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Jongeren inzetten in het koninkrijk van God
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BIJBELTEKSTEN
De gemeente Jozua gelooft dat de Bijbel het Woord van God is, een
lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Daarom willen we u
als lezer wat Bijbelteksten meegeven. We hebben aan de mensen
van dit blad gevraagd welke Bijbeltekst voor hen speciaal is.
Elaine
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte,
of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:38-39

Inge
Als die koning komt, zal er vrede zijn.
Een wolf speelt met een lammetje,
en een panter ligt naast een bokje.
Een kalf eet samen met een leeuw,
en een klein kind past op beide dieren.
Een koe en een beer lopen in
één wei, en hun jongen liggen bij elkaar.
Een leeuw eet gras, net als een koe.
En een kind speelt zonder angst
bij het nest van een gevaarlijke slang.
Jesaja 11:6-10
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Marloes
Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
Dan zal ik overtreders Uw wegen leren
en zondaars zullen zich tot U bekeren.
Psalm 51:12-15
Mirjam
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten,
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht,
ik zal niet wankelen.
Psalm 62:6 en 7

Stef
Geprezen zij de Heer, dag aan dag.
Deze God draagt ons en redt ons.
Onze God is een reddende God.
Bij God de HEER, is bevrijding uit de dood.
Psalm 68:20-21

Redactie
Stef Baijense, Elaine Berghout - Artz, Marloes Hoogkamer,
Inge Kooijman, Mirjam de Vos - Kleine
Vormgeving en druk
Verloop drukkerij Alblasserdam
Alles uit dit blad mag worden gebruikt en openbaar worden
gemaakt of worden verveelvoudigd als het dient om de
boodschap van Jezus (verder) bekend te maken. Voor andere
doelen is schriftelijke toestemming van de redactie nodig.
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e Glossy, dat was al snel de naam die we gebruikten voor het
speciale blad ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
Jozua Alblasserwaard. Het moest kleurrijk worden met niet
alleen woorden, maar ook veel foto’s. En dat is gelukt. Het blad dat
u nu in handen hebt staat vol met woorden en foto’s die samen een
beeld geven wat er de afgelopen 25 jaar gebeurd is in onze gemeente in Alblasserdam.
Het was een heel avontuur om het blad te maken, maar als redactie hebben we er met plezier aan gewerkt. We zijn blij met al die
gemeenteleden buiten de redactie die ook hun steentje (of foto of
stukje tekst) hebben bijgedragen.
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OUDSTEN EN DIAKENEN
Diakenen
Diakenen in de afgelopen 25 jaar
Koos en Alina Baerveldt
Izak en Jacqueline Blokland
Kees en Gerdien Bot
Rinus en Trijnie van Dijk
Cor en Annelies van Ekris
Paul en Katrien Pull ter Gunne
Dirkjan en Corine van Reeuwijk
Ab en Wilma Rietveld
Diakenen nu
Chris en Cora van der Duijn Schouten
Jan en Martine van den Hoek
Herman en Nelie van der Ruit
Arie en Mirjam van Tuijl

Oudsten
Oudsten in de afgelopen 25 jaar
Koos en Alina Baerveldt
Andries en Heleen van Dijk
Pascal en Corine de Jong
Arnold en Els van Meerkerk
Maarten en Pauline Peekstok
Herwi en Irma Rijsdijk
Rien en Inge de Smit
Bert en Esther Vonk
Pieter en Inge Vrije
Jaap en Carla van Wingerden
Gerke en Dineke van der Zee
Oudstenraad nu
Ab en Paulien Boer
Pieter en Annette Boer
Stefan en Lydia de Fauw
Cees en Jeanine van Herpen
Gerrit en Marian Mes
Arco en Anja van der Velde
André en Coriet Verhaar
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VAN DE VOORGANGER
Gerrit Mes is 25 jaar voorganger van Jozua Alblasserwaard.
Dit is zijn verhaal.
PIONIEREN

Inmiddels meer dan 25 jaar geleden hebben Marian en ik ‘ja’ gezegd op de vraag
vanuit Jozua Dordrecht om een soortgelijke
gemeente te starten in de Alblasserwaard.
Samen met een kleine, maar enthousiaste,
groep zijn we daaraan begonnen. Dat ‘ja’
zeggen was voor ons niet in de eerste plaats
tegen mensen, maar tegen God. Op dat
moment vielen onze gebeden, ons verlangen
om te dienen en de omstandigheden samen.
Voor dit soort voorvallen gebruiken christenen het woord ‘roeping’. In de vraag van
mensen, verstonden wij de stem van God.
Op dat moment heb je nog geen duidelijk
beeld van de toekomst. We hadden hier
geen opleiding voor genoten en moesten
vrijwel alles zelf uitvinden. Hoe organiseer
je dingen? Hoe reageert je omgeving? Hoe
reageren de bestaande kerken. Hoe houd je
een trouwdienst of een afscheidsdienst bij
overlijden. Hoe combineer je het voorgangerschap met je werk als timmerman? Wat
vindt je werkgever ervan als je onverwacht
vrij moet nemen voor een begrafenis? Hoe
zing je zonder muzikanten? Hoe nodig je
sprekers uit die niet zo enthousiast reageren op je vraag te komen spreken? Het
was duidelijk dat de wat bekendere namen
eerst wilden weten wat voor soort gemeente wij waren. Kortom, wij leren al meer
dan 25 jaar.

DANKBAARHEID ALS RODE DRAAD

Terugkijkend denk ik dat we misschien wel
een boek zouden kunnen schrijven. We
hebben prachtige dingen mogen meemaken.
Mensen die een bewuste beslissing voor de
Here Jezus namen en de zin van hun leven
ontdekten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen

dat we natuurlijk ook verdrietige dingen
meemaakten. Maar de rode draad in 25 jaar
de gemeente Jozua gediend te hebben, is
dankbaarheid. Dankbaar voor al die mensen
die de gemeente trouw gediend hebben met
hun talenten, maar ook met hun financiën.
Dankbaar ook voor alles wat in die jaren tot
stand is gekomen.

zijn. Maar meestal verloopt het als volgt. Wij
horen op zaterdagmorgen, als het buiten
nog donker is, zo rond 7:30 uur, de regen op
het raam. Dan zeggen we tegen elkaar: “Tijd
voor een winterslaap.” Dat is een behoorlijke
verandering met 25 jaar geleden kan ik u
zeggen. Kortom, niet alle veranderingen zijn
verkeerd. Wat wil ik daar nu mee zeggen?

KINDERWERK

GOD IS ONVERANDERD

Het is altijd lastig om er iets uit te lichten,
omdat je dan altijd anderen te kort doet.
Maar ons kinderwerk zou ik toch in het
bijzonder willen noemen. Er zijn meer dan
250 kinderen in Jozua. Dat is een flinke
basisschool. Dit wordt op een prachtige
manier, met mooie programma’s, draaiende
gehouden door vrijwilligers. Soms leid ik wel
eens gasten rond in ons gebouw en word ik
altijd weer bemoedigd door wat er allemaal
gebeurt voor onze kinderen.

GOD IS TROUW

Na 25 jaar kunnen we ook getuigen van de
onvoorstelbare trouw van God. Dit wordt
prachtig verwoord in lied 542 uit Opwekking: ‘God van trouw, U verandert nooit!’
Met die God durven we ook stappen te
zetten naar de toekomst. Wij denken daar,
met hulp van buitenaf, volop over na. Ongetwijfeld zullen er dingen anders gaan dan
in het verleden. Dat is overigens heel het
leven zo. Het leven van Marian en mijzelf
ziet er ook behoorlijk anders uit dan 25 jaar
geleden. Dan ging zelfs op zaterdagmorgen vroeg soms de wekker omdat één of
meerdere kinderen moesten sporten. Koud
of niet, daar werd niet naar gevraagd. Je
bent ouders of niet. Als opa of oma gaat dat
heel anders. Tenminste als er geen logees

Toen wij destijds begonnen, ging alles er
anders aan toe dan nu. We waren klein, kenden elkaar allemaal en waren eigenlijk een
soort familie. Dat had beslist zijn charme.
Maar we hebben ook gebeden om groei;
om mensen tot geloof te zien komen. De
groei die we meemaakten, gaf een andere
dynamiek. We moesten kringen in het leven
roepen. Plaatsen waar mensen elkaar kennen en verantwoordelijkheid willen dragen
voor elkaar. Dit is zomaar één voorbeeld
van verandering, maar zo zijn er meer te
noemen. Dat is niet
per se ‘minder’ dan
vroeger, maar wel
‘anders’.
Bij alle veranderingen mogen we in
ieder geval vaststellen dat onze God
onveranderd is. Hij
was erbij de afgelopen 25 jaar. Hij zal
er ook de komende
jaren bij zijn. Het is
tenslotte Zijn Kerk!
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ONTMOETEN, VRAGEN & ONTDEKKEN
Een plek waar je nieuwe mensen leert kennen, je hardop kan
nadenken over de zin van het leven en je ontdekt wat het christelijk
geloof inhoudt: welkom bij de Alpha-cursus.
Tekst: Martin Kraaijeveld
Foto’s: Stef Baijense

W

ereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen een Alpha gevolgd.
In Nederland zijn er meer dan
265 000 mensen die een Alpha-cursus
hebben gevolgd. De laagdrempeligheid,
het leerzame, maar juist ook het leuke,
maakt dat je deze cursus wilt volgen. De
oorsprong van Alpha ligt in Londen waar in
1978 gestart werd met een cursus over de
basisprincipes van het christelijk geloof. Nog
steeds is dit terug te zien in de invulling van
de avonden. Niet alleen in de onderwerpen
die worden behandeld, maar ook in hoe
een avond wordt vormgegeven. Maaltijden
en conversatie, Jezus liet tijdens Zijn tijd
op aarde zien hoe belangrijk Hij dit vond.
Inmiddels wordt Alpha gegeven in kerken,
huiskamers, cafés, studentenverenigingen,
jongerenclub, gevangenissen en ook…
in Jozua.

TERUG IN DE TIJD

In de jaren ’90 startte Gemeente Jozua in Alblasserwaard met het geven van Alpha-cursussen. Vervolgens zijn er gedurende een
lange periode andere activiteiten geweest,
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maar werd er geen
Alpha-cursus meer
gegeven. Sinds het
najaar van 2016
worden er, in het
gebouw van Jozua,
weer Alpha-cursussen gegeven. Naast
de reguliere Alpha-cursus is er ook
de mogelijkheid tot
het volgen van de
zogenoemde ‘vervolgcursus’ waarin
het karakter van
Alpha centraal blijft staan en er verder wordt
ingezoomd op bepaalde onderwerpen.

TIEN BIJEENKOMSTEN EN EEN
WEEKEND

Ieder voor- en najaar gaat een Alpha-cursus van start. Elke avond begint om 19.00
uur met een lekkere maaltijd. Of je nu in
een huiskamersetting of in een kerk een
Alpha-cursus volgt. De maaltijden zijn een
essentieel onderdeel, juist vanwege het
informele karakter. Na de maaltijd luister je
naar een kort, inspirerend verhaal over één
van de onderwerpen. Na de koffiepauze is
er alle ruimte om vragen en gedachten te
delen naar aanleiding van het onderwerp.
Dit gebeurt in gespreksgroepen. Halverwege de cursus wordt er een Alpha-weekend
gehouden. Tijdens dit weekend is er veel
ruimte om elkaar beter te leren kennen en
verder door te praten op de onderwerpen,
of wat er ook ter sprake komt.

KENNISMAKEN MET HET
CHRISTELIJK GELOOF

De Alpha-cursus is zeer geschikt wanneer je niets tot weinig over het christelijk
geloof weet. Maar ook als je je kennis wilt
opfrissen of wilt groeien in je relatie met
God, zul je je thuis voelen bij de Alpha. Je
leert nieuwe mensen kennen en tijdens de
cursus worden vaak waardevolle contacten
opgebouwd. De onderwerpen die gedurende de avonden aan bod komen gaan over
Wie Jezus is en waarom Hij stierf, bidden
en Bijbellezen, maar ook over de leiding van
God en wat Zijn bedoeling is met de kerk.
De onderwerpen worden kort uitgewerkt in
een Alpha-cursusboekje dat je aan het begin
van de Alpha-cursus ontvangt. In het boekje
staan ook vragen die kunnen dienen als gespreksstof in de gespreksgroepen. Maar juist
ook de persoonlijke levensvragen die je wilt
stellen maken de gesprekken boeiend. Alpha
is echt voor iedereen.

ALPHA

AAN TAFEL BIJ DE KONING
Meewerken aan Alpha geeft veel gemeenteleden voldoening. In dit
artikel laat Corine u zien hoe zij een Alpha-avond beleeft.
Tekst: Corine van Genderen
Foto: Stef Baijense

Het is dinsdagavond zes uur. Ik zit samen
met de andere gespreksleiders en de mensen van het gebedsteam om de tafel. We
nemen globaal de avond door en spreken
bid- en dankpunten uit. Soms lukt het, door
afspraken op werk of drukte in het verkeer,
niet om zes uur aanwezig te zijn en dat vind
ik altijd jammer. Het loslaten van de drukte
van de dag, het verwachten van Gods aanwezigheid deze avond en het afstemmen op
de Heilige Geest, onmisbaar!
Om half zeven lopen we naar beneden en
verwelkomen we de deelnemers met koffie
of thee. Eén voor één druppelen ze binnen
en terwijl we wat drinken, praten we over
wat de afgelopen week heeft gebracht. Om
zeven uur gaan we aan tafel en terwijl we
wachten tot iemand van het kookteam het
woord neemt, geniet ik van de mensen om
me heen. Jong, oud, luid vrolijk aanwezig of
stil genietend; de veelzijdigheid die God in
Zijn schepping heeft gelegd is terug te zien
aan tafel bij de Alpha. Het kookteam heeft
weer met veel passie een heerlijke maaltijd
voor ons bereid. Terwijl we genieten van

het eten voeren we gesprekken over ditjes
en datjes, maar soms ook over de dingen
die ons echt raken. Week na week leren we
elkaar beter kennen. Na de laatste verwennerij - iedere maaltijd eindigt met een
dessert – van het kookteam zingen we een
aantal liederen met elkaar. Hierna lopen we

PIJN EN DROMEN
naar boven. Terwijl ik een warm plekje bij
de verwarming zoek kijk ik uit naar hoe de
spreker het onderwerp van deze avond gaat
vormgeven. Hoewel, na meerdere seizoenen
Alpha-cursus, de onderwerpen voor mij allemaal al de revue hebben gepasseerd, ben ik
benieuwd wat ik deze avond zal leren.
Ieder seizoen brengt andere deelnemers en
een andere groepsdynamiek, maar wat kan
ik telkens weer veel leren van deze deelnemers. Hoe zij kritische vragen niet uit de
weg gaan, hoe zij zich kwetsbaar durven
opstellen door hun pijn of dromen te delen,
hoe zij eerlijk delen waar de moeilijkheid in

hun zoektocht ligt… Juist degenen met een
andere achtergrond, opvoeding of (geloofs)
overtuiging prikkelen mij. Ze leren me op
een andere manier kijken naar het geloof.
Met als gevolg dat God alleen maar groter
voor me wordt!
In de bus naar huis besef ik hoe fijn deze
avond weer was; het zien van de zoektochten naar een antwoord op de vraag ‘Is er
meer?’ Ik voel me een dankbaar mens als ik
me besef hoe mooi het is om te weten ‘Ja, er
is meer!’ En dat meer is het allermooiste wat
je je kunt wensen: een levende relatie met
God! Ik kan niet wachten tot jij, Alpha-cursist
of lezer van dit blad dit gaat (her)ontdekken.

Bijbeltekst
Corine
‘Ik gebied je dus: wees
vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je
ook gaat, de Heer, je God, staat je bij’
Jozua 1 : 9
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INTERVIEW

DE EERSTE DOPELINGE
Tekst: Mirjam de Vos – Kleine
Foto's: archief Jozua

B

eppie Klos is sinds het prille begin met
haar man Bart lid van de gemeente
Jozua Alblasserwaard. Bart en Beppie
hebben samen een eigen binnenvaartschip
waar Bart doordeweeks op vaart. Ze wonen
in Alblasserdam. Samen hebben ze twee
dochters, Sanne en Tanja. Op 25 september
1994 is Beppie samen met haar man Bart
gedoopt in de gemeente. Hiermee was zij
één van de eerste dopelingen van Jozua
Alblasserwaard.
“Bart en ik zijn 25 jaar geleden lid geworden
van Jozua Alblasserwaard. Omdat we samen
voeren op ons schip, konden we niet altijd
elke zondag in Alblasserdam zijn. Toch voelde de zondagen in Jozua altijd als thuiskomen, een warme deken. Dat kwam doordat
het zo’n kleine gemeente was, een hechte
familie. Jozua sprak ons vanaf het begin
enorm aan. Het voelde heel echt, Bijbelgetrouw en we genoten van de Opwekkings-
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muziek, waarbij ik toen ook geregeld mee
speelde met mijn dwarsfluit.
Na een tijdje wilden we gehoorzamen aan
de oproep van God in de Bijbel om je te laten dopen. Zo werden we een van de eerste
dopelingen van Jozua Alblasserwaard, samen met Bas en Anja Hardam en Truida van
Es. Bart en ik werden gedoopt door Gerrit

DE GEMEENTE
VERANDERT MAAR GOD
BLIJFT HETZELFDE
Mes en Gerke van der Zee, mijn zwager. In
die tijd hoefde je nog niet verplicht een getuigenis te geven. Ik had wel wat op papier
gezet, maar durfde het uiteindelijk toch niet
uit te spreken. Toch had ik wel een belangrijk getuigenis. We zaten in de tijd midden
in vruchtbaarheidsonderzoeken en ik ervoer
heel sterk dat God daarbij was. Ik kreeg als
dooptekst Psalm 103:13 mee: ‘Gelijk zich
een Vader zich ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt zich de Here over wie hem vrezen.’
Dat bevestigt voor mij ‘God is erbij!’. Tijdens
onze doopdienst preekte Gerrit over dat
kiezen voor de doop geen eindpunt is, maar
een begin. Het begin van een verder leven
met God. Zo heb ik dat ook ervaren. De tijd
die na onze doop volgde was soms heftig.
Na een bepaalde periode werd duidelijk
dat we op natuurlijke wijze geen kinderen

konden krijgen en ook in dat traject hebben
we enorm veel steun vanuit Jozua ervaren.
Het was fijn dat er in Jozua zoveel ruimte
is voor gebed. Als ik nu terugkijk zie ik echt
Gods hand daar in. Hij heeft ons veel rust
gegeven en ons gedragen in de moeilijke
tijden. We zijn enorm gezegend met onze
dochters Sanne en Tanja, die wij middels een
adoptieproces mochten ontvangen. Ik had
het niet anders gewild!
Het verschil tussen Jozua toen en Jozua nu
is als dag en nacht. Toch voel ik me nu ook
enorm op mijn gemak. Een grote gemeente
heeft ook zo zijn voordelen. Ik fluit weer
regelmatig en met name de praiseavonden
zijn geweldig. En uiteindelijk, de gemeente
verandert maar God blijft hetzelfde. Het
lied Sela: ‘Ik zal er zijn’ spreekt me daarin
enorm aan. God is er en hij is de rots op wie
je mag bouwen, in welke periode je ook zit.
Dat blijft! Er verandert heel veel maar God is
altijd dezelfde. Ik wens de nieuwe dopelinge toe dat God ook jouw rots is, vertrouw
op God en weet dat hij er altijd is. Mensen
veranderen maar God verandert niet!”

Bijbeltekst
Beppie
Ik sla mijn ogen op
naar de bergen, vanwaar
komt mijn Hulp. Wat er ook
gebeurd, God is mijn helper en
hij is erbij!
Psalm 121:2

DE 'LAATSTE' DOPELINGE
Tekst: Mirjam de Vos – Kleine
Foto: Mark Canavan

L

ois Verheij is 18 jaar en komt sinds
twee jaar bij Jozua Alblasserwaard in de
gemeente. Ze woont in Alblasserdam en
zit in VWO 6. Ze heeft zich aangemeld om
volgend jaar de opleiding Officier Logistiek
bij Defensie te gaan doen en zit nu in het
selectieproces. Lois is op zondag 21 januari
2018 gedoopt.
“Samen met mijn zussen zocht ik een kerk
dichtbij huis. We kwamen al een paar weken
naar de diensten van Jozua, toen er een
uitnodiging was voor een jeugdavond. Ik
ging alleen naar die jeugdavond toe, heel
spannend want ik kende er nog niemand.
Toch voelde ik me direct welkom! Ik was nog
geen half uur binnen of werd al uitgenodigd
om een week mee te gaan naar de Betteld
(red. camping en christelijk conferentiecentrum). Ik dacht: ‘prima, ik ga wel mee, dan
leer ik ook wat mensen kennen.’ Vervolgens
ging ik ook mee naar het Jeugdweekend.
Nu heb ik mijn beste vriendengroep binnen
Jozua. Ik geniet van de diensten bij Jozua en
kom er ook om mijn vrienden te ontmoeten.
Ik had al vaker over dopen nagedacht. Vanaf
2009 ging ik jaarlijks naar YOY kamp (red.
christelijke zomerkampen voor tieners) en
daar ervoer ik vaak een golf van geloof.
Ook dopen kwam dan ter sprake. Op zo’n
moment dacht ik vaak: ‘Dat wil ik ook!’
Maar vervolgens kwam ik weer thuis en
dan ebte dat gevoel weer weg. En zo ging
ik qua geloofsbeleving van evenement naar
evenement. Afgelopen juli op de Betteld

deed ik mee aan een workshop rappen. Al
snel begon iedereen serieuze teksten te
schrijven. Ik heb toen dingen uitgeschreven
waar ik echt mee zat. Vervolgens heb ik
erover doorgepraat met mijn vrienden. Ik
wilde graag rust ontvangen, omdat ik het
vaak heel druk heb en het me soms teveel
wordt. Ze baden voor mij en ik voelde zo’n
rust van God! Alle stress viel weg, het was

IK HEB GOD NU AAN
MIJN ZIJDE!
zo gaaf! Daarna kon je je ook laten zegenen
en normaal reageer ik niet op zo’n oproep,
ik durfde dat nog niet goed. Maar toen ik
toch naar voren ging, voelde ik zo goed dat
God dichtbij was! Op de Betteld benadrukten ze dat hoeveel stappen je ook van Hem
vandaan bent, je hoeft maar één stap terug
te zetten en Hij is er voor je. Naar mijn idee
had ik veel te veel stappen de verkeerde
kant op gezet, maar met één stap terug was
Hij er voor mij. Toen wist ik zeker dat ik me
wilde laten dopen.
Ik werd gedoopt door Mark Waardenburg,
de leider van mijn jeugdclub en Friso Juch,
één van mijn vrienden. Friso heeft mijn
dooptekst uitgekozen, een gedeelte hiervan:
‘Doorgrond mij God en ken mijn hart, peil
mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die
eeuwig is.’ Psalm 139:23 en 24.

Die tekst is mijn verlangen! Kijk naar mij en
help mij, breng mij alstublieft naar de goede
weg, want ik wil er ook voor U zijn. Het was
heel bijzonder, want toen ik thuis kwam en
de tekst wilde markeren in mijn Bijbel, zat
de boekenlegger al bij deze tekst.
Nu ik gedoopt ben verwacht ik niet dat
mijn hele leven radicaal verandert of dat ik
ineens een perfect persoon ben. Ik zie het
als een langzaam groeiproces. Mijn wens is
dat ik met mijn woorden en daden iets kan
uitstralen van Gods liefde. De doop was
voor mij het moment dat ik een keuze maakte voor God en dat ik hem bij mijn leven wil
betrekken. Ik heb God nu aan mijn zijde!”

Bijbeltekst
Lois
Al verhief ik mij op
vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de
verste zee, ook daar zou uw hand mij
leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik: “Laat het duister
mij opslokken, het licht om mij heen
veranderen in nacht,” ook dan zou
het duister voor u niet donker zijn
– de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
Doorgrondt mij God, en ken mijn
hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie
of ik geen verkeerde weg ga, en leid
mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139:9 – 12 + 23 - 24
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ZENDELINGEN
Als gemeente ondersteunen wij diverse zendelingen en
organisaties ver weg maar ook dichtbij. Zij zetten zich
allemaal op hun eigen manier in om Gods liefde en
redding te verkondigen.

Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen
elke knie van hen die in de hemel, en die
op de aarde, en die onder de aarde zijn, en
elke tong zou belijden dat Jezus Christus de
Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
– Filippenzen 2:10-11”

Agape/Streetlink- Lianne Bakker
www.agape.nl/medewerkers/
liannebakker/
Werkzaam voor Streetlink/Agapè
als jeugdwerker in onder andere Rotterdam.

Walter en Ineke Verschoor - Wycliffe
www.walterenineke.nl
Werken als ondersteunende medewerkers vanuit Nederland voor de financiele
afdeling van Wycliffe Bijbelvertalers.

SIHVA
www.sihva.nl
Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Alblasserdam ondersteunt
vluchtelingen in Alblasserdam.

De Goede Herderkerk
(contactpersoon: Cees van Herpen)
Onze zustergemeente in Vreshtas,
Albanië die wij ondersteunen.

OM
www.operatiemobilisatie.nl
Organisatie die zich wereldwijd inzet
om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie
te verspreiden
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St. Mercy Ships
(contactpersoon: Paul Tijmons)
www.mercyships.nl
Organisatie die levensveranderende
operaties mogelijk maakt voor mensen in armoede.

ICF Nederland
www.icfalblasserwaard.nl
International Christian Fellowship
Alblasserwaard. Samenkomsten en
interkerkelijke activiteiten gericht
op vluchtelingen, vreemdelingen
en medelanders.

Nelis & Bianca- Wycliffe
www.nelisenbianca.info

Dorcas (contactpersonen:
Sander en Lianne Riegen)

Associate Director van Wycliffe voor
de regio’s Afrika en Eurazië vanuit
Kadern, Duitsland.

www.dorcas.nl
Hulp en ondersteuning voor de
allerarmsten in Europa en Afrika.

St. Hart voor Moldavië
www.hartvoormoldavie.nl
Deze organisatie wil kinderen
en ouderen in Moldavië de mogelijkheid bieden zich te kunnen
ontwikkelen in een veilige en vertrouwde leefomgeving

Open Doors
(contactpersoon: Carolien Opraus)
www.opendoors.nl
Organisatie die op de bres staat voor
vervolgde christenen

Christenen voor Israël
(contactpersoon: Lijni Visser)
www.christenenvoorisrael.nl
Helpen bij de terugkeer van
Joden (alija) naar Israël en integratie
in Israël.

St. Home Sweet Home
(contactpersoon:
Chris v/d Duijn Schouten)
www.homesweethomeuganda.nl
Kindertehuis, zorgboerderij en
day-care in Oeganda.

Sharety
www.sharety.nl
Deze organisatie heeft ten doel het
verminderen van de materiële en
geestelijke nood van de bevolking
van Sri Lanka.

jozua jubileum | 11

GOD ZIET HET GROTERE PLAATJE
Noord-Soedan, een land van vele tegenstellingen. Gastvrije en
vriendelijke mensen, maar ook armoede, woestijn en oorlog. Een land in
Noord-Afrika waar voornamelijk moslims wonen.
Tekst en foto's: Brenda Bezemer

I

n dit land waar mensen niet veel vrijheden
hebben en niet weten dat er een relatie en
redding met God mogelijk is door Jezus,
mocht ik een periode met een team werken.
In de eerste periode van anderhalf jaar was
ik bezig met de taal en cultuurstudie. Een
belangrijk onderdeel hiervan was om bij
een lokaal gastgezin in te wonen om zo de
cultuur en taal nog beter op te nemen. Na
een tussenperiode waarin ik terug naar Nederland kwam omdat ik moest herstellen van
een burn-out, ben ik naar Darfoer gegaan.
Hier was een team die via een hulporganisatie noodhulp bood. Ons doel was om ons
meer op langdurige opbouw en ontwikkeling
te richten maar daarvoor was de situatie
vaak te onstabiel.

bijvoorbeeld een 1e hulp training. Dit deed
ik samen met een groepje christelijke Soedanezen en hiervoor reisden we naar allerlei
dorpen. We probeerden zoveel mogelijk
rekening te houden met de situatie waarin
de mensen woonden en leefden. Na de
training, gingen de trainers weer hun eigen
dorpsgenoten trainen. Mooi was het om te
zien dat er onder de dorpsgenoten mensen
waren die hart voor hun eigen dorpsgenoten
hadden en graag veranderingen en verbeteringen zagen in de omstandigheden. Zij
werden gerespecteerd door hun eigen mensen en bereikten zoveel meer dan als wij de
training hadden gegeven. Daarnaast deelden
we door onze vriendschappen verhalen over
Jezus en wie Hij werkelijk is.

Mijn focus lag met name bij het trainen
van groepen mensen op het gebied van
gezondheid, waaronder preventie, maar ook
sociale problemen, gevaarlijke praktijken en

Bidden voor mensen mocht bijna altijd. Met
een aantal mensen hebben we de Bijbel
mogen bestuderen. In alles wat we deden
baden we dat de mensen iets van Jezus
mochten zien of dat we iets mochten delen.
Toen we na een periode van vijf jaar het land
met het hele team moesten verlaten, had ik
het idee dat we pas net begonnen, ik me net
thuis begon te voelen, we net veel relaties
hadden opgebouwd en toen stortte het in…
en gingen we weg.
Deze uitzending is een tijd voor me geweest
van extreme uitersten, erg over mijn grenzen gaan, weer opnieuw mogen leren wat
gezond is en ondanks dat ik me soms klein
en niet nuttig voelde, me toch geliefd mogen
voelen door God. Het was een prachtige periode om de vriendschappen die ontstonden,
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de familie die me opnam in hun gezin, het
team wat familie is geworden, de mensen
te mogen dienen en bij sommigen letterlijk
een honger naar Jezus te mogen zien. Een
totaal andere cultuur te mogen leren kennen,
wat soms super moeilijk en frustrerend was,
maar wat me ook waardering heeft gegeven
voor de zware omstandigheden waarin deze
mensen leven, voor de veerkracht, humor en
het doorzettingsvermogen dat ze hebben.
Ik had nooit kunnen bedenken hoe deze periode zou gaan verlopen. Zelf had ik hele andere ideeën en verwachtingen en daardoor
ook wel teleurstellingen. Maar gelukkig besef
ik inmiddels dat God het grotere plaatje ziet
en Hij een beter en mooier plan heeft dan ik
ook maar kan bedenken, omdat Hij zoveel
meer houdt van de Soedanezen dat Hij zijn
werk wel voortzet op andere manieren. Ik
kijk er dan ook naar uit om in de hemel vele
Soedanezen te mogen zien!”

Bijbeltekst
Brenda
Blessed are the poor
in spirit, for theirs is the
kingdom of heaven…Blessed
are they who are persecuted for the
sake of righteousness, for theirs is
the kingdom of heaven.
Matthew 5:3-10

GOD BEREIDDE ONZE HARTEN VOOR
25 jaar geleden begon ons werk met Wycliffe Bijbelvertalers,
maar al lang daarvoor was de Heere God al begonnen met onze harten
voor te bereiden.
Tekst en foto's: Walter en Ineke Verschoor

nodig waren, maar
juist ook ondersteunende werkers.” Ik
dacht: ‘Als ik ooit bij
het bedrijf waar ik
nu werk wegga, wil
ik bij Wycliffe gaan
werken en iets met
computers doen.’

W

alter: “Het was begin jaren 80
toen ik voor het eerst van Wycliffe Bijbelvertalers hoorde. Een
Bijbelvertaler die in Papoea-Nieuw-Guinea
werkte, kwam in onze bijbelstudiegroep

ALS IK LATER GROOT
BEN, WIL IK ZUSTER
WORDEN BIJ DE ARME
MENSEN
iets van zijn werk vertellen. Het belang van
Bijbelvertaalwerk werd me toen heel duidelijk. Maar ook dat er niet alleen vertalers

Ineke: “Ik was nog
maar een schoolkind toen ik regelmatig in een boekje
‘Zending op Irian
Jaya’ (het huidige
Papua) naar een foto staarde en dacht: ‘Als
ik later groot ben, wil ik net als die mevrouw
zuster worden bij de arme mensen.’ Op de
middelbare school leefde die gedachte nog
steeds bij me en heb ik ook mijn vakkenpakket gekozen met het idee dat ik ooit als
verpleegkundige in de zending zou gaan.
Toen we in 1986 trouwden, leefde het idee
van naar het buitenland gaan eerlijk gezegd
niet meer zo bij ons. Tot in 1992 Walter op
het punt kwam dat hij graag ander werk
wilde. Al biddend en zoekend keken we naar
allerlei banen, maar alle sollicitaties liepen
uit op niets. Op een zekere dag vertelde
een zendeling van Wycliffe ons dat Wycliffe
naarstig op zoek was naar iemand met een
financiële opleiding voor het Nederlandse
kantoor in Driebergen. En daar begon ons
avontuur met Wycliffe. Eerst Driebergen,

toen in Papoea-Nieuw-Guinea en nu in
Papendrecht. We zijn ontzettend dankbaar
dat we de afgelopen 25 jaar in zoveel dingen Zijn trouwe Vaderhand hebben mogen
ervaren en zien het als een zegen om in
dit stukje van Zijn Koninkrijk dienstbaar te
mogen en kunnen zijn!”

Bijbeltekst
Walter en Ineke
Daarom, mijn geliefde
broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in
de wetenschap dat uw inspanning
niet tevergeefs is in de Heere.
1 Korintiërs 15:58 (HSV)
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Onze reis naar Oeganda heeft een bijzondere impact gehad door ons
het verschil te laten zien/ervaren tussen overleven en overdreven! Jos en Esther van der Kuijl (Home Sweet Home, Oeganda, 2015)

De eerste zendeling
Esther Hoogland-Ronda: "In 1995 ging ik naar Badiceni in
de republiek Moldavië. Een klein landje ingeklemd tussen
Roemenië en Oekraïne, het armste land van Europa. Via
Dorcas werd ik uitgezonden naar een grote instelling voor
mensen met een handicap. Daar woonden 350 mensen die
volgens de regering niet in de samenleving thuishoorden. Het
personeel was corrupt en de bewoners werden uitgebuit,
mishandeld en misbruikt.
Dorcas zond een team van drie mensen om hulpgoederen
te brengen, te verdelen en erop toe te zien dat het eerlijk
gebeurde. Daarnaast hoopten we door verpleegkundige- en
pedagogische hulp een verbetering te gaan brengen. Twee
jaar heb ik, samen met twee anderen, op het terrein van de
instelling gewoond en gewerkt. Het was vaak vechten tegen
de bierkaai. Toch waren er ook hele mooie dingen. We kregen
een mooie samenwerking met de lokale kerk, één personeelslid was christen en ook met haar kregen we een hele
goede band. Jongeren die in het tehuis woonden kwamen tot
geloof en stopten met liegen, stelen en alcohol. Ik heb er veel
geleerd zoals vertrouwen op God.”

Start van ons
avontuur met Hem
- Chris en Cora van
der Duijn Schouten
(Mexico, World
Servants, 1993)

Deze reis heeft mijn relatie met God heel
erg versterkt, ik heb Hem heel erg ervaren
tijdens deze reis. Wat ik heel mooi vond om
te zien, is dat mensen die bijna niks hebben,
toch met alles vertrouwen op God! – Esther
Lugthart (Eye for Others, Zuid-Afrika, 2016)
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A life-changing experience! Mirthe en Joëlle van der
Duijn Schouten (Uganda
2011-2012-2015)

Mijn zendingsreizen hebben mij geholpen mijn gaven en talenten te
ontwikkelen die ik van God gekregen heb. Dankzij mijn reizen heb ik
geleerd over culturele muren heen te kijken en te zien hoe bijzonder
God iedereen heeft gemaakt. - Marloes Hoogkamer (2002-2012,
Nederland, Griekenland en Israël)

Mijn reis naar de Dominikaanse
Republiek heeft mij bewust
gemaakt wat armoede is en
wat je er tegen kunt doen. Dat
heeft mij doen besluiten om
Enyer en zijn familie te blijven
ondersteunen via Compassion. Hans van Hattum (Muskathlon,
Compassion, 2016)

Zulke reizen zijn vormend voor de rest van je leven! - Paul Tijmons
(1994 & 1995 Dominicaanse Republiek, 1998 Jamaica)

ZONDAGMORGEN VÓÓR 10 UUR
Een bezoeker die op zondagmorgen om tien voor tien het gebouw
van Jozua in loopt voor de dienst heeft geen idee wat er die morgen
allemaal al gebeurd is in dat gebouw. Deze foto’s laten zien wat er
zoal gebeurt 's morgens.
Tekst en foto’s: Stef Baijense

08:07

09:35

08:10

09:37

Het zang- en muziekteam verzamelt op
het podium, stemt instrumenten en start
met gebed.

De koster
geeft met
oranje pionnen
aan waar niet
geparkeerd
mag worden.

De EHBO haalt de
spullen op

Ook voor de
verborgen verhalen
wordt gebeden

8:50

Het muziekteam oefent met koffie

08:30

De koffiekopjes worden klaargezet

08:35

Het
muziekteam
wordt van
koffie voorzien

09:15

De parkeerwachters gaan
naar buiten

09:40

Kinderwerkers treffen de
laatste voorbereidingen

09:30

08:42

In de
bestuurskamer
begint
de bidstond

Het hek op de vluchtroute gaat van slot
Ook het tweede hek gaat van slot

09:31

De
welkomdeurdienst
staat klaar

09:47

De parkeerwachters
schuiven
door naar
de Edisonweg

09:52

De informatiebalie is al een
poosje bemenst
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GEZIEN VANAF
HET PODIUM
Die podia hebben vele verschillende vormen gekend, van af en toe
doorzakkende podiumdelen in de jaren ‘90 tot een rotsvast podium
in 2018. Alleen even opletten als het doopbad openstaat :-)
Tekst: Marloes Hoogkamer
Foto: Deborah Canavan
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MUZIEK, EEN PROMINENTE PLAATS

God aanbidden door zang en muziek heeft
vanaf het begin van Jozua een prominente
plaats gekregen in de samenkomsten. We
zijn met de tijd en maatschappij meegegroeid. De intentie is altijd hetzelfde gebleven: God loven, prijzen en danken om wie
Hij is, ongeacht wat Hij doet of laat.
Vroeger kropen we vaker bij elkaar met een
gitaartje, al dan niet vals, vandaag de dag
hebben we een voltallige band met goede
muzikanten die van alles bespelen. Daarnaast de passievolle zangers en zangeressen
en als kers op de taart onze technici die alles
in goede banen moeten leiden.

EEN GOEDE ZANGDIENST

De lat om een goede ‘zangdienst’ neer te
zetten is steeds hoger komen te liggen.
Afgeleid uit de kritiek die regelmatig geuit
wordt direct na afloop.. maar wat is een
goede zangdienst? We boffen in onze
gemeente met de veelkleurigheid aan gaven
en talenten. Ook in het muziekteam, zodat
er in een maand altijd voor elk wat wils bij
zit. De ene zangleider houdt meer van God
uitbundig lofprijzen, de andere van meer
ingetogen. Het ene team zoekt meer de

WE PROBEREN GODS
HART TE VOLGEN
troost op in de liederen, het andere team
de strijd in hemelse gewesten om muren
te laten vallen. En het volgende team legt
weer een nadruk in een dienst te bidden
voor de vrede van Jeruzalem of geeft heel
veel aandacht in het prijzen van God met
de kinderen op hun niveau. Onze parels
die wij voor mogen gaan in het prijzen van
God. En het mooie is dat zelfs dat wisselt
per team per keer. We proberen Gods hart
hierin te volgen en te luisteren naar wat God
op een bepaald moment tot de gemeente
wil zeggen. Regelmatig is die bevestiging
zichtbaar en hoorbaar, omdat situaties in
de dienst naadloos in elkaar overlopen: een
woord van kennis, een lied, de prediking,
een bemoediging, een vermaning.

GROOT VOORRECHT

Wij vinden het allemaal een groot voorrecht
samen met jullie God te zoeken en te vinden
in de samenkomsten en niets is heerlijker
dan dat we bij mogen dragen aan en mogen
delen in een aanraking met en door Gods
Geest, als wij samen in eenheid bij elkaar
komen. Dat is namelijk de plek waar de
Heer Zijn zegen gebiedt, zoals psalm 133
ons vertelt.

DANKBAAR

Gezien vanaf het podium stemt het mij
altijd intens dankbaar als we met elkaar God
hebben ontmoet en meer lijkend op Zijn
evenbeeld de zaal verlaten om de wereld in
nood te laten zien en te vertellen dat Jezus
Christus leeft en dat Zijn genade oneindig
groot is voor iedereen. Halleluja looft God
in Zijn Heiligdom. Looft Hem in Zijn machtig

uitspansel. Looft Hem om Zijn machtige
daden. Looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Alles wat adem heeft, love de Heer
Halleluja.

GEZIEN VANAF ZIJN PODIUM

En daar waar twee of meer in Zijn Naam
vergaderd zijn, daar is de Here Jezus in hun
midden. Dus laten we elkaar weer meer
opzoeken om Hem ook in de kleine groepjes
te prijzen, loven en aan te roepen. Maar in
de eerste plaats in je persoonlijke individuele leven. God is goed. Altijd! Ook als
alles donker lijkt. Gezien vanaf Zijn podium,
Zijn troon, maakt het niet uit waar wij op
staan. Hij troont op onze lofzangen, thuis
en in de gemeente, onder een brug en in
een ziekenhuis, in de supermarkt en tijdens
een concert.

Een zangleidster
Tekst: Marloes Hoogkamer

Op 16 juli 2000 heeft Gerrit mij geïntroduceerd: een jonge meid van 16 zou de
zangdienst gaan leiden in een reguliere dienst. De oudsten wilden mij die gelegenheid geven. In het begin was ik één keer in de vier tot zes maanden aan de beurt. Ook
toen was er veel om rekening mee te houden. Tijdens mijn eerste zangdienst was er
avondmaal. Recent is nog gebleken dat een ieder dat op zijn eigen manier beleeft: in
blijdschap, in ontzag, in lijdend verdriet, in afschuw voor wat de Heer moest doen… Ik
heb toen tijdens het avondmaal een lied gekozen dat voortdurend in mijn hoofd bleef
rondzingen: 469 Halleluja Jezus Christus leeft, nu Hij het graf verlaten en de dood
ontwapend heeft, zal Hij voor eeuwig heersen: Jezus leeft!
Inmiddels bijna 18 jaar verder ben ik nog steeds zangleidster en daar ben ik dankbaar
voor. Mijn voorbereiding is in wezen niet anders dan 18 jaar geleden, alleen ben ikzelf
gegroeid in mijn leven met God en dat werpt nu andere vruchten af dan toen. Als
jonge meid kreeg ik de kans om met vallen en opstaan God te volgen met mijn gaven
en talenten. Het is zo mooi dat wij dat nu weer met de volgende jongeren mogen
doen. Ik ben nog niet zo heel oud, vind ik zelf, maar zodra je wat geleerd hebt kun je
het doorgeven, daar ben je nooit te jong of te oud voor.
Ik geniet ervan als ik door een aanraking van Gods Geest vol overtuiging voor Hem
mag zingen. Soms krijg ik kippenvel, soms laat ik een traan, soms juich ik en dat alles
voor onze Heer. Aanbidding is niet alleen muziek, aanbidding is een levensstijl. De
Heer roept ons op om met ons lichaam Hem te prijzen. Mijn verlangen is dat we door
onze wettische houding heen breken en Hem aanbidden zonder dat we ons afvragen
wat die ander van ons denkt, wel rekening houdend met de ander. Maar die ander
heeft er geen last van als wij voor Hem knielen, voor Hem staan, voor Hem juichen,
voor Hem dansen.
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25 JAAR
VOORGANGERSECHTPAAR
We lopen de trap op naar de studeerkamer in het huis waar Gerrit en Marian
Mes al veertig jaar wonen. Een zolderkamer met schitterend uitzicht op één
van de meest toeristische plekken van Nederland: de molens van Kinderdijk.
Tekst: Elaine Berghout – Artz | Foto’s: Deborah Canavan

D

e teller van het aantal preken dat
Gerrit in Jozua uitsprak staat bijna op
vierhonderd. “Maar die werden niet
allemaal op deze zolderkamer uitgedacht en
voorbereid”, vertelt Gerrit. “In de tijd dat de
kinderen klein waren had ik deze studeerkamer niet en stond ik vroeg op om te bidden
en uit de Bijbel te lezen. Een preek voorbereiden kost mij ongeveer twee werkdagen.”
Marian: “Hij zit hier bijna iedere avond. Het
huis is in de loop van de jaren iedere keer
een beetje verder uitgebouwd.” Het is een
mooie vergelijking met de Gemeente Jozua
die in de afgelopen jaren ook groeide en
op wonderlijke wijze iedere keer onderdak
verwierf in een groter gebouw.

BIJZONDER VERLANGEN

Vijfentwintig jaar bestaat de gemeente
Jozua in de Alblasserwaard inmiddels. “Die
jaren zijn voorbij gevlogen”, zegt Marian.
Gerrit vervolgt: “We kwamen tot geloof na
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een doopdienst in de Baptisengemeente
van Alblasserdam en al snel kreeg ik het
verlangen om te gaan spreken. Die mogelijkheid was er niet in die gemeente. Je zult
het nu misschien niet geloven, maar dat
verlangen was voor mij in die tijd best wel
bijzonder. Als tiener was ik heel verlegen. Ik
durfde bij wijze van spreken niet eens naar
de supermarkt. Het is dat Marian mij heeft
gevraagd, anders waren we misschien wel
nooit getrouwd. In de daarop volgende jaren
waren we actief in gospelgroup The Bridge,
waardoor ik de mogelijkheid kreeg om op
veel verschillende plaatsen te spreken. De
eerste keer was in een tentensamenkomst
in Moordrecht over geloofszekerheid. Wat
ik precies heb gezegd, weet ik niet meer.
Spreken deed ik toen uit mijn hoofd. Later
ben ik spiekbriefjes van preken gaan maken,
toch kan ik een preek aan de hand van die
aantekeningen een tijd later niet meer herhalen. Ik doe nog steeds veel uit mijn hoofd.”

BRIEFJE UIT DE HEMEL

Marian: “Na een roerige tijd in onze toenmalige gemeente waren we een jaar zoekende.
Het was een moeilijk jaar voor onze kinderen.” Gerrit: “Maar het had ook positieve
punten, want in dat jaar had ik tijd om deze
studeerkamer te maken.” Gerrit bleef door
de spreekbeurten die hij had in het land
de Bijbel lezen, bestuderen en bidden. Als
Gerrit ergens sprak bleef Marian in die tijd
ook wel eens thuis met de kinderen. Marian:
“Maar dan kwam hij zo enthousiast terug,
dan kon ik er ook weer een week tegenaan.
Het was soms diep ademhalen en met hulp
van Boven weer doorgaan.” Gerrit: “In die tijd
zochten we samen met Pieter en Inge Vrije
naar Gods weg. We hebben veel gebeden en
het werd ons duidelijk dat we ons niet moesten aansluiten bij een bestaande gemeente.
Martin de Haan en Gerard Krielaart uit Jozua
Dordrecht stelden ons voor om een zustergemeente te beginnen in de Alblasserwaard.

Dat was voor ons een briefje uit de hemel.
Het was niet zo vanzelfsprekend om hier een
gemeente te starten, want er waren maar
liefst twaalf kerken in en om Alblasserdam
waaronder een Volle Evangelie Gemeente.
Op de aankondiging aan hen dat wij een
gemeente zouden beginnen, kregen wij dan
ook nagenoeg geen reactie. Het contact met
de andere kerken is gelukkig verbeterd in
de jaren hierna. We hebben goed contact
met de voorgangers van de andere kerken in
Alblasserdam. We organiseren gezamenlijke
activiteiten zoals de ‘Nacht van Gebed’ en
de ‘Kerstwandeling’ in december. Je hoeft
de verschillen niet onder stoelen of banken
te steken, maar er is meer dat ons bindt dan
scheidt. Ook voor de Gemeente Alblasserdam zijn we gesprekspartner op het gebied
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). In de tijd dat er veel aanloop was
van asielzoekers in Alblasserdam wist de
Gemeente ons goed te vinden.”

DOENERS

Gerrit: “We zijn destijds met zo’n twintig
leden vanuit Jozua Dordrecht gestart in de
Alblasserwaard. Ik denk dat de mensen een
stabiele gemeente zochten en ik denk dat
we daarin gezamenlijk zijn geslaagd. De
oudsten van destijds zijn bijvoorbeeld nog
steeds lid. Ik denk dat dit best wel uniek
is.” Marian gaat verder: “Wij zijn doeners:
stoelen neerzetten, wc’s schoonmaken, kinderdiensten organiseren en op kraamvisite
gaan. Wij zijn van alle markten thuis, maar
noem mij niet de vrouw van de voorganger. Dat wil ik niet. Ik ben liever onderdeel
van het geheel. Dat is ook de reden dat ik
koffiedienst draai en kinderwerk deed. Maar
ik ben bijvoorbeeld minder geschikt voor het
pastoraat. Natuurlijk bidden wij met mensen
of helpen wij in praktische zin als iemand
hulp nodig heeft. Wij zien absoluut de nood
die sommige mensen hebben en voelen ons
tot op zekere hoogte ook verantwoordelijk maar we zijn hierin ook selectief, dat is
zelfbescherming.” Gerrit: “Ondanks dat heb
ik ervaren dat de gemeenteleden rekening
hebben gehouden met het feit dat ik altijd
als timmerman ben blijven werken. Ik ben
dit blijven doen, omdat ik simpelweg nooit
heb gedacht dat God het van mij vroeg om
hiermee te stoppen. Toen ik op mijn negenveertigste werkeloos werd vanwege het
faillissement van mijn toenmalige werkgever,
waren er maar liefst zeven anderen die mij

een baan aanboden. Allemaal vonden zij
het prima dat ik vanwege de gemeente een
dag minder werkte. Ik heb dit altijd als heel
prettig ervaren. Het maakt dat ik zo nu en
dan afstand kan nemen. Het is historisch zo
gegroeid dat ik inmiddels twee dagen voor
de gemeente werk. Als ik kijk naar andere
gemeenten in Nederland van deze omvang,
verwacht ik niet dat een opvolger dit zo kan
voortzetten. Ook is het goed als bijvoorbeeld
op het gebied van pastoraat nieuwe stappen
worden gezet.”

ONVERGETELIJKE MOMENTEN

Gerrit: “In de afgelopen jaren hebben we ook
onvergetelijke momenten beleefd. Dieptepunten zijn het overlijden van gemeenteleden en in het bijzonder de jonge kinderen:
Theo Dekker en Thalita de Jong. Je weet dat
zulke dingen kunnen gebeuren en toch denk
je hier niet gelijk aan als je voorganger wordt.
Heel dankbaar zijn we voor de mensen die
in al die jaren tot bekering zijn gekomen en
de vele doopdiensten die daarop volgden.
Maar wat mij de laatste tijd ook erg bezighoudt, is dat er ook broers en zussen zijn die
hun geloof in God kwijtraken. Hoogtepunt
was ook de manier waarop God iedere keer
voorzag in de gebouwen waarin we mochten samenkomen. Eerst de ‘Blokkert mavo’,
daarna de ‘Koffiebar De Poort’ en later het
gebouw ernaast ‘De Mijlpaal’ voor de kinderen. Tijdens ‘De Wipmolen’ hadden we ook
het Gemeentecentrum aan de Touwbaan.
Toen de Wipmolen werd afgebroken, leek
het erop dat we dakloos op het Raadhuisplein kwamen te staan. Na veel gebed en
dankzij intensief contact van Herwi Rijsdijk
met de Gemeente Alblasserdam kwamen
we aan de Ampèrestraat terecht. Ook de
jaarlijks terugkomende Paaspraise was een
hoogtepunt, waarvoor zelfs een afgehuurde
sporthal twee keer vol zat. Het heeft de
interkerkelijke banden verstevigd.”

OVERDRACHT VOORGANGERSCHAP

Nu na vijfentwintig jaar wordt het tijd om
het voorgangerschap neer te leggen. Gerrit:
“Jaren geleden heb ik al aangegeven dat ik
het oudste zijn na vijfentwintig jaar wilde
neerleggen. Het ziet er nu naar uit dat dit
komende zomer gaat gebeuren. Ik heb
vertrouwen in de overdracht van het voorgangerschap. Er is een beroepingscommissie
waarin gemeenteleden zitting hebben die
met elkaar een goede dwarsdoorsnede van
de gemeente vormen. Heel blij ben ik met
de externe expertise die we hebben in Jaap
Ketelaar. Hij heeft mij en Marian geadviseerd om hierna een sabbatical te nemen.
Het spreken hoop ik te blijven doen, ook al
is het misschien wat minder vaak. Ik ben nu
al bezig met de planning van spreekbeurten
van 2019. Uit ervaring heb ik wel geleerd
hoe belangrijk het is om bezig te blijven met
het Woord van God. Dat zou ik ook willen
meegeven aan een nieuwe voorganger of
misschien wel voorgangers: liefde voor God
en mensen én voor het Woord, want dat is
tenslotte onze Bron.”

Bijbeltekst
Gerrit
Zo is dan wie in Christus
is een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie,
het nieuwe is gekomen. (NGB)
2 Korintiërs 5:7
Marian
Wees onder alle omstandigheden
dankbaar! Dat wil God van u in
Christus Jezus.
1 Thessalonicenzen 5:18
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MUZIKALE
HOOGTEPUNTEN
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Muziek heeft altijd een belangrijke rol in de gemeente gespeeld.
Echter, bij het opstarten van de gemeente, was er niemand die
de samenzang kon begeleiden en werd vanuit zustergemeente
Jozua Dordrecht vaak een pianist ‘geleend’. “Bij het groeien van
de gemeente, kwamen er steeds meer muzikanten en is het Jozua
‘orkest’ uitgegroeid tot wat het nu is”, vertelt pianist Leo de Geus.
Tekst: Leo de Geus en Elaine Berghout – Artz
Beeld: Foto’s archief

JEUGDORKEST

In de jaren negentig werd voor een periode een jeugdorkest opgericht. Jongeren
tussen de 8 en 15 jaar konden zich met hun
instrument aanmelden. Er was van alles wat.
Triangel, sambaballen, blokfluiten, klarinet,
een aantal keyboards en zelfs een hobo. Na
uren oefenen op zaterdagmiddag, destijds
nog in gebouw De Poort, was het ‘orkest’
klaargestoomd voor een uitvoering tijdens
een gemeenteavond op het podium van
de Wipmolen. Leo: “Om geen gekibbel te
krijgen, zette ik iedereen vooraan en naast
elkaar neer. Een behoorlijke lange rij dus,
alle jongeren waren zo trots als een pauw.
Het klonk best goed. Er werden weinig
fouten gemaakt tijdens het spelen van de
instrumentale Opwekkingsliederen. Aan het
einde van de uitvoering, terwijl het applaus
door bleef gaan, werd er gedisciplineerd, op
het teken van de dirigent, van de stoel opge-

staan en boog iedereen tegelijk voorover als
dank voor het enthousiaste publiek.”

ZONDAGAVOND ZANG

“Geweldig hoogtepunt was ook de zogeheten ‘zondagavond zang’. Onder begeleiding
van de vleugel en een orgel, werden aloude
Johan de Heer liederen, Glorieklokken en

ER KON NIEMAND
MEER BIJ
oude Opwekkingsliederen gezongen in huiskamersferen. Het 120 man tellende publiek
zat aan tafeltjes rond het orgel en de piano.
Deze avonden waren min of meer bedoeld

voor de senioren in de gemeente, maar de
jeugd deed ook mee. De jongeren serveerden tijdens het zingen koffie met cake en
later op de avond zelfs een glaasje wijn of
advocaat met slagroom!”

JOZUA’S PRAISEKOOR & BAND

“Van de millenniumwisseling wilden wij
iets speciaals maken. Daarom stelden we
een projectkoor samen, waaraan iedereen
uit alle kerken in de Alblasserwaard mocht
deelnemen. Het koor kreeg de naam ‘Jozua’s
Praisekoor & band’. Vanaf oktober 1999
werd er wekelijks geoefend. Al in het voorjaar begon ik de arrangementen te schrijven
voor de sopranen, mezzo sopranen, alten,
tenoren en bassen. Maar liefst 87 koorleden
namen deel aan dit eerste project. Levensgrote borden werden geplaatst bij de twee
toegangswegen van Alblasserdam en er
werd veel bekendheid aan gegeven. En dat
was te merken op 1 januari 2000. Helaas
was de grote zaal van de Wipmolen zo vol
dat er niemand meer bij kon en er zelfs mensen de toegang moest worden geweigerd.
Ook de Burgemeester van Alblasserdam was
aanwezig en vond het zo’n indrukwekkende
jaarwisseling dat hij een woord van dank
uitsprak.”

PAASPRAISECONCERTEN
UITVERKOCHT

“Absoluut hoogtepunt waren de Paaspraiseavonden die ieder jaar zijn gehouden tijdens
de Paasdagen. Na de succesvolle millenniumwisseling kon een vervolgproject van
het koor niet uitblijven. In januari 2000 kon
iedereen zich aanmelden voor de Paaspraise
2000. Opnieuw een volle zaal waarbij helaas
mensen naar huis moesten. Dus hielden
we in 2001 niet alleen op 1e Paasdag een
Praiseconcert, maar ook op 2e Paasdag. Om
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MUZIEK KAN
KERKMUREN
DOORBREKEN
mensen niet teleur te stellen, verkochten
we toegangskaarten voor een klein bedrag.
Al in de voorverkoop waren beide avonden uitverkocht. Ook het projectkoor zelf
dat jaarlijks in januari voor de Pasen werd
samengesteld en begon met de wekelijkse
repetities, groeide ieder jaar gestaag. Met
Pasen 2002 bestond het koor met band uit
maar liefst 250 mensen. Ook het ‘orkest’
werd uitgebreid met een geweldige blazerssectie. Omdat de zaal in de Wipmolen
te klein bleek, werd uitgeweken naar de
sporthal van Alblasserdam die in 2002 ook

twee keer was uitverkocht. Van de Paaspraiseconcerten zijn cd’s opgenomen. Het
‘Jozua’s Praisekoor & band’ bracht maar
liefst drie albums uit. Sinds 2003 worden de
Paaspraiseavonden weer op kleinere schaal
gehouden. De voorbereidingen en de organisatie ervan groeide het organisatieteam
boven het hoofd en om die reden werd
gestopt met het projectkoor.”

BEWIJS

“Jozua heeft met die Paaspraiseavonden en
destijds het projectkoor, goede bekendheid
gemaakt in de Alblasserwaard. Niet dat het
daarom te doen was, maar het ‘Jozua’s Praisekoor & band’ is wel het bewijs dat muziek
en zang alle kerkmuren kan doorbreken en
christenen in de regio met elkaar één zijn bij
het grootmaken van de Heer. Dat groot maken van God en het in aanbidding leiden van
de gemeente is ook nu nog het doel van de
ruim 70 leden tellende taakgroep Muziek.”

Bijbeltekst
Leo
Mij is gegeven alle macht
in Hemel en op de aarde.
Gaat dan henen, maak al de
volken tot Mijn discipelen en doopt
hen in de naam des Vaders en des
Zoons en des Heiligen Geestes en
leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb. En zie, Ik ben met u
al de dagen, tot aan de voleinding
der wereld.
Mattheüs 28:19 en 20
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HIJ IS ER ELKE DAG WEER
Tekst: Elaine Berghout – Artz
Foto: Bert Vonk

Y

vonne Capelle (52) verloor afgelopen
zomer haar dochter Kimberley op
21-jarige leeftijd door een verkeersongeluk. “Ik ben intens verdrietig, maar niet
alleen”, zegt ze. “God is erbij en daarvan wil
ik getuigen. God is goed, God is groot!”

HARTSVRIENDIN

“Wij waren onafhankelijk van elkaar op
vakantie toen wij dat bericht kregen. Zij was
mijn dochter, maar ook mijn hartsvriendin
en dan denk ik: hoe moet dat? Hoe moet
ik verder? De eerste week ben ik gedragen door gebed. Veel mensen zeiden: ‘We
bidden voor je.’ Daarna stortte mijn wereld
in. Ik viel in een diep donker gat. Mensen
zeggen: ‘We begrijpen het, we snappen je
verdriet’, maar dat is niet zo. Dit is zo erg, zo
intens en zwaar. Als ze het al denken, is het
duizend keer erger en dan, dan komt God.
God kent onze pijn en verdriet. Hij is erbij
en God wil niet dat we verdrietig zijn. Kon
hij ingrijpen? Ja. Heeft hij het gedaan? Nee.
En waarom? Ik heb geen idee en vraag mij
dat ook niet af. Mijn vraag aan God was wel:
hoe dan? Hoe moet ik verder? ‘Vertel het mij
maar’, zegt Hij, en dan gebeurt het. Ik kan er
om glimlachen, dan komt God.”

BOEKWINKEL

“Hij stuurt mensen soms in Jozua, soms
daarbuiten. Een dikke knuffel of arm om je
heen. Of ze lopen je even achterna als ze zien
dat je verdrietig bent. We kregen meer dan
500 kaarten. Maar het mooiste dat ik heb
meegemaakt, is de keer dat ik in een boekwinkel stond en voor mij kwam een vrouw
staan die zei: ‘Ik kom een boek ophalen dat
ik heb besteld’. Ik stond even te wachten
en daarna kwam ze naast mij staan. Ze zei:
‘Ik heb dit boek gekocht, omdat ik iemand
moest bemoedigen en jij bent degene die ik
moet bemoedigen. Dit boek is voor jou.’ Later
las ik de titel van het boek ‘De stem van de
Herder’. Ze had gezegd: ‘Lees één bladzijde
per dag.’ Sindsdien heb ik iedere dag een
bladzijde gelezen. Soms dacht ik: dit is voor
mij, en soms vond ik het gewoon mooi om te
lezen. Maar God liet mij zien dat hij ervoor
mij was en Hij is er elke dag weer.”

KNIPOOG

“Een paar maanden voordat Kimberley overleed, kwam ze bij me in de keuken staan.
Zij ging niet naar de kerk, want daar kon ze
geen aansluiting vinden en was ze als tiener
teleurgesteld. De scouting was haar lust en
leven. Ze zei: ‘Mam, je moet niet denken dat
ik niet geloof hoor, maar ik ga niet naar een
kerk waar mensen zitten waarmee ik niet

kan opschieten.’ Op dat moment kwam dit
korte gesprekje uit het niets voor mij, maar
nu zie ik het als knipoog van God. Ik heb de
zekerheid dat ze bij God is en als ze dat niet
had gezegd, had ik nu met twijfels gezeten.
Dan denk ik: het heeft zo moeten zijn.”

GEEN SINTERKLAAS

Nee, ik ben niet boos op God. God is geen
Sinterklaas, die je alleen maar geeft waar
je om vraagt. We leven in een gebroken
wereld, dat geldt ook voor christenen. Maar,
Hij is erbij, in voor- en tegenspoed. Ja, ik kan
ook nog genieten en lachen. Sommige mensen vinden mij dapper, maar ik hoop vooral
dat zij God door mij heen zien. God gaf zijn
zoon voor ons. Hij heeft ons geen kalme reis
beloofd, maar wel een behouden aankomst.”

Bijbeltekst
De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets. Hij
doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan
rustige wateren.
Psalm 23:1-2
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JONGERENWERK

Het zal in 2002 geweest zijn dat wij, André en Coriet,
gevraagd werden om mee te werken in het jongerenwerk.
Bert en Esther Vonk vroegen dit ons, omdat zij toen
verantwoordelijk waren voor het jongerenwerk.
Tekst: André en Coriet Verhaar
Foto's: archief

W

ij zijn daarin gestapt en zijn
ontzettend dankbaar dat we dit
mochten doen. En kijken dan ook
terug op vele bijzondere momenten. Uiteraard ook moeilijke momenten, maar achteraf
heeft dit ons en ons team ook gevormd.
Toen we startten, was het nog de tijd dat
jongerenwerk plaats vond in gebouw de
Poort. Er was één groep in de leeftijd van
15-19 jaar. Met diverse jeugdleiders ver-
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zorgden we deze avonden en waren betrokken bij de jeugd van de gemeente.
Dat was ontzettend leerzaam en iedere
avond gaf weer nieuwe inzichten in het
jongerenwerk. De avonden waren om de
veertien dagen op zondagavond en één keer
per jaar gingen we een weekend weg.
Na ongeveer twee seizoenen bleek de groep
jongeren steeds groter te worden en merkten we dat we niet iedereen op de juiste

manier bereikten tijdens de jeugdavonden.
Onder leiding van Bert en Esther zijn we op
zoek gegaan naar nieuwe vormen, waarbij
we de relatie met de jongeren als uitgangspunt namen. Vanuit de relatie kunnen we
het evangelie het beste overbrengen en
kunnen we ook optrekken met de jongeren. Het is ook ontzettend mooi om elkaars
leven te delen. Vele jongeren maken nu
eenmaal grote keuzes in deze periode, en
het kiezen voor Jezus vindt vaak plaats voor
hun 19e jaar.
We besloten naar 'kringen' te gaan, waarbij
de jongerenwerkers een groep jongeren kregen van ongeveer 12-15 personen. Daarbij
was de voorkeur om dit zoveel mogelijk in
de thuissfeer te houden. Tenslotte is het
goed om je thuissituatie ook te delen met
de jongeren. Ook daarin kan je een voor-

HET MOOIE AAN
JONGERENWERK IS
DAT DE JONGEREN JE
ZO ONTZETTEND PUUR
HOUDEN
beeld zijn en je leven op die manier delen.
Het was een goede tijd, waarin we prachtige
avonden hebben beleefd. We mochten een
aantal jaar met een vaste groep optrekken,
hierdoor werd er een relatie gebouwd met
de jongeren en we kregen op die manier ook
meer diepgang met elkaar. Af en toe kwam
de groep mee-eten, wat je band met hen
versterkt doordat je dan echt even tijd hebt
voor elkaar en elkaar beter leert kennen.
Het mooie aan jongerenwerk is dat de
jongeren je zo ontzettend puur houden
door de juiste, eerlijke vragen te stellen
en ook vraagtekens te plaatsen bij tal van
onderwerpen. Bij een flinke groep jongeren

ontstond ook 'honger' naar Gods Woord
en zij wilden meer diepgang. Buiten de
twee wekelijkse jeugdavonden ontstond op
woensdag ”Jeugd zoekt God”, een Bijbelstudieavond. Deze avonden werden door een
vaste groep goed bezocht en we beleefden
met elkaar prachtige avonden met diepgaande onderwerpen en onderwerpen die
op dat moment speelde in hun levens. Een
nadeel daarvan was dat wij als jongerenwerkers niet meer naar een eigen huiskring
konden gaan. Dit hebben we opgelost door
met de jongerenwerkers zelf een kring te
starten. Deze kring heeft jaren bestaan en
ook hierin kunnen we terugkijken op een
goede tijd waarin blijvende vriendschappen
zijn ontstaan.
Nu we een aantal jaar verder zijn, is het
bijzonder om te zien hoe deze jongeren
volwassen zijn geworden. Velen zien we nog
in de gemeente rondhuppelen.
Veelal hebben ze hun plekje gevonden en
zijn ze getrouwd en nu ook vader en moeder. Ze zitten zeg maar nu in de fase waarin
wij toen ook zaten toen wij jongerenwerkers waren.
We zagen toen al dat het een groep was
met veel talenten. We zien hen nu ook
terug in de gemeente, variërend van koster,
muzikant, jeugdleider, taakgroepleider, zangeres. Anderen zijn naar andere gemeentes
gegaan, zelfs Afrika ingetrokken.
Samenvattend is het ontzettend dankbaar
werk, om deze taak te mogen doen in de

gemeente. Ook voor deze taak geldt dat
de eerste Zegen vaak voor jezelf is, dat
hebben we ook mogen ervaren. We hebben
de jongeren gezegend zien worden door
onze Hemelse Vader! We hebben ook
strijd ervaren, vaak voordat de avonden
begonnen, veelal in de voorbereiding. Maar
het heeft ons geloof versterkt, ons gebed
krachtiger gemaakt en de liefde voor jongeren ontwikkeld!
Ook nu zijn we gezegend met veel jongeren
in de gemeente! Laten we met ze optrekken,
ze ruimte geven, ze onderwijzen, naar ze
luisteren, ze aanmoedigen en bemoedigen.
Kortom: met ze leven, zodat we met de
jongeren de gemeente van Jezus Christus
vormen. Vormt u mee?

Bijbeltekst
André
Wie in de schuilplaats van
de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Psalm 91:1
Coriet
Seek justice, Love mercy, walk humbly with your God.
Micha 6:8
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ONVERGETELIJKE
MOMENTEN
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Tekst: Marloes Hoogkamer
Foto: Ellen Blom

GELACHEN

Elke periode heeft zijn charmes gekend: in
de Poort moesten we de kinderen van het
ene gebouwtje naar het andere gebouwtje
zeulen; in de Wipmolen zaten we met de
kinderen in de bar en lagen de baby’s op de
grond voor de bioscoopzaal. Er is ooit nog
eens een film gemaakt met als titel “Doetie
ut of nie?” Een voorganger die geen nat pak
durfde te halen, een oudste die het verkeer
staat te regelen op de dijk, gemeenteleden
die minder soepel in de heupjes waren
en moesten dansen op een nummer van
JesusFreak… Dat was een hilarisch tafereel
ten behoeve van een jeugdweekend. We
hebben tot onze oren in het kroos en de
modder gestaan tijdens de gemeentedag in
Ottoland. Op Opwekking leer je dat ook de
meest begenadigde sprekers en pastorale
medewerkers met een plasemmertje naar
het sanitair moeten lopen. Bonte avonden,
kampvuuravonden, veilingen. Ooit nog
een keer het snot voor mijn ogen moeten
fietsen, omdat ik voor 50 euro meedeed aan
een wielren-challenge.

VERSCHILLEN

In 25 jaar samen optrekken als kerk ontstonden er ook wel eens (fundamentele)
verschillen in opvattingen en uitleg over de
Bijbel en de daarmee samenhangende geloofsbelijdenissen. Dit is een aantal keer op
kleinere en op grotere schaal voorgekomen.
Gemeenteleden zijn vertrokken vanwege
hun verschil van inzicht of gevraagd te vertrekken, dan wel het lidmaatschap ontzegd.
Deze zaken hebben ook impact gehad in
persoonlijke levens. Soms kon men het
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onderling over andere zaken ook niet eens
worden en scheidden de wegen, al dan niet
met pijn.

GEHUILD

In de afgelopen tientallen jaren hebben we
ook mensen moeten loslaten die het tijdelijke verruilden voor het eeuwige. Sommige
nabestaanden zijn daarbij min of meer God
kwijtgeraakt.
Colinda verloor zoontje Mikey door vroeggeboorte. Later verloor zij dochter Talitha aan
leukemie. Talitha was actief bij de tieners en
jeugd. Colinda vertelt hierover: “Ik ben heel
boos op God geweest over waarom ik twee
kinderen moest loslaten. Aan de andere kant
mocht ik zien hoe Hij voor mij zorgde, ook
met de begrafenis van Talitha. Ik zat namelijk
in een hele lastige situatie met de scheiding
van mijn toenmalige echtgenoot. Alles liep
als een rollercoaster door elkaar, tijd om
te rouwen had ik niet.” Marloes: “En hoe is
dat nu?” Colinda: “Ik probeer God opnieuw
te vinden, weet dat Hij er altijd is geweest
voor mij en ook dat de kids veilig zijn. Na al
deze jaren denk ik dat er nog een vorm van
boosheid zit tegenover God of misschien
wel wantrouwen. Straks gaat er even iets
goed en ben ik bang dat het weer fout gaat.
Ik mis vertrouwen.”
Voor Colinda is er in haar beleving veel betrokkenheid geweest in de periode van rouw
rondom Talitha. Er waren ook wel reacties
waar ze niets mee kon, maar de betrokkenheid was over het algemeen goed.
Dit in tegenstelling tot de andere moeder
die ik sprak. Zij verloor een tienerzoon aan
leukemie, of eigenlijk beter gezegd, net
als bij Talitha, aan een complicatie van de
behandeling. Zij vertelt dat ze met name
moeite heeft gehad met dat haar zoon
zo heeft moeten lijden. Op een gegeven
moment zat ze bij zijn bed te bidden: dat als
God hem dan wilde hebben, Hij hem toen
moest halen. Maar nee, hij knapte weer op,
om het vervolgens alsnog niet te redden.
Waarom moest hij dan dat stuk nog weer
verder lijden? Wat ze ook lastig gevonden
heeft, is dat er in haar beleving nauwelijks
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betrokkenheid is geweest na de dood van
haar zoon van gemeenteleden. Het leek
alsof mensen niet durfden te vragen hoe het
was. Ze zei: “Eigenlijk heb ik het zo ervaren
dat in de gemeente wel ruimte was voor lofprijs, aanbidding en liefde maar geen ruimte
voor verdriet, vragen en boosheid.” Op het
moment zijn vader, moeder en broer eigenlijk nog heel boos op God. Hun vraag is: Hoe
kan het als God een liefhebbende God is,
dat zo’n jonge knul zo moest lijden?

OVERDENKING

Wij kijken vaak door het knoopsgat van
onze pijn naar het geheel en overzien daarmee niet alles.
Vogels zijn gemaakt om te vliegen. Mensen
zijn gemaakt om geliefd te worden en lief te

IK PROBEER GOD
OPNIEUW TE VINDEN,
WEET DAT HIJ ER ALTIJD
IS GEWEEST VOOR MIJ
hebben. Pijn heeft als werking op de mens
zoals het kortwieken van de vleugels op een
vogel. Als de pijn niet geheeld wordt, kun je
vergeten waar je voor gemaakt bent.
Durven we bij elkaar te blijven, ook in de
moeilijke momenten? Durven we bij elkaar
te blijven als we even geen woorden hebben, even niet weten wat we moeten doen?
Durven we er gewoon te zijn in plaats van
afstand te nemen? Durven we naast elkaar
te gaan staan en zitten in onze gebrokenheden? Ook daar roept onze Vader ons toe op:
Sla acht op degenen die struikelen, wat de
oorzaak ook is, en richt hen op.

FEEST IN 25 JAAR JOZUA

Op zeer hoge leeftijd tot levend geloof
komen en zich laten dopen, of in al je
moeite en beperkingen je aangepast laten
dopen, omdat je de Here Jezus wilt volgen.
Vergeving en genezing vinden voor hart en

ziel, ook door verslavingen heen. Je levenspartner vinden en samen het leven met God
verder door kunnen wandelen. Alle mensen
die zich bekeerd hebben, wedergeboren zijn
en discipelen van de Here Jezus zijn geworden. Alle preken die hebben aangezet tot
levensverandering, meer lijkend op de Here
Jezus. Wat een trouw en wat een feest. Alle
muziek, alle gebeden, alle bemoedigingen,
alle vermaningen…
25 jaar lang samen optrekken met God en
met elkaar. Wat een voorrecht eigenlijk. Met
elkaar kunnen we ook van elkaar leren en ja,
ook dat gaat met vallen en opstaan. Eigenlijk
is één van de grootste redenen om het
gewoon te blijven doen. Buiten dat de Heer
ons oproept om onze samenkomsten niet te
verzuimen. Hem te loven in Zijn Heiligdom
en te gedenken wat Hij deed, omdat we alleen dan in staat zijn te ontdekken wie Hij is.
Efeziërs 3:16-20: Moge Hij vanuit Zijn rijke
luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte
schenken door Zijn Geest, zodat door uw
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,
en U geworteld en gegrondvest blijft in de
liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte
en de breedte, de hoogte en de diepte
kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat
u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Laten wij elkaar lief blijven hebben of opnieuw lief krijgen met de liefde van de Heer.
Daaraan zullen de mensen zien dat wij zijn
discipelen zijn. Joh. 13:34.

EEN KRINGAVOND IN PAPENDRECHT
Tekst: Stef Baijense
Foto: Stef Baijense

I

n de Bijbel lees je dat God zijn kinderen
aanspoort om met elkaar om te gaan,
elkaar te ontmoeten. De gemeente
Jozua kent al jaren huiskringen of kortweg:
kringen. In het begin was de hele gemeente
één kring, die om de week op woensdag
bij elkaar kwam. Nu kent Jozua tientallen kringen, die elkaar ook nu nog om de
week ontmoeten. Dit is een verslag van
zo’n kringavond.

PAPENDRECHT-WEST

Om vijf voor acht bel ik aan bij het Bosch
77. Ik ben mooi op tijd voor de kringavond
van de kring Papendrecht-West met Ad en
Inge Kooijman als kringleiders. Om tien over
acht deelt Inge de Opwekkingszangboekjes. Ze vertelt wie zich hebben afgemeld.
Sommigen zijn verhinderd door andere
activiteiten, door ziekte of omdat het voor
dat moment niet meezit in het leven. We
gaan zingen en als je een lied graag zingt,
is dit je kans. Fred Bazuin is onze vaste
huisgitarist en kan (bijna) alles spelen. Maar
hij is vanavond verhinderd, dus neemt Koos
Baerveldt de honneurs waar. We zijn goed
voorzien van muzikanten want Ed Vermeul

kan ook gitaarspelen. Na vijf of zes liedjes
haalt Inge de boekjes weer op en bidt Ad
om een zegen over de kringavond.

VARIATIE

Het belangrijkste doel van een kring is om
elkaar te ontmoeten in een kleine groep en
samen een ontmoeting te hebben met God.
Deze kring vult dat heel divers in. Meestal een Bijbelstudie, waarin we vanuit het

URBANUS IN DE BIJBEL?
Woord van God met elkaar in gesprek gaan.
Een enkele keer hebben we een filmavond.
Daarvoor wijken we uit naar het huis van
Fred en Sieta Bazuin, die hebben een grote
woonkamer en een grote tv. We starten
elk seizoen in de tuin van Dirk en Wilma
Korporaal met een lunch en sluiten het
seizoen of met een barbecue bij Maarten en
Pauline Peekstok. De laatste tijd heeft Fred
de Bijbelstudies voor zijn rekening genomen.
Vorige keer was zijn laatste studie. Daarom
vanavond iets anders.

VANAVOND

In Alblasserdam wordt elk jaar bij de afsluiting van ‘De Week van Gebed’ met veel kerken uit Alblasserdam ‘De Grote Bijbelquiz’
gehouden. In het Jozua-team van dit jaar
was onze kring goed vertegenwoordigd met
onder andere Inge, onze kringleidster. Als
variatie op die quiz had Inge voor vanavond
een kring-bijbel-quiz gemaakt. Als je weet
in welke talen de Bijbel is geschreven, wat
de naam is van de vader van Abraham, wie
Urbanus in de Bijbel is en wat het grootste
gebod is, dan kom je ver. Ik eindigde in de
achterhoede met 21 goede antwoorden
(van 40 vragen).

KRINGGEBED

Meestal is de avond rond kwart voor tien afgelopen. Dan delen we nog wat persoonlijk
lief en leed en de dingen die in de gemeente
spelen en gaan we bidden. We danken God
voor de goede dingen in het leven en brengen onze zorgen en ons verdriet bij Hem. Je
mag hardop bidden, je mag fluisterend bidden en je mag met onuitgesproken woorden
bij de Heer komen. Hij hoort je altijd. Na het
laatste amen zit de kringavond er op. We
zijn weer wat rijker in ons geloof.
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INTERVIEW

DE GESCHIEDENIS VAN
EVANGELISATIE IN JOZUA
Waar moest ik beginnen? Er is in de afgelopen 25 jaar zoveel gedaan
en gebeurd, dat is niet in één boek te beschrijven. Ik beperk me
daarom tot de grote lijnen en heb niet de pretentie een historisch
verantwoord meesterwerk neer te zetten.
Tekst: Paul Pull ter Gunne
Foto’s: archief Jozua, o.a. Jasper ven Es

O

ok wil ik mij bij voorbaat verontschuldigen als ik iemand ben
vergeten te vermelden, want in al die jaren hebben heel veel
mensen meegewerkt aan allerlei evangelisatieacties etc.
Wat valt er allemaal onder “evangelisatie activiteiten”?
In de begintijd van Jozua (wij zijn lid vanaf het allereerste begin) bestond er niet zoiets als een speciale Evangelisatie Werkgroep. Alles
wat georganiseerd werd had een evangeliserend karakter. Of het
nou ging om de zondagochtenddienst of Bijbelstudie, alles was erop
gericht om mensen bekend te maken met het evangelie. Desalniettemin waren er natuurlijk wel specifieke acties. Inge Vrije leidde in
het begin bijvoorbeeld de vrouwenactiviteiten. Eén van die activiteiten was het maken van brooddeeg engeltjes om met Kerst langs de
deur uit te delen met een uitnodiging voor de kerstdienst. Uiteraard
waren dat er nogal wat en dus werd het verdeeld over twee dames
om af te bakken. Helaas ging toen één deel verloren in een te warme
oven. Hoezo zijn engeltjes altijd wit?!
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SAMEN ETEN

Wat ook altijd mijn persoonlijke voorkeur
had was om met de hele gemeente (toen
wel zeker 50 man, we praten over 19941997 ongeveer) na de kerstdienst met
elkaar te eten en gasten uit te nodigen. We
zaten toen nog in koffiebar De Poort aan
de Randweg. Die was eigenlijk al te klein,
dus hadden we gebouw De Mijlpaal (een
noodgebouw, geschonken door Oostenrijk
aan Alblasserdam na de watersnoodramp,
dus toen al op leeftijd) in gebruik om lekker
te tafelen. Evangeliseren kan ook gewoon
heel lekker zijn.

DE TAAKGROEP

Wat zijn de ervaringen van leden
van de Evangelisatie Werkgroep?
Om deze vraag te
beantwoorden ben
ik een avondje bij
Louis Holleman
langsgeweest. Deze
broeder met het
hart op de tong kan
er veel over vertellen. Louis kwam in 2003 in Jozua en had al
snel de wens om het Evangelie te delen met
mensen die het nog niet kenden. In het begin was Martin Kraaijeveld de werkgroepleider. Later werd dat Bas Hardam. Overige
leden uit die tijd zijn Hennie van Herk, Joke
de Vries, Dick Kooij, Aagje van ’t Land en
Arjan Koopmans.
Welke evangelieacties deden jullie in die
tijd zoal?
Louis: “Nou eigenlijk verschillende acties.
Het meest gelachen hebben we met de
levende kerststal op het Makado. Zie je het
voor je? Met een levende beestenboel door
het winkelcentrum. Gelukkig is er nooit

eentje ontsnapt de Hema in. En natuurlijk
ook echte herders en Maria en Jozef. Cees
van Herpen was natuurlijk in zijn element
als woeste herder. We hebben heel goede
gesprekken gehad met die acties. Later was
de kerststal niet meer toegestaan in het
Makado. We zijn toen verhuisd naar het
Raadhuisplein. Ook daar hadden we goede
gesprekken.”
Ik kan me ook nog herinneren dat er speciale themadiensten waren.
“Ja dat klopt. Als evangelisatie taakgroep
organiseerden we ook speciale diensten.
De eerste was in 2005 met als thema ‘Het
weerbericht van God’. Achter de wolken
schijnt de zon van God. Het jaar daarop
hadden we het Kraslot van God. Zat heel
de zaal te krassen. In 2007 was het thema:
Navigatie van God. We hadden kompaskaarten laten maken. Ik geloof dat de laatste
speciale dienst in 2009 was. Toen was het
thema: De treinreis van je leven. Die dienst
deden we trouwens in samenwerking met
nog drie kerken: ’t Scheepke uit Alblasserdam en de Rehoboth kerk en Ontmoetingskerk uit Nieuw Lekkerland. Iedere kerk deed
een eigen “perron”.

Toen we groter werden en wat meer
georganiseerd werd er een Evangelisatie
Werkgroep in het leven geroepen. En die is
er sinds die tijd eigenlijk altijd geweest. Bas
Hardam was één van de eerste leden. De
taakgroep organiseerde specifieke evengelisatieacties. Bijvoorbeeld met Pasen en met
Kerst. Op diverse manieren werden mensen
uitgenodigd om naar de dienst te komen.
Allerlei leuke uitnodigingen zijn verzonnen.
Ik sta weleens versteld van de creativiteit
die getoond werd.
Ook gingen wij gewapend met een enquete
over het geloof (dat was het excuus om aan
te bellen) langs de deuren. Daar kwamen
veel afwijzingen uit voort, maar zeker ook
hele goede gesprekken. Zelf vond ik dat heel
spannend, zomaar aanbellen en een gesprek
over het geloof beginnen, maar door het
te doen overwin je iets in jezelf en dat is
heel leerzaam.
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Ben je ook weleens naar aanleiding van die
diensten bij mensen langs geweest?
“Leuke anekdote. Ik ben vreselijk allergisch
voor katten. Joke de Vries en ik gingen langs
bij een broer van één van onze gemeenteleden. Hij had de evengelisatiedienst bezocht
en wilde erover napraten. Dus wij naar
Dordt, want daar woonde hij. Zit er niet één,
maar wel vier van die mormels! Hoe verzin
je het? Ik zeg tegen Joke: dit wordt een heel
kort gesprek of er gebeurt een wonder. Dat
laatste werd het. Ik had nergens last van en
die man is nu drummer in een gemeente.”
Deed jij ook niet mee met
het havenfestival?
“Jazeker, het havenfestival, wat was en is
dat altijd leuk. Het mooiste was dat een
echte gemeente activiteit is, waar heel veel
mensen aan meewerken. Opbouwers, koffieschenkers, koekenbakkers, kinderwerk,
muziek. Ook erg gewaardeerd door het
publiek. Er was altijd een oudere dame uit
Papendrecht of Sliedrecht die elk jaar naar
de stand kwam voor de koffie en de gezelligheid. Kijk dat is nu precies wat evangelisatie
is: mensen trekken met liefde.

ve ideen krijgt en uitvoert. Wel moet ik zeggen dat het pas echt leuk werd toen ik mij
realiseerde dat ik niet het werk deed maar
God”. Hoe bedoel je dat? “Kijk, wij kunnen
praten als brugman en de deuren langs
gaan, kerststallen maken en themadiensten
houden tot we een ons wegen, maar God
alleen kan de mensen overtuigen. Onze
enige verantwoordelijkheid is onze tijd en
talenten beschikbaar stellen. Man, dat geeft
zo’n ontzettende rust en lol in het werk. Ik
mag gewoon zijn wie ik ben en God heeft de
Leiding, prachtig toch?"

Hoe heb je het evangelisatiewerk ervaren?
“Geweldig. Het is toch prachtig dat je je
talenten mag inzetten om het beste nieuws
dat er bestaat uit te delen? In het begin was
het natuurlijk wennen en leren. We hebben
een geweldig team, dat de mooiste creatie-

Jij hebt toch ook meegewerkt aan de
Alpha-cursus?
“Jazeker, eten en praten, dat ligt mij wel, ha
ha. Nee, even serieus. De Alpha in Jozua
is geloof ik begonnen ergens begin 2000.”
Klopt ja de eerste was bij Cees en Janine
van Herpen thuis.
Henry Seton kwam
de eerste avond
binnen vallen, want
hij had van zijn
buurvrouw ervan
gehoord en wilde
wel eens weten wat
het allemaal inhield.
Hij is de hele cursus
gebleven. “Ik ben
begonnen toen de
cursus gegeven
werd in samenwerking met ’t Scheepke. Dat was in hun
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gebouw. Gezamenlijk eten en inleiding en
daarna in groepen de gesprekken voeren.
Denny Tempel was toen één van de deelnemers. Gelukkig hadden we Arie Verkerk in
ons team om alle vragen te beantwoorden."

TOEKOMST

Laatste vraag: Louis, wat denk dat de toekomst van het evangelisatiewerk is?
“Heel simpel: Liefde, dienen en het goede
nieuws brengen. De vorm mag modern zijn.
De inhoud is tijdloos. Geef liefde en dien,
dan willen de mensen luisteren en Gods
Geest doet de rest."

Bijbeltekst
Louis
En de Koning zal hun
antwoorden en zeggen:
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre
gij dit aan één van deze mijn minste
broeders hebt gedaan, hebt gij het
Mij gedaan.
Mattheus 25:40
Paul
Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de
mate, waarin Christus haar schenkt.
Efeze 4:7

7

VAN DONATEURS NAAR
GEDOOPTE LEDEN
Tekst: Elaine Berghout – Artz | Foto: Deborah Canavan

Z

e zijn bijna 50 jaar getrouwd en
komen dit jaar 18 jaar in Jozua. Arie
en Tineke van Wijngaarden zijn voor
de meeste ‘Jozuanen’ geen onbekend stel.
“Toch stelde mijn geloof, voordat ik Jozua bezocht niet zoveel voor, maar dat is
veranderd. Ik ben zelfs gedoopt en hoop
dat gemeente Jozua nog heel lang bestaat”,
vertelt Arie van Wijngaarden.

TRANSPARANT

“Sinds Kerst 2000 komen we in Jozua en we
zijn nooit meer weggegaan. Via onze jongste
zoon kwamen we in Jozua terecht. Ik kwam
in die periode nergens. Tot mijn dertiende
moest ik met mijn ouders mee naar een
traditionele kerk. Ik vond het maar saai en
we zijn in de kerk getrouwd omdat dit zo
hoorde in die tijd. Maar bij Jozua kwam
ik voor het eerst bij een ‘clubje’ mensen
terecht waar ik wel mee uit de voeten kon.
Ik denk dat er destijds zo’n 300 mensen
kwamen in de Wipmolen. Het fijne aan een
grotere gemeente vind ik dat er veel talent
is. Belangrijk vind ik dat zaken transparant
zijn en financiën goed geregeld.”

DONATEURSCHAP

Tineke: “Ik wilde mij altijd al laten dopen,
maar Arie vond dat overbodig. Ik was tenslotte als kind al gedoopt.” Toch werd hij geraakt
door getuigenissen tijdens doopdiensten en
stemde later ermee in. Tineke liet zich met

Pasen in 2002 dopen. Arie: “Ik maakte de
afspraak met God dat ik dit alleen zou doen
als mijn jongste zoon zich zou laten dopen.
Destijds dacht ik: dit doet hij toch niet. Maar
in januari 2004 vertelde hij mij dat hij zich
wilde laten dopen. Tja, ik belde voorganger
Gerrit Mes gelijk en vertelde dat ik mijzelf
niet geschikt vond. Gerrit kwam langs en zei:
‘Als ik alleen maar mensen zonder zonde kan
dopen, dan blijft het bad leeg.’ Uiteindelijk liet
ik mij samen met mijn zoon dopen op Eerste
Paasdag in 2004. Tot die tijd hadden we
Jozua trouw bezocht, maar was ik geen lid.
Met een glimlach: Na mijn doop liet ik mijn
‘donateurschap’ omzetten in lidmaatschap.”

KRING

“Later voegden wij ons bij een kring. In
eerste instantie niets voor ons, dachten wij,
maar wij zijn heel blij met de ‘superkring’ die
wij tegenwoordig bezoeken. Tineke: “Er is
openheid en een band van vertrouwen, we
delen lief en leed en staan voor elkaar klaar.
Wij vinden het belangrijk om ook door de
week contact met anderen te hebben en
ervoor elkaar te zijn.”

DANKBAAR

In september 2016 belandde Tineke in het
ziekenhuis met teveel vocht achter haar
longen. Uiteindelijk werd na drie maanden ontdekt dat zij Non-hodgkinlymfoom
heeft. Tineke heeft een laaggradige vorm
van kanker in het bloed en de lymfeklieren,
waarvoor zij immuuntherapie en chemo-

kuren krijgt. Tineke: “Ik had God gevraagd
om rust, vertrouwen en Zijn vrede die alle
verstand te boven gaat. Ik geloofde dat met
alles wat in mij was en het gebeurde! Ik was
geen moment bang of nerveus en ging alles
met vertrouwen tegemoet. Niet omdat ik zo
goed ben, maar ik ontving het uit genade.
Het gaat nu gelukkig goed met mij. De
immuuntherapie duurt nog tot volgend jaar.
Die rust is een bijzondere ervaring waarvoor
ik God dank. Hij is er in goede, maar zeker
ook in moeilijke dagen.” Arie: “Vanaf 1977
ben ik ondernemer geweest en had ik een
bedrijf in de scheepvaart. Ik was partner in
het schildersbedrijf van mijn broer en we
hadden een winkel in technisch speelgoed.
“Door het harde werken is mijn lichaam
versleten. Ik heb al heel lang last van mijn
voeten, waardoor lopen en staan pijnlijk zijn.
Helaas zijn er geen medische oplossingen
voor, maar desondanks genieten wij van
onze tochtjes op de scooters en maken
we dankbaar gebruik van de vrijheid die
ze bieden.”

Bijbeltekst
Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want
Gij zijt bij mij.

Psalm 23:4
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READY TO MARRY?!
Het is elke cursusronde weer een beetje spannend… Wie komen er?
Wat voor stellen zitten er tussen? Wat weten ze al? Hoe ver zijn ze al
in hun voorbereidingen? Maar iedere keer weer zijn we verrast over
het enthousiasme en de kennis die de stellen hebben als ze bij ons
binnenkomen voor de cursus.
Tekst: Maarten en Pauline Peekstok

Als stellen in Jozua willen trouwen zijn ze
‘verplicht’ om deze cursus voor hun trouwen te volgen. De cursus is afgeleid van de
pre-marriage course van Alpha. De afgelopen jaren hebben we elk seizoen een cursus
gegeven met de vraag: Zijn jullie ready to
marry? We durven te zeggen dat wij inmiddels wel wat ervaring hebben en vinden
het echt heel leuk om een poosje met de
(doorgaans jonge) stellen op te trekken.
We denken in de avonden, die bij ons thuis
gehouden worden, na over wat de Bijbel
zegt over het huwelijk, over de verschillen
tussen man en vrouw, over communicatie,
over Seksualiteit. Samen met hen gaan we
op zoek naar: wat zegt de Bijbel hier nou
allemaal over?
Maar niet alleen de Bijbel komt op tafel,
ook voorbeelden uit ons eigen leven. Soms
lachwekkende voorbeelden, soms ook met
serieuze insteek. Samen denken we na over
de vragen: Hoe dien je je vrouw? Hoe eer
je je man? Hoe ga je om met je schoonfamilie? Maar ook: Wie gaat er nou eigenlijk
de container
buiten zetten?
En wat denkt de
ander? Luxe op
vakantie of juist
dat het leukste
is om onder de
sterrenhemel
te kamperen?
Als de klok
van 22:00 uur
nadert en de
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WIJ WILLEN EEN
BOODSCHAP MEEGEVEN:
GETROUWD ZIJN IS
FANTASTISCH!
stellen weer naar huis gaan, hebben zij
genoeg stof tot nadenken en stof om over
na te praten.
Wij willen een boodschap meegeven:
getrouwd zijn is fantastisch! Tegelijkertijd
zeggen wij ook, je moet daar wel voor
werken, het komt niet aanwaaien. Met ons
geloof in de Heer, de kracht van de Geest
mogen jullie samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Het leukste vinden wij altijd de vragen
die van de stellen zelf komen. Soms heel
persoonlijk naar ons zelf, soms over een
bepaald onderwerp. Wij proberen daar altijd
op in te gaan en of daar later op terug te komen. Naast de theorie die we meegeven is
het altijd leuk om hen onder elkaar te horen
spreken over de komende bruiloft: hoever
de voorbereidingen zijn, of hoe de verbouwingen van de huizen verloopt. Of welke
kleuren nou het mooist zijn. Nou zit op onze
muur in de woonkamer de kleur ‘gelukzalig’,
dus dat geeft acuut stof tot gesprek. En kunnen wij die kleur natuurlijk aanbevelen ;-)

Inmiddels geven wij deze cursus een jaar
of vier. Het is prachtig om te zien hoe God
weer verder werkt. Enige tijd geleden kregen we een vraag van Joël en Mirjam van de
Graaf dat zij graag iets zouden betekenen
voor stellen die willen gaan trouwen. Na
enig overleg zijn we er op uitgekomen dat
zij de Ready to Marry van ons over gaan
nemen. Leuk om te zien dat er ook weer anderen zijn die enthousiast zijn om de cursus
Ready to Marry?! te geven.

Bijbeltekst
Pauline
“Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat
eerbaar is, al wat rechtvaardig
is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al
wat welluidend is, als er enige deugd
is en als er iets prijzenswaardigs is,
bedenk dat.”
Fillipenzen 4:8 (HSV)
Maarten
“Maar allen die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;
die niet uit bloed, niet uit de wil van
vlees en ook niet uit de wil van een
man, maar uit God geboren zijn.”
Johannes 1:12-13 (HSV)

THE MARRIAGE COURSE
Tijdens zeven romantische en inspirerende avonden ontdek
je hoe jouw relatie nog sterker kan worden.
Tekst: Leo en Tineke Nouwen

WAT IS DE MARRIAGE COURSE?

De Marriage Course kun je zien als een
investering in je relatie. Na de cursus heb je
meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie.
Je bent op een leuke en zinvolle manier een
stap dichter naar elkaar toegegroeid. En niet
te vergeten je bent samen zeven avondjes
uit. Echt!!!!!!

VOOR WIE?

Is je relatie in een nieuwe fase door een
verandering in carrière, de komst van een
baby of andere life-events? Heb je onopgeloste issues die je graag uit de weg helpt?
Ben je op zoek naar meer diepgang in je
relatie? Dan is de Marriage Course echt iets
voor jou! De cursus is voor ieder stel dat

Een impressie
Marianne van den Herik: "Het is fijn
om regelmatig echt tijd voor elkaar
vrij te maken en goed met elkaar te
kunnen praten. Want dat is wat je
doet: je doet de cursus echt samen
en niet groepsgewijs. Dat is wel een
fijn idee voor iedereen die niet zo
gemakkelijk praat over zichzelf in een
groep, want dat hoeft dus helemaal niet!

wil samenwerken aan en investeren in hun
relatie. Het maakt niet uit of je minder dan
twee jaar of meer dan dertig jaar getrouwd
bent. Als je al een sterk huwelijk hebt,
zal deze cursus je helpen je relatie verder
te verbeteren.

HOE WERKT HET?

De Marriage Course wordt gegeven op een
mooie gezellige locatie. De avond begint
met een lekker diner. Na het eten ga je aan
de slag met het thema van de avond. De
avond bestaat uit een dynamisch geheel,
waarbij meestal de DVD, persoonlijke toespraken van cursusleiders en interactie tussen jou en je partner worden afgewisseld. Je
doet de cursus niet in groepsverband, maar
echt samen. Je krijgt heel wat uiteenlopende
opdrachten. Dat kan een vraag aan elkaar
zijn, of je moet bijvoorbeeld allebei een
schema invullen. Vaak volgen er meerdere
eyeopeners op een avond: “Oh, denk jij zo!?”
Of je herinnert je weer: ‘Ah, natuurlijk, dat is
een verschil!’

WAAROM?

Je ontmoet je partner op een nieuwe manier! Je denkt samen na over alledaagse en
diepe onderwerpen, zoals communicatie,
familieverschillen, verschillende waarden en
standpunten. Ieder komt met zijn eigen verhaal, karakter en issues. Daar is alle ruimte
voor, omdat je met zijn tweeën in gesprek
bent. Kortom: in zeven avonden dichter
bij elkaar.

KLEINE GROEP

Leo en Tineke Nouwen geven en faciliteren
de Marriage Course. Zij vinden het fijn om
met een kleine groep te werken van maximaal vier echtparen. Als het mogelijk is twee
keer per jaar. Heb je vragen:
Info@jozua-ega.nl
Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom
op de volgende Marriage Course in het
najaar bij Jozua Alblasserwaard. De cursus
wordt gegeven door Leo en Tineke Nouwen
op een nader te bepalen avond.

4 redenen om de
Marriage Course
te doen
Reden 1: Een leuk en gezellig uitje
Reden 2: Investeren in je relatie
Reden 3: Je doet het niet in groepsverband maar echt samen
Reden 4: Toegankelijk en praktisch,
geen zware kost
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JOZUA VROUW
Elke Maria heeft een Elizabeth nodig, dat was het thema van de
Jozua Vrouw activiteit afgelopen januari. Met dit thema hebben we
de kern te pakken van het waarom van Jozua Vrouw.
Tekst: Rianne Cornelisse, Sandra Goud en Erna de Wolff
Foto’s: diversen
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J

ozua is een grote gemeente, het is soms
wat lastig om echt contact te maken
met elkaar. De activiteiten van Jozua
Vrouw kunnen helpen om elkaar beter te
leren kennen. Ook ben je in de gelegenheid
om nieuwe vrouwen te ontmoeten, samen
kunnen we groeien in geloof, plezier hebben
en elkaar bemoedigen. Daarnaast is het fijn
om af en toe als vrouwen onderling gesprekken te voeren, herkenning te horen en
overeenstemming te zien.
Een kleine groep vrouwen uit Jozua organiseert een aantal keer per jaar een activiteit, waarbij we naast een themalezing
ook aandacht geven aan ontspanning en
gezelligheid. Door het jaar heen is er een
afwisseling van grote en kleine activiteiten.
Zo speelden we verleden jaar in en om het
kerkgebouw het spel ‘Wie is de Mol’ en genoten we van een luxe buffet. Eind novem-

WIE IS DE MOL?
ber organiseerden we een winterwandeling.
Met een grote groep vrouwen maakten we
een mooie tocht door de Alblasserwaard.
Tijdens de wandeling voerden we allerlei
opdrachten uit die te maken hadden met
een lichamelijke en geestelijke wedloop. We
genoten van een geweldig goed verzorgde
picknick en aan het eind van de middag
stond er een high tea klaar in “De Wachter”
en luisterden we naar een lezing over identiteit en vrijheid.

Op de Jozua Vrouw dagen proberen we een
sfeer te creëren waarbij de vrouwen zich
welkom, geliefd en gezien voelen. Dat doen
we door onder andere veel aandacht te besteden aan een mooie uitnodiging. We zoeken telkens naar een sfeervolle omgeving,
serveren zorgvuldig uitgekozen hapjes en
drankjes en geven leuke kleine cadeautjes.
De activiteiten worden gewaardeerd, het
is fijn om te zien dat er plezier is maar dat
er ook ruimte is voor het delen van verdriet
en zorgen. Vaak krijgen we te horen dat de
lezingen bijdragen aan groei in geloof en dat
het fijn is om anderen te ontmoeten. Ook is
de drempel lager om daarna op zondag of in
het dagelijkse leven elkaar aan te spreken.
En dat is belangrijk. Want wij geloven het
echt: elke Maria heeft een Elizabeth nodig.

25 jaar
Jozua Vrouw
In de beginjaren waren de vrouwen
vooral creatief actief, met brooddeeg, bloemstukjes en taarten. De
onderlinge band opbouwen was
daarbij het belangrijkste doel. Een
poosje was er een vrouwenontbijt
en er is zelfs een uitstapje naar
Antwerpen geweest. Andere activiteiten: Bijbels koken met Esther
Noordermeer, vrouwenochtenden
met Bijbelstudie, high tea, vrouwen
verwenweekend en een leesclubje.
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GEEF MANNEN
EEN VUURTJE
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Wat is er lekkerder dan bij een kampvuur te zitten en
naar een spreker te luisteren. Vriendschap, diepgaande
gesprekken, nieuwe mensen ontmoeten, lekker eten
en drinken. Dat zijn enkele steekwoorden die de
mannenavonden van Jozua omschrijven.
Foto’s: Stef Baijense en Bert Vonk

M

annen van Jozua hebben het
verlangen om met deze kampvuuravonden en ook met de mannendagen of kinderkampvuuravonden op een
laagdrempelige manier andere mannen
bekend te maken met Jezus.

25 jaar Jozua
mannen
Voor de mannen zijn de activiteiten
heel verschillend geweest. Mannenontbijt op zaterdagmorgen,
sportdagen en mannendagen. Een
groepje mannen uit de gemeente
gaat ook elk jaar (winter)kamperen in
de Ardennen.
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SCHATZOEKERS
KINDERKAMP… TOEN

40 | jozua jubileum

van Bert en Esther
aan de NCGB dat
ze zelf voor een
team medewerkers
zouden zorgen en
dat gebeurde. Lisette Vermeulen - Mes
ging als een van
de eerste jongeren
mee als vertelster.
Tekst: Marloes Hoogkamer
Foto’s: Bert Vonk

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Toen Bert en Esther Vonk verkering hadden,
zijn ze samen voor het eerst mee geweest
als leiding op de kinderkampen van de
NCGB (Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond). Esther ging al jaren mee, ook
als deelnemend kind, en nu was Bert ook
van de partij, want hij wilde in de zomervakantie, als het even kon, geen enkele week
zonder Esther doorbrengen. Esther leidde
een groepje en Bert ging mee als medewerker in de keuken.

AANGEMOEDIGD

Een ouder echtpaar zag potentie in Bert
en Esther om zelf het kinderkamp te gaan
leiden. Hier waren Bert en Esther eerst wat
terughoudend in, maar dankzij de aanmoediging en het vertrouwen van dat echtpaar
zijn ze na enige tijd zelf een kinderkamp
gaan leiden van de NCGB. De NCGB was
een landelijke organisatie, dus de medewerkers en kinderen kwamen ook uit het hele
land. Er was dan één voorbereidingsweekend met elkaar en daarna moest het kamp
gerund worden. Al snel werd het voorstel

VERLANGEN

Het verlangen bestond al langer bij Bert en
Esther om de investering die je in zo’n week
stopt ook een vervolg te kunnen geven in
de zin van elkaar nog eens terugzien. ‘Tante’
Jenny Vermeulen moedigde Bert & Esther
aan in hun verlangen, mede omdat zij had
gezien welke impact een kinderkamp op
haar kinderen had gehad. Met de NCGB
ging het wat slechter in die periode en toen
brak de tijd aan dat Bert en Esther hun
hartsverlangen voor dichtbij huis indienden
bij de toenmalige medeoudsten om een
kinderkamp onder de vlag van Jozua te gaan
organiseren met eventueel visie voor meerdere kampen per zomer. In oktober 2002 is
dit voorstel geschreven, in de maand ervoor
ontstond op de achterbank van de auto de
naam “Schatzoeker kinderkamp” toen we
terug van een jeugdweekend kamphuizen
gingen bekijken en in de zomer van 2003
was Schatzoekers kinderkamp een feit. En
ook onze eigen ‘tante’ Jenny Vermeulen is
daar vanaf het eerste moment bij geweest
om op de achtergrond voor en tijdens de
kampen heel veel werk te verzetten. Een
trouwe vrouw die zag dat kinderen serieus
genomen moeten worden in het maken van
een keuze voor Jezus.

Dat meisje is jaren later gedoopt in onze
gemeente nadat ze haar hart aan de Here
Jezus had gegeven. Het hartsverlangen van
Bert en Esther was ook dat kinderen met
een beperking mee zouden kunnen en ook
voor deze parels is ruimte gemaakt door
persoonlijke begeleiding.
Schatzoekers Kinderkamp groeide uit naar
zó’n aantal dat er op een gegeven moment
twee identieke kampen per zomer zijn georganiseerd. Vervolgens was er een crisisjaar
waarbij nauwelijks opgaven binnenkwamen
en is ervoor gekozen het kampgebouw ernaast tijdens de eerste week erbij te huren,
zodat er in één week veel meer kinderen
geplaatst konden worden.
'Chris Graafgraag' had zijn debuut de eerste
jaren binnen Schatzoekers en ging samen
met de medewerkers en de kinderen op
zoek naar wie de Here Jezus is.

JONGEREN MOTIVEREN EN
INZETTEN IN HET KONINKRIJK VAN
GOD

Een eigen kamp maakte de drempel lager
voor jongeren om mee te gaan als medewerkers. Kinderen uit de buurt konden
ongelovige vriendjes en vriendinnetjes
meenemen. Een ongelovig meisje is destijds
ingeschreven door haar moeder, die ook niet
geloofde, vanuit de advertentie in de krant.
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SCHATZOEKERS
KINDERKAMP… NU
42 | jozua jubileum

Tekst: Marloes Hoogkamer
Foto’s: Bert Vonk

OVERDRAGEN

Na 15 jaar Schatzoekers Kinderkampen
hebben Bert en Esther Vonk het hoofdleidingstokje overgedragen aan een nieuw
echtpaar: Sietze en Hilde Waterham uit de
Vrije Baptisten Gemeente Papendrecht.
Het evangelie vertellen onder kinderen in
een mooie zomerkampweek gaat door. Een
kernteam wat al jaren op de achtergrond
alles voorbereidt, helpt hen het nieuwe
kamp weer op te zetten. Het kamp is al jaren
verdeeld in een onderbouw en bovenbouw,
waarbij de bovenbouw ook al jaren onder
de hoede is van Thomas en Marian van Rees
uit Jozua.

DE TOEKOMST

Sietze en Hilde gaan samen met Thomas
en Marian en het verdere kernteam, ook
nu weer vanuit hun hartsverlangen, dit
avontuur tegemoet. Elke jaar met zo’n 200
mensen, kinderen en medewerkers, samen

op zoek naar wat de Here God tot ons wil
zeggen en wat Hij wil leren. Kinderen laten
weten dat zij op hun leeftijd ook al heel belangrijk zijn in het Koninkrijk van God en dat
de Heilige Geest ook door hen werkt. Jonge
medewerkers meenemen om hun gaven en
talenten te ontplooien en hun geloof op te
bouwen door samen aan het werk te zijn
voor en met God. En genieten van een heerlijke zomerweek, waar naast keihard werken
ook heel erg veel plezier wordt gemaakt.

hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet
bang, Hij is altijd bij jou. In de storm, in de
strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw.
God heeft een plan met je leven, je bent hier
met een doel. Geloof het diep van binnen, het
is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je
kan bidden, Hij is groter dan je denkt. Ik weet
dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent.”

EN BERT EN ESTHER?

Bert en Esther? Die kijken met zeer veel
dankbaarheid terug op de groei die heeft
plaatsgevonden. Niet zozeer in aantal, maar
al die kinderen en medewerkers die door
de jaren heen de Here God beter hebben
leren kennen en hebben geleerd dat zij
ertoe doen. Welke gave of talent je ook
hebt en ook als je moeilijk in staat bent ze
in te zetten, je nog een stralend getuigenis
mag zijn van wie God is. God houdt van ons
en wil met ons aan de slag. Bert en Esther
hebben altijd gewild dat het een lopende
trein zou worden en blijven, die op reis is
en onderweg mensen meeneemt in het
vinden van God.
Bert en Esther zelf zijn bezig een nieuw plan
te ontvouwen en zoeken hierin naar Gods
tijd en leiding. Een plan waarin opnieuw
aanmoediging van jongeren in het vinden
van hun gaven en talenten en de liefde van
God voor diezelfde jongeren centraal staat.
Wel op een hele andere manier.
Dus, zoals een kinderlied zegt: “Stap uit je
boot, durf op water te lopen. Vraag God om
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KINDER
PAGINA
Ja hier is hij dan eindelijk,
jullie eigen pagina in het Jozuamagazine.
je maar aan mag gezien daar bedoelen ze
Moeilijk woord hè magazine, maar dan denk
aan een aantal kinderen gevraagd wat
gewoon mee dat het een mooi krantje is. Ik heb
, hier kun je lezen wat ze gezegd hebben.
ze het leukst vinden aan onze gemeente Jozua
maar eens of je het antwoord weet zonder
Er staan ook een paar raadsels en moppen, kijk
naar de oplossing te kijken.
Tekst: Inge Kooijman
Foto’s: Bert Vonk
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Raadsels

•

Wat begint met
een T eindigt m
et een T en
er zit T in?
• Waarom mog
en koeien niet na
ar
voetbalwedstri
jden gaan kijken
?
• Waarom kan
een ei niet bevri
ezen?
• Twee jongen
s zijn geboren in
he
tzelfde jaar, in
dezelfde maand
en op dezelfde d
ag. Ze zijn in
hetzelfde zieken
huis geboren, in
dezelfde kamer
en hebben dezel
fde ouders. Maa
r toch is het geen
tweeling. Hoe kan
dit?

Moppen

Twee joden kom
en elkaar tegen
bij de Klaagmuur.
tegen de ander:
Zegt de een
“Hoe gaat het m
et jou?” Zegt d
mag niet klagen.
e
ander: “Nou, ik
”
Een zendeling lo
opt door de jung
le in Afrika. Ope
gaten dat hij wor
ens heeft hij in
dt achtervolgd
de
door een hongerig
leeuw zich opm
e leeuw. Als de
aakt om zendel
ing op te eten, k
en bidt: "Heer ik
nielt de zendelin
ben hier toch voo
g
r u. Bescherm m
leeuw Uw gedac
ij en geef de
hten. Amen". Ev
en later hoort hi
"Heer zegen dez
j achter zich:
e spijze, Amen!"
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•
•
•
•

Een theepo
t.
Om
da
t
ze
al
le
en maar 'boe
' roepen!!!
Omdat er ee
n dooier inzi
t!
Het is een dr
ieling, ze he
bben ook no
g een zus.

Allemaal op
de foto!
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INTERVIEW

DRUMMER VAN THE BRIDGE
Ad Kooijman is getrouwd met Inge en ze hebben samen twee
kinderen, Lisanne en Michiel. Ze wonen in Papendrecht. Ad is al
vanaf zijn 12de drummer en is vanaf 1981 actief geweest als
drummer in gospelgroup The Bridge. Veel van de leden van deze
muziekgroep zijn nog steeds lid van Jozua.
Tekst: Mirjam de Vos – Kleine
Foto’s: Deborah Canavan en archief Ad Kooijman

Muziek in Jozua
Aanbidding heeft een centrale rol in
de kerkdiensten van Jozua. Iedere
zondag is er een muziekteam dat dit
verzorgd en daarnaast zijn er speciale diensten waarin aanbidding centraal staat. We hebben gekozen voor
een dubbelinterview tussen twee
drummers, namelijk de drummer van
gospelgroup The Bridge, die in de
eerste dienst speelde en de drummer
van Limitless, een jongeren muziekgroep die op dit moment actief is in
het organiseren van jeugddiensten.
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T

he Bridge’ speelde in de eerste dienst
van Jozua Alblasserwaard in 1993.
Ad is nog steeds drummer tijdens
de kerkdiensten.
“Mijn loopbaan bij The Bridge startte in
1981. We deden tot 1996 ongeveer drie
optredens per maand. The Bridge is ooit in
1973 ontstaan uit een gereformeerd jeugdbandje dat speelde met Kerst en vervolgens
is doorgegaan. De naam The Bridge staat
voor de brug die Jezus voor ons is om tot
God te komen. In die tijd had je veel koffiebars en daar traden we vaak op. Maar we
speelden ook in allerlei kerken, van gereformeerden tot baptisten en van katolieke
tot evangelische kerken. We hebben lp’s,
cassettebandjes en cd’s opgenomen. We zijn
zelfs op tv geweest en hadden een eigen

vrachtwagen met ons logo erop! Eén keer in
de twee weken oefenden we instrumentaal,
deden Bijbelstudie met elkaar en voor ieder
optreden vierden we het avondmaal.

IK HEB GELEERD TE
GETUIGEN VAN GOD!
Ik heb tijdens mijn tijd bij The Bridge veel
geleerd. Een voorbeeld daarvan is discipline,
we zegden nooit af. Zo is het voorgekomen dat Inge en ik op zaterdag onze zoon
Michiel kregen en op zondag ging ik gewoon

optreden. Ook heb ik geleerd ieder mens te
waarderen. Mijn liefde gaat uit naar oudere
mensen en The Bridge was altijd een mooie
gelegenheid om in gesprek te komen. Ik kon
ze steunen, verhalen aanhoren, niet dat ik
nou een oplossingen had... Het was ook een
opening om met niet christelijke mensen in
gesprek te gaan. Bijvoorbeeld op mijn werk,
dan bespreek je toch met elkaar wat je in
een weekend hebt gedaan. Op die manier
heb ik leren getuigen van God.

BETROKKEN BIJ DE OPRICHTING
VAN JOZUA

Ik heb zoveel mooie herinneringen aan die
tijd. We hebben genezingen gezien, mensen
tot geloof zien komen of daar later nog wel
eens van teruggehoord. Je bent op dat moment aan het zaaien en niet per se aan het
maaien. Dan is het gaaf om later nog eens

van iemand te horen die tijdens een van
de diensten waar wij speelden tot geloof is
gekomen. We zijn ook actief betrokken geweest bij de oprichting van Jozua Alblasserwaard en verzorgden de muziek tijdens de
eerste kerkdiensten van Jozua en de eerste
doopdienst. Wat ik ook niet snel zal vergeten was de eerste preek van Gerrit Mes in
een kerk. Dat was tijdens een kerkdienst
waar we zouden spelen, maar de predikant
kwam niet opdagen. Er ontstond veel commotie en men vroeg: ‘Gerrit kun jij dan niet
spreken?’ Terwijl Gerrit aan het preken was,
zaten wij als muziekgroep op de eerste rij te
bidden. Dat was een geweldige ontwikkeling
om als groep mee te maken. Als je nu ziet
dat Gerrit straks 25 jaar voorganger mag
zijn, dan vind ik het gaaf dat ik dat vanaf het
prille begin heb meegemaakt!”

Bijbeltekst
Ad
Er is jou, mens, gezegd
wat goed is, je weet wat de
HEER van je wil: niets anders
dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan
van je God.
Micha 6:8
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INTERVIEW

DRUMMER VAN LIMITLESS
Timo Vonk is 19 jaar, woont bij zijn ouders in Alblasserdam en werkt
als dieselmonteur voor scheepsmotoren. In zijn vrije tijd houdt hij
zich bezig met drummen en vissen in de polder. Hij komt al heel zijn
leven met zijn ouders in Jozua.
Tekst: Mirjam de Vos – Kleine
Foto: Jorina Peene en Bert Vonk

A

ls klein kind drumde Timo al op potjes en pannen, daarna kreeg hij een
oefendrumstel met rubberen matjes
en vervolgens voor zijn zevende verjaardag
een akoestisch drumstel. Hij heeft les gehad
van onder andere Ad Kooijman.
De eerste keer dat ik mocht drummen
tijdens een kerkdienst was toen ik 13 was.
David Vogel begeleide mij en ik had direct
de smaak te pakken. Ik heb jaren tijdens de
kerkdiensten gedrumd en dat doe ik nog
steeds af en toe. Daarnaast drum ik nu in de
band Limitless. Limitless organiseert jeugddiensten door en voor jongeren. Met Limitless oefenen we iedere zondag en spelen
ongeveer 4 keer per jaar in een eigen dienst.
Ook spelen we tijdens de tienerdienst in de
normale kerkdienst. Mijn taak als drummer
is om de hele groep op tempo te houden en
daar een leuke draai aan te geven. Niet te
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IS DIT NIET DE MEEST LOGISCHE PLAATS VOOR DE TOP 10?

Jozua's
Opwekking
Top 10

veel afleiding tussendoor, want uiteindelijk
gaat het niet om mijn drumskills maar om
het geheel.

God door in Limitless te spelen en door te
mee te spelen in de kerkdiensten. Het gaat
ook om wat je daarmee uitstraalt.

Toen we met Limitless startten, begin januari 2017, was ik direct enthousiast. Het is
geweldig om met jonge mensen muziek te
maken en allemaal dezelfde passie te delen.
Dat vind ik ook fijn aan Jozua, er is ruimte
voor dit soort initiatieven. De gemeente
staat open voor veranderingen vanuit de
jongeren en we krijgen de vrijheid in het or-

Als mensen mij complimenten geven dan
ga ik niet met de eer strijken. Het is niet ik
die het doe, maar ik geef God de eer! Op
dit moment is er een tekort aan drummers
in Jozua Alblasserwaard en ik hoop dat er
meer mensen zijn die hun drumtalent willen
inzetten in de kerk.

HET IS GEWELDIG OM
MET JONGE MENSEN
MUZIEK TE MAKEN
ganiseren van de Limitless diensten. Ik heb
er wel voor gekozen nu wat minder in de
normale kerkdiensten te spelen. Dat vind ik
wel jammer maar ik moet ook keuzes maken
in wat ik doe, want uiteindelijk moet het niet
om mij gaan maar om God.

TALENTEN

Mijn favoriete bijbeltekst is Mattheus 25:
14 – 30. De gelijkenis van de talenten. Deze
gelijkenis spreekt mij aan omdat ik soms
wel eens twijfel of ik mijn talent wel of niet
moet inzetten. Maar het is eigelijk een zonde om er niets mee te doen. Mijn talent is
drummen en dat talent kan ik inzetten voor

Misschien nog een leuke blunder om mee
af te sluiten... Jaren terug was ik aan het
drummen tijdens een kerkdienst. Gerrit Mes
sloot de dienst af met de woorden ‘Ik zal
nog bidden met jullie en dan gaan we nu
het laatste lied zingen...’ Ik tikte af en Gerrit
begon tegelijkertijd met bidden. Oeps!

Bijbeltekst

1. Lopen op het water
2. Ik zal er zijn
3. Tienduizend redenen
4. No longer slaves
5. In eeuwigheid
6. Zegekroon
7. Ik verlang naar Jezus
8. Ik herleef
9. Soeverein
10. De kracht van uw liefde

789
770
733
794
799
764
774
730
806
488

Geluksmomentje
Eigenlijk zijn er heel veel geluks
momentjes in Jozua.
Ik vind eigenlijk elke zondag naar
de kerk al een geluksmomentje.
Maar de momenten waar ik aan
moest denken zijn de diensten
dat we met Limitless op het
podium staan.
Dat ik daar dienend mag staan
voor de mensen in de zaal en
voor God. Dat we met elkaar in
aanbidding mogen gaan. Dat we
God alle eer mogen geven.
Inger Kraal

Timo
‘Heer u heeft mij vijf
talenten in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf
talenten bij verdiend.’ Zijn heer zij
tegen hem: Voortreffelijk, je bent een
goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken
in het beheer van een klein bedrag,
zal ik je over veel meer aanstellen.
Wees welkom bij het feestmaal
van je Heer.
Mattheus 25:21 – 22.
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‘ZIET HOE GOED EN
HOE LIEFLIJK HET IS…’
OVER HET JOZUALAANTJE
BIJ OPWEKKING

Al meer dan twintig jaar maakt een groep Jozuanen in de
praktijk mee hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders en
zusters tezamen wonen. Nou ja, voor een paar daagjes dan,
we moeten tenslotte niet overdrijven.
Tekst: Antine Alderliesten
Foto’s: diverse fotografen
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H

et credo is ‘vrijheid, blijheid’: Je hebt
alle gelegenheid elkaar op te zoeken
en te spreken, maar je bent zeker
niet verplicht continu met de groep op te
trekken. Er is volop ruimte voor geestelijke
én geestige gesprekken.
Naast een vrij vaste ‘harde kern’ sluiten zich
elk jaar wel weer andere Jozuanen aan bij de
gezelligheid van het Jozualaantje. Het is net
een echte straat: Gezinnen, singles, pupillen,
junioren én senioren vormen een gezellige
buurt met elkaar. Er zijn er bij met strikt opgeruimde en aangeveegde caravans, bij de
ander lijkt het na één dag al of er een bom
is ontploft. Af en toe lopen er wat Jozua-tieners en jongeren - die met een grote groep
elders op het terrein staan - langs, om iets
te snaaien of om even een praatje te maken.
Vooral op zondag schuiven er daggasten aan
vanuit Jozua of elders, die liefdevol in de
schare worden opgenomen. Iedereen heeft
teveel eten bij zich, dus de stoelen worden
bijgeschoven en het brood wordt gedeeld.

SAMEN HUILEN EN LACHEN

We lachen met elkaar en we huilen met
elkaar. De ene keer zijn we na een genezingsdienst met elkaar bedrukt omdat
één van ons zich zó had uitgestrekt naar
genezing van God en die niet ontving. Het
andere moment zijn we verwonderd en blij,

omdat iemand door Gods Woord enorm
is bemoedigd . Ook één op één vinden
mooie gesprekken plaats, groeit de binding
en het vertrouwen door een weekendlang
met elkaar en met God op te trekken. En
vaak doen we ook ongelofelijk flauw; de
gezelligheid ontbreekt zeker niet. Op zaterdagavond zit het hele spul vaak bij elkaar.
Onder het genot van lekkere hapjes (geen
drank, toch?! Dat mag immers niet op Opwekking :-)) wisselen serieuze gesprekken
en megaflauwe grappen elkaar af. Iemand
die op zo’n moment het Jozualaantje op
veld B zoekt, hoort op veld C al waar hij
moet zijn.

WAARDEVOL

De één loopt alle bijeenkomsten van
Opwekking af, de ander heeft aan een
enkele preek meer dan genoeg. Het is echt
waar: Tussen al die duizenden mensen op
Opwekking is het mogelijk de rust te vinden
in het eigen Jozualaantje. Hoe heerlijk is
het om even te kroelen met de peuter van
je zuster, je broeder beter te leren kennen
door eens wat langer met hem te bomen,
om te bidden met twee zusters of om eens
lekker gekscherend te bekvechten met je
andere broer. Hoe waardevol is het om zo
met elkaar op te trekken. Psalm 133 eindigt
met de tekst: ‘…want daar gebiedt de Heer
Zijn zegen.’ Gezegend keren we op maandag
huiswaarts. Volgend jaar wéér!

Bijbeltekst
Antine
Wees in geen ding
bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden
en smeken, met dankzegging bekend
worden bij God;
en de vrede van God, die alle begrip
te boven gaat, zal uw harten en
uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Verder, broeders, al wat waar is, al
wat eerbaar is, al wat rechtvaardig
is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al
wat welluidend is, als er enige deugd
is en als er iets prijzenswaardigs is,
bedenk dat.
Filippenzen 4:6-8
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WAT VRIENDEN
OVER JOZUA ZEGGEN
De gemeente Jozua heeft veel vrienden en veel externe sprekers.
Vroeger en nu. Aan deze vrienden hebben we gevraagd iets te
schrijven over Jozua. Hier leest u de wat onze vrienden van de
gemeente vinden en wat ze ons toewensen.
Geliefde familieleden, Dat de stroom
van Gods Licht, liefde en waarheid door de
kracht van zijn woorden in jullie midden zal
blijven toenemen, dat nog velen in de Alblasserwaard aangesloten mogen worden:
meer hemelse ampère!
Wim Bevelander
In het kader van het 25-jarig bestaan
geef ik graag het appèl mee uit Hand. 11:23
‘En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk
voornemen bij de Heere te blijven’.
Shalom, Jacques Brunt
In deze 25 jaar hebben we vanaf het
begin zijdelings betrokken mogen zijn bij
Jozua. In de vakanties gitaar spelen in De
Poort tot nu regelmatig te mogen komen spreken. Jozua is een warme hechte
gemeente met het hart op de goede plek.
Voelt ook altijd een beetje als thuis! We
wensen jullie heel veel zegen voor de komende jaren en geloven dat jullie tot grote
zegen mogen zijn voor de Alblasserwaard!
Danny en Margo Dane
Jozua Alblasserwaard staat model voor
een gemeente waar de veelkleurigheid van
haar leden verenigd wordt onder bezielend
en dienend leiderschap met het Evangelie
zonder opsmuk als aantrekkelijk kenmerk.
Moge dat altijd zo blijven.
Jan den Ouden,
Operatie Mobilisatie Internationaal
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Vanaf het begin mocht ik, met veel
plezier en dankbaarheid, het wonder van
jullie gemeente vorm zien krijgen, 75 preken lang. Bijna 40 uur hebben jullie naar mij
willen luisteren. Dank voor die liefde!
Nico Zwarts
Ik heb Jozua leren kennen als een
gemeente van volgelingen van Jezus waarin
lofprijzing, geloof en vrolijkheid samengaan
met ernst maken met het Woord van God.
Ik wens u en jullie ook in de toekomst de
rijkheid van Christus toe.
Ds. Henk Poot
Van harte gefeliciteerd met het 25-jarig jubileum! Mijn wens voor de gemeente
is dat jullie met elkaar het beeld mogen
vertonen van onze hemelse Vader. Een
plek waar genade en liefde in overvloed
wordt uitgedeeld.
Wim van de Voorde
Jozuanen gefeliciteerd!!! Ik heb jullie
vanaf het prille begin leren kennen als
een gemeente met oprecht en blijmoedig
vertrouwen op God. De kerst-evangelisatie
actie in Zuid Frankrijk met een Jozua-groep
zal ik nooit vergeten. Het was en is een eer
om met jullie verbonden te zijn. Aan God
alle eer.
Otto de Bruijne

25 jaar Jozua Alblasserwaard... Dan
denk ik aan: zegen, genade, aanbidding,
groei, diepgang, eenvoud, vreugde, strijd,
geloof, leiderschap, gebouw, verkondiging, opbouw, verdriet, passie, toewijding,
eenheid, evenwicht, continuïteit, kennis,
verwondering én toekomst. Blijf volharden
in al het goede!
Wim Grandia
2018: olympisch jaar, medailles, goud,
zilver, brons. Evangelische Gemeente Jozua
Alblasserwaard verschil makend. Geen
wedstrijd maar wedloop. Van kinderschoenen tot volwassenheid. Geen winnaars of
verliezers maar gaan voor Go(u)d, Hoopvolle Toekomst, veilige Haven. “Wees sterk en
moedig” (Jozua 1).
Gerard Krielaart
Echt vaak ben ik niet in jullie gemeente geweest, maar de keren dat ik er was
voelde ik me er zeer welkom! Jezus zegt:
“Vraagt wat u maar wilt en het zal u ten
deel vallen”. Dat jullie als gemeente een
biddende gemeente mogen zijn, tot zegen
van Nederland en de volken!
Joop Strietman
25 jaar. Het is 25 jaar geleden dat ik
mocht komen spreken. Vanaf het begin
was er warmte, hartelijkheid en bereidwilligheid om het woord te ontvangen. Gods
zegen voor de jaren die komen en.... ‘Gerrit
For President’
De Ben

Wat heeft God Zijn zegen gegeven aan de stap om in Alblasserdam te beginnen, 25 jaar geleden! Het is natuurlijk niet allemaal
zonder slag of stoot gegaan, maar "als de Here het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” Blijf zo voortbouwen!
Rob Hondsmerk
Jozua Alblasserwaard komt op mij over als een liefdevolle
gepassioneerde club mensen die dichtbij God en dichtbij mensen
wil zijn en een warm hart heeft voor mensen in nood. Ik geloof voor
deze gemeente in deze boeiende periode: the best is yet to come!
Tiemen Westerduin

Jozua Dordrecht en Alblasserwaard zijn zustergemeentes. We
dragen dezelfde naam en hebben een gemeenschappelijk verleden,
en omdat we dezelfde Heer dienen hebben we ook samen een toekomst! Moge de Heer onze prachtige zus zegenen!
Timon Kitsz, Jozua Dordrecht

Jozua is een open, vriendelijke gemeente met heel veel handwerkende vrijwilligers. De boodschap is duidelijk en direct: het gaat
over Jezus – Hij is de Heer. Ik ben dankbaar dat ik al 25 jaar deelgenoot en getuige van die groei en bloei mag zijn.
Arnold van Heusden

VAN
KOOS
BAERVELDT
COLUMN
Lieve redactie,
Helaas moet ik u melden, dat ik niet op uw verzoek kan ingaan.
Natuurlijk was ik gevleid toen u mij vroeg een column te schrijven
voor het jubileumnummer. Het mocht overal over gaan en de enige
beperking was het aantal woorden. En o ja, in die maximaal 400
woorden mocht ik een onderwerp kritisch behandelen, maar dan
wel mild en het liefst met een beetje humor.
Nu is zo’n opdracht best wel een kolfje naar mijn hand. Kijk, al jaren
is het mij een doorn in het oog, dat we bij het avondmaal van die
kleine, plastic bekertjes gebruiken in plaats van die ene beker, waar
eenieder uit mag drinken. Oké, indertijd ingesteld vanwege griepbesmettingsgevaar, maar net als het kwartje van Kok is het gebleven,
lang nadat de noodzaak ertoe was verdwenen. En dan de kwaliteit
van de gebruikte wijn. Als liefhebber van die edele drank kan mij die
echt niet bekoren.
Ik was al zelfs begonnen met het op papier zetten van mijn mening,
toen ik ineens werd bepaald bij de betekenis van het woord “kritiek”.
Mild of zuur, met of zonder humor … het is en blijft hetzelfde. Kritiek
is niets anders dan het beoordelen van dat, wat anderen schrijven,

denken, doen en beweren. Gemeten naar de eigen mening en gespiegeld aan het eigen inzicht.
Natuurlijk weet u ook, lieve redactie, wat Paulus schrijft aan de
Filippenzen (2:3) maar dat zou ik nog wel weg kunnen redeneren,
zeker met mildheid en humor. En natuurlijk, er zit verschil tussen beoordelen en veroordelen, maar laten we eerlijk zijn … dat is gewoon
taalkundige haarkloverij.
Nee, het echte probleem kwam, toen ik weer eens dat aloude verhaal over die balk en die bijbehorende splinter las. En net voordat de
Here Jezus daarmee begint, zegt Hij dat ene zinnetje, “want met het
oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met
welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden”. Ik citeer maar
uit de Herziene Statenvertaling, want daar krijg ik in ieder geval geen
problemen mee.
En daardoor kwam ik tot het inzicht, dat er maar één ding is, waarop
ik kritiek zou kunnen hebben. Mild of met humor ... het zou alleen
maar kunnen gaan over mijn eigen daden en woorden. En om nu
een column te schrijven met kritiek op mijzelf, nee dat gaat me
toch te ver.
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JOZUA DE
TOEKOMST IN …

Dit jaar wordt gevierd dat Jozua 25 jaar bestaat en dat is reden voor
een feest. Het is dan ook goed om op verschillende manieren terug
te blikken, te zien waar je vandaan komt en je dan bewust te worden
van wat je hebt meegemaakt en waar je nu staat. Tegelijk word je
bepaald bij waar je naar toe gaat. De Deense filosoof en theoloog
Sören Kierkegaard heeft immers terecht gezegd: “Het heden wordt
achterwaarts begrepen, maar voorwaarts geleefd”.

O

m dit voorwaarts leven vorm te geven is besloten om
ondergetekende als gemeenteopbouwwerker te betrekken
bij de nieuwe fase die de gemeente ingaat, nu helder is dat
voorganger Gerrit Mes over een aantal jaren met pensioen gaat.
Dat getuigt van moed om naar jezelf te kijken en open te staan voor
mogelijke veranderingen richting toekomst.
Een aantal maanden geleden heb ik jullie leren kennen en vanuit
mijn werkzaamheden tot nu zou ik met een blik op het verleden een
aantal lijnen willen trekken richting toekomst. Die volgens mij alles
in zich heeft om hoopvol genoemd te kunnen worden.
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VERLANGEN EN VERTROUWEN

Wat een prachtig verhaal over het ontstaan van de gemeente. Een
aantal mensen die al langer het verlangen hebben om in de eigen
plaats onderdeel te zijn van een levende, gebalanceerde, evangelische gemeente. Na een bewuste tijd van gebed worden zij benaderd
door Jozua Dordrecht met de vraag om de start van een nieuwe
gemeente te verkennen. Na een periode van proeven aan diensten
en kringen wordt besloten om God te vertrouwen voor het officiële
startschot op 4 april 1993. Waar begin je aan, waar stap je in? Wat
zal dit aan offers vragen in tijd, energie en geld? Hoe zul je alles
wat op je af komt aan kunnen als het meeste nieuw is en je er geen
kennis en ervaring mee hebt? Verlangen naar en vertrouwen op God

zijn de insteek en daar kom je dus ver mee.
Als dit in het DNA van Jozua zit, dan kan nu
nog onbekend terrein ingenomen worden
en grote uitdagingen worden aangegaan.

GEBOUWEN EN VERHUIZEN

De snelle groei van de gemeente heeft
gemaakt dat er door de jaren heen meerdere gebouwen moesten worden gezocht
en gevonden. Dat valt allemaal nog niet
mee. Het is natuurlijk een kwestie van de
Heer bidden om Zijn leiding, maar ook is het
geweldig als er mensen zijn die hun ogen en
oren open houden voor wat er beschikbaar
is. Contacten met de buitenwereld zijn daarbij ook van belang. En als je dan een nieuw
gebouw hebt, ga je verhuizen, moet je het
geheel klaar maken, de ruimtes opnieuw inrichten en letterlijk weer je plekje in nieuwe
zalen vinden. Dit is fijn en geeft voldoening,
maar is ook vermoeiend. Op een gegeven
moment ben je wel blij dat je zit waar je zit.
Hoe zal de ontwikkeling van Jozua richting
toekomst eruit zien? Welke gebieden van de
Alblasserwaard en de Drechtsteden zullen
bereikt worden? Wat zijn de consequenties
daarvan voor het gebruik van het gebouw
aan de Ampèrestraat? In hoeverre staan de
gemeente en individuele leden open om, net
als in de afgelopen jaren, als God dat vraagt,
op andere plekken samen te komen?

FAMILIEGEVOEL EN TOEWIJDING

Het is een plezier om naar de verhalen van
de eerste jaren te luisteren en bijvoorbeeld
de knipselkrant te lezen die door Inge
Vrije is samengesteld bij de viering van het
eerste lustrum. De mensen kennen elkaar
en gezamenlijk wordt de schouders onder
van alles gezet. Je proeft een stuk fijne trots
en gemeenschapszin, het voelt als familie.
Natuurlijk wil je graag dat de gemeente
groeit en dat ook anderen daar deel aan
krijgen, maar tegelijk wordt het lastig als je
daardoor niet iedereen meer zo goed kent.
Gelukkig zijn er dan de kringen, waar al
snel mee is gestart. Een kleine groep waar
je regelmatig mee samenkomt en waar je
tijd hebt om met elkaar Gods Woord beter
te leren kennen, voor elkaar te bidden en
het leven te delen. In een groter wordende

gemeente is dit van fundamenteel belang
om de onderlinge banden vast te houden.
Dit vraagt ook toewijding, want mensen
moeten dan natuurlijk wel komen. Het is
fijn dat de betrokkenheid bij de kringen van
Jozua groot is, dat maakt dat er een basis is
waar op gebouwd kan worden.

MUZIEK, ZANG EN AANBIDDING

In Jozua wordt God ervaren in de muziek,
zang en aanbidding. Vanaf het begin was er
oog voor het belang hiervan. Gospelgroup
The Bridge ondersteunde de net gestarte
gemeente, er werd gezocht naar talent in
eigen gelederen en er is in de jaren werk
gemaakt van groei in vaardigheid hierin. Ook

HET VOELT
ALS FAMILIE
werd naar buiten getreden met grote ‘succesvolle’ projecten als de Millennium Praise
en Paas Praise. In een tijd waarin beleving
bij mensen steeds belangrijker is geworden
heeft Jozua hiermee een troef in handen,
ook voor de komende jaren. Hierbij is het
echter cruciaal dat God centraal blijft staan.
De aanbidding is er niet om mensen als consumenten te behagen of zelf als muzikanten
en aanbiddingsteam in het middelpunt te
staan, maar om Jezus te verhogen. Fijn dat
het team hierop aanspreekbaar is en dit
ook zo wil. Daarmee zal de Heer nog veel te
genieten hebben.

KINDER- EN JEUGDWERK

Al bij de start van de gemeente waren er
kinderen in Jozua, er wordt gesproken van
10 echtparen met hun kinderen. En dit zou
zo blijven, sterker nog, het kinder- en jeugdwerk zal uitgroeien tot een grote bediening
in het geheel. Er is een grote groep mensen
die zich hiervoor inzet en de mogelijkheden
van het gebouw aan de Ampèrestraat zijn
fantastisch. Gasten die komen zijn telkens
onder de indruk van alle lokalen en ook

de speciale ruimtes voor de allerkleinsten.
Ook is er het Schatzoekers Kinderkamp dat
in 2002 wordt gestart. In de eerste week
van de zomervakantie vindt dit plaats en
is niet alleen bedoeld voor de kinderen uit
gemeente Jozua, maar ook voor kinderen
van buiten. Bert en Esther Vonk geven zich
hier aan, samen met vele anderen. Er zijn
programma’s voor tieners, jeugd en 20+ en
onder de naam Limitless treedt de jeugd tegenwoordig naar buiten met speciale diensten en activiteiten. Hierin ligt een enorme
zegen en tegelijk ook grote verantwoordelijkheid. In een veranderde tijd en samenleving komt het er op aan om de kern van het
evangelie uit te dragen in vormen die passen
bij de huidige tijd. Dit vraagt flexibiliteit en
veel gebed. Jozua heeft hiermee echter de
mogelijkheid om te bouwen aan een nieuwe
generatie van gelovigen en impact op hen
te hebben. Het is heel bemoedigend om
te zien hoe de jeugdleiding hier radicaal en
tegelijk zorgvuldig mee om wil gaan.

BLIK NAAR BUITEN

Jozua is zich altijd bewust geweest dat het
onderdeel is van een grotere beweging
van de Heer. Geen pretenties van beter
zijn dan anderen en de aandacht opeisen,
maar meebewegen met wat God ook elders
doet. Dat heeft een lokaal element in het
samenwerken met andere kerken, maar ook
is er overleg tussen voorgangers en oudsten van een aantal gemeenten in de regio,
waarbij ontmoeting, uitwisseling en opbouw
centraal staan. Het contact met Jozua
Dordrecht blijft daarin een speciale plaats
innemen. Jozua wil bruggen bouwen en is
ook onderdeel van Missie Nederland, een
netwerk van kerkelijke en para-kerkelijke organisaties op nationaal niveau. De blik naar
buiten uit zich ook in een betrokkenheid bij
verschillende zendingsprojecten, gebed voor
de lijdende kerk en Gods volk Israël. De blik
naar buiten en het verlangen om samen met
andere gelovigen op te trekken en samen te
werken is belangrijk nu wereldwijd gemerkt
wordt dat de Heilige Geest werkt aan de
eenheid van Zijn kerk en verschillende kerken met elkaar en samen met verschillende
organisaties als partners optrekken en zich
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inzetten voor projecten in Woord en daad.
Met deze instelling is Jozua daar klaar voor.

PIJNLIJKE ERVARINGEN

In de afgelopen jaren zijn er een paar
momenten geweest die moeilijk en pijnlijk
waren. Situaties waarbij het ging om de
geestelijke koers van de gemeente, maar
ook situaties die te maken hadden met de
onderlinge samenwerking. Hierbij speelde
mee dat de gemeente in de afgelopen jaren
zeer snel gegroeid is, waarbij veel werd
gevraagd op het gebied van bestuurlijke
kwaliteit. Leidinggeven aan Gods volk is
echt een verhaal apart, de geschiedenis
van Israël in de tijd van Mozes en de groei
van de eerste gemeente in Handelingen
illustreren datzelfde. Alhoewel niet veel,
zijn hierbij mensen vertrokken. In sommige
gevallen was dit onvermijdelijk, in andere
gevallen bleek het niet meer mogelijk om
tot herstel te komen. Naarmate we ouder
worden ontdekken we steeds meer dat we
van genade van de Heer en van genade naar
elkaar afhankelijk zijn. Het is belangrijk, ook
voor de komende 25 jaar, dat we waar nodig
het gesprek met elkaar opzoeken en zaken
uitpraten, maar ook van harte bereid zijn om
desnoods eenzijdig te vergeven en elkaar te
blijven zegenen.

VISIE EN STRATEGIE

In 2009 heeft de gemeente een nieuwe
visie voor de gemeente opgesteld. Hierin
wordt gesteld:
"Het is ons verlangen dat de gemeente zal
groeien in geloof, in relatie en in aantal.
Daarbij is Jezus Christus ons fundament.
Weten we ons gered door het offer dat Hij
bracht. Weten we ons geleid door de Heilige
Geest. En worden we gezonden in de wereld
om het Evangelie bekend te maken. Activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden
dienen te vallen binnen het raamwerk van
deze visie." De visie van de gemeente Jozua
is heel kort samen te vatten in drie punten:
• Gered door Jezus
• Geleid door de Geest
• Gezonden in de wereld.
Het is nu de uitdaging om deze visie te vertalen naar concrete plannen per taakgroep.
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In het verleden is gewerkt met zogenaamde
Strategie in Acties, mede op advies van Jan
Baan die de gemeente een periode heeft
begeleid, en het is belangrijk om dit weer
op te pakken. Daarnaast is in de afgelopen
tijd gebleken dat het goed zou zijn dat het
Oudstenteam nu echt op hoofdlijnen leiding
gaat geven en dat de taakgroepleiders,
binnen samen afgesproken kaders, aan de
slag gaan met de concrete uitvoering van
de plannen.

VOORGANGER(S) EN STAF

In Gerrit Mes heeft de gemeente vanaf het
begin een bijzondere voorganger gehad.
Bijzonder in de zin dat hij een timmerman
was en bleef en daarmee steeds met een
been in de samenleving is blijven staan. In

WETEN WE ONS GELEID
DOOR DE HEILIGE GEEST
de gesprekken die ondergetekende in de afgelopen maanden gevoerd heeft bleek veel
waardering voor wie hij is als persoon, zijn
inzet en betrokkenheid. Iemand van buiten
de gemeente gaf aan dat hij een fundamentele rol heeft gespeeld in het de gemeente
op koers houden in alles wat er op een
gemeente af komt. Daarbij is hij per het
jaar 2000 voor 1 dag en vanaf 2011 voor
2 dagen financieel vrijgesteld geworden.
Naast Gerrit zijn Katrien en Elise betaalde
parttime krachten geworden. Voor een
gemeente van deze omvang is dat tamelijk
opvallend, gezien alles wat er kan spelen en
gebeuren moet, je zou dan meer betaalde
krachten met meer uren verwachten. Dit
is aan de ene kant een enorm compliment
voor ieder die op vrijwillige basis veel werk
verzet, maar aan de andere kant kan het ook
haast niet anders dan dat er werk blijft liggen of kansen niet benut worden. Richting
toekomst ligt hier een punt van aandacht
en inmiddels is er al gesproken over het
opbouwen van een team van pastores met
verschillende aandachtsgebieden. Samen

met de gemeente is een plan doorgesproken
over de toekomst van Jozua. Een combinatie
van aandacht voor de gemeente (groeien in
onze relatie met God, elkaar en mensen van
buiten), het oudstenteam en diakenen, de
taakgroepleiders en de nieuw aan te stellen
pastores. In de komende twee jaren wordt
dit gezamenlijk verder uitgewerkt.

DE KANSEN VOOR JOZUA!

Sinds de start heeft Jozua een hart gehad
om mensen te bereiken met het evangelie.
Via speciale diensten, in eigen gebouw
en daarbuiten is geprobeerd mensen te
bereiken met het goede nieuws dat door
Jezus nieuw leven met God mogelijk is. In
de afgelopen jaren is daarbij bewust ingezet
op het naar de mensen toegaan om hen te
bereiken, creatieve vormen van evangelisatie, bijvoorbeeld via de wandeling met Kerst.
In de gemeente leven bij meerderen ideeën
om uit te reiken naar mensen in de eigen
wijk of straat. In het steeds onkerkelijker
wordende Nederland is dat de weg vooruit.
Met de omvang van Jozua en gelovigen die
daar steeds meer oog voor krijgen is veel
mogelijk. Daar samen verder in groeien is
de uitdaging waar God de gemeente voor
plaatst. Ga ervoor!
Jaap Ketelaar,
gemeenteopbouwwerker

Bijbeltekst
Jaap
Keer ook nu ons
lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren
in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Psalm 126:4-6

PSALM 133
Bij Jozua is de preek een vast onderdeel van de dienst op
zondagmorgen. Het Woord van God gaat open om ons te leren, te
bemoedigen of te vermanen. Op zondagmorgen 10 december 2017
preekte voorganger Gerrit Mes over Psalm 133.
Deze preek is terug te luisteren op de website www.jozua-ega.nl
Illustratie: Pauline Peekstok

jozua jubileum | 59

KIND-ZIJN
Steppen op mijn stepje,
fietsen op mijn fiets.
Spelen met een tol
en verder bijna niets.
Samen met mijn opa
varen op de schuit.
Gelukkig in het Kind-Zijn,
dat boekje is nu uit.
Langzaam word ik wakker
uit een kinderdroom.
'k Zie het leven anders,
't is niet meer gewoon.
Goede, maar ook slechte tijden
trekken mij voorbij.
Vreugde en verdriet,
ze staan al in de rij.
Soms als't leven pijn doet
in lichaam of in geest.
Verlang ik naar dat Kind-Zijn
vanuit mijn jeugd het meest.
De jaren gaan voorbij,
de toekomst ligt voor ogen.
God deelt ZIJN VREDE mee,
als ik maar wil geloven.
Zo haalt het heden winst
uit wat ik heb verloren.
Maar 't meest van waarde is:
als KIND - VAN - GOD GEBOREN!

Inge Vrije
21-8-1998

