
(Van de redactie) Hoewel het 
meestal niet stormloopt bij ge-
bedskringen lijkt, het aantal ge-
bedsgroepen op bedrijven snel 
te groeien. “Vorig jaar kwamen er 
achttien nieuwe groepen bij en dit 
jaar zijn er al twaalf bijgekomen. 
Het is pas juni,” aldus Maarten 
Pijnacker Hordijk, landelijk coördi-
nator van ‘Het Bedrijfsgebed’.

Het bedrijfgebed is een digitaal 
platform dat wil stimuleren ook op 
de werkvloer christen te zijn. “Het 
lijkt er op dat christenen uit hun 
schulp beginnen te kruipen. Het 
wordt steeds normaler om voor 
je geloof uit te komen. Ik denk dat 
dat ook mede komt door de mos-
lims in Nederland die openlijk een 
plaats opeisen voor hun geloof.” 

Deze ontwikkeling viel ook de re-
dactie van het NOS journaal op. 
Maarten werkt zelf bij ProRail in 
Utrecht alwaar hij ook onderdeel 
uitmaakt van een gebedsgroep. 
Afgelopen woensdag kwam er 
een cameraploeg langs voor een 
nieuwsitem over het waarom van 
deze gebedsgroepen. “Waarom 
niet? Ik geloof dat God overal 

werkt. Ook op het werk. Net als 
zijn tegenstander overigens. Het 
is een geestelijke strijd. Ik vind 
het daarom minder logisch dat er 
christenen zijn die het niet nodig 
vinden om dit te doen.“

Er zijn nu 135 bedrijven geregi-
streerd met gebedsgroep. Daar-
van doet ongeveer 30 procent van 
de christenen mee. “Dat is een 
ruwe schatting hoor.” Er zijn vol-
gens Maarten nog zo’n honderd 
niet geregistreerde gebedsgroe-
pen. “Dat lijkt veel maar als je kijkt 
hoeveel bedrijven er zijn zonder 
gebedsgroep, valt er nog genoeg 
te doen.

www.bedrijfsgebed.nl

Forse groei van 
bedrijfsgebed

‘Op zondag bidden en op maandag niet, is schizofreen’

Voor de vierde keer sinds de 
‘calvinistische omwenteling’ 

van 1578 is afgelopen zondag 
in Amsterdam een openbare 
processie gehouden ter gele-
genheid van Sacramentsdag. 

Bisschop Punt van Haarlem 
trok met het Allerheiligste, de 

geconsacreerde hostie, door de 
Amsterdamse grachtengordel. 
Het was de eerste keer dat ook 

zoveel orthodoxe gemeen-
schappen deelnamen.  (Bron: 

Katholiek Nederland) 

Sacraments-
processie in 
Amsterdam

De Nederlands Gereformeerde 
Kerken (NGK) willen met een 
website over homoseksualiteit 
en de omgang met homoseksuele 
gemeenteleden komen.  

“Homofilie is een beladen on-
derwerp dat voor discussies en 
tegenstellingen in de kerk zorgt. 
Maar wegduiken kan niet meer. 
Vanwege de homoseksuele ker-

kleden niet, omdat voor hun besef 
al te vaak is gedaan of ze niet be-
staan.” Dat constateert voorzitter 
van de Landelijke Vergadering van 
de Nederlands Gereformeerde 
Kerken ds. A.P. de Boer.  
“Aan de vraag hoe je omgaat met 
homorelaties, gaat de vraag vooraf 
hoe je omgaat met homoseksuali-
teit binnen de gemeente.” En dat 
gesprek wordt naar zijn mening 

nauwelijks gevoerd. Hierdoor dur-
ven volgens hem veel christelijke 
homo’s niet uit de kast te komen.
De verschillende meningen bin-
nen de NGK over homofilie krijgen 
een plaats op de site om het on-
derlinge gesprek en ‘eenheid van 
inzicht’ te bevorderen. Materiaal 
over homofilie dat al in zusterker-
ken is verschenen, komt ook op de 
site. De Christelijke Gereformeer-

de en Gereformeerde Kerken (vrij-
gemaakt) zijn gevraagd te parti-
ciperen in het project. Onlangs 
kwam COC Nederland eveneens 
met de beleidsvisie om in overleg 
met christelijke homogroeperin-
gen openheid te creëren over ho-
moseksualiteit onder bevindelijk 
gereformeerden.  

Bron: Nederlands Dagblad

Website over homoseksualiteit in de kerk

  Binnenland

Brandstichting en 
inbraak in kerk
De politie van Enschede heeft 
van vrijdag op zaterdag 9 juni, 
twee verdachten aangehouden 
voor inbraak en brandstichting 
in een leegstaande kerk. De poli-
tie wil nog niets zeggen over het 
motief. 
“Het afbranden en slopen van 
kerken komt de kerken vaak 
goed uit,” verklaarde Harm Jan 
Wilbrink, bestuurslid van de Task 
Force Toekomst Kerkgebouwen 
enkele weken geleden nog in het 
Nederlands Dagblad.

......................................
Met Jezus in de 
achtbaan
Vanuit de achtbaan Goliath 
luisteren naar gospelmuziek. 
Dat kan tijdens het evenement 
World of Joy op 22 september in 
Walibi World bij Biddinghuizen. 
Walibi en GMI Music willen zo 
nieuwsgierige jongeren en oude-
ren op een laagdrempelige ma-
nier met het geloof in aanraking 
laten komen.  Bezoekers kunnen 
de attracties afwisselen met een 
bezoek aan een van de vijf podia. 
Brian Littrell van de Backstreet 
Boys, X Factor-winnares Sharon 
Kips, dj Tony Foxx en dominee 
Orlando Bottenbley van baptis-
tengemeente Bethel in Drachten 
zijn al geboekt. (Bron: ANP)

......................................
CGK Zwolle wil 
megakerk
De Christelijke Gereformeerde 
Kerk van Zwolle wil een megakerk 
bouwen.  “De kerkenraad heeft 
een principebesluit genomen 
onder voorwaarden dat het plan 
financieel haalbaar is en wordt 
gedragen door de gemeente en 
zich verdraagt met onze visie 
als missionaire gemeente. Maar 
een megakerk is wel de richting 
waarin we denken,’’ aldus ds. H.C. 
Mijnders. De gemeente ’kerkt’ 
nu op drie locaties maar deze 
gebouwen worden te klein. “We 
zitten nu op 2750 leden. De laat-
ste twee jaar zijn er 130 per jaar 
bijgekomen.’’  (Bron: Nederlands 
Dagblad)
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Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp, The Netherlands, is seeking a qualified candidate for

Associate Professor of Intercultural Studies and 
Practical Ministry (m/f)

Requirements:
- Candidate must have a minimum of 10 years experience in cross-cultural Christian contexts
- Fluency in English equivalent to a native speaker, in both speaking and writing
- Minimum of 10 years experience in local church ministry leadership
- Educational experience to a minimum of PhD in Missiology
- Minimum of 3 years teaching experience at university level
- Experience in mentoring in one-on-one relationships
- Flexible, Christian by conviction
- Must bring own salary (salary & benefits channeled through Tyndale but not provided)
- Minimum two year commitment

For additional information, please contact Prof.Dr. H.S. Baldwin, Executive Vice President.
Or visit our website: www.tyndale-europe.edu

Please send resume within 2 weeks to:
Tyndale Theological Seminary
Prof.Dr. H.S. Baldwin
Egelantierstraat 1
1171 JM Badhoevedorp
020-6596455
hbaldwin@tyndale.nl

Tyndale 1-8zw[15-6-07].indd   1 8-6-2007   8:43:41

advertenties

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
va

n 
de

r H
ei

jd
en

/K
RO


