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‘Wanneer komt jouw volgende vriendenbrief?’ 
werd me een paar weken gevraagd op een 
verjaardag. Die vraag had ik nog niet eerder 
gehad. (Toch wel leuk, Gert!) In eerste instan-
tie heb ik toen naar waarheid geantwoord dat 
ik over een deel van mijn werk niet zoveel 
kan schrijven. Niet omdat het een geheime 
missie betreft achter het moslimgordijn. Wel 
omdat het zich deels afspeelt in de besloten-
heid van kerkelijke gemeenten. Daar, aan de 
kerkenraadstafels, wordt beleid uitgezet en 
nagedacht over de toekomst. Niet zelden 
wordt geprobeerd om gevoelige problemen 
op te lossen. Toen ik eind oktober mocht 
aanschuiven bij een raadsvergadering waar 
ik nog niet eerder was geweest, werd me 
expliciet gevraagd of ik wilde zwijgen over 
alles wat in de vergadering aan de orde zou 
komen. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Dat-
zelfde geldt voor mediations. Bij een formele 
mediation moeten beide partijen zelfs tekenen 
voor geheimhouding. Gelukkig zijn er ook nog 
aardig wat zaken die erg bemoedigend zijn 
en waarover ik wel mag delen!

Laten we beginnen bij ’s-Gravenzande. Het 
is alweer enkele jaren geleden dat ik daar 
voor het eerst in een PKN-wijkgemeente met 
een evangelische inslag werd uitgenodigd. 
Afgelopen najaar is daar een SamenBeter-
Bouwen cursus gegeven en er loopt nu een 
Aanstekelijk-Christen cursus. Die laatste is 
ter voorbereiding op een grote campagne 
rondom het thema “Waarom leef ik hier op 
aarde?”  Op de achtergrond ondersteun ik 
het voorbereidende team. Ik ben onder de 
indruk van hun enthousiasme, motivatie en 
moed. Sinds begin november is de hele ge-
meente aangemoedigd om heel gericht en 
persoonlijk te gaan bidden voor drie mensen 
in hun omgeving die de Here Jezus nog niet 
kennen. 
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Vanaf begin januari komen er overal in het 
dorp en mogelijk ook in omliggende dorpen 
gespreksgroepen bijeen rondom het gelijk-
namige boek. De deelnemers gaan zes avon-
den lang nadenken over deze belangrijke 
levensvraag. In de weken voor de start wor-
den overal op straat interviews afgenomen, 
loopt er een kameel op de kerstmarkt van 
het dorp met mensen daaromheen die flyers 
met uitnodigingen overhandigen aan voorbij-
gangers. In de zondagse samenkomstruimte 
staat een heuse gebedsmuur opgesteld. Met 
voorgeboorde gaatjes! In de gaatjes zijn (net 
zoals in de Jeruzalemse Klaagmuur) papier-
tjes gestoken met daarop de namen van de 
mensen voor wie men aan het bidden is. We 
kregen zelfs al een voorproefje van wat er 
gaat gebeuren:

Kun je je voorstellen dat ik daar enthousiast 
van word? Natuurlijk gaat niet alles vanzelf 
en is er ook tegenstand. In iedere kerk zijn er 
helaas mensen die ‘tegen’ zijn, waar het ook 
om gaat.

In ’s-Gravenzande is zelfs de burgemeester 
van het Westland ingeschakeld bij de pro-
motie van de campagne. We weten nog  
niets van het geestelijke resultaat van dit 
alles, maar we bidden dat er velen tot beke-
ring zullen komen. Zulke kerken ervaar ik als 
een verademing in het kerkelijk landschap. 



Danken voor: 
• afgelopen seizoen was het geduren-

de sommige perioden te rustig. Dit 
seizoen lijkt het tegenovergestelde te 
worden. Dank dat God voorzien heeft 
in schitterende activiteiten!

• de zegen voor het (bijna) elke zon-
dag ergens mogen voorgaan in een 
samenkomst.

• de zegen in de vorm van veranderde 
levens bij Celebrate Recovery

• (voorzichtig) hernieuwde belangstel-
ling vanuit kerken voor de 40 dagen 
programma’s

• onze gezondheid

Bidden voor: 
• zou jij gedurende de komende twee 

jaar deel willen uitmaken van het ge-
bedsteam van Celebrate Recovery?

• innerlijke rust, vrede en wijsheid om 
de goede keuzes te maken in allerlei 
zaken die om aandacht vragen.

• Gods wijsheid om de kerkenraden 
die ik mag ondersteunen de juiste 
adviezen te geven, en dat ik door 
God gebruikt zal worden om de 
deelnemers aan cursussen geeste-
lijke vrucht te laten dragen

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

Hartelijke groeten 
van Jan en Marjan Baan

Heerlijk om te zien hoe een Aanstekelijk 
Christen-cursus uitwerkt. Aan het einde van 
deze cursus gaan diverse deelnemers met 
elkaar delen over wat God aan het doen is 
in de levens van mensen voor wie ze aan het 
bidden zijn. Ook wat dichterbij, in Hendrik-
Ido-Ambacht, ga ik wat ondersteuning gaan 
verlenen bij een gemeente die tijdelijk zonder 
predikant zit. Fantastisch om te ervaren hoe 
dat daar een ouderling onder de indruk is  
geraakt van het Celebrate Recovery pro-
gramma. Hij is van plan om daar zo snel  
mogelijk mee van start te gaan. 

Zoals jullie weten heb ik ook een landelijke 
verantwoording voor dat CR-programma. Ik 
ervaar dat zegen en strijd heel dicht bij elkaar 
liggen. We mogen grote dingen van God zien 
in de levens van de deelnemers. Maar onze 
geestelijke tegenstander roert zich ook danig. 
Het meest pijnlijke was een ervaring die we 
deze zomer hadden. In een kerkelijke ge-
meente die de startdatum van CR al had vast-
gesteld kwam er ineens stevige oppositie van 
enkele gemeenteleden. Met als resultaat dat 
onze tegenstander een tijdelijke overwinning 
op zijn conto mocht schrijven: de start werd 
afgebroken. En dat terwijl al verschillende 
belangstellende deelnemers op de “wachtlijst 
stonden”.

Uitzondering
Meestal gebruiken wij deze nieuwsbrief al-
leen te vertellen over waar we mee bezig 
zijn. Deze keer wil ik kijken of er onder onze 
vrienden ook enkele mensen zijn die voor 
twee jaar heel gericht zouden willen bidden 
voor het Celebrate Recovery programma 
in ons land. Het is een discipelschaps- 
programma met een pastorale insteek en 
een missionaire uitwerking. Deelnemers  
veranderen en groeien uit tot toegewijde  
discipelen van Jezus. Lees hun verhalen  
eens op www.celebraterecovery.nl. Als jij mee 
wilt bidden, nodigen we je eerst uit voor een 
bijeenkomst. Daarna ontvang je maandelijks 
gerichte en vertrouwelijke informatie (niet 
over personen) met thema’s voor voorbede. 

Privé
Het wordt langzamerhand stiller bij de 
Baantjes. Irene is alweer twee jaar getrouwd, 
Jonathan heeft een huis gekocht en ontvangt 
over enkele maanden de sleutel. Hij gaat dus 
echt helemaal op zichzelf wonen. Christiaan 
is met zijn afsluitende laatste stage bezig 
en meende daarvoor helemaal naar Nieuw-
Zeeland te moeten gaan (J) Ergens in 2017 
hoopt hij dan zijn Master te halen en gaat hij 
op zoek naar werk. 


