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Beste vrienden,
 
Zegen en strijd, ze gaan vaak hand in hand.  
Niet voor niets bestaat het spreekwoord: als 
God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel er een 
kapelletje naast. In het afgelopen half jaar 
hebben we verschillende voorbeelden gezien 
van zegen en ook van strijd. Hoewel je mis-
schien zult begrijpen dat ik liever zegen dan 
strijd meemaak, kan ik er mee leven dat we af 
en toe wel eens een veldslag verliezen. Voor-
lopig steken, God zij dank, de zegeningen ver 
uit boven de teleurstellingen. Na een ruim half 
jaar geen gemeente te hebben gecoacht, zijn 
er nu weer twee waar ik die taak heb gekre-
gen! Eén in Roosendaal en één in Terneuzen. 
Voor het eerst in mijn leven (J)  ga ik dus af 
en toe door de 6,5 km lange Westerschelde-
tunnel. Ik realiseerde me dat hij soms sym-
bolisch is. Het duurt echt lang voordat je licht 
aan het einde van de tunnel ziet. Maar ik ben 
er steeds weer uit gekomen en steeds was 
het ook aan de andere kant licht. In beide 
plaatsen gaat het om kerken van ongeveer 
200 à 250 leden. Het is fijn werk om te doen; 
ik zie er naar uit hoe God het gaat gebruiken. 
Coaching van de raad, het geven van train-
ingen en het begeleiden van de ontwikkel-
ing van het visieproces zullen voorlopig de 
speerpunten zijn. Ook voor andere toerustin-
gen kom ik tegenwoordig in plaatsen waar ik
niet eerder actief ben geweest. Te denken 
valt aan Wijchen, Barneveld en na de zomer-
vakantie mogelijk ook in ’s-Gravenzande. 

Afgelopen half jaar heb ik tijd kunnen spen-
deren aan het schrijven van nieuwe prak-
tische studies. De meeste van deze studies 
zijn al één of meerdere keren in de praktijk 
gegeven. 

Het gaat soms om thema’s die niet zo bekend 
zijn. Vaak reageren aanwezigen/deelnemers 
dat ze veel geleerd hebben, nieuwe inzichten 
hebben opgedaan en bovenal nieuwe hulp-
middelen kregen om hun bediening beter  
gestalte te geven. Kijk voor een overzicht op 
mijn website www.janbaan.info/seminars (of 
klik bij de digitale nieuwsbrief op de weblink). 

Momenteel mag ik een cursus Aanstekelijk 
Christen verzorgen in een reformatorische 
kerk. Het was bijna negen jaar geleden dat 
ik die evangelisatietoerusting voor het laatst 
had verzorgd. LeadershipDynamics heeft 
deze cursus van Agapè  ‘overgenomen’ en 
de rechten gekocht. Later in het jaar gaan 
we hem hier en daar wat herschrijven en dan 
weer aanbevelen bij kerken die hun gemeen-
teleden praktische vaardigheden willen leren 
om het Evangelie te delen in eigen omgeving.  
Ik geniet met volle teugen om deze training 
weer te mogen verzorgen. De deelnemers 
zijn merendeels echt enthousiast. Er zijn er 
twee bij die elke avond graag willen vertellen 
wat ze afgelopen week weer beleefd hebben 
naar aanleiding van wat ze hebben geleerd. 
Ze passen het geleerde direct toe in hun 
evangelisatiecontacten. En…  God is op een 
bijzondere manier aan het werk. Als je ziet  
waar deze deelnemers de eerste avond  
beginnen: “ Ik heb geen idee hoe ik het Evan-
gelie zou kunnen vertellen aan mijn vrien-
den”.  Na zes avonden is dit veranderd in: “Ik 
had dit niet verwacht, maar heb wel veel meer 
vrijmoedigheid gekregen en inmiddels ook al 
een beetje ervaren wat het is om door God 
gebruikt te worden”.  Dit stemt tot dankbaar-
heid. 
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Afgelopen voorjaar mocht ik op afstand weer 
een aantal 40 dagen projecten begeleiden. 
Het is bemoedigend als je dan na afloop  de 
verslagen uit zo’n gemeente onder ogen krijgt: 
gemiddeld 28% meer kerkgangers tijdens de 
zeven zondagen. Uitspraken vanuit een PKN- 
gemeente:  “Mijn relatie met God is versterkt”, 
ik ga nu geloofsbelijdenis doen”.  Of “nooit ge-
dacht dat ik vooraan in de kerk zou gaan ver-
tellen wat God in mijn leven heeft gedaan” en 
“sterk gegroeide saamhorigheid”. Ik weet dat 
ook in deze situatie vooraf toch ook strijd was. 
Er zijn altijd mensen die ‘tegen’ zijn, maar de 
nog jonge predikant heeft met wijsheid en 
veel gebed alles in goede banen geleid. Ik heb 
veel bewondering voor zulke dienstknechten 
van God met een sterke visie. Zijn gemeente 
is in tegenstelling tot zijn buurgemeenten, 
een groeiende kerk waar regelmatig zicht-
bare verandering en vernieuwing in de levens 
van gemeenteleden gestalte krijgt.
Het is inmiddels 35 jaar geleden dat ik voor 
het eerst op zondag in een dienst in Gorin-
chem mocht voorgaan. Deze mijlpaal stemt 
tot dankbaarheid. Nooit gedacht dat de tijd zo 
snel voorbij zou gaan en nooit gedacht dat 
het zo veel vreugde zou geven om door God 
gebruikt te worden in de levens van mensen! 
Soli Deo Gloria, om het maar eens op een 
ouderwetse manier te zeggen!

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

Thuis
Hier thuis is er gelukkig weinig veranderd; we zijn gezond, kunnen ons werk doen en genieten 
van het goede dat God geeft! De kinderen komen geregeld over de vloer voor een maaltijd, een 
haarknipbeurt of een ander klusje. Christiaan komt af en toe nog een weekend thuis. Hij heeft 
recent zijn bachelor in Wageningen gehaald en hoopt over twee jaar zijn master “Foodsafety” af 
te ronden. We zijn blij met de kinderen, die ook bereid zijn een handje uit te steken in de tuin. We 
wonen op veengrond en alles rondom het huis is in loop der jaren flink gezakt. Dus planten en  
tegels eruit, 30 cm grond erbij en dan opnieuw de boel toonbaar maken. Er zijn al vele krui-
wagens grond verzet. Hopelijk kunnen we er dan weer vele jaren van genieten! 

We wensen jullie een zegenrijke zomerperiode toe,

Hartelijke groet,
Jan en Marian Baan


