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GetConnected met God,
elkaar en anderen
Het aftellen is begonnen: nog een paar weken en Sonrise 2014 barst weer los.
Op allerlei pleinen en veldjes in Haarlem, Beverwijk-Heemskerk, Heemstede,
Hoofddorp, IJmuiden en Velserbroek zullen weer zo’n duizend kinderen (en
hun ouders) samen sporten met de verschillende Sonrise-sportteams. Dit jaar
is het thema: Get Connected. Met God, met elkaar, met de ander.

“Er zijn de twee hele goede redenen
om te mogen ontbreken bij Sonrise.”
Inspirerende reizen op pagina 3

“Alle gemeenteleden zijn dit jaar
welkom op de conferentie!”
Sonrise 2014 op pagina 4 en 5

Je inleven in de ander, een beleving hebben bij wat de ander voelt. Dat wordt
ook wel ‘empathie’ genoemd. Een begrip dat heeft te maken met hartstocht
en lijden. Het kost blijkbaar iets om je in
te leven in de ander, de ander werkelijk
te begrijpen.
Mooie spullen
Pijn lijden om de ander te begrijpen: het
staat haaks op de maatschappij waarin
we leven. God wordt steeds minder belangrijk en in plaats daarvan wordt het
individu verheerlijkt met mooie spullen,
status en geld. De gevolgen? Onverschilligheid, grenzeloosheid en diepe eenzaamheid. De schepping laat zien hoe
het leven ooit is bedoeld. Mensen in innige relatie met God, met elkaar en met
de wereld om hen heen.
Overtreffende trap
De bijbel is in de Hebreeën-brief duidelijk: “Het kennen van Christus, mijn Heer,
overtreft alles!” ‘Kennen’ suggereert weten wie de ander is, regelmatig contact
hebben, samen het leven leven – met al

z’n ups en downs. ‘Mijn Heer’: erkennen
dat Christus het hoogste gezag heeft in
ons leven en dat we samen leven onder
Hem. Zoals een lichaam dat samenwerkt,
waarin alles zijn specifieke taak en functie heeft. Samenwerken, verbonden om
elkaar te dienen.
En dan de heldere opdracht van Jezus:
“Ga op pad, maak de volken tot mijn
discipelen en doop ze in Mijn Naam.”
De gehoorzaamheid die erop volgt is
treffend: “En zij gingen op weg om het
nieuws overal bekend te maken.”
Ik zie uit naar de zomer en de jongeren
en medewerkers die erop uit gaan om
het goede nieuws bekend te maken in
Haarlem en omstreken. Christenen die
schouder aan schouder staan, verbonden met elkaar, dienstbaar. Christenen
die erop uit gaan in de wetenschap dat
ze met Jezus verbonden zijn; Hem kennen.
Elsa Hoogerduijn,
project coördinator Sonrise 2014

“Als vrienden praten we over van
alles, en dus ook over ons geloof.
Daardoor houden wij elkaar scherp.
Geert Douma op pagina 6

“Er zijn geen onderwerpen die niet
besproken kunnen worden en er zijn
geen vragen die niet gesteld kunnen
worden.”
Team Koeleveld op pagina 6

“Als ik dit alles kan doen in Gods
Koninkrijk, voor Zijn eer en om
mensen dichter bij Hem te brengen,
dan is dat helemaal mooi.”
Jochem Mimpen op pagina 8

1

Agenda
Wat gebeurt er veel in onze stad! Van bijbelmiddagen tot bazaar, van meezingavond tot vrouwenochtend.
Laten we elkaar en anderen ontmoeten!
zon 29 juni
Jeugddienst met Ds. A.J. van
der Toorn
De dienst begint om 17:00
Locatie: Goede Herderkerk
(Rechthuisstraat 9, Haarlem)
vrij 4 juli
Stadsgebed
Bid mee van 19:00 tot 20:00
Locatie: Baptistengemeente
Haarlem (Janstraat 59)

do 26 juni
Aglow Haarlem met Yvonne
Elbers
De koffie staat klaar vanaf 9:15.
Locatie: Kerk van de Nazarener
(Zijlweg 218, Haarlem).
woe 2 t/m zat 12 juli
Het wordt weer een
Sonrise!
inspirerende ontmoeting met
Op verschillende locaties. Zie
vrouwen uit verschillende
bladzijde 4-5 van dit Bulletin
kerken. We praten en zingen
voor meer info!
met elkaar en we luisteren naar
een lezing over Gods kracht.
vrij 5 september
Het is een veilige plaats om te
Stadsgebed
ontdekken dat je kostbaar bent
Bid mee van 19:00 tot 20:00
voor God en je medemens.
Locatie: Baptistengemeente
Meer info: www.aglow.nl/
Haarlem (Janstraat 59)
haarlem.
vrijdag 27 juni training interculture communicatie

zo 14 september & 12
oktober
Onderwijs van Henk
Rothuizen
De dienst begint om 10:00.
Locatie: Nehemia (Koediefslaan
73, Heemstede)
Henk Rothuizen, hoofd nazorg
EO spreker en auteur, komt
onderwijs geven. Er is een korte
zangdienst en veel ruimte voor
inspirerend onderwijs.
do 25 september
Aglow Haarlem
Het programma begint om 9:30.
Locatie: Kerk van de Nazarener
(Zijlweg 218, Haarlem).
Het wordt weer een
inspirerende ontmoeting met
vrouwen uit verschillende
kerken. We praten en zingen
met elkaar en we luisteren naar
een lezing over Gods kracht.
Het is een veilige plaats om te

ontdekken dat je kostbaar bent
voor God en je medemens.
Meer info: www.aglow.nl/
haarlem.

zat 27 september
GIDS Worshipdag
Met verschillende
workshoprondes vanaf 10:00
tot 17:00. Special voor bands,
muzikanten, zangers, producers,
dj’s en iedereen die iets met
muziek wil doen binnen het
Koninkrijk van God.
Wil jij ook komen? Stuur dan
een mail naar: worship@
gelovenindestad.nl.

Vacature bij Het Open Huis Haarlem

Deeltijdschool
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Charis Bible College Haarlem is in Haarlem een deeltijdschool gestart. Onderwijs, geënt op genade. Elke dinsdagavond van 19.30
– 22.00 uur. In twee jaar tijd worden er 20 modules van 8 dvd lessen bekeken, afgewisseld met live lessen en groepsgesprekken.
Meer info: Greta van der Leer tgfvanderleer@gmail.com;
06-12104331 of www.andrewwommack.nl

Het Open Huis in Schalkwijk is op zoek naar een Maatschappelijk
Diaconaal Medewerker voor 10-12 uur per week. Samen
met twee andere diaconaal medewerkers en een team van
(grotendeels) vrijwilligers ben je betrokken bij de Kledingwinkel,
het Inloop Huis, de voedselpakketen en de Open Maaltijden.
In deze functie ben je betrokken bij begeleiding van allerlei
diaconale activiteiten, het begeleiden van mensen onder meer
naar instanties en het ondersteunen van andere projecten.
Meer weten? Uitgebreide info staat op www.gelovenindestad.nl,
of neem dan contact op met Nel Tanger, maatschappelijk werker,
amw@hetopenhuishaarlem.nl, 06 29 58 83 31

Geen
Sonrise?!
Eigenlijk zijn er geen goede redenen
om niet mee te doen aan Sonrise.
Behalve als je met Henk Dinkelman
naar Roemenië reist of met World
Servants een school bouwt in een
ontwikkelingsland. Dit zijn de twee
hele goede redenen om te mogen
ontbreken tijdens die eerste week
van de zomervakantie.
Scholen bouwen met
World Servants
Een ervaring die niet zonder gevolgen
blijft, voor iedereen tussen de 16 en 75
jaar. Jaarlijks gaan er zo’n 750 mensen
uit heel Nederland met ons op pad naar
een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze
aan bijvoorbeeld een school of kliniek.
Onze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het
eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets
aan heeft. Onze lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de
klas komt en dat er lesboeken zijn.
“De projecten van Wold Servants
hebben een grote positieve invloed
gehad op mijn leven, mijn denken en
mijn geloof.”
(Jan Hendrik te Lintum)

Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met
de lokale bevolking maakt diepe indruk.
Je praat en bouwt samen met de mensen en misschien speel je ook wel een
potje voetbal. Ook verblijven de groepen
dichtbij de gemeenschap. Je zult leren
dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij.
Wij bereiden de projecten voor, zorgen
voor goede begeleiding tijdens het pro“World Servants is op een hele concrete
en praktische manier christen zijn door
te delen en te helpen waar de nood het
hoogst is: goed voor jezelf en de ander.”
(Shanti Bolt)

ject en blijven na het project nog vijf jaar
bij de gemeenschap betrokken.
World Servants gelooft dat Jezus ons
heeft geleerd om te dienen. Omdat het
geloof in Hem het fundament is van ons
werk, willen wij zoveel mogelijk mensen
laten ervaren dat iedereen kan dienen,
ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden.
“World Servants betekent voor mij:
handen uit de mouwen steken, ‘back
to basic’, leren van mensen die het
materieel minder hebben, en een
levensveranderende ervaring waardoor
ik dankbaarder in het leven sta.”
(Charissa Weber)

Op reis naar Roemenië
Voor het derde jaar alweer reist er deze
zomer vanuit Shelter-Haarlem een groep
mensen naar Roemenië.
De groep werkt daar samen met de
stichting Charis van Marien en Yvonne
Kroon. Zij zijn een aantal jaren geleden
gaan wonen in het dorpje Floresti dat
voor een belangrijk deel bestaat uit zigeuners van het Roma volk. Zoals op
veel plekken worden zij niet voor vol
aangezien en leven ze onder slechte omstandigheden; over het algemeen heel
arm. De kinderen gaan niet veel naar
school en hebben daardoor ook niet veel
toekomstmogelijkheden.

bouwd, een tienerclub gestart en doen
daarnaast nog allerlei andere activiteiten. Samen met Marien en Yvonne
heeft de groep van Shelter-Haarlem, net
als vorig jaar, een tienerkamp georganiseerd voor tieners die geregeld op de
tienerclub komen.
“Veel van die tieners hebben al gekozen
om Jezus te volgen, maar met dit kamp
willen we hen een nieuwe impuls geven.
Vorig jaar hebben we gezien dat dit zowel op onze als op hun tieners grote indruk heeft gemaakt. Aan het einde van
de week hoorden we indrukwekkende
verhalenwat de tieners beleefd hadden
en wat God voor hen gedaan heeft. Ook
dit jaar zien we er naar uit wat God gaat
doen in de levens van deze mensen.
Door de wereld om
hen heen uitgekotst,
maar door Jezus in
liefde aanvaard!”

Marien en Yvonne hebben inmiddels
veel vertrouwen gewonnen. Hun werk
breidt zich steeds meer uit. Ze hebben
een kerk gesticht, kinderwerk opge-
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Alle gemeenteleden welkom op de voorbereidingsconferentie!
Tijdens de conferentie willen we onze verbondenheid met anderen,
met elkaar, met God versterken. Dat geldt voor iedereen: voor sporters, maar ook voor alle andere gelovigen. Dus: schenk jij koffie,
ben je betrokken bij het kinderwerk, praat jij met alle ouders langs
het veld, kook jij voor de groep, zit je in de organisatie of bid jij voor
de mensen op het plein? Dan ben jij ook welkom op de conferentie!
Maar ook mensen die dit jaar niet betrokken zijn bij Sonrise maar
wel de conferentie mee willen maken: welkom!

geinteresseerd zijn. Opgeven voor de workshopmiddag moet via
sonrise@gelovenindestad.nl
We zien uit naar een hele mooie tijd vol inspiratie, wijze lessen en
kracht om te gaan. De grote opdracht luidt: Ga en maak alle volken
tot mijn discipelen. Laat je inspireren om te ontdekken op welke
manier jij gehoor kan geven aan de grote opdracht.
Locatie: Maritiem College, Briniostraat 10, 1971 HM IJmuiden

•	Iedere avond (wo 2 juli t/m za 5 juli) om 19:30 hebben we een
samenkomst met heel verschillende sprekers die iets gaan delen
over het thema #GetConnected met God, elkaar en anderen. En
op zaterdag zijn jullie de hele dag welkom!
• 	Zaterdagochtend (5 juli) van 10:15 tot 12:15 is er o.a. teamtijd
waar je nader kennis kunt maken met de jongeren van jullie locatie en waar je samen nadenkt over hoe jullie tijdens het project
(en daarna!) verbonden kunnen zijn met God, elkaar en anderen. Dit kun je op heel veel verschillende manieren doen.
•	Zaterdagmiddag (5 juli) van 13:30 tot 16:00 zijn er twee workshoprondes met keuze uit verschillende onderwerpen zoals:
‘Aanstekelijk christen zijn’, ‘Art of Connecting’, ‘ De straat op’
en ‘Sportministry’. Wees welkom en neem mensen mee die
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Locatie
Beverwijk
IJmuiden Pleiadenplantsoen
IJmuiden Sportveld Heerenduinweg
Velserbroek
Zaanenpark
Nelson Mandelapark
Brouwersplein
Voortingplantsoen
Slachthuisbuurt
Schalkwijk
Haarlem Hoog
Heemstede
Hoofddorp

Contactpersoon	Tel. nummer
Beltran de Jong
06 - 1914 0403
Piet Hoekstra
06 - 4304 1264
Edwin de Groot
06 - 4296 3223
Henk Boven
06 - 1135 8881
Marianne den Hertog
06 - 2368 6962
Margreet Peschar
06 - 1069 9565
Jenneke van der Kist
06 - 1017 2019
Daniël van Beek
06 - 2530 4058
Geert Douma
06 - 2146 8745
Jean-Paul Moggré
06 - 2002 8575
Jeanne-Marie Claus
06 - 4233 6335
Hans Neerken
06 - 5397 8641
Johan Koningen
06 - 5219 9649

Sonrise algemeen				
Elsa Hoogerduijn		
06 - 4151 0261
Arnold Vaandering		
06 - 2509 3244

Blijf up-to-date
Check voor de laatste foto’s, de nieuwste
filmpjes en de gaafste verhalen steeds www.
sonrisehaarlem.nl. Kijk verder op de Facebookpagina van de verschillende locaties.

Sonrise = bidden en werken!
Eigenlijk kunnen we Sonrise met deze
twee woorden samenvatten: bidden en
werken! Beide zijn nodig. Om Sonrise van
de grond te kunnen krijgen, moet er iets
in beweging worden gezet. Door werken
en bidden mogen we samen met God een
krachtige beweging tot stand brengen,
die de stad kan veranderen. En dat is wat
we met Sonrise willen bereiken!
Het is net als met het verhaal van de muis
en de olifant. De olifant stak samen met
de muis een brug over. De brug kwam aardig in beweging toen ze samen over die
brug liepen. Toen ze uiteindelijk de overzijde hadden bereikt, zei de muis tegen de
olifant: “Wauw, zag je hoe wij die brug
deden schudden!”
Ja, zo is het ook met ons. Samen met God
mogen wij naar het plein of veld gaan (zoals de muis en olifant over de brug).
Daarbij mogen we weten dat God degene
is die de beweging brengt.
Wil je meebidden? Neem contact op met
gebed@gelovenindestad.nl

Programma Sonrise 2014
Zondag 6 juli
10:00 uur	Begroeting van de sporters
in de eigen gemeente
19:00 uur Opening Sonrise in de
Wilhelminakerk
Maandag 7 juli t/m vrijdag 11 juli
14:00 Sport, spel en
16:30 uur kinderwerk voor 6 t/m 12
jaar
19:00 Sport en/of andere
21:00 uur activiteiten voor 13+
Donderdag 10 of vrijdag 11 juli
18:00 Buurtbarbecue of -maaltijd
21:00 uur
Zaterdag 12 juli
16:00 uur Afsluiting Sonrise in
Immanuël
Zondag 13 juli
10:00 uur	Afscheid van de sporters in
de eigen gemeente

Wist je dat…
... we ook dit jaar weer op 13
locaties in 5 gemeenten met
Sonrise zichtbaar zijn in de
wijk?
... Sonrise voor het dertiende
achtereenvolgende jaar in de
regio wordt gehouden?
... dat we met Sonrise dit jaar
weer terug zijn in Haarlem Oost,
en wel in de Slachthuisbuurt.
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After Sonrise
Tijdens een project als Sonrise deel je veel van je leven. Leer je veel in je relatie met God en met elkaar.
Je raakt weer extra gemotiveerd om meer met je geloof te doen. Maar hoe ga je dan verder? Die andere
51 weken van het jaar? Wij zijn als mensen aan elkaar gegeven om elkaar scherp te houden. Hoe houd
je elkaar scherp om op God gericht te blijven (Connected – Met God) en om uit te reiken naar anderen
(Connected – Met Anderen)? Lees hieronder een aantal reacties uit ons netwerk.

Henk Boven
“Ik ben heel open over mijn eigen leven
en deel graag de kennis die ik heb opgedaan. Dat is in de praktijk vaak de reden
dat mensen naar mij toe komen met
vragen. En dat zijn zowel christenen als
niet-christenen. Ze vinden het vooral fijn
dat ik niet om zaken heen draai. Je kunt
communiceren van hart tot hart of van
hoofd tot hoofd, het kan heel persoonlijk worden of vooral theoretisch zijn.
Mensen die hier behoefte aan hebben
komen naar mij. Mensen die behoefte
hebben aan theekransjes, kunnen beter naar mijn vrouw gaan. Iedereen
heeft zijn eigen plek in het lichaam van
Christus.”
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Geert Douma
“We spreken regelmatig af met een
groep vrienden voor een gezellig avond.
Meestal draait het gesprek dan wel uit

op geloof. Wanneer dat vanwege onze
drukke agenda’s niet lukt, dan spreken
we alsnog over ons geloof wanneer we
elkaar wel treffen. Bijvoorbeeld wanneer we ergens gezellig gaan barbecueën. Deze gesprekken helpen mij meer
dan de avonden die georganiseerd worden met een jeugdvereniging. Vooral
omdat je niet per se met iedereen bij de
jeugdvereniging een klik hebt, en omdat vrienden je goed kennen waardoor
ze je beter snappen. Als vrienden praten
we over alles, en dus ook ons geloof,
en daardoor houden wij elkaar scherp.”

Team Koeleveld
“Wij stellen ons huis, en daarmee ons
leven, open voor iedereen. In de praktijk
zitten er vooral jongeren bij ons binnen
om mee te eten, huiswerk te maken,
goede films te kijken of gezellig te kletsen over zaken die er toe doen. Er zijn
geen onderwerpen die niet besproken
kunnen worden en er zijn geen vragen
die niet gesteld kunnen worden. Wij
willen jongeren op die manier prikkelen
om na te denken over hoe zij christen
kunnen zijn in onze huidige samenleving, maar de jongeren houden ons ook
scherp!”

Elsa Hoogerduijn
Het is Sonrise. Een vrouw schuifelt met
haar hondje langs de school. Beetje
voorover gebogen, de grijze haren in
de war, de lange bruine mannenjas om
haar magere schouders. Haar verschijning raakt me. ‘Spreek haar aan,’ klinkt
het binnenin mij. ‘Hallo,’ zeg ik. Waterige
blauwe ogen kijken me aan, een flauwe
glimlach in het rimpelige gezicht. Gonnie
heet ze. We praten over het weer, haar
eenzaamheid, het hondje en de school.
Ik nodig haar uit voor de spelmiddag, ze
knikt instemmend en schuifelt verder. Ik
bid dat we elkaar weer eens spreken, dat
ik Jezus mag brengen. Hangend op het
hek met de oranje versieringen vraag ik
bij de spelmiddag een week later of ze
De Koning kent. Zeker, van vroeger. Ze
vraagt zich af of Hij haar nog wel kent,
zou best wel eens wat van Hem willen
merken. Dan vraagt ze of ik Hem ken.
Zeker, zeg ik en Hij houdt van jou. Ze kijkt
me nieuwsgierig aan. ‘Echt, denk je dat?
Dat zou mooi zijn.’ ‘Bid voor haar,’ klinkt
het binnenin mij. Ik vraag of ik voor haar
mag bidden, voor een hernieuwde kennismaking met de Koning en Jezus in
haar leven. Hangend op het hek bid ik
voor haar en klampt ze zich aan me vast.
Tranen biggelen over de rimpelige wangen. ‘Dit is het liefste wat iemand ooit
voor me gedaan heeft. Denk je echt dat
Hij het gehoord heeft?’ Ik knik. Volgende
week ga ik bij haar langs, koffie drinken.
Ik zie uit naar onze ontmoeting.

Zomerse boekentips
De zomervakantie is bij uitstek een moment om boeken te lezen. Eindelijk is er de rust in je hoofd en om je heen
om een boek tot je te nemen. Maar… welke titel moet je nu echt gelezen hebben? Verrijk je vakantie en lees
welke lectuur en literatuur er echt mee moet in de vakantiekoffer!

Leestip van
Sonja Nagtegaal
‘Wat
verwacht
God echt van
vrouwen, en bestaat er werkelijk
een ‘deugdzame
huisvrouw’? Rachel neemt je
mee in haar oprechte zoektocht
en komt tot verrassende conclusies.’
Deze beschrijving past het beste bij dit
geweldige boek. Soms schaterlachend,
soms met de bijbel op schoot, maar
altijd nieuwsgierig naar haar praktijkervaringen en conclusies, heb ik dit boek
gelezen. Een aanrader voor vrouwen EN
mannen!!
De deugdzame huisvrouw,
Rachel Held Evans, ISBN 9789063536817
Leestip van
Henk Boven
Dit boek is onderdeel van de serie ‘Waarheid en
recht’, de enige
serie waarbij ik
niet kon stoppen met lezen.
En ik ben geen
echte lezer. Craig
Parshall, zelf christen en jurist, is er in
geslaagd om echt goede juridische trillers te schrijven. In ‘Levend bewijs’ gaat
een advocaat op zoek naar de waarheid
achter beschuldigingen die gedaan zijn
tegen een predikant. Tijdens het onderzoek dreigt niet alleen het levenswerk
van de predikant vernietigt te worden,
maar ook de fundamenten van het christendom zelf. Toch bekeert de advocaat
zich uiteindelijk zelf ook tot het christendom. Maar waarom? Ga het lezen!
Levend Bewijs, Craig Parshall,
ISBN 9789085200499

Leestip van
Michael Koeleveld
Als je de achterkant
van dit boek leest,
dan wil je het boek
helemaal lezen. Het
is vooral een aanrader voor mensen
die meer van God
willen zien in hun leven, maar ook voor
mensen die nog niet zeker weten wat
God allemaal precies kan doen vandaag
de dag. Bill Johnson is erin geslaagd om
een boek te schrijven vol eyeopeners
waarbij je geen bladzijde wil missen. Hij
heeft een duidelijke mening: als christenen geen wonderen zien gebeuren
in hun leven, dan leven ze onder hun
stand. Hoe dat in z’n werk gaat? Dat
lees je in dit boek!
Wanneer de hemel doorbreekt op aarde, Bill Johnson, ISBN 9789490489069
Leestip van
Jochem Mimpen
Tijdens het interview met Jochem
Mimpen (zie de
achterzijde van dit
Infobulletin) vroegen we hem ook
naar zijn favoriete
boek. Hij heeft veel
goede boeken gelezen, maar vroeg of hij ook een Bijbelboek mocht aanraden. Het is goed om

vaker een Bijbelboek te kiezen om echt
helemaal door te lezen. Dat gebeurt niet
zo heel vaak, terwijl we er veel van kunnen leren. Mocht je niet weten bij welk
boek je zou moeten beginnen, begin
dan met het evangelie van Johannes.
Laat je inspireren!
De Bijbel (NBV), diverse auteurs,
ISBN 9789061269984
Leestip van
de Bijbel In
Deze roman van
Marianne Grandia was op de
Facebook-pagina
van de Bijbel In de
boekentip voor
moederdag. Het
is een ontroerend
verhaal over de
twee totaal verschillende zussen Roos en
Marga. Wanneer hun moeder Riet volledig zorgafhankelijk wordt en ze naar
een verpleegtehuis moet, worden die
verschillen pijnlijk duidelijk. Wanneer
hun moeder ook haar spraakvermogen
verliest voelt Roos zich geroepen om
haar stem te zijn. Als de man van Roos
zich steeds meer aan de zijde van Marga
schaart en haar broer Jan-Jaap ook weinig steun biedt, gaat Roos op zoek naar
een bondgenoot. Laat je meenemen in
het verhaal!
Hemeldauw, Marianne Grandia,
ISBN 9789029722155

Geen tijd om een boek te lezen? Deze tijdschriften bieden ook veel moois én stof
tot nadenken. Aanrader(s) voor alle meiden en vrouwen!
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Even voorstellen:

Jochem Mimpen
Jochem Mimpen komt uit Leiden,
studeerde aan Evangelische
Theologische Faculteit Leuven en is
sinds 2012 parttime voorganger bij
de Baptistengemeente Leiden. Sinds
kort is hij ook jongerenwerker bij de
Baptisten Gemeente IJmuiden. Tijd om
eens kennis te maken!
Achtergrond
“Ik ben gelovig opgevoed en ging altijd
naar de kerk. Op mijn 19e ben ik tot geloof
gekomen in een dienst waar voor mij gebeden werd. Daar voelde ik echt de aanwezigheid van Gods Geest en vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar manieren
om actief te zijn binnen Gods Koninkrijk. Al
snel merkte ik dat het moeilijk was om actief te zijn binnen het Koninkrijk van God
als je geen bagage hebt. Ik heb toen bijvoorbeeld een keer een bijbelstudie gegeven, maar dat werd echt een flop. Ik wist
niet meer te vertellen dat de dingen die op
mijn blaadje stonden.”
Studie
“Eerst heb ik netjes mijn opleiding
Bestuurskunde afgemaakt en gebeden:
‘God wat wilt u met mijn leven; wat moet
ik gaan doen?’. Ik had het idee dat God
zei: ‘Je mag Psychologie gaan doen of
Theologie. Maar Theologie heeft wel Mijn
voorkeur, dus als je slim bent doe je dat
maar gewoon.’ Nadat ik een open dag in
Leuven had bezocht was de keuze zeker,
want het sprak me meteen enorm aan. Ik
heb toen acht jaar in België gewoond en
er zes jaar gestudeerd. Ik vond het geloof
van de docenten heel bijzonder. Het waren

academici die een echte levende relatie met
God hadden. Het vele lezen vond ik af en
toe wel erg lastig, maar tegelijkertijd was
dat ook juist de verrijking.”
Werk
“Het speerpunt voor mij binnen de kerk is
de jeugd. Bij die groep is veel beweging, zij
stellen goede vragen en ze zijn vaak eerlijk. Verder is het gewoon super gezellig.
Zelf vind ik preken, jongeren ontmoeten en
coachen, vergaderen over visie en plannen,
en leiding geven allemaal leuk om te doen.
Als ik dit alles kan doen in Gods Koninkrijk,
voor Zijn eer en om mensen dichter bij Hem
te brengen, dan is dat helemaal mooi. De
kern van mijn hele bediening en leven, is
om mensen dichter bij Jezus te brengen.
Hoe verder mensen bij Jezus vandaan
staan, hoe enthousiaster ik word om ze
dichter bij Jezus te brengen.”
Voorbeelden
“Als het gaat over het uitdragen en voorleven van de Bijbelse waarheid, dan vind ik
Corrie Ten Boom een bijzonder voorbeeld.
Ze is heel open en eerlijk en ze volgt echt
de Bijbel na. Een ander goed voorbeeld is
Horace Henriot, een zendeling in Leuven.
Vol liefde en enthousiasme brengt hij het
Evangelie in een heidense stad. Hij weet
mensen op allerlei manieren te enthousiasmeren om zich in te zetten voor het
Koninkrijk van God. Daarbij kijkt hij niet
naar welke kerk of denominatie, maar
naar het grote Koninkrijk. En dat vind ik zo
mooi. We moeten niet kijken naar hoeveel
leden onze eigen jeugdgroep of kerk heeft,
maar we moeten alles doen voor het grote

Koninkrijk. Ik hoop dat wij er alles aan zullen doen om God de ruimte te geven, dat
God echt zijn werk kan doen in IJmuiden.
En in Haarlem, natuurlijk.”

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee: Arianne Raamstijn (eindredactie), Arnold Vaandering, Bijbel-In, Charissa Weber, Elsa Hoogerduijn, Drukkerij Omniprint
(drukker), Geert Douma, Hans Luttik, Henk Boven, Henk Dinkelman, Jannick Vercamer, Jan Hendrik te Lintum, Jochem Mimpen, Joke Slootheer
(vormgeving), Michael Koeleveld (NaxDesign), Risanne Koeleveld, Shanti Bolt en Sonja Nagtegaal.
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