
61.	 	MiedemaHout,	 Leeuwar-
den: Andries Miedema, tel. 
058-2888888 (andries.miede-
ma@miedemahout.nl).

62.	 	Ministerie	 van	 Algemene	
Zaken,	 Den	 Haag:	 Maarten 
Verhoef (a.i.), tel. 070-3704584 
(m.g.verhoef@minjus.nl).

63.	 	Ministerie	van	Binnenland-
se	Zaken	en	Koninkrijksre-
laties,	 Den	 Haag: Maarten 
Verhoef (a.i.), tel. 070-3704584 
(m.g.verhoef@minjus.nl).

64.	 	Ministerie	 van	 Buitenland-
se	 Zaken,	 Den	 Haag: Frank 
Dodemont, tel. 070–3485735 
(frank.dodemont@minbuza.nl).

65.	 	Ministerie	 van	 Defensie,	
Den	 Haag: Maarten Ver-
hoef (a.i.), tel. 070-3704584 
(m.g.verhoef@minjus.nl).

66.	 	Ministerie	 van	 Economi-
sche	 Zaken,	 Den	 Haag:	 Pa-
trick Lubach, tel. 070-3798219 
(P.E.Lubach@minez.nl).

67.	 	Ministerie	 van	 Financiën,	
Den	 Haag: Eric Moor, tel. 
0174-246055 (E.C.Moor@min-
fin.nl).

68.	 	Ministerie	 van	 Justitie,	
Den	Haag:	Maarten Verhoef , 
tel. 070-3704584 (m.g.verhoef@
minjus.nl).

69.	 	Ministerie	 van	 Landbouw,	
Natuur	 en	 Voedselkwali-
teit,	 Den	 Haag:	 Kees Spek, 
tel. 070-3785566 (C.m.spek@
minlnv.nl).

70.	 	Ministerie	 van	 Onder-
wijs,	 Cultuur	 en	 Weten-
schap,	 Den	 Haag: Jolanda 
Berendrecht, tel. 070-4123342 
(j.m.berendrecht@minocw.nl).

71.	 	Ministerie	 van	 Sociale	 Za-
ken	 en	 Werkgelegenheid,	
Den	 Haag: MaRieke Gerrit-
sen, tel. 070-3335373 (gebeds-
groepszw@gmail.com).

72.	 	Ministerie	 van	 Verkeer	
en	 Waterstaat,	 Den	 Haag/	
Arnhem/	 Hoofddorp	 /	 Mid-
delburg/	 Rotterdam:	 Frank 
Smid: tel. 070-3276705 (f.smid@
wolmail.nl).

73.	 	Ministerie	 van	 Volksge-
zondheid,	Welzijn	en	Sport	
(VWS),	 Den	 Haag:	 Alma van 
der Greft, tel. 070-3405695 (am.
vd.greft@minvws.nl).

74.	 	Ministerie	 van	 Volkshuis-
vesting,	 Ruimtelijke	 Or-
dening	 en	 Milieubeheer	
(VROM),	 Den	 Haag:	 Gea 
Hoddenbagh, tel. 070-3393753 
(Gea.Hoddenbagh@minvrom.
nl).

75.	 	Mission	&	Relief	Transport,	
Zevenhuizen: Max Veenstra, 
tel. 079-3203344 (max@mr-
transport.nl).

76.	 	Movares	 ,	 Utrecht:	 Hans ter 
Braak, tel. 030-6377293 (Hans.
ter.Braak@movares.nl).

77.	 	Nationaal	 Lucht-	 en	 Ruim-
tevaart	 Laboratorium,	
Amsterdam/Marknesse: 
Joop Gooden, tel. 0521-510684 
(Gooden@nlr.nl).

78.	 	Nationale-Nederlanden	 /	
ING-bank,	 Den	 Haag/Rot-
terdam: Alex Landman, tel 
070-5138081 (alex.landman@
nn.nl).

79.	 	Nederlandse	 Aardolie	
Maatschappij	 (NAM),	 As-

sen:	 Jan Eikelboom, tel. 0592-
363117 (Jan.Eikelboom@Shell.
com).

80.	 	Nederlands	 Bijbelgenoot-
schap	(NBG),	Haarlem:	Joyce 
van de Veen, tel. 023-5146168 
(JvdVeen@Bijbelgenootschap.
nl).

81.	 	Nederlandse	 Christenmili-
tairen	 Ontmoetings	 Kring	
“Cornelius”	 (NCOK),	 Den	
Helder: Gijsbert Pellegrom, 
tel. 0184-684996 (g.pellegrom@
agape.nl).

82.	 	NEM	 (Nederlandse	 Elec-
tro-Lasch	 Maatschappij),	
Hengelo:	 Frank de Groot, 
tel. 074-2773246 (FEdeGroot@
home.nl).

83.	 	Nederlandse	 Spoorwegen	
(NS),	Utrecht/	Heerlen: Derk 
van Dorth, tel. 030-2358567 
(Derk.vanDorth@NS.NL).

84.	 	NXP,	 Nijmegen:	 Dick Goed-
hart, tel. 024-3533019 (Dick.
Goedhart@nxp.com).

85.	 	Organon/Diosynth,	 Oss: 
Paul Jonker, tel. 0412-657540 
(p.jonker@hetnet.nl).

86.	 	Party	 Service	 de	 Gouwe	
Keuken,	 Barneveld: Mar-
co Rensink, tel. 0342-451150 
(info@gouwekeuken.nl).

87.	 	Pemstar,	Almelo: Piet Oraile, 
tel. 0546-535314 (p.oraile@HCC-
net.nl).

88.	 	Pensioenfonds	 PGGM,	
Zeist:	 Cora Rikken, tel. 026-
4420435 (cora.rikken@pggm.
nl).

89.	 	Pharmachemie,	 Haarlem: 
Kees Hulsbergen, tel. 0255-
510686 (kemahulsb@solcon.nl).

90.	 	Philips,	Best/	Drachten: Paul 
van Loon, tel. 040-2762018 
(Paul.van.Loon@philips.com). 

91.	 	Plantenziektenkundige	
Dienst,	 Wageningen:	 Al-
win de Haas, tel. 0317-496641 
(a.m.de.haas@minlnv.nl).

92.	 	Politie	 Gouda,	 Gouda: Bert 
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1.	 	Aarnoudse,	 Barendrecht: 
Nico Aarnoudse, tel. 0180-
617822 (nico@aarnoudse.nl).

2.	 	ABN	 AMRO,	 Amster-
dam	 Zuidoost: Wim van 
de Steege, tel. 020-3433061 

  ( W i m . v a n . d e . s t e e g e @
nl.abnamro.com).

3.	 	Agis	 Zorgverzekeringen,	
Amersfoort: Peter van Pernis, 
tel. 033-4456569 (P.van.Pernis@
agisweb.nl).

4.	 	Alcatel-Lucent	 Technolo-
gies,	 Hilversum: Tony Jurg, 
tel. 035-6871609 (tjurg@alcatel-
lucent.com).

5.	 	Arcadis,	Amersfoort: Jan-Pe-
ter Noordhof, tel. 033-4771019 
(j.p.noordhof@arcadis.nl).

6.	 	ASML,	 Veldhoven:	 Mark 
Zellenrath, tel. 040-2685198 
(Mark.Zellenrath@asml.com).

7.	 	Avery	 Dennison,	 Hazers-
woude-Rijndijk: Rinus Vooijs, 
tel. 06-51487068 (Rinus.Vooijs@
eu.averydennison.com).

8.	 	Bedrijvenpark,	 Pernis: Leen 
Schotte, tel. 010-4311556 (leen.
schotte@shell.com).

9.	 	Beter-uit	 Reizen,	 Alphen	
aan	 den	 Rijn: Jan van den 
Bosch, tel. 0172-484803 (jan.
vandenbosch@beter-uit.nl).

10.	 	Bloemenveiling	 Aalsmeer,	
Aalsmeer: Dick Vollmuller,  
tel. 0297-392220 (dick.vollmul-
ler@vba.nl).

11.	 	Brandweer	Delft	-	Rijswijk,	
Delft:	 Rob van Woudenberg, 
tel. 015-2150632 (rvwouden-
berg@delft.nl).

12.	 	Camping	Weltevreden,	Vel-
sen-Zuid: Monique Bakker, 
tel. 023-5383726 (campingwel-
tevreden@zonnet.nl).

13.	 	Christelijke	 Hogeschool	
Windesheim,	 Zwolle: Koos 
Oosterwijk, tel. 06-51919492 (jj.
oosterwijk@windesheim.nl).

14.	 	Christian	 Business	 &	
Management	 Commit-
tees	 (CBMC),	 Putten:	 Elly 
Overeem, tel. 0341-356147 
(eovereem@cbmc.nl).

15.	 	Corus	 (Hoogovens),	 IJmui-
den:	 Kees Peters, tel. 0251-
492247 (kees.peters@corus-
group.com).

16.	 	De	 Nederlandsche	 Bank,	
Amsterdam: Maurits Miete, 
tel. 0299-439352 (miete@pla-
net.nl).

17.	 	Dillen	 &	 Le	 Jeune	 Cargo,	
Deurne	 (B):	Hanna Staessens, 
tel. 0(032-)485-778912 (hanna_
staessens@yahoo.com).

18.	 	Dutch	 Space,	 Leiden: Harm 
Hogenhuis, tel. 071-5245430 
(h.hogenhuis@dutchspace.nl).

19.	 	E-PLA,	 Ter	 Aar:	 Arjen Aker-
boom, tel. 0172-605300 (Arjen.
Akerboom@e-pla.nl).

20.	 	Energieonderzoek	Centrum	
Nederland	 (ECN),	 Petten: 
Johan Kuipers, tel. 0224-564146 
(kuipers@ecn.nl).

21.	 	Equens,	 Utrecht:	 Erwin Bo-
vendorp, tel. 06-24593904 (er-
winbovendorp@duckmail.nl).

22.	 	Erasmus	 Universiteit,	 Rot-
terdam	(EUR):	Henk de Vries, 
tel. 010-4082002 (hvries@rsm.
nl).

23.	 	Evangelische	Omroep	(EO),	
Hilversum: Sjerp Zeldenrust, 

tel. 035-6474753 (sjerp.zelden-
rust@eo.nl).

24.	 	FASOS	 Werving	 &	 Selectie,	
Almelo: Martin Tulaseket, tel. 
0546-549315 (info@fasos.nl).

25.	 	Fellowship	 of	 Christian	
Airline	 Personnel	 (FCAP),	
Amsterdam:	 Henk van Klin-
ken, tel. 036-5362572 (fcap.
ams@tiscali.nl).

26.	 	Filadelfia	 Zorgverlening,	
Houten: Frans Izeboud, tel. 
030-6374667 (f.izeboud@fila-
delfia.nl).

27.	 	FloraHolland,	 Naaldwijk: 
Floris Olthof, tel. 0174-635998 
(florisolthof@floraholland.nl).

28.	 	Fortis	 ASR	 (AMEV-Stad	
Rotterdam),	Utrecht: Ronald 
Silanoe, tel. 030-2578698 (rsila-
noe@casema.nl).

29.	 	Friesch	 Dagblad,	 Leeuwar-
den:	 Ruurd Walinga, tel. 058-
2129029 (ZondagsNieuwsblad@
hetnet.nl).

30.	 	Friesland	 Bank,	 Leeuwar-
den: Bart van de Vrie, tel. 058-
2994557 (b.vandevrie@fries-
landbank.nl).

31.	 	Gemeente	 Barneveld,	 Bar-
neveld:	 Arie Hamoen, tel. 
0342-490494 (A.Hamoen@bar-
neveld.nl).

32.	 	Gemeente	Capelle	aan	den	
IJssel,	Capelle	aan	den	 IJs-
sel:	Piet den Broeder, tel. 010-
2848263 (p.den.broeder@capel-
leaandenijssel.nl). 

33.	 	Gemeente	 Dronten,	 Dron-

ten: Egbert Veen, tel. 0321-
315747 (e.veen@solcon.nl).

34.	 	Gemeente	Ermelo,	Ermelo:	
Arno Bremer, tel. 0341-567242 
(a.bremer@ermelo.nl).

35.	 	Gemeente	Harderwijk,	Har-
derwijk: Frans de Lange, tel. 
0341-411233 (f.a.delange@har-
derwijk.nl).

36.	 	Gemeente	 Leerdam,	 Leer-
dam:	Cathy Luhulima- Lichten-
berg, tel. 0345-636280 (ldca-
thy@leerdam.nl).

37.	 	Gemeente	 Lelystad,	 Lely-
stad:	Erik Westerink, tel. 0320-
278487 (e.westerink@lelystad.
nl).

38.	 	Gemeente	 Liesveld,	 Groot-
Ammers:	 Jaap van Eeuwijk, 
tel. 0184 – 668662 (J.van.Eeuw-
ijk@hetnet.nl).

39.	 	Gemeente	Rotterdam,	Rot-
terdam: Marion Altena, tel: 
010-4780887 (magarartist@hot-
mail.com).

40.	 	Gemeente	 Spijkenisse,	
Spijkenisse: Huub Eschbach, 
tel. 0181-696481 (h.eschbach@
spijkenisse.nl).

41.	 	Gemeente	 Vlaardingen,	
Vlaardingen: Hans Peter de 
Kloe, tel. 06-51798612 (hpdkl@
hotmail.com).

42.	 	Gemeente	 Wageningen,	
Wageningen: Corine Zege-

laar, tel. 0317-492513 (corine.
zegelaar@wageningen.nl).

43.	 	Gemeente	 Zwolle,	 Zwolle: 
Theo Wolters, tel. 038-4982304 
(ta.wolters@zwolle.nl).

44.	 	General	 Electric	 Plastics,	
Bergen	 op	 Zoom: Jorden 
Spijker, tel. 0164-293469 (jor-
denspijker@home.nl).

45.	 	Healthcare	 Christian	 Fel-
lowship	 Nederland	 (HCF),	
Voorthuizen:	 Steintje Boeve, 
tel. 0342-471314 (veld@hcfne-
derland.nl).

46.	 	Herbalife	 Onafhankelijke	
Distributeurs	 Nederland,	
Wijhe: Frea de Vente, tel. 
0529-497960 (hfdevente@sol-
con.nl).

47.	 	High-Tech	 Campus,	 Eind-
hoven:	Jacob Bakker, tel. 040-
2749119 (Jacob.Bakker@nxp.
com). 

48.	 	Hogeschool	 van	 Amster-
dam,	 Amsterdam: Saskia 
Groenhart, tel. 06-41712698 
(saskiapaulin@hotmail.com).

49.	 	Hoogheemraadschap	 De	
Stichtse	 Rijnlanden,	 Hou-
ten: Ed Kramer, tel. 030-
6345831 (kramer.er@hdsr.nl).

50.	 	Hoogheemraadschap	 van	
Schieland	 en	 de	 Krimpe-
nerwaard,	 Rotterdam: Pie-
ter van der Brugge, tel. 010-
453734 (p.vander.brugge@hhsk.
nl).

51.	 	Inspectie	 Verkeer	 en	 Wa-
terstaat,	 Hoofddorp:	 Hans 

Hekstra, tel. 023-5663000 (hans.
hekstra@ivw.nl).

52.	 	Interpolis	 (Achmea),	 Gro-
ningen:	 Jeroen van der Veen, 
tel 050-5235175 (J.vd.veen@in-
terpolis.nl).

53.	 	iSOFT	 Nederland,	 Leiden:	
Louis Dubbeldam, tel. 030-
6015246 (louis.dubbeldam@
isoft.nl).

54.	 	KEMA	&	NRG,	Arnhem: Ru-
die Heling, tel. 026-3568576 
(heling@nrg-nl.com).

55.	 	Kenteq,	 Hilversum:	 Wim 
Broekhuizen, tel. 035-7504321 
(Wim.Broekhuizen@Kenteq.nl).

56.	 	KLM-Cargo,	 Schiphol	 Cen-
trum: Jack Meima, tel. 071-
5173742 (jackmeima@filternet.
nl).

57.	 	KPN,	Den	Haag:	Douwe Het-
tema, tel. 070-3431923 (douwe.
hettema@kpn.com).

58.	 	Leger	 des	 Heils	 Goodwill-
centra,	 Amsterdam: Ine 
Wildschut, tel. 036-5327903 
(i.wildschut@legerdesheils.nl).

59.	 	Lisman	 Vorkheftrucks,	 IJs-
selstein	 (U): Jaap Frantsen, 
tel. 030-6884884 (jaap@lisman.
nl). 

60.	 	Machinefabriek	 Molendijk,	
Kaatsheuvel: Lianne Paulides, 
tel. 0416-272731 (l.paulides@
home.nl).

1.	 	Christen	 agrariërs: Con-
tact Christen Agrariërs (CCA), 
www.cca-nederland.nl.

2.	 	Christen	 antropologen: 
ICS Christen ANTropologen 
Netwerk (CANT), www.cant.
nl.

3.	 	Christen	 beleidsmakers	
in	Zorg	en	Welzijn: ICS net-
werk voor beleidsmakers in 
zorg en welzijn, www.icsnet.
nl bij netwerken/zorgwelzijn.

4.	 	Christen	 coaches: ICS net-
werk Christen Coaches, www.
icsnet.nl bij netwerken/coa-
ches. 

5.	 	Christen	 consultants: Im-
pact Netwerk voor Consul-
tants, www.impactnetwerk.nl  
bij ‘consultants’. 

6.	 	Christenen	 en	 ecologie: 
Christelijk Ecologisch Netwerk 
(CEN) www.cenet.nl.

7.	 	Christenen	 en	 ethiek:	
Instituut voor CultuurE-
thiek, http://topshare.che.
nl/public/asp/frmpublicpage.
asp?NodeID=80181 en Linde-
boom Instituut, www.linde-
boominstituut.nl.

8.	 	Christenen	 en	 filosofie: 
Reformatorische Wijsbegeer-
te, www.aspecten.org.

9.	 	Christenen	 in	 de	 gezond-
heidszorg: Christian Medical 
Fellowship-Nederland, www.
cmf-nederland.nl, Healthcare 
Christian Fellowship Neder-
land (HCF) met 19 kringen, 
www.hcfnederland.nl en 
Nederlands Artsenverbond 
(NAV), www.artsenverbond.
nl.

10.	 	Christen	 historici:	 Vereni-
ging van Christen-Historici 
(VCH), www.christenhistorici.
nl.

11.	 	Christenen	 in	 de	 ICT: Im-
pact Netwerk van ICT-profes-
sionals, www.impactnetwerk.
nl bij ICTers.

12.	 	Christen	juristen: ICS Chris-
ten-Juristennetwerk, www.
juristennetwerk.nl.

13.	 	Christenen	 en	 kunst	 en	
cultuur:	 ICS Rookmaaker 
Kunstkring, www.icsnet.nl bij 
netwerken/rookmaaker en 
Continental Art Centre www.
christianartists.org.

14.	 	Christenen	 en	 literatuur: 
Christelijk Literair Overleg 
(CLO), www.chroom.net en 
ICS literatuurkring Leeuwar-
den, www.icsnet.nl-->netwer-
ken-->literatuurkring.

15.	 	Christenen	 in	 de	 lucht-
vaart: Fellowship of Chris-
tian Airline Personnel (FCAP), 
http://home.tiscali.nl/fcapam-
sterdam/.

16.	 	Christenen	 in	 maatschap-
pelijk	 werk: ICS Netwerk 
van Maatschappelijk Werkers 
www.icsnet.nl bij netwerken/
mwdordrecht en www.icsnet.
nl bij netwerken/mwamers-
foort.

17.	 	Christenen	 in	 manage-
ment: Leidraad, www.drie-
star-educatief.nl/Leidraad.

18.	 	Christenen	 in	 marketing: 
Impact Netwerk van Marke-
ting Professionals, www.im-
pactnetwerk.nl bij netwerken/ 

Marketing professionals.
19.	 	Christen	militairen:	de Ne-

derlandse Christenmilitairen 
OntmoetingsKring ‘Cornelius’ 
(NCOK) heeft 6 gebedskrin-
gen, www.2ahead.nl/ncok, 
zie ook www.rijksgebed.nl --> 
Defensie.

20.	 	Christenen	 in	 de	 natuur-
wetenschap: ICS Netwerk 
van Christen-Natuurweten-
schappers, www.icsnet.nl bij 
netwerken/natuurweten-
schappers.

21.	 	Christenen	 in	 het	 onder-
wijs:	 Impact Netwerk van 
Christen-Onderwijzers in 
Amsterdam, www.impactnet-
werk.nl bij netwerken/ leer-
krachten.

22.	 	Christen	 pedagogen: ICS 
netwerk van Christen-Pedago-
gen (NCP), www.icsnet.nl bij 
netwerken/pedagogen.

23.	 	Christen	 politiemensen:	
Landelijk Netwerk voor Chris-
ten Politieambtenaren (LNCP), 
www.lncp.nl. 

24.	 	Christen-professionals	 in	
Den	 Haag:	 Impact Netwerk 
Den Haag, www.impactnet-
werk.nl bij netwerken/ Impact 
Den Haag.

25.	 	Christen	 psychologen	 en	
psychiaters: Christelijke 
Vereniging voor Psychiaters, 
Psychologen en Psychothera-
peuten, www.cvppp.nl.

26.	 	Christenen	 in	 de	 recrea-
tiebranche:	 Vriendenkring 
christelijke recreatieonderne-
mers, www.vcr.nu.

27.	 	Christenen	 bij	 de	 Rijks-
overheid:	 www.rijksgebed.
nl.

28.	 	Christenen	 in	 de	 samen-
leving:	www.gidsnetwerk.nl.

29.	 	Christenen	 en	 sociale	 za-
ken:	 Stichting Christelijk-So-
ciaal Congres www.stichting-
csc.nl. 

30.	 	Christenen	 in	 de	 spoor-
wegbranche: Nederlands 
Netwerk voor Christenen in 
de spoorbranche, www.spoor-
christenen.nl.

31.	 	Christenen	 in	 de	 sport: 
www.athletesinaction.nl en 
www.sportswitnesses.nl.

32.	 	Christenen	als	werkgever	
of	werknemer: Christennet-
werk GMV, www.gmv.nl en 
Reformatorisch Maatschappe-
lijke Unie RMU, www.rmu.org

33.	 	Christenen	 en	 weten-
schap: Christelijk Academisch 
Netwerk (CAN), www.canweb.
nl en Truth or Dare, www.
truth-or-dare.nl.

34.	 	Christen	 zakenmensen: 
Christian Business & Manage-
ment Committees (CBMC) Ne-
derland met 75 kringen www.
cbmc.nl, Crown Companies 
Nederland www.crowncom-
panies.nl, Full Gospel Business 
Men’s Fellowship Internatio-
nal (FGBMFI) Nederland www.
fgbmfi.nl, Vereniging Bijbels 
Ondernemen (VBO) www.
vbo.nu en Vereniging Refor-
matorisch getuigenis in het 
Commerciële Leven (VRCL), 
ook wel Reformatorische Za-
kenvereniging www.vrcl.nl. 

Bedrijfs-/pauzebidstonden in Nederland
Bedrijven	en	organisaties	met	een	geregistreerde	bedrijfsbidstond:Christen	netwerken:	

Busstra, tel. 06-46157207 (bbus-
stra@xs4all.nl).

93.	 	Postbank,	Leeuwarden: An-
dré Fonteijn, tel. 058-2123626 
(Andre.Fonteijn@postbankmail.
nl).

94.	 	ProRail,	 Utrecht:	 Joop de 
Zwaan, tel. 0341-252000 (gj.de-
zwaan@filternet.nl). 

95.	 	Provincie	 Limburg,	 Maas-
tricht:	 Bert Tijssen, tel. 043-
3897428 (l.tijssen@prvlimburg.
nl).

96.	 	Provincie	 Zuid-Holland,	
Den	 Haag: Walter Eilbracht, 
tel. 078-6154049 (eilbrach@pzh.
nl).

97.	 	Rabobank	 Nederland,	
Utrecht/	 Zeist: Jan Frieling 
tel. 030-2161243 (Jan.Frieling@
rabobank.com).

98.	 	Radine,	 Barneveld: Eelko 
van de Kuilen, tel. 0342-
4789091 (ejape@hetnet.nl).

99.	 	ROC	 Midden	 Nederland,	
Veenendaal: Janneke Roor-
Karssen, tel. 0318-527402 
(roor@solcon.nl).

100.		Rijksuniversiteit	 Gronin-
gen,	 Groningen: Anja de 
Vries -de Jonge, 050-3635968 
(A.J.de.Vries@rug.nl).

101.		Rijkswaterstaat,	 Arnhem/	
Den	 Haag/	 Middelburg/	
Rotterdam: Frank Smid, tel. 
070-3276705 (f.smid@wolmail.
nl).

102.		Scriptworx,	 Bergen	 op	
Zoom:	 Henk van Houten, tel. 
0164-685497 (henk@scriptworx.
nl).

103.		Service	 Dienst	 Werk	
(S.D.W.),	 Rotterdam: Ge-
rard Boersma, tel. 010-4845750 
(GKB@God-is-goed.nl).

104.		Shell	 Christian	 Fellowship,	
Rijswijk: Johan van Popta, tel. 
070–4473193 (Johan.VanPop-
ta@shell.com).

105.		Siemens	 Nederland,	 Den	
Haag:	 André Harkes, tel. 070-

3331228 (Andre.Harkes@sie-
mens.com).

106.		Sluis	 Groep,	 Woerden:	 Rijk 
Verwoert, tel. 06-54706962 
(rijksbusiness@solcon.nl)

107.		Stork	 Fokker	 AESP,	 Papen-
drecht:	 Willem van Roon, tel. 
06-20634865 (w.vanroon@chel-
lo.nl).

108.		Technische	 Universiteit	
Delft	 (TUD),	 Delft: Theo 
Woudstra, tel. 015-2786999 
(T.Woudstra@tudelft.nl).

109.		Thatcher	 &	 Aalderink,	
Amersfoort: Eef van der Elst, 
tel. 033-4655115 (eef.vande-
relst@thatcher.nl).

110.		Topografische	 Dienst	 Ka-
daster,	 Emmen: Wiebrand 
Top, tel. 0548-619311 (wtop@
tdkadaster.nl).

111.		TopTech,	 Delft/	 Rijswijk/	
Utrecht/	 Rotterdam/	 Zoe-
termeer: Anton Niese, tel. 
06-53178338 (anton.niese@top-
tech.nl).

112.		TNT	 Post,	 Groningen:	 Ma-
rinus van den Berg, tel. 06-
44782659 (marinus.van.den.
berg@tntpost.nl).

113.		Trion,	 Kollum: Corrie 
Kootstra, tel. 0511-457191 
(c.kootstra@trion-kollum.nl).

114.		Tweede	 Kamer	 der	 Sta-
ten-Generaal,	 Den	 Haag: 
Herman Verbrugge, tel. 070-
3185565 (H.Verbrugge@twee-
dekamer.nl).

115.		Unilever	 Research,	 Vlaar-
dingen/	 Rotterdam:	 Jan 
Klugkist, tel. 010-4605605 (Jan.
Klugkist@unilever.com).

116.		Universiteit	 van	 Tilburg,	
Tilburg:	 Dick den Hertog, tel. 
013-4662122 (D.denHertog@
uvt.nl).

117.		Universiteit	 Utrecht,	
Utrecht:	Hans Bodlaender, tel. 
030-6341357 (hansb@cs.uu.nl).

118.		Vakantiepark	en	Conferen-
tiecentrum	de	Betteld,	Zel-

hem:	 Gerhard Hobelman, tel. 
0314-627200 (gerhard@betteld.
nl).

119.		Vrije	Universiteit	(VU),	Am-
sterdam:	 Peter Roelofsma, 
tel. 020-4446892 (phmp.roelof-
sma@fsw.vu.nl).

120.		Waternet,	 Amsterdam: Jo-
han Brouwer, tel. 020-6082617 
(johan.brouwer@waternet.nl).

121.		Waterschap	 Rivieren-
land,	 Tiel: Gert Boon, tel. 06-
20661072 (g.boon@wsrl.nl).

122.		Werk	 is	 voor	 iedereen	 (St.	
Wivi),	Bergen	op	Zoom: Bas 
Lokerse, tel. 06-40129668 (st.
Wivi@hotmail.com).

123.		WL	Delft	Hydraulics,	Delft:	
Jan Uwland, tel. 015-2858782 
(jan.uwland@wldelft.nl).

De genoemde contactpersonen kun-
nen meer info verstrekken. De hier 
genoemde bedrijven zijn zelden for-
meel betrokken bij de bedrijfs- en 
pauzebidstonden; het gaat vrijwel 
steeds om een particulier initia-
tief van werknemers in hun eigen 
(pauze)tijd, en/of gewoon bij iemand 
thuis.
Wie weet of er gebeden wordt bij de 
grote banken en (onderdelen van) 
concerns als AKZO NOBEL, DSM, of 
elders? 
Nieuwe opgaven/wijzigingen en alle 
info: Maarten Pijnacker Hordijk, tel. 
030-6371380 (na 18.00 uur).
E-mailadres: info@bedrijfsgebed.nl, 
website: www.bedrijfsgebed.nl. Voor 
Duitsland zie www.firmengebet.de, 
voor Engeland zie www.christiansat-
work.org.uk, voor Frankrijk www.
levangelisation.com/partenaires/gbe/
gbe.htm en voor Zwitserland zie 
www.christsein-im-beruf.ch.

‘Bidden op het werk mág weer!’
HOUTEN	-	Christen-zijn	mag	weer,	ook	op	 je	werk.	Steeds	meer	christenen	ontdekken	dat	 je	daar	tegen-
woordig	weer	rustig	voor	kunt	uitkomen.	En	dat	het	geloof	consequenties	heeft,	ook	voor	maandag	tot	
en	met	zaterdag.	Hoe	gaan	we	om	met	alle	mogelijkheden	die	er	zijn?	Een	overzicht	van	een	aantal	be-
drijven	dat	aan	bedrijfsgebed	‘doet’,	samengeteld	door	Maarten	Pijnacker	Hordijk.

Maarten	 Pijnacker	 Hordijk	 is	
zoals	 gezegd	 de	 drijvende	
kracht	 achter	 de	 overzichten	
van	 bedrijven	 waar	 gebeden	
wordt.	 Hij	 is	 planontwikke-
laar	 en	 adviseur	 bij	 ProRail	 en	
sinds	 1986	 betrokken	 bij	 het	
bedrijfsgebed.
 
Bidden op het werk. Het mag weer?
“Dat lijkt er wel op. Het afgelopen 
jaar was er in de media meer dan 
40 keer expliciete aandacht voor 
dit onderwerp. Er kwamen twee 
Nederlandstalige boeken uit over 
christen-zijn op je werk: Help! Het 
is weer maandag - Christen zijn 
op je werk van Eddy de Pender en 
YES! ‘t Is weer maandag - Chris-
ten zijn op je werkplek van Mark 
Greene. En er waren allerlei druk 
bezochte seminars en studiedagen 
om te helpen en stimuleren bij 
het ‘zout’ en ‘licht’ zijn. Over wat 
christen-zijn betekent in je eigen 
beroepsgroep wordt nagedacht 
in 34 verschillende netwerken van 
christenprofessionals door maar 
liefst 47 verschillende groepen en 
organisaties. Je kunt met collega’s 

Hordijk: ‘Meer aandacht voor bedrijfsgebed’
over God praten in een speciale Al-
pha-cursus in twee vormen: ‘Alpha 
op de werkplek’ en ‘Business Alpha’. 
Daarnaast wordt op ruim 200 plaat-
sen in ons land wordt door christen-
collega’s samen gebeden, in kleine 
bedrijfjes en multinationals, maar 
ook bij gemeenten en ministeries: 
het aantal bedrijven en organisaties 
met een geregistreerde bedrijfsbid-
stond steeg opnieuw fors, van 105 
begin 2006 naar 123 begin 2007, 
met voor het eerst ook een bedrijf 
in België. In meer dan 500 kerken in 
Nederland hangen posters die chris-
tenen aanmoedigen om samen met 
een christencollega te gaan bid-
den.” 

Wat vindt u van deze ontwikkelingen?
“Ik vind dat hoopvol. Christenen 
worden wakker en nemen als chris-
ten hun plaats in de maatschappij 
in. Het aantal christenen dat struc-
tureel sámen bidt voor hun kerk, 
school, buurt, stad en werk neemt 
gestaag toe. De koudwatervrees 
die veel christenen toch nog heb-
ben, neemt langzaam af. Dat de 
bidgroepen meestal klein zijn ver-
geleken bij het aantal christenen 
dat in (grote) bedrijven rondloopt, 
is dus niet verwonderlijk. Maar dat 
betekent niet dat degenen die wél 
samenkomen om te bidden niet tot 
grote zegen zijn voor hun omge-
ving. En… zelf ook enorm verrijkt 
worden, zowel door de geestelijke 
dimensie als door het contact met 
christencollega’s. En niet in de laat-
ste plaats als ze zo nu en dan mer-
ken dat God mede door hun gebe-

den iets verandert in deze (geeste-
lijke) wereld!

Hoe kwam u erbij om te bidden voor 
het bedrijf?
“Omdat ik zelf met een collega op 
de kamer kwam te zitten die ook 
christen was, gebeurde het wel eens 
dat we besloten om samen spon-
taan ergens voor te bidden. Er ont-
stond al snel een groter groepje dat 
samenkwam om te bidden voor het 
bedrijf (ik zat toen bij NS), zaken 
die spelen, enzovoort. Een tendens 
die je veel meer ziet: ook in andere 
bedrijven en organisaties worden er 
steeds meer bidstonden gehouden 
(zie ook de lijst hiernaast, red.). De 
meeste groepen komen eens per 
week bij elkaar. Sommige ’s mor-
gens vroeg, andere in de middag-
pauze. Ook de vorm kan verschil-
len. Sommige groepen hebben een 
inleiding met een stukje uit de Bij-
bel, andere bidden alleen. De kern 
is in de meeste gevallen dat je als 
christen praat over je werk en ook 
samen voor je werk kan bidden.”

Doet elke christen mee?
“Nee. Ik schat één op de drie, maar 
dat is een ruwe schatting. Er zijn 
toch nog best veel christenen die 
last hebben van koudwatervrees. 
Anderen hebben de mening dat ze 
‘er gewoon zijn om te werken’, en 
dat ze geloof en werk liever ge-
scheiden willen houden. Weer an-
deren vinden dat het te veel tijd 
kost om te bidden. En dan zijn er 
mensen die bijvoorbeeld als leider 
of manager opereren en het lastig 

vinden om vanuit die functie be-
trokken te zijn bij een bedrijfsge-
bed, ook omdat daar sommige din-
gen in vertrouwen kunnen worden 
gedeeld.” 

Wat is uw eigen ervaring?
“Zelf ervaar ik het bidden op het 
bedrijf als heel prettig en uitermate 
zinvol. Ook collega’s die niet-chris-
ten zijn doen daar heel normaal 
over. Ik zit in een gebouw met 1100 
werknemers, dus niet iedereen weet 
ervan. Maar de mensen die het wel 
weten, doen daar heel normaal 
over. De één gaat in de pauze even 
een frisse neus halen, de ander be-
zoekt de bidstond. Of het bidden 
resultaat heeft? Dat vind ik een 
moeilijke vraag. Je kunt zoiets niet 
‘bewijzen’. Wel weet ik dat God in 
alle situaties aanwezig is en dat Hij 
voor christenen alles doet meewer-
ken ten goede. En ik merk dat mijn 
frustratiegraad minder hoog wordt, 
als ik – samen met anderen – ergens 
voor bid. Het is wel eens gebeurd 
dat er heel mooie ontwikkelingen 
waren nadat we daar voor gebeden 
hadden, die ‘toevallig’ gebeurden. 
Maar bovenal is het gewoon heel 
fijn om zaken die binnen het bedrijf 
spelen aan God over te geven in ge-
bed.”

			info@bedrijfsgebed.nl	
	 	www.bedrijfsgebed.nl	
	 	www.bedrijfsbidstonden.bid-

denvoornederland.nl	
	 030-6371380	(na	18.00	uur)

‘In ons bedrijf wordt er heel 
normaal over gedaan. De één gaat in 
de pauze even een frisse neus halen, 

de ander bezoekt de bidstond’


