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Intro

Officieel begraven

Hart voor West beleefde
in april een mijlpaal; voor
het eerst in lange tijd was
er een doopdienst. Lees
een indrukwekkend interview met Tiffany. Ook
stelt de nieuwe voorzitter
van Hart voor West zich
voor in deze nieuwsbrief.

“Ik vind het super spannend en ben blij dat ik officieel begraven mag worden
en met Christus geboren mag worden.” Zo kondigde Tiffany Hing haar doop
aan in onze leefgemeenschap Hart voor West. Die aankondiging werd door
iedereen met blijdschap ontvangen! In gesprek met Tiffany.

Cees van Breugel
Buurtpastor
Hart voor West

Coverfoto:
Doop van Tiffany Hing

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben 25 jaar. Ik ben in Suriname geboren.
Mijn vader is weggegaan toen ik nog heel
jong was. Ons gezin was islamitisch. Toen
ik 12 jaar was, ben ik met mijn moeder
naar Nederland gekomen. Mijn moeder is
toen gaan geloven in Jezus. Het was voor
mij een moeilijke periode om een nieuw

geloof te aanvaarden. Ik werd opstandig.
Toen ik 13 jaar was, liep ik voor het
eerst thuis weg. Dat is nog veel vaker
gebeurd. Toen ik zwanger werd, ben ik
helemaal weggebleven. Ik heb in die tijd
heel veel meegemaakt. Ik kreeg drie
kinderen, maar die werden van me weggehaald. Ze zijn nu in drie verschillende

pleeggezinnen. Dit was heel heftig
voor me. Vanaf dat moment ging
het helemaal verkeerd met mij. Ik
was vaak dronken samen met vrienden en vriendinnen, ik blowde en
deed eigenlijk alles wat God heeft
verboden. Uiteindelijk kwam ik op
straat terecht en heb daar 2 jaar
geleefd.
Geloofde je toen nog?
In die tijd hield ik me nog steeds
bezig met Allah, ik dacht als moslima. De goede dingen die je doet,
worden door Allah 10 keer beloond.
Maar de fouten die je maakt, worden 10 keer bestraft. Ik had geen
vrede. Ik was continu bezig met de
vraag: wat moet ik doen om na mijn
dood in het paradijs te komen?
Maar omdat ik zoveel verkeerd
deed, kwam er een moment dat ik
moedeloos werd. Na alles wat ik
had gedaan en meegemaakt, dacht
ik niet dat ik het ooit nog goed zou
kunnen maken. Ik was niet goed
genoeg voor God. Toen heb ik het
opgegeven. Mijn geloof heeft toen
een heel lange tijd stil gestaan.

Hoe is dat veranderd?
Ik ben twee jaar dakloos geweest.
Vrij snel daarna ging ik bij Hart voor
West wonen. Ik denk eerlijk gezegd
dat dit moest gebeuren. Want daarvoor zat ik op een plek waar het
niet goed met me ging. Vanaf dat ik
hier woonde, kwam ik in contact
met mensen die in Jezus geloofden.

“Ik was continu bezig met de
vraag: wat moet ik doen om
na mijn dood in het paradijs
te komen?”
Ik wilde wel gebedspastoraat. Ik
herinner me het eerste gesprek nog
goed met Cees en Petra. Ik wist niet
goed wat ik er van moest verwachten. Alles wat ik te horen kreeg over
Gods liefde en grootheid, kwam wel
bij mij binnen. Maar ik kon niet geloven dat dat ook voor mij was.
Naarmate ik meer gesprekken
kreeg, merkte ik toch wel iets van
Gods liefde. Ik begon te geloven dat
ook ik vergeving kon krijgen voor de
dingen die ik heb gedaan. Ik kreeg

Bediening Heilige Doop
In een feestelijke viering op 25 april werd Tiffany
Hing gedoopt. Ze legde een indrukwekkend getuigenis af van de weg die God met haar is gegaan. Ze
beloofde met haar hele hart om haar oude leven af
te leggen en in een nieuw leven te wandelen.
Cees van Breugel hield een preek over 2 Korinthe
5 : 17: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden.”
Ds. Coen Legemaate van moederkerk ICF was verantwoordelijk voor de doop.

> Tiffany werd gedoopt door onderdompeling.

een Bijbel. Cees had daar een tekst
in geschreven met woorden van
Jezus: “Kom naar Mij toe, als je vermoeid en belast bent, en Ik zal je
rust geven.” Deze woorden van Jezus zijn echt waar geworden in mijn
leven! Ik heb geleerd dat alles wat
ik in de Bijbel lees, over mij gaat. In
die tijd las ik elke dag heel vaak uit
de Bijbel.
En toen kwam de doorbraak?
Er kwam een moment dat ik me heb
overgegeven. Cees en Petra gingen
met mij bidden. Op dat moment
ervaarde ik een diepe rust van binnen. Nu weet ik dat dat de Heilige
Geest was die in mij kwam. Vanaf
dat moment wist ik eigenlijk gelijk
dat ik graag gedoopt wil worden. Ik
wil dat mijn oude Tiffany begraven
wordt, en dat ik als een nieuwe
Tiffany op mag staan. Ik heb nu een
sterk verlangen om steeds dichter
bij God te komen. Daarom wil ik
afscheid nemen van mijn oude gedachten, oude zonden en mijn oude
manieren van doen. Ik wil dicht bij
God zijn en voor altijd blijven.

Gebedspastoraat
We komen in West regelmatig mensen tegen van wie het leven in
scherven ligt. Ze hebben geen moed meer om door te gaan. Aan
zulke mensen bieden we sinds een jaar gebedspastoraat. Enkele
teamleden volgden een training voor deze intensieve vorm van
pastoraat. Inmiddels hebben we aan ruim tien mensen gebedspastoraat mogen geven.

pastorant is gekomen.
Dan komen de zonden ter sprake:
alles waarvoor wij verantwoordelijk
zijn, en waar we Gods genadige vergeving voor nodig hebben. Er is
ruimte voor belijdenis van zonden,
en de zegen van vergeving mag in de
gesprekken regelmatig worden ervaren.
Het derde thema is bindingen. Denk
hierbij aan verslavingen en vooroordelen. Bindingen kunnen ook woorden zijn die over mensen zijn uitgesproken, bijvoorbeeld: “Jij had er
niet moeten zijn, je was een onge>
lukje.” Mensen kunnen gebukt gaan
onder bindingen en daardoor heel
ongezonde mechanismen ontwikkelen. Het is een enorme opluchting als
zo’n binding verbroken mag worden.

Bindingen kunnen ook
woorden zijn die over mensen
zijn uitgesproken, bijvoorbeeld:
“Jij had er niet moeten zijn, jij
was een ongelukje!”

We hebben inmiddels al heel wat
zwarte levensboeken gelezen. Er zijn
mensen die als kind door hun ouders
verwaarloosd werden. Er zijn mensen
die niet weten wie hun vader is. Er
zijn mensen van wie de moeder prostituee was en zich hun leven lang geschaamd hebben.
Allereerst nodigen we mensen uit om
hun leven te vertellen aan de hand
van een tijdlijn. Welke dingen zijn er
gebeurd die een stempel hebben ge-

zet op jouw leven? Hoe zijn de
scherven ontstaan?
Vervolgens komen in de gesprekken
vier aspecten van ons leven aan de
orde. Eerst bespreken we welke
wonden er zijn. Dat zijn de dingen
die ons overkomen zijn, en die in de
weg kunnen staan om een gezonde
relatie te hebben met God en onze
medemens. Denk aan het verlies van
een dierbare, een ernstig ongeluk of
een ziekte die in het leven van de

Ten slotte komen occulte machten
aan de orde. Veel mensen in onze
wijk hebben zich hiermee ingelaten
en kunnen er moeilijk los van komen. In ons pastoraat worden deze
zaken opengelegd en wordt de naam
van de Heere Jezus er over uitgesproken. Wat is het heerlijk als mensen
bevrijding ervaren!
In ongeveer 5 gesprekken worden
deze thema’s in vertrouwen en in
alle openheid besproken en biddend
bij God gebracht. Wat een zegen is
het als we een luisterend oor mogen
bieden en als God bevrijding, heling
en vergeving schenkt.

Verlangen om Gods wil te doen
Interview met Henk van Dam
Door het vertrek van Jan Vlot ontstond er een vacature in het bestuur van Hart voor West. Het kostte
enige tijd om deze vacature te vervullen. Met ingang van 1 maart is de lege plaats ingenomen door
Henk van Dam uit Moerkapelle. In gesprek met een bevlogen mensenmens die zich herkent in Job.
Wie is Henk van Dam?
Ik ben 55 jaar en ben bijna 34 jaar
getrouwd met Dirma. Wij hebben
samen 6 kinderen en 10 kleinkinderen. Eén kleinkind, onze lieve Levi,
is vorig jaar op de leeftijd van 7
maanden opgenomen in het huis van
onze hemelse Vader. Al tientallen
jaren werk ik in de tuinbouw, waarvan 12 jaar als zelfstandig ondernemer. Op dit moment ben ik bedrijfsleider op een gerbera kwekerij. Na de
verkoop van mijn bedrijf in 2008 ben
ik theologie gaan studeren. Ik heb als
afstudeeropdracht gekozen voor het
opzetten van een diaconale samenwerking van drie kerken in Moerkapelle. Ik ben ook voorzitter van de
‘commissie doeners’ van onze gemeente en mentor bij GlobalRize.
Dat is een stichting die wereldwijd
het Evangelie verspreidt via internet.
Welke Bijbelse figuur inspireert je?
Het is moeilijk om naast de Heere
Jezus als Zaligmaker een persoon te
noemen. En toch komt bij mij direct
Job naar voren. Toen God in mijn leven kwam heb ik dit boek tekst voor
tekst bestudeerd. Later bleek dat dit
niet voor niets was. In moeilijke situaties greep ik terug op dit boek. Deze
man met zijn onvoorstelbaar lijden
bleef vasthouden aan Zijn God. Hij
weigerde Hem te vervloeken en afscheid van Hem te nemen. Vooral het
einde van het boek Job inspireert mij
enorm. Als God gaat spreken tegen
Job en hem in enkele hoofdstukken
vanuit de schepping laat zien dat Hij
het is die alles bestuurt. Job moet

voor West) heel mooi. Mijn ervaring
op zakelijk gebied helpt ook mee om
dit werk te mogen gaan doen.
Waar zou jij de focus op willen leggen als bestuurder?

> Henk van Dam

dan zwijgen en God in alles gelijk
geven. Dwars door de diepten van
het leven heen mag Job volhouden
door de kracht van God en wordt hij
dubbel gezegend.
Heb je een levensmotto?

Ik wil iedere dag een christen zijn in
de omgeving waarin God me plaatst.
Dit betekent, ondanks al onze tekorten en in Gods kracht, onze naaste
met woorden en daden voor Christus te winnen. Dan wordt Gods
naam verheerlijkt door ons leven
heen.
Wat motiveerde jou om toe te treden
als voorzitter van Hart voor West?
De advertentie in het RD liet me niet
los. Na verschillende gesprekken
met Cees, Marc en het bestuur kon
ik met heel mijn hart ja zeggen.
Daarbij hielp het wel dat ik Marc al
jaren kende vanuit onze evangelisatiecommissie en persoonlijke vriendschap. Vanuit mijn afstudeerproject
vind ik de combinatie van diaconaat
(Thuis in West) en missionaat (Hart

Structuur is voor mij erg belangrijk:
een duidelijke overlegstructuur met
een actielijst die goed uitgevoerd
wordt. Daarnaast hoop ik als voorzitter te mogen bijdragen aan een
goede onderlinge verstandhouding.
Onderling vertrouwen en liefde vormen daarin de sleutelwoorden met
één gezamenlijk doel: het verheerlijken van God. Daarnaast vind ik het
belangrijk dat we geen bestuurders
op afstand zijn maar door meeleven
en meebidden blijk geven van onze
oprechte betrokkenheid.
Wat is jouw droom voor Hart voor
West over 3 jaar?
Ik hoop dat God het werk zegent en
dat er steeds meer mensen tot geloof mogen komen en zich bij de gemeenschap zullen aansluiten om ook
weer dienstbaar te zijn. Daarnaast
zie ik er naar uit dat Cees sacramentele bevoegdheden krijgt en we een
zelfstandige gemeente gaan vormen.
Ook zijn we nu al bezig om te kijken
of we samen met Thuis in West kunnen uitbreiden in het Oude Westen.
Mooi om te zien hoe Marc en Cees
met hun team hierin het voortouw
nemen, waarin wij als besturen met
hen zullen optrekken. Wat mij erg
aanspreekt is de ontspannenheid
waarin dit gebeurt in het verlangen
om Gods wil te doen. Ora et labora:
bid en werk!

Desnoods met woorden
“Verkondig het evangelie, desnoods met woorden!” De quote wordt meestal toegeschreven aan
Franciscus van Assisi. Anderen zeggen dat Augustinus de bedenker is. Hoe dan ook, de uitspraak
lijkt in toenemende mate populair.
Wat bedoelen mensen er mee? Je hoeft geen
evangelist of predikant te zijn om het evangelie te
brengen. Je hoeft er ook geen woorden voor te
gebruiken. Je kunt ook het evangelie brengen door
het voor te leven, met daden.
Er zit een heel mooi aspect aan deze redenering.
Te vaak hebben christenen zich opgesloten in bastions die kerken heten, en ze hebben verzuimd om
om te zien naar hun medemens. Ze leven in een
bubbel, en slagen er niet in hun buurman te bereiken met dat wat het allerbelangrijkste voor hen is.
Er is geen verbinding. Wat is het geweldig als via

een pannetje soep of een helpende hand iets van
de liefde van Christus getoond kan worden. Deze
dingen kunnen helpen om de verbinding tot stand
te brengen.
En toch … is het jammer als het blijft bij onze daden. Paulus zegt tegen de christenen in Rome: “En
hoe zullen zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die
hun predikt?” (Rom. 10:14)

Zonder woorden komt niemand tot geloof. Vluchten we als christenen niet te snel in deze uitspraak
omdat we niet weten hoe we het evangelie in
woorden kunnen delen? Daarom een voorstel om
de quote aan te passen: ”Verkondig het evangelie
óók met woorden!” Laten we ons oefenen om getuigenis te geven van de hoop die in ons is. Met
daad én woord!

< Wat is het geweldig als via
een pannetje soep iets van de
liefde van Christus getoond
kan worden.

Colofon
Hart voor West is een
Pioniersplek van de CGK
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Telefoon: 010 7852386
Website: www.hartvoorwest.nl
Mail: info@hartvoorwest.nl
www.facebook.com/hartvoorwest

Giften en donaties
Deze kunt u overmaken aan de
stichting ‘Steun Thuis in West’:
IBAN NL77RABO0133067440 t.n.v.
stichting ‘Steun Thuis in West’ te
Capelle aan den IJssel.

