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Beste vrienden,
 
“Je hebt het druk zeker?” De vraagsteller 
was er niet van op de hoogte dat ik me heb 
voorgenomen om nooit meer te vertellen dat 
ik het druk heb. Zeg nooit nooit, maar ik heb 
het woordje druk (bijna) uit mijn vocabulaire 
verbannen. Alhoewel Jezus bepaald geen 
lege agenda had, lezen we nergens in de  
Bijbel dat hij het druk had. Hij had een goede  
balans in zijn leven tussen ontspanning en-
erzijds en anderzijds omgang met God zijn  
Vader, zijn discipelen en andere vertrouwelin-
gen en de grote menigte. Dat is wat ik ook 
nastreef en wat nu redelijk lukt. Meer dan 
voorheen denk ik na over de keuzes die ik 
maak. Heeft dat te maken met de leeftijd? J 
Misschien wel.
We zijn in een nieuwe levensfase terecht 
gekomen, waarin we nu voornamelijk samen 
zijn. De kinderen komen nog wel regelmatig 
over de vloer, maar de afstand is letterlijk wat 
groter geworden. Was het afgelopen voorjaar 
nog erg rustig met mijn werk, nu is de agenda 
weer redelijk volgelopen. Af en toe een me-
diation, enkele cursussen, twee gemeenten 
die ik mag coachen en hier en daar wat inci-
dentele activiteiten, zorgen ervoor dat ik me 
gebruikt mag weten in Gods Koninkrijk.
Zo af en toe komen en bijzondere dingen op 
mijn weg. Zoals het mee mogen voorbereiden 
en leiden van een evangelisatiedienst (de 
thuisgemeente in Gorinchem), een weekend 
naar Milaan om daar een lokale gemeente te 
helpen bij het opstarten van de eerste Cele-
brate Recovery in Italië en een uitnodiging om 
enkele workshops te leiden op het eerstvol-
gende congres van het C(hristian) M(edical) 
F(ellowship). Dat is een vereniging van artsen, 
artsen in opleiding en andere medewerkers 
in de gezondheidszorg. Ik zal invulling geven 
aan een workshop over het begrip identiteit 
en persoonlijkheid vanuit bijbels perspectief. 
Dat zijn boeiende uitdagingen.

Na een jaar geen leiderschapstraining te heb-
ben verzorgd, gaat er binnenkort weer eentje 
starten in ’s-Gravenzande in het Westland op 
uitnodiging van een PKN gemeente. Wellicht 
komt er ook een leiderschapscursus in Roos-
endaal. Dit is toch, naast het mogen spreken 
op zondag, één van de aspecten waar ik het 
meeste vreugde aan beleef. Het is bijzonder 
om te zien hoe mensen veranderd worden 
door de invloed van Gods Woord en van 
elkaar. Dat gebeurt ook bij Celebrate Re-
covery. Ik mag over de schouder van lokale 
kerken meekijken als coördinator. Inmiddels 
zijn er bijna 25 kerken waar dit schitterende 
programma gestalte krijgt. Levens worden 
veranderd, hersteld en vernieuwd. Daar gaat 
het toch ten diepste om in Gods Koninkrijk? 
Gods Geest werkt door in de levens van 
mensen die Hem als discipel willen volgen. 
Trouwens, misschien ben jij wel iemand 
die zou willen overwegen om een coach te 
zijn voor een deelnemer van CR. Kom dan 
gratis en vrijblijvend naar één van de ge-
plande seminars in Gorinchem of Almere  
(www.connectandgrow.info/coach-dag-
9-januari). Die hoop ik zelf te verzorgen, dus 
dan kunnen we elkaar ook weer eens ontmo-
eten.

Afgelopen zomer boden we jullie een gratis 
exemplaar aan van de film “Leven in Vrijheid”. 
Bijna 40 ontvangers van onze rondzendbrief 
hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Het 
was voor ons fijn om nu een keer ook iets aan 
jullie te geven. Inmiddels zijn er al behoorlijk 
wat nabestellingen geweest, variërend van 
enkele exemplaren tot een volle doos van 
100. Deze film is al tot zegen geweest voor 
honderdduizenden mensen wereldwijd. Het is 
niet voor niets de best verkochte christelijke 
film van dit jaar. Inmiddels is de tweede druk 
in huis.  

Familie Baan
Neerpolderseweg 71a
3381JR Giessenburg

Telefoon: 0184 - 65 14 18
E-mail: 
baan@leadershipdynamics.nl

Giften naar: 
Stichting Leadershipdynamics 
te Renswoude o.v.v. Fam Baan. 

Het rekeningnummer is: 
IBAN: NL97RABO0355124718



We willen je graag helpen om met behulp 
van deze film een getuige te zijn in de eigen 
omgeving. Aarzel niet om hem na te bestellen 
als je mensen kent die wellicht ook geraakt 
zouden kunnen worden door wat God deed in 
het leven van Josh Mc Dowell.

Ook achter het bureau wordt er gewerkt. Er 
zijn inmiddels vijf websites die we onder-
houden. De nieuwste is www.connectand-
grow.info. Boeken moeten worden herdrukt 
en bestaande cursussen moeten een update 
krijgen. Het aantal kerken wat een 40-Dagen 
project doet om de gemeente te versterken 
lijkt iets toe te nemen. Dat ervaren we als een 
bemoediging, want goed uitgevoerde projec-
ten werpen hun vruchten af in de gemeente. 
Vooral de campagnes “Hart voor mensen” en 
”Waarom leef ik hier op aarde?“ komen regel-
matig terug. 

Na een warme zomer en dito najaar zitten we 
nog steeds achter de bloeiende geraniums 
en fuchsia’s. In juli zijn we een week naar  
Luxemburg geweest. Ik was daar camping-
pastor op de Beter-Uit-camping. Binnenkort 
hopen we 12 dagen op familiebezoek te gaan 
naar de zus van Marian in Brazilië. Ik ben 
daar al 12 jaar niet geweest. We zien ernaar 
uit om de familie weer te ontmoeten. Onze 
kinderen passen met elkaar op de thuisbasis 
d.w.z. de zorg voor de levende have en de 
zorg en aandacht voor Marians moeder. 

Het einde van 2015 nadert met rasse schre-
den. Veel dingen zijn onzeker maar wij  
mogen met elkaar genieten van het feit dat 
onze toekomst in Gods hand ligt. We werken 
zolang het licht is en wensen jullie van harte 
Gods zegen toe. “Door het ontvangen van 
Zijn genade vind je vreugde op je pad. Zijn 
liefde geeft vertrouwen om een nieuw jaar te 
omarmen.”

We willen jullie bedanken voor alle gebeden, 
goede gaven  en ondersteuning!
Jan en Marian Baan 

Thema’s om voor te danken: 
• onze gezondheid, vreugde en ze-

gen in het werk
• nieuwe kerken om te ondersteunen
• 35 jaar mogen spreken in eredien-

sten

Thema’s om voor te bidden: 
• Dat ik Gods wijsheid mag ontvan-

gen om de juiste adviezen te geven. 
• Wijsheid en inzicht voor het aan-

passen en herschrijven van de cur-
sus Aanstekelijk Christen.

• Dat we onze geestelijke wapenrus-
ting aan zullen hebben om de aan-
vallen van de boze te weerstaan. 

Bezoek ook de websites:
www.leadershipdynamics.nl
www.janbaan.info


