
"Ik zegen je handjes, ik zegen je 
spierballen... God is goed." Aldus 
Lydia, die zich al een tijdje aan het 
voorbereiden was op de doop van 
haar broertje David. Zondag 15 juni jl. 
was het eindelijk zo ver. Wat was het 
een mooi feest! Vanuit onze moeder-
kerk hadden we de ruimte gekregen 
om de doop in te vullen op een manier 
die aansluit bij de mensen die God op 
ons pad heeft gebracht in Maastricht. 
Veel mensen in deze omgeving zijn 
als kind gedoopt in de Rooms-
Katholieke Kerk. De doop van David 
zagen we als een kans om mensen 
opnieuw te laten ontdekken wat het 
betekent als God Zijn Naam aan je 
verbindt. 
 
Hoe konden we bij onze context aan-
sluiten? In de rooms-katholieke kerk is 
een doop vaak een intieme familieaan-
gelegenheid. De doopouders, de peter/
meter en nog wat familieleden staan 
samen met de pastoor rond het doop-
vont. Ook symboliek neemt een belang-
rijke plek in tijdens de doopviering. 
 
Voor de doop van David was de kapel 
van de St. Theresiakerk gevuld met zo'n 

veertig mensen. De groep bestond uit 
een mooie mix van mensen die vanuit 
kerk, werk, buurt en familie nauw 
betrokken zijn bij ons dagelijks leven. 
Christenen en niet-christenen samen. Gaaf! 
 
Tijdens de doopviering stond Jesaja 9:5 
centraal, waarin Jezus wordt aange-
kondigd met de volgende namen: Won-
derbare Raadsman, Goddelijke Held, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. 
Bij elke naam hebben we stilgestaan met 
een lied, woord en/of beeld. 
Als we terugkijken op de afgelopen tijd, 
dan zijn deze vier namen van God 
kenmerkend voor de dingen die we 
hebben meegemaakt. 
 
Raadsman 
Bij Wonderbare Raadsman denken we 
aan de vele coachingsgesprekken die 
Tjerk wekelijks leidt, meestal via Skype. 
Deze zogenoemde 'huddle’s’ zijn 
bedoeld om de deelnemers, vaak leiders 
van kerken of groepen, te laten groeien 
als leerling van Jezus. In dat soort 
gesprekken is het continu raad zoeken 
bij God: wat wil Hij hier zeggen?  
 
Held 
Bij Jezus als Goddelijke Held denken we 
aan het getuigenis van het leven van 
John Konings, de diaken uit de een-
voudige kerk. Enkele weken geleden is 
John plotseling overleden. John was 
iemand die we leerden kennen als een 
man vol angsten. Hij was in die tijd al 
van zijn alcoholverslaving af, maar 
durfde nog nauwelijks de straat op. 
Iedere dag opnieuw werd hij met zijn 
angst en onzekerheid geconfronteerd en 
zijn enige manier om dat steeds weer te 
overwinnen was door gebed tot God. 
Daarin was hij een held. Nu mag hij zijn 
Held ontmoeten! Omdat John in besloten 
kring werd gecremeerd door zijn familie-
leden, hebben we zelf een herdenkings-
moment georganiseerd in restaurant ‘van 
Harte’, een restaurant in de wijk 
Wittevrouwenveld waar John vaak at. 
We missen John; zijn trouw, zijn humor 
en zijn dienstbaarheid. 
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"Ik zegen je handjes, ik 
zegen je spierballen… 

God is goed.”  

Hallo lieve mensen,  

David bij Reine 



Vader 
Bij de naam Eeuwige Vader heb-
ben we tijdens de doopviering 
gerefereerd aan de vader van 
Tjerk. Onze vaders hier op aarde 
zijn kwetsbaar, gebroken, kunnen 
sterven. Op 29 maart jl. overleed 
de vader van Tjerk op zeventig-
jarige leeftijd. Hij had al een tijd 
een longaandoening. De onvoor-
waardelijke liefde van Gods vader-
hart hebben we rond het overlijden 
intens ervaren. Tjerk mocht in de 
laatste week bij zijn vader in 
Spanje zijn en voor hem zorgen in 
het ziekenhuis. Het was een 
bijzondere tijd, waarin zijn vader 
heel bewust zijn leven aan God 
durfde te geven en in vrede en 
verzoening kon sterven. Hoe gaaf 
is dan de tekst: 'Als je zoekt, dan 
zul je vinden, als je klopt aan de 
deur, zal Hij opendoen.' De deur 
van de hemel ging open, we 
geloven dat de vader van Tjerk nu 
bij God is. 
 
Vredevorst 
God is ook de Koning van de 
vrede. Tijdens de doopviering 
staken we ieder een kaars aan, als 
teken van het licht, de hoop en de 
vrede die God ons geeft. We 
willen graag lichtdragers zijn in de 
buurt en we merken dat God ons 
ook zo gebruikt. We worden er – 
vooral in de zomertijd, als mensen 
veel op straat zijn – regelmatig 
mee geconfronteerd dat er ruzie is 
tussen mensen hier in de wijk. We 
vinden het fijn als jullie met ons 
mee willen bidden dat het Licht 
echt mag doorbreken in de levens 
van mensen. 

‘Veel mensen die wij kennen, zijn het zicht op de 
Herder kwijtgeraakt. Toch zijn ze nog wel op 

zoek naar iets diepers, naar onvoorwaardelijke 
liefde en betekenis. Ze zijn dorstig naar Jezus.’  
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iedereen steekt een kaars aan 

Tijdens een pesachmaal op  
witte donderdag - beker van de lofprijzing! 

Groetjes, 

Tjerk, Anneke, 

Lydia, Eva en David 

We wensen jullie allemaal een 
mooie zomertijd, om te genieten 
van de rust die God geeft. 
Wij zijn op de zomerconferentie 
van New Wine in de laatste week 
van juli. Tjerk zal hier enkele 
workshops verzorgen. Half augus-
tus nemen we met de familie 
definitief afscheid van het huis van 
Tjerks vader in Spanje. Mensen 
die nog een vakantieplek zoeken 
en gratis van ons huis gebruik 
willen maken als we weg zijn: 
neem gerust contact op! 
 
Tot ziens 

John Konings, de diaken uit de eenvoudige kerk 

oma leest een tekst uit jesaja voor 
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