verder over gepraat. Halverwege 

werd er een stop gemaakt bij  

‘De Birkt Vergaderen’. Hier werd 

voorzien in voldoende brandstof 

voor laatste etappe. Moe en voldaan, 

zowel geestelijk als lichamelijk, 

eindigde de groep na een rit van  

70 km weer bij het startpunt.

 19
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Hoe kan ik jullie aandacht nog krijgen voor  

het thema duurzaamheid. Duurzaamheid  is  

zo langzamerhand een containerbegrip, een 

begrip dat overal wordt toegepast en daardoor 

aan kracht verliest.

 

Dus laten we het hebben over het leven. Het 

bruisende, het adembenemende, het fijne, het 

kleine, het ontzagwekkende, het krachtige, het 

onwaarschijnlijke, het onuitputtelijke, het weer

zinwekkende, het frisse, het energie gevende, 

het leven... je raakt er niet over uitgedacht.  

Het is zeer goed gemaakt, wonderbaarlijk, een 

geschenk. En wij, de mens, zijn enerzijds de 

ontvangers van dit geschenk en zijn zelf ook 

een geschenk. Gedragen, bemind en gewild. 

Het kan niet anders dan dat de aarde, het  

heelal en de mens met liefde zijn gemaakt. 

Gods oneindige liefde is de ziel van de schep

ping. Het is de liefde die ons tot leven brengt, 

het is de liefde die de bron van alle leven is.

God houdt zielsveel van ons en alles wat Hij 

geschapen heeft. Hij heeft ons geschapen  

en de wereld, de aarde aan ons geschonken. 

Geschonken zodat wij er als rentmeesters zorg 

voor kunnen dragen.

Maar hoe doen we dat? Met alle prioriteiten, 

concurrentie, grondstofprijsverhogingen en 

veranderingen om ons heen?

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zorg  

dragen voor de natuur? Dat onze footprint 

omlaag gaat en onze producten en services 

verduurzamen? Hoe kunnen wij klimaat

neutraal produceren en tegelijkertijd overleven 

in competitieve markten?

 

Het is complex, ingewikkeld. Ingewikkeld om 

naast alle andere verantwoordelijkheden  

voldoende aandacht te geven aan onze taak  

als rentmeester van deze aarde. En toch... ik 

denk dat het kan. God heeft de natuur en 

ecosystemen geschapen die enorm veer

krachtig zijn en aanpassingsvermogen hebben. 

En wij, de mens, mogen leren van deze princi

pes. We mogen putten uit de bronnen die God 

ons gegeven heeft.

 

Als we leren van de natuur, als we leren van de 

principes die God in de natuur heeft gelegd, 

kunnen we groeikrachtige organisaties ont

wikkelen die in staat zullen zijn om naast alle 

verantwoordelijkheden zich te kunnen trans

formeren tot klimaatneutrale organisaties.

 

Maar voordat we daarover gaan nadenken, 

laten we bidden tot onze liefdevolle Vader, dat 

we gegrepen mogen worden door een diep 

geestelijk verlangen om goede rentmeesters  

te zijn! Laten we bidden dat wij mensen in  

onze organisaties mogen aanvuren zodat zij 

ook hartstochtelijk gaan verlangen naar een  

klimaatneutrale organisatie.

“Wanneer u een schip wilt bouwen, trommel de 

mensen dan niet op om hout te bewerken, 

werktuigen in elkaar te zetten, taken te verde

len en het werk in te delen, maar leer de men

sen hartstochtelijk te verlangen naar de wijde, 

eindeloze zee”

 

Heer help ons, om U te zien als de ziel van ons 

bestaan. Dat Uw liefde de kern is en ons tot 

leven brengt. Het is het licht dat de bron is van 

het leven, oftewel het is Uw liefde die de bron is 

van het leven. Heer help ons, om middels liefde, 

een kracht in onze organisaties te ontsteken die 

ons rentmeesters helpt om onze organisaties te 

transformeren naar klimaatneutrale organisa

ties!

TEKST: TIEMEN VAN DIJK

 Hoe duurzaam ben jij eigenlijk?
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Als het vuur je op de hielen zit…
Weet dat God je nooit loslaat!

TEKST & FOTO’S: RUTH DE JONG 

NIETSVERMOEDEND LIGGEN LIEUWE EN AKKELIEN OP DE KNIEËN  
OP HET ERF VAN HUN HOUTHANDEL. ZE HOUDEN ERVAN OM HET BEDRIJF 

NETJES TE HOUDEN EN ZIJN NET BEZIG MET HET OPRUIMEN VAN DE  
LAATSTE RESTJES ROMMEL. EEN VAN HUN WERKNEMERS, DIE NOG  
MAAR PASGELEDEN IS AANGENOMEN, LOOPT HOOFDSCHUDDEND  

ACHTER HEN LANGS: EEN DIRECTIE DIE OP DE KNIEËN LIGT… 
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Weet je, ieder huisje heeft zijn kruisje. 

Niemand wordt overgeslagen. In ons geval is 

het materiaal verloren gegaan, maar we heb

ben onze kinderen, familie en vrienden nog.” 

Het houdt nooit op
Kort na de brand wordt het gezin weer op de 

proef gesteld. De kleindochter van Lieuwe en 

Akkelien blijkt een geknapte blindedarm te 

hebben. En wordt ‘s nachts nog geopereerd: 

buikvliesontsteking. En in september 2021 

brandt hun nog nieuwe kraan af. “De duivel 

zit als een briesende leeuw achter ons aan”, 

stelt Lieuwe. “Maar de Heilige Geest houdt 

ons altijd vast. Hij laat ons niet los! Alle eer 

aan de Heer. Akkelien en ik mogen ons  

verhaal vertellen, zodat we Hem alle eer 

kunnen geven. Hij geeft ons de woorden in 

de mond.”

Kijk niet achterom
Lieuwe en Akkelien kijken niet meer ach

terom. Soms huilen ze even, dat mag. Maar 

ze staan positief in het leven. “Kijk eens om je 

heen”, besluit Akkelien. “We hebben een 

mooi chalet om in te wonen en aan het 

einde van dit jaar verwachten we dat er een 

nieuwe loods staat. En dat in een tijd waarin 

alle bouwgerelateerde ondernemers hun 

agenda propje vol met opdrachten hebben 

staan. Iedereen doet zijn of haar best om ons 

te helpen. God zegent ons door alles heen!”

Een directie die op de knieën ligt… 

Op dat moment komt er een politieman het 

terrein op. Er is brand! Iemand heeft rook 

onder het dak vandaan zien komen en heeft 

de hulpdiensten al ingeschakeld. Samen met 

de politie ontruimen Lieuwe en Akkelien de 

winkel. Alle klanten moeten er zo snel moge

lijk uit. Daarna gaan ze met hun brandblus

sers naar binnen. Akkelien kijkt terug en 

zegt: “Je denkt dat je het brandje wel even 

blust. Maar ondertussen stikten we zowat 

van de rook. Toen de brandweer eraan kwam 

hebben we dan ook iedereen naar buiten 

gestuurd. We wilden er zeker van zijn dat 

iedereen veilig was. En dat was net op tijd. 

Vlak voordat een grote vuurbal de loods uit 

knalde stonden alle mensen buiten. Als 

zoiets gebeurt, sta je er niet bij stil. Maar later 

beseften we dat we gespaard zijn gebleven. 

Als we op dat moment nog binnen waren 

geweest hadden we het niet overleefd.”

Op de proef gesteld
Op die dag, 20 mei 2021, gaat binnen een 

half uur alles wat Lieuwe en Akkelien bezit

ten in vlammen op: de grote loods, het werk

hok, de paardenstal en het woonhuis. Er rest 

niets meer dan een grote hoop smeulende 

as. Lieuwe en Akkelien leven vanaf dat 

moment in een roes. Lieuwe schetst het  

contrast: “Onder het genot van een drankje 

hadden we het er samen wel eens over. We 

praatten over hoe mooi we het hadden. Na 

acht jaren van opbouw was alles op een haar 

na af. We waren bezig om de laatste dinge

tjes te finetunen. Akkelien en ik zeiden dan 

tegen elkaar dat het ‘maar materiaal’ was. En 

dat we niet wilden dat het materialisme ons 

in de macht zou hebben. Nou, je kunt wel 

zeggen dat we op de proef zijn gesteld.” 

Waarom, daarom
Het is stil in huis. Het is midden in de nacht, 

een dag na de brand, en iedereen slaapt. 

Akkelien zit in haar eentje aan tafel. Op de tafel 

liggen de kleren van Lieuwe. Akkelien herin

nert zich haar gedachten: “Ik had het gevoel 

dat de Heer aan de andere kant van de tafel 

zat. Ik legde mijn hand op de tafel en de Heer 

legde Zijn hand in die van mij. Ik besefte hoe 

dicht de Here bij mij was. Lieuwe stond altijd 

veel sterker in het geloof dan ik. Toen reali

seerde ik me dat ik door de brand dichter bij 

het geloof was gekomen. En daar gaat het uit

eindelijk om! Lieuwe en ik hebben ons nooit 

afgevraagd waarom ons dit is overkomen. En 

dat komt omdat er maar één ding belangrijk 

is, namelijk dicht bij de Here te zijn.”

En de Here boven alles!
In de eerste dagen worden er nog wat spul

len gevonden: een jurkje, Akkeliens gitaar, 

verschillende foto’s en het trouwboekje. Op 

het hek hangt een plastic tasje met daarin 

een pagina uit de trouwbijbel die ze van een 

vriendin hadden gekregen. Er staat bij: ‘Deze 

lag aan de overkant van de weg. Ik denk dat 

het van jullie is.’ 

Een crowdfundingactie wordt op touw gezet, 

mensen mailen, bidden voor hen, sturen 

bemoedigingskaarten en kinderen geven 

alles wat ze hebben, zoals een muntje van 20 

cent in een verfrommeld stukje papier. Het 

ontroert Akkelien nog steeds als ze erover 

praat. “Al die mensen die ons steunen, we 

zijn er ontzettend dankbaar voor! Bij de 

ingang van de houthandel staat een zwart

geblakerde boom. Daar willen we straks 

iets maken waarop komt te staan dat wij 

iedereen willen bedanken die ons heeft 

gesteund. En daaronder: ‘De Here boven 

alles’.” 

Ieder huisje heeft zijn kruisje
Het doet zeer om alles kwijt te zijn. Lieuwe 

en Akkelien zijn er eerlijk over. “Maar daar 

zijn we mens voor”, weet Lieuwe. “De pijn is 

er. Akkelien en ik praten erover, dan huilen 

we even en daarna gaan we weer door. We 

slepen elkaar erdoor. Gelukkig geeft God ons 

de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. 

“Iedereen doet zijn of haar 

best om ons te helpen”

LIEUWE EN AKKELIEN

Lieuwe (55) en Akkelien (53) van der Wal zijn getrouwd. Samen hebben ze twee kinderen en 

twee kleinkinderen. Van de gebroeders van der Wal (3de generatie) houden zij zich nu bezig 

met de boomrooierij en houthandel. Samen met zoon Cornelis en neef Sietse bouwen zij dit uit 

tot een prachtig bedrijf: Van der Wal Hout en Boomrooierij, dé houthandel van Friesland. 
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Scan me

Terugblik
Algemene ledenvergadering en inspiratiesessie 7 oktober 2021

FOTO’S: TON VELDHUIZEN

driven by brain power
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Jos besluit het roer om te gooien. Zoon Niels, 

de beoogde opvolger, neemt de teelt onder 

zijn hoede en Jos neemt een manager/direc

teur aan die het werk doet dat hij niet leuk 

vindt. Het geeft hem een hoop rust. “Dat is nu 

zo’n drie jaar terug en sindsdien doe ik veel 

minder. Ik heb geen agenda meer en wordt 

niet meer geleefd.” 

Het turbulente leven van Jos verandert in een 

oase van rust. Maar als de kinderen dan ook 

nog het huis uitgaan en het gezin in een tra

ject van bedrijfsoverdracht zitten, vraagt Jos 

zich af: “Is dit het nou? Ga ik zo oud worden?”

Ik was er klaar mee
“Van het ene op het ander moment was ik 

overal op uitgekeken: op het bedrijf, mijn  

vrienden en zelfs op Christine, mijn vrouw.  

Ik was klaar met het leven dat ik leidde, klaar 

met de onrust.” 

Jos valt in het gat dat hijzelf wilde. Om van alle 

onrustige gevoelens af te komen neemt hij 

radicale beslissingen en verbrandt hij alle  

schepen achter zich. Ook in de richting van 

Christine. Haar reactie: “Dit kwam voor mij heel 

onverwacht. Ik dacht dat we het samen leuk 

hadden. Dus toen Jos mij aan de kant zette, 

brak bij mij wel even de paniek uit!” 

Extra zintuig
Tijdens deze periode zitten Jos en Christine in 

een traject van bedrijfsovername waarbij ze 

worden begeleid door ProMissie. Jos doet hier 

goede ervaringen op: “Bij ProMissie staat de 

mens centraal, niet het geld. En dat merk je. 

Zo is er aandacht voor herstel binnen familie

relaties. Ik zeg wel eens dat Adriaan (zie kader, 

red.) daar ‘een extra zintuig’ voor heeft. Hij 

voelt het aan wanneer er iets speelt en vraagt 

erover door. Toen Christine en ik een half jaar 

uit elkaar gingen, werd Adriaan daar emotio

neel van. Samen met Jolanda (zie kader, red.) 

hebben ze er alles aan gedaan om ons in 

goede banen te leiden, om de boel te  

repareren.”

Jos en Christine merken dat ProMissie mensen 

vanuit hun christelijke identiteit benaderen 

door de normen en waarden die ze laten 

doorschemeren. Zelf hebben hij en zijn vrouw 

een katholieke achtergrond. “We hebben onze 

kinderen laten dopen en leven wel volgens 

bepaalde normen en waarden. Maar daar heb

ben we geen kerk voor nodig.” 

Blijf praten!
Jos en Christine blijven met elkaar in gesprek 

en verliezen elkaar niet uit het oog. Na een half 

jaar van scheiding herstelt de relatie uiteinde

lijk, maar wel met blijvende veranderingen.

Christine bekent: “Waar ik het voorheen altijd 

iedereen naar de zin wilde maken, ging ik in 

die periode eindelijk naar mezelf luisteren, 

naar mijn eigen behoeftes. Ik heb geleerd om 

lief voor mezelf te zijn en doe nu dingen die ik 

leuk vind om te doen. Sindsdien hebben we 

elk een eigen leven én een leven samen. 

Daardoor is er balans gekomen die beter is 

voor ons allebei.”

Herstel
De onderlinge verhoudingen binnen het gezin 

zijn inmiddels hersteld. Daar hebben de 

gesprekken met ProMissie zeker aan bijgedra

gen. “Ik kan het iedereen aanraden”, stelt Jos. 

“Het gezin is me ‘heilig’ en door de komende 

overname was het belangrijk om open en eer

lijk met elkaar in gesprek te gaan. Ik wil niet 

dat er achteraf ruzie van komt. Ieder kind is 

voor ons even belangrijk!”, zegt hij met de 

negatieve ervaringen van zijn eigen overname 

in het achterhoofd.

Jos en Christine nemen nu alle tijd voor die 

gesprekken, met de blik vooruit. 

“Achteromkijken heeft geen zin”, besluit 

Christine, “dat is geweest. Wij richten ons op 

de toekomst.” En daar gaan ze samen iets 

leuks van maken!

‘Ik viel 
in het gat 

dat ikzelf had gemaakt’

OP 18-JARIGE LEEFTIJD NEEMT 
JOS GOOSSENS HET GEMENGD 
GROENTEBEDRIJF VAN ZIJN 
VADER OVER. ONDER ZIJN  
LEIDING WORDT HET EEN  
AARDBEIENKWEKERIJ EN BLOEIT 
HET BEDRIJF OP. MAAR WAAR 
HIJ VROEGER PLANTEN AAN  
HET KWEKEN WAS, MERKT JOS  
DAT HIJ ZO LANGZAMERHAND 
EEN MANAGER IS GEWORDEN. 
EN DAAR MOET VERANDERING 
IN KOMEN!

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG

Dit is het derde en laatste artikel van een drieluik 
waarbij we ProMissie onder de loep nemen. Bekijk de vorige 2 artikelen in Business Contactop onze website cbmc.nl/business-contact

Voetnoot: ProMissie betrekt bij familiebedrijven altijd het hele gezin als het gaat om  

bedrijfsoverdracht. Meer hierover is te lezen in het tweede deel van het drieluik.

Jos (60) en Christine (58) Goossens zijn al 

meer dan 40 jaar eigenaar van Goossens 

Flevoplant in Ens. Samen hebben ze vier 

kinderen en drie kleinkinderen. Samen met 

ProMissie zitten ze in een overnametraject 

van het familiebedrijf. Daarbij worden ze 

begeleid door Adriaan Westerveld en 

Jolanda Oosterom.
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Boekentips
door Bas van Zessen 

20 favoriete boeken van Bas van Zessen, om tijdens de 

koude wintermaanden zelf te lezen of aan iemand cadeau te doen. 

Warm aanbevolen!

Neem ook een kijkje op cbmc.kameel.nl Geboren om vrij te zijn
Wilkin van de Kamp

De macht van de
onzichtbare bankiers

B. Izar

Overvloed,  
rijkdom & geld

Craig Hill & Earl Pitts

Doorbraak in genezing
Randy Clark

Jezus aanraken
Tom de Wal

Gebeden die boze  
geesten uitdrijven

John Eckhardt

Dromen in bedrijf
Wilkinson & Wallace

Vrijspraak
MarieThérèse Van

Spreken in tongentaal
Tom de Wal

Preken voor paarden
Kent Humphreys

Zet bestemmingen vrij 
vanuit de hemelse 

rechtbanken
Robert Henderson

Cultuur van eer
Danny Silk

Kom & Ga
Bart Doornweerd

Geest, Ziel & Lichaam
Andrew Wommack

Handboek voor de doop 
in de Heilige Geest

Don Basham

Echt geloof
Charles S. Price

Het boek in bedrijf
Larry Burkett

Donkey Business
Peter J. Briscoe

Gods economie
Michiel C. Koelewijn

Vrijmetselarij
Wilkin van de Kamp
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www.visscher-caravelle.com 

Drie begrippen met voor mij 

ongekende diepgang. Bijna 

dagelijks houden ze mij een  

spiegel voor. Afzien, van mijzelf, 

de teleurstellingen, de pijn, en 

van het verleden. Hoe vaak stel  

ik mijzelf teleur. Alles van de  

oude Kees steekt regelmatig de 

kop op.

Opzien naar Jezus Christus. En 

naar mijn vrouw Korine. In diepe 

periodes in mijn leven en hoog-

tepunten stelden zij mij nooit 

teleur. Ook zakelijk overleg ik  

met beiden.

Uitzien. Zakendoen is zaaien,  

uitdelen, vermenigvuldigen. Ik 

zie uit naar de oogst en de  

glorieuze wederkomst.

Graag kies ik de niet-gebaande 

wegen. Andere aanvliegroutes. Ik 

wil mensen verrassen, bemoedi-

gen, blij maken. Ongemerkt iets 

doorgeven van het Koninkrijks-

denken. Om creatief te denken 

ga ik regelmatig een weekend 

weg. Ook heb ik een streep door 

de woensdag gezet in mijn 

agenda. Samen met God kijken 

waar we staan, wat we anders 

kunnen doen. Juist een andere 

omgeving helpt me om over dit 

soort zaken na te denken.

Dat klinkt zo makkelijk maar hoe 

belangrijk is dit. Op kantoor staat 

voor mij een jurist op hetzelfde 

niveau als een schoonmaakster. 

Een uitkeringstrekker is voor mij 

net zo belangrijk als een miljonair 

die een hele straat kan kopen. 

Juist minder bedeelden trek ik 

graag iets voor. Ook wil ik perso-

neel en klanten na laten denken 

over hoe goed we het hier heb-

ben. Daarom sponsoren we  

kinderen in Afrika. Ons kantoor  

is een oud, verbouwd café. 

Regelmatig ontvangen we 

kopers en verkopers voor een 

diner, muziekavond of buffet.  

Op een andere manier met 

elkaar optrekken. Zorgen dat ze 

jou vragen gaan stellen. Klanten 

mogen namen aandragen van 

mensen die dit jaar een naar jaar 

hadden. Wij bieden ze een uitge-

breid kerstdiner aan. Live muziek 

zorgt voor een stuk diepgang die 

beklijft. In heel onze manier van 

zakendoen willen we dat men-

sen gaan glimlachen. We worden 

nooit moe het goede te doen. 

Want zeg nou zelf: het zoeken 

naar Gods wil in het zakendoen 

maakt ons toch elke dag vrolijk?! 

Als God voor ons uitgaat, wordt 

elke hindernis geslecht. 

BARNEVELD

Stationsweg 43

0342 491 028

WWW.WOLLESWINKELHOFMAN.NL

 PRIVÉ

 BOUW & VASTGOED

 ICT & PRIVACY

NUNSPEET

0341 230 580

info@wolleswinkelhofman.nl

Kees Ritmeester (56) is eigenaar van Iets Anders Makelaars (I Am / Ik Ben)  
met kantoren in Aalten en Ruurlo. Getrouwd met Korine, 4 kinderen en  

2 kleinkinderen. Hij werd 28 jaar geleden van kerkganger, christen.

 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

3 tips van...
KEES RITMEESTER

Les 1 
Afzien, opzien,  

uitzien.

Les 3 
Bezorg mensen 

een glimlach.

Les 2 
Durf dingen 

anders te doen.
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Word lid van CBMC

Activiteiten

• Alpha-Business

• Training Transformational Leaderschip

• Stilteweekeinden voor mannen en vrouwen

• Magazine Business Contact

• Wekelijkse overdenking over geloof en werk (eMeal)

• Bedrijfsbezoeken

• Regio-events

• Workshops

• Inspiratieavonden

• Nieuwjaarsreceptie

 

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 2022

 Welkom nieuwe leden
tweede helft 2021

Hilde Haarman-Leurink
Liefs van Hilde | Deine Hilde

Lemelerveld

Jeschurun Bolt
Bolt.nl

Leeuwarden

Paul Landsbergen
Landsbergen Advies

Goes

Jan Tuls 
Hypotheek Consultancy  

Nederland

Schalkwijk

Arwin van Dijk
Van Dijk Sociaal

Genemuiden

Robin  Hartman
SolidRock Investments 

Zwolle

Kees Ritmeester
Iets Anders Makelaars

Aalten

Wiger Aantjes
Sustaining Supply Chains

Houten

 Klaas Roos
Van den Brink 

Metaalbewerkingsbedrijf BV

Harderwijk

Lieuwe van der Wal
Van der Wal HOUT

Noardburgum

Sander Modderkolk
Remo Fashion

Rijssen

(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.

OMSCHRIJVING  ZZP  BASIS  EXTRA  ALL-IN 

    1-3 FTE  >4 FTE

Tarief per jaar  € 210  € 400  € 800  € 1.065

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

 € 399  € 299  € 199  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 Algemene Ledenvergadering  •  •  •  • 
Toegang inspiratieavond  •  •  •  •
Toegang inspiratieavond inclusief gratis diner        •
1 introducé bij landelijk evenement per jaar      •  •
Gratis boek bij aanvang lidmaatschap  •  •  •  •
Gratis boek bij overstap hoger lidmaatschap    •  •  •
DGA meetings (toegankelijk door introductie)*      + € 695  + € 695  35
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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

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  
Eric van Otten
eric@vanotten.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
Zwolle 
Theo Poelman
theopoelman@transworldradio.nl

Gelderland

Regioleider
Gelderland Zuid Veluwe 
Roel Slaa
rslaa@vanmanen.nl

Gelderland Noord-West Veluwe 
Regioleider 
Arthur Noordermeer
a.noordermeer@wuestman.nl

Teamleiders
Apeldoorn 
René Petri
renepetri@petrimanagement.nl
Harderwijk/Ermelo
Klaas Roos
k.roos@brinkmetaal.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
DECEMBER

10
 

STILTEWEEKEND 

MANNEN

Charissenklooster Megen

JANUARI

11
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

(NOORD)
N.n.b. 

JANUARI

11
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

(LANDELIJK)
De Schakel, Nijkerk 

FEBRUARI

4
 

18
 

GODS STEM VERSTAAN  

IN DE BUSINESS

Hoeksche Waard

APRIL

21
 

ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING EN INSPIRATIESESSIE

De Schakel, Nijkerk 

MEI

20
 

WORKSHOP FINANCIEEL 

LEIDERSCHAP IN ÉÉN DAG

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

Releva is onderdeel van TimHamoen bv

Vestiging Drachten

Tarweland 17

9205 EM Drachten

Lid Pensioenorde

Register Pensioen 

Adviseur

Postadres

Postbus 50020

9200 LA Drachten

T: 0512 – 570 250

IBAN:NL23ABNA 0636 0687 22

BTW: NL85783.91.35.B01

E: info@releva.nl 

AFM: 12015713

KvK: 69343357

TEKST: JAAP BOERSEMA

Ontdek de hemel 
als een oen
Afgelopen week werd ik tijdens een gesprek 

met een ervaren ondernemer weer stilgezet bij 

het gegeven dat ondernemen met God voor de 

meesten geen ‘appeltjeeitje’ is. De meeste 

ondernemers zien het als een uitdaging om op 

avontuur te gaan, te pionieren, van niets iets te 

realiseren, en zijn daarbij bereid om risico’s te 

nemen. Het fascineert mij om te merken dat 

echt leren ondernemen met God vooral voor 

de doorgewinterde christenen een complexe 

wiskundesom lijkt waar ze niet uitkomen.

In het gesprek met deze ondernemer kwam 

vooral veel frustratie naar voren. Irritatie over 

het feit dat het hem maar niet lukte om op 

koers te komen met God. Het voelde als falen 

en ondanks dat hij de neiging had om de 

handdoek in de ring te gooien, beet hij zich 

maar weer vast in datgene waar hij zich aan 

had gecommitteerd: leren te ondernemen in 

volledige afstemming met God. Maar daar 

waar eigenschappen van overleven, doorzetten, 

doen, snel en strategisch schakelen hem alles 

hadden gebracht waar hij nu van kon leven, 

leken deze eigenschappen hem nu vooral in de 

weg te zitten. 

Ik kon hem laten kijken naar alles wat hij in de 

loop van zijn leven aan gedrag en strategieën 

eigen had gemaakt en wat dit hem had 

gebracht. Maar ook dat hij nu bij zijn plafond 

was gekomen. Vandaar ook zijn frustratie.

Ik kon niet anders dan hem ook laten zien dat 

er andere regels gelden in het ondernemen 

met God. Zo heb ik ontdekt dat bij het zoeken 

naar Zijn leiding en het ontvangen van ideeën 

en inzichten die Hij voor mij heeft, het een 

essentiële voorwaarde is dat ik het ‘jochie in 

mij’ alle ruimte geef. Jezus zegt niet voor niets: 

‘Kom zoals een kind’. Daarom geloof ik dat het 

geheim van onder nemen op Gods navigatie 

onder andere zit in het je ontdoen van allerlei 

ballast. Overtuigingen, religieuze frames, hei

lige huisjes, stokpaardjes, gewoonten en patro

nen kunnen zo in de weg staan, dat het nodig 

is om eerst te resetten. En dat kan best span

nend zijn. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat 

hetgeen echt van belang is, dan ook weer 

terugkomt. Het is meer een zuivering of loute

ring, waardoor je steeds scherper kunt zien en 

ontvangen. 

Zodra je besloten hebt om dat ‘jochie’ of 

‘meisje’ in jezelf wat ruimte te geven en 

hemelse ontdekkingen te doen, kan het  

OENprincipe je daarbij wellicht goed helpen. 

Het is een simpel handvat, maar voor de mees

ten toch vrij ingewikkeld om toe te passen,  

heb ik gemerkt.

OEN staat voor – OPEN: al je zintuigen open

stellen; God gebruikt ze allemaal – EERLIJK: 

transparant, eenvoudig, verlangend, concreet 

en direct – NIEUWSGIERIG: alle kaders achter je 

laten, verwachtingsvol, je willen laten verrassen.

Ik zou zeggen: gewoon gaan oefenen!

Gezegende Kerstdagen
EN EEN VERWACHTINGSVOL NIEUWJAAR

Het CBMC kantoor is tussen 
Kerst en Oud & Nieuw gesloten
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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


