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Bidden tussen de bedrijven door

REPORTAGE GEBED OP DEWERKVLOER

Mensen voor wie
wij bidden denken:
baat het niet, dan
schaadt het niet

Voor de gezondheid van een collega, voor een goede toekomst van het bedrijf.
Een groepje christenen dat werkt voor stichting Univé Rechtshulp komt om de week tijdens de lunchpauze bijeen
om te praten en bidden.

ASSEN Albert Koop schuift naar vo-
ren op zijn stoel. Hij zet zijn ellebo-
gen op zijn knieën, leunt voorover
en sluit zijn ogen. ,,Dank u Heer, dat
u tot ons komt. Help ons als wij een
vergissing maken en onszelf op de
eerste plek zetten en niet u. Dat
steeds meer mensen u mogen leren
zien, ook in deze overvloedige tijd
waarin u niet nodig lijkt.’’

Een paar jaar al zitten ze om de
week bijeen in een kamer op de bo-
venste verdieping van Stichting Uni-
vé Rechtshulp in Assen. Albert Koop,
Pieter van Zomeren, Hans Gerritsen
en Erjan Warnar bespreken er wat er
te bespreken is. ,,Dat kan van alles
zijn’’, zegt Van Zomeren. ,,Persoon-
lijke kwesties, dingen die in het be-
drijf spelen, de actualiteit. Dat beslis-
sen we per keer.’’

Bij toerbeurt bereidt een van de
mannen een Bijbeltekst voor, die be-
sproken wordt. Dit keer is het iets uit
Johannes 6, over het brood des le-
vens. ,,Prachtig verhaal. De over-
vloed’’, vindt Gerritsen. ,,Het doet
me denken aan een preek van laatst.
Je moet je aan het geloof overgeven.
Het onmogelijke is mogelijk. Dat is
voor mij de kern.’’ Koop: ,,Hoe over-
tuig je mensen om je heen daarvan?
Dat is een lastige kwestie.’’

Het is iets dat hen bezig houdt. De
vier zijn ervan overtuigd dat het
goed zou zijn als mensen zich bij hen
aansluiten. Vooral voor die mensen.
Hans Gerritsen: ,,Het is lastig. Ik
vraag best wel eens aan iemand of
hij wil aanschuiven, maar de meeste
collega’s hebben geen interesse. Dat
is jammer. Veel begrip voor ons is er
niet, denk ik.’’ Erjan Warnar: ,,Men-
sen pushen heeft geen zin, het moet
uit henzelf komen.’’ En nee, in de hel
komen mensen die niet meedoen
niet. Koop: ,,Dat zal wel los lopen.’’

Jean-Paul Taffijn

Warnar opent zijn handen en sluit
zijn ogen. ,,Vader in de hemel, dank u
voor alles dat u geeft. Zegen het be-
drijf, Heer. Weest bij het manage-
ment dat moeilijke beslissingen
moet nemen.’’ De gebeden maken
het rondje af, nadat de mannen
vooraf hebben besproken of er nog
bijzondere bidpunten zijn. Die zijn
er altijd wel. Vandaag gaat het over
een collega die spanning heeft, over
een andere collega die ziek thuis zit.

Dat doen de bidders niet zo maar.
Ze vragen actief collega’s of er voor
hen gebeden moet worden. Pieter
van Zomeren: ,,Als je weet dat men-
sen ergens mee zitten, dan stap je er
op af. Lang niet iedereen is ervan ge-
diend dat we voor hen bidden. Maar
menigeen zegt het fijn te vinden. En
veel anderen denken: baat het niet,
dan schaadt het niet.’’

Het half uurtje loopt ten einde. De
vier zoeken elk hun afdeling in het

gebouw weer op. ,,Ik voel me een an-
der mens’’, vertelt Gerritsen. ,,Ik heb
dit nodig, om in vertrouwde kring
wat persoonlijke dingen te kunnen
bespreken. Het is even aan het in-
fuus als het ware.’’

Koop voelt hetzelfde. ,,Je bent niet
alleen op zondag christen. Het zou
mooi zijn als we andere mensen
kunnen laten zien dat Jezus nodig is.
Daarom zitten we hier ook. Om el-
kaar daarin te steunen.’’

¬ Albert Koop, Hans Gerritsen, Pieter van Zomeren en Erjan Warnar (vlnr) tijdens het gebed in een kantoor van Univé Rechtshulp.
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