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Beste vrienden,

‘Smaakt en ziet dat de HEER goed is’ (Psalm 
34:9a) is een tekstgedeelte wat regelmatig 
in mijn gedachten terugkomt. Want dat is 
Hij. Niet alleen vanwege de voorspoed en 
de zegen die we mogen ervaren, maar ook 
vanwege het feit dat Hij altijd een rots en een 
houvast is, zelfs als het tegenzit in het leven. 
Het afgelopen jaar heb ik voor mijn gevoel 
heel veel mensen gesproken die door moeilij-
ke omstandigheden gingen. En grotendeels 
nog steeds gaan. Dat wil zeggen: zorgen, 
angsten, ziekte, spanningen, conflicten, een-
zaamheid stapelen zich soms op in het leven 
van christenen en ook van nog-niet-christe-
nen. Soms door eigen schuld, veel vaker zijn 
ze slachtoffer van het handelen van andere 
mensen of van omstandigheden. 

Cursussen
We hebben nu drie basistrainingen voor 
gemeenteleden beschikbaar. Aanstekelijk 
Christen is een ‘gouwe ouwe’ (maar recent 
wel vernieuwd en geüpdate). Een jaar geleden 
is er een leuke samenwerking ontstaan met 
Ruud van Delft, een oud collega van Agape. 
We trekken nu samen de kar en met een aan-
tal andere vrijwillige trainers wordt deze cur-
sus weer volop gegeven. We horen in het land 
regelmatig dat dit nog steeds de meest prak-
tische cursus is om christenen daadwerkelijk 
te leren hoe ze het Evangelie kunnen delen 
in hun omgeving. Het is erg bemoedigend om 
te horen dat mensen tijdens de cursus initia-
tieven durven te nemen richting ongelovigen. 
Kleine praktische opdrachten zorgen ervoor 
dat ze barrières nemen waarvan ze nooit 
hadden gedacht, dat ze dat zouden durven. 
Wat te denken van een stralende cursist die 
op een cursusavond meedeelt dat zij voor het 
eerst met haar ongelovige collega heeft kun-
nen spreken over de Here Jezus? God zegent 
deze cursus nog steeds. 

En dat na bijna 20 jaar, want Aanstekelijk 
Christen kwam nog in de vorige eeuw voor 
het eerst in vertaalde vorm beschikbaar voor 
onze kerken.

Samen Beter Bouwen heeft inmiddels ook 
een update ondergaan. Het is voor mij per-
soonlijk altijd nog een opsteker (en ook reden 
om dankbaar te zijn) als mensen in de kerk 
aangeven dat ze ooit begonnen zijn met een 
bepaalde taak op zich te nemen als gevolg 
van de SBB-cursus. En dat gebeurt spontaan 
enkele keren per jaar. Mensen die in de kerk 
naar me toekomen en me herinneren aan wat 
ze niet alleen daar geleerd hebben maar ook 
iets delen over de gevolgen die het had in hun 
leven en in hun bediening in Gods koninkrijk. 
Deze cursus omvat drie belangrijke thema’s: 
1. Ken God, 
2: Ken je zelf
3: Ken de ander
Tijdens deze cursus leren deelnemers aan de 
hand van 1 Kor. 12 en andere Bijbelgedeelten 
waar hun verlangens liggen, hun geestes-
gaven en ook hun persoonlijke stijl. Mooi 
om te zien hoe dat dat vaak ineens een an-
der perspectief geeft. En ook ruimte om een 
nieuwe of een andere bediening op te pakken 
in de kerkelijke gemeente. Een klein aantal 
kerken werkt standaard met dit programma 
door het 1 of 2 keer per jaar aan te bieden. 
Voor andere kerken is het een incidenteel 
aanbod.

En dan de nieuwste loot: Je Geld én Je Leven. 
Deze zomer hebben velen van jullie  als ont-
vangers van onze vriendenbrief, een bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van de naam 
van deze cursus. Dat was een mooie interac-
tie. Inmiddels hebben we ook met deze ver-
nieuwde cursus ervaringen opgedaan. Met 
deelnemers uit allerlei achtergronden. 

https://www.aanstekelijkchristen.nl/
https://www.aanstekelijkchristen.nl/
https://www.samen-beter.nl/
https://jegeldenjeleven.nl/


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

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

Zeer sterk variërend in inkomen en ook zeer 
sterk variërend als het gaat om inzicht in  
financiën. De helft van iedere cursusavond 
staat in het teken van Bijbelse principes 
ten aanzien van verschillende thema’s. De  
andere helft van de avond is heel praktisch. 
We wisselen dan heel veel informatie uit. Ook 
onderling. En daarbij leer ik ook nog steeds 
van deelnemers. In de laatste cursus zaten 
o.a. een belastingconsulent en een dame die 
beroepsmatig ‘financieel planner’ van een 
christelijke organisatie is. Oftewel vakdeskun-
digen. Ik heb ook van hen geleerd en het is 
mooi om te zien dat na afloop iedereen niet 
alleen met veel eye-openers naar huis gaat, 
maar diverse deelnemers ook vertellen dat 
het cursusgeld al is terugverdiend voordat 
de cursus voorbij is. En wat natuurlijk ook be-
moedigend is dat een andere deelnemer na 
afloop laat weten dat zij de maandelijkse gift 
aan een zendeling gaan verhogen, omdat ze 
ontdekt hebben hoe ze door meer inzicht op 
hun uitgaven, kunnen besparen zonder hun 
levensstandaard te verlagen.

Coaching van een gemeente
Ik heb even een jaar rust gehad rondom 
gemeente-coaching. De eerlijkheid gebiedt 
me te zeggen dat het ergens in het voorjaar 
begon te kriebelen. Toen ben ik gaan bidden 
of God een nieuwe gemeente op mijn pad 
zou willen brengen die ik zou mogen gaan 
coachen en adviseren. Mijn werkelijke passie 
ligt nog altijd bij het gezond maken van een 
gemeente in alle facetten. En eerlijk gezegd 
miste ik dat een beetje sinds het begin van 
dit jaar. Het is dankbaar werk om op deelter-
reinen een bijdrage te mogen leveren, maar 
het grote plaatje intrigeert mij toch het meest. 
Want ik geloof met heel mijn hart dat God niets 
liever wil dan sterke gemeenten bouwen. Ge-
meenten die invloed hebben op de samen-
leving, kerken die een schuilplaats zijn voor 
gewonde mensen, die gezond functioneren, 
die groeien in de breedte en de diepte en 
die het Evangelie voorleven en verkondigen. 
Niet alleen met behulp van het Woord maar 
juist ook heel praktisch. Ik beleef een diepe 
vreugde als ik zie hoe gemeenten groeien, 
hoe mensen groeien naar geestelijke volwas-
senheid en hoe mensen herstellen van hun 
pijn en wonden. 

Het is absoluut Gods timing geweest dat dit 
najaar een gemeente uit het zuidelijk deel van 
Gelderland naar me toe kwam, met de vraag 
of ik beschikbaar was voor ondersteuning. 
Daar heb ik niet lang over na hoeven te den-
ken… En ondertussen is het traject gestart 
en op de eerstvolgende gemeente vergade-
ring mag ik mezelf voorstellen en wat ideeën 
voor de toekomst neerleggen. Het traject is 
nog in een te pril stadium om daar nu meer 
over te vertellen. Maar ik wil jullie er wel in 
laten delen, omdat ik erg dankbaar ben voor 
dit stuk werk.

Incidentele spreekbeurten en opdrachten
Ze zijn niet in te plannen en vaak een soort 
kers op de taart. Om je een idee te geven wat 
er af en toe op het scherm komt of waarover 
ik opgebeld wordt, een paar voorbeelden:

• “Binnenkort hebben we een doopdienst. 
We willen graag een spreker die een 
genuanceerde boodschap kan brengen 
die mensen die de kinderdoop aanhan-
gen, niet onnodig kwetst”

• “We hebben binnenkort een kerkenraad-
dag en willen nadenken over ons func-
tioneren. Zou jij ons willen helpen een 
analyse te maken en deze dag verder 
willen invullen?”

• “In onze christelijke organisatie zijn er  
recentelijk nieuwe mensen aangenomen. 
We merken dat we erg aan elkaar 
moeten wennen en zouden graag twee 
dagen teambuilding willen plannen. Hoe 
kun jij ons helpen?”

• “We zijn een grote kerk met vijf wijken. 
Begin 2019 willen we een grote gemeen-
te avond organiseren Op de kerken-
raadsvergadering van wo. 24 oktober 
kwam een mix van onderwerpen naar 
voren. Ik noem Discipelschap, zoals al in 
mijn eerste mail genoemd en ook Gaven-
bank, Gavengerichtheid, Blokteams. De 
Kerkenraad vroeg om rond deze thema’s 
een invulling te organiseren. Wil je hier je 
gedachten eens over laten gaan?”

Zulke vragen komen niet dagelijks binnen, 
dat zou ook niet wenselijk zijn. Want je be-
grijpt wel dat dit maatwerk is. Bij zulke vra-
gen ga ik nadenken en bidden wat de juiste 
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invalshoek zou kunnen zijn. Dat is een hele 
uitdaging.  Maar zeker als je dan na afloop 
merkt dat jouw invulling precies datgene was 
wat de mensen, die aanwezig waren, nodig 
hadden, dan geeft dat extra reden tot dank-
baarheid.

Discipelschap vanuit 
een pastorale invalshoek
Ruim 12 jaar werken met het CR programma 
heeft grote impact gehad in de levens van 
vele deelnemers. Eerlijk gezegd durf ik hier 
geen getal te noemen.. Misschien zit ik met 
enkele duizenden te laag, misschien zit ik ook 
wel wat te hoog. Het doet er eigenlijk ook niet 
zoveel toe. Een programma waar er maar 
Eén werkt, en dat is God de heilige Geest. 
Het zou eigenlijk de droom moeten zijn in 
iedere kerk en gemeente op deze wijze een 
herberg te willen zijn waar mensen tot heling 
en herstel kunnen komen en kunnen groeien. 
Helaas komen we nog heel veel van dat soort 
kerken tekort. Het vreemde is dat veel kerken 
langzamerhand dreigen te verstikken in hun 
‘ja maar’s’  Met als gevolg dat er bij elk ini-
tiatief waarvoor je stappen in het geloof moet 
nemen, weer genoeg tegenargumenten wor-
den bedacht om het toch maar niet te doen. 
Met als gevolg een vicieuze cirkel waarbij al-
leen datgene wat weinig of geen weerstand 
oproept, gestalte kan krijgen. Zijn de kerken 
zwak geworden? Als ik generaliseer, dan is 
mijn antwoord ‘ja’.  Maar  gelukkig zijn er uit-
zonderingen. Binnen CR mag ik op de eerste 
rang zitten als het gaat om te kijken naar wat 
God doet in de levens van deelnemers. Als je 
nieuwsgierig bent geworden naar wat dat dan 
wel is, lees dan maar eens de ervaringen van 
deelnemers op de pagina www.celebrate- 
recovery.nl. Het zijn echte levensverhalen 
van mensen die met de hulp van gebed, 
bijbels onderwijs, een veilige omgeving, 
wekelijkse ontmoetingen en nog veel meer 
ondersteuning, uiteindelijk God weer opnieuw 
hebben gevonden. En het doel van hun 
leven hebben (her)ontdekt. Velen van hen 
zijn bereid, om op verzoek, dat verhaal ook 
te delen in jouw kerk. Hun verhaal raakt de 
luisteraars vaak meer dan welke preek ook. 
Ik ben dankbaar, en ook een beetje trots op 
deze mensen, dat zij de moed hadden om het 
CR traject in te gaan. 

Omdat we graag willen uitbreiden, gaan we 
in januari 2019 twee start/info bijeenkom-
sten houden in Den Haag en Leiden. Dat is 
spannend omdat we vooraf niet weten of er  
voldoende potentiële medewerkers zullen  
komen. 

Persoonlijk
Daar hebben we nog wel een paar nieuwtjes. 
Ook onze oudste zoon is afgelopen voorjaar 
getrouwd.
Onze familie werd uitgebreid met schoon-
dochter (Rachel) en drie meiden. Zomaar 
ineens drie keer opa en oma worden. Dat was 
even wennen maar buitengewoon leuk. 
En ergens in het voorjaar verwachten we ons 
eerste (biologische☺) kleinkind. Daar zien 
we naar uit. Verder gaan we nu wat terughou-
dender worden met mededelingen rondom 
onze kinderen. Ze zijn immers volwassen en 
hebben hun eigen leven. Wij hebben onze 
handen vol en zien zegen op het werk wat we 
mogen doen.

Marian heeft het naast haar werkzaamheden 
in de praktijk als verloskundige ook best wel 
druk met het omzien naar haar inmiddels 
bijna 90-jarige moeder die in een verzor-
gingstehuis zit. De bijna dagelijkse bezoekjes 
doet ze met liefde maar vormen ook wel een 
belasting.

We willen jullie hartelijk bedanken hoe jullie 
medeleven, (financiële) ondersteuning, be-
moediging of wat ook maar van toepassing is. 

Hartelijke groeten 
van Jan en Marjan Baan

https://celebraterecovery.nl/
https://celebraterecovery.nl/



