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Voor de derde keer organiseerde de Cursus 
Godsdienstonderwijs (CGO) samen met EVGG de leergang 
Evangelisatie. Dit keer in Apeldoorn. De leergang 
Evangelisatie is een laagdrempelige toerustingscursus 
voor iedereen die met evangelisatiewerk in aanraking 
komt. Als lid van de plaatselijke evangelisatiecommissie, 
als vrijwilliger op een van de posten of ‘gewoon’ als 
christen in de maatschappij. De cursusleiders staan 
allemaal in de praktijk van het evangelisatiewerk. We 
gaan in gesprek met twee deelnemers van deze leergang.

G. Geijtenbeek

CGO-leergang Evangelisatie: 
iedereen zou het 
moeten doen!

Interview

Gerard Harbers (42) werkt als 
accountmanager in de security: 
‘Wij bieden oplossingen voor het 
beveiligen van waardevolle spullen 
en beveiliging van gebouwen. Mijn 
vrouw en ik komen uit Rijssen 
en zijn na ons trouwen, tien jaar 
geleden, in Apeldoorn gaan wonen. 
Samen hebben we twee zoons. 
Zondags bespeel ik het orgel van 
de Gereformeerde Gemeente in 
Apeldoorn.’

Ook Emmy Boer - docent beeldende 
vorming - woont met haar man 
Peter al veertig jaar in Apeldoorn: 
‘Samen hebben we vier zoons 
en een dochter. Alle vijf zijn ze 
getrouwd en inmiddels hebben 
we negen kleinkinderen. Na ons 
trouwen woonden we twee jaar 
in Rotterdam, een heel andere 
omgeving dan Nunspeet, waar ik in 
mijn jeugd lid was van de Hervormde 
Kerk. Inmiddels ben ik 65 jaar.’ 

8



9De Evangelist   |   Januari 2017

Bent u in de praktijk betrokken bij 
evangelisatiewerk, en zo ja hoe dan?
Emmy: Via een interkerkelijk comité hielp 
ik vrouwen in een asielzoekerscentrum. 
Dat is al dertig jaar geleden en heeft maar 
een paar jaar geduurd. Ook deed ik mee aan 
het zanguurtje met asielzoekers in onze 
eigen gemeente. Verder heb ik ruim twintig 
jaar ervaring in de straatevangelisatie 
en vijf jaar in tienerevangelisatie en de 
vakantiebijbelclub.
Gerard: Sinds een jaar of vier werk ik op 
zaterdag mee bij de evangelisatiekraam 
in het centrum van Apeldoorn. In het 
verleden heb ik wel eens meegewerkt 
als organist bij zangavonden op de 
evangelisatiepost in Emmen en ‘Bij Simon 
de Looier’ in Amsterdam. Vorige zomer viel 
ik tijdens onze vakantie in als organist in de 
evangelisatiepost in Alkmaar.

Wat was uw motivatie om voor de 
leergang in te schrijven?
Gerard: Ik had behoefte aan praktische 
toerusting voor het evangelisatiewerk 
in het centrum. Daarnaast leek het mij 
ook persoonlijk verrijkend vanwege het 
als christen staan in de maatschappij; in 
contacten met buren, werkgever, collega’s 
en klanten. Ik zocht handvatten om op de 
juiste manier onder woorden te brengen 
wat het geloof en christen-zijn voor mij 
betekent.
Emmy: Via het evangelisatiewerk  werd ik 
uitgenodigd en de kerkelijke gemeente 
betaalde het. Door mijn pensionering kreeg 
ik meer tijd beschikbaar en de leergang leek 
me heel interessant. Wel  vroeg ik me nog af 
of ik niet te oud was voor de cursus, maar 
dat was gelukkig geen probleem.

En werd er geboden wat u had ver-
wacht?
Gerard blikt met voldoening terug: ‘Het was 
een mooie opzet met een goede afwisseling 
in thema’s en onderwerpen. Ook was het 
fijn om wisselende docenten te hebben, 
die ieder op verschillende manieren 
informatie en praktijkervaring deelden.’ 
Emmy vult aan: ‘Er was wel wat overlap 
in sommige lessen en de ene les spreekt 
meer aan dan de andere. Maar alles bij 
elkaar was het zeer interessant, vormend 
en inspirerend. Voor het evangelisatiewerk, 
maar ook ten aanzien van de inhoud van 

ons christelijk geloof; hoeveel moois we 
hebben in vergelijking met andere religies. 
Daarbij komt het ook van pas in gesprek 
met je eigen (klein)kinderen, of met familie 
die afgehaakt is en buren of collega’s die 
onkerkelijk zijn. Het is ook fijn om als 
deelnemers onderling contact te hebben 
rond deze thema’s. Daarom zou ik zeggen: 
geef alle deelnemers een naambadge!’ 
Gerard: ‘Niet alle deelnemers hadden 
ervaring in het evangelisatiewerk, maar dat 
maakte niet uit. De openheid en interactie 
was goed. Daarbij was er een goede sfeer. 
De cursisten kwamen uit allerlei plaatsen, 
van Drachten tot aan Scherpenzeel. Ieder 
met eigen achtergrond en manier van 
werken.’ 

Wat is u vooral bijgebleven?
Emmy: ‘Het is heel bijzonder om te zien hoe 
cursisten gaan kijken naar hun persoonlijk 
geloofsleven, een stukje verdieping in onze 
geloofsleer. Hoeveel het christelijk geloof 
te bieden heeft en wat je er zelf mee doet. 

Geloven we echt wat we anderen vertellen, 
of zit daar een groot spanningsveld?  
Daarbij ervaar je een stuk verlegenheid of 
onkunde om geloofszaken met andere te 
delen. Gerard: ‘Daarin waren de avonden 
met evangelisten – G. Baan, J. Krijgsman 
en A. van Setten – en met Lana Kooijman 
heel nuttig. Dan krijg je echt uit de praktijk 
te horen wat zij tegenkomen, maar ook 
hoe zij daarmee omgaan. Er werden heel 
confronterende vragen gesteld. Dat was 
leerzaam en verrijkend voor de praktijk. 
Indrukwekkend was ook de avond met Pien 
van der Aart en de heer N.J. Teerds, die 
vertelden over de wekelijkse clubavonden 
in Rotterdam op vrijdagavond. Bijzonder 
om te horen hoe zij door God geholpen 
worden om de jongeren te binden aan het 
Evangelie!’

Wat kan er nog verbeterd worden?
Emmy: ‘Dat werd al wat genoemd. Er 
zou meer mogelijkheid kunnen zijn voor 
onderlinge uitwisseling en interactie. 
Ook van ervaringen van andere cursisten 
kun je veel leren. Dan is het goed dat er 
gelegenheid is om samen over de stof 
te praten.’ Gerard: ‘Misschien is het een 
idee om de readers of presentaties al 
vooraf rond te mailen. Dan kunnen de 
cursisten zich nog beter voorbereiden. 
Dat bevordert de interactie en discussie. 
De website EVGG.NL bevat veel nuttige 
informatie en tijdens de leergang komen 
verschillende boektitels voorbij. Als die 
vooraf worden genoemd kunnen ze door 
de deelnemers worden meegenomen in de 
voorbereiding. Zorg dat er meer ruimte is 
voor onderlinge, doelgerichte, interactie. 
Pauze is er voldoende voor algemene 
contactmomenten.

CGO leergang Evangelisatie: Een  
aanrader?
Beiden: ‘Zeker, zeer beslist! Gerard: 
Geïnteresseerden kunnen zich 
voorbereiden door de website te bekijken. 
Er zou veel meer bekendheid moeten zijn 
voor dit initiatief. Breng het ook onder 
aandacht in plaatselijke kerkbodes en via 
de evangelisatieposten. Emmy: ‘Ik heb 
verschillende mensen al aangeraden om 
de leergang te volgen. Iedereen zou het 
moeten doen, ook met het oog op kinderen 
en familie of vrienden die dreigen af te 
haken. Het opent een andere denkrichting. 
Welke vragen stel ik, hoe geef ik richting 
aan het gesprek om bij  het belangrijkste uit 
te komen

In 2017 wordt de leergang 
Evangelisatie twee keer 
aangeboden:
-     In het voorjaar (maart t/m mei) 
zeven keer op donderdagavond in 
GOES, de inschrijvingen zijn gestart, 
maar: vol = vol.
-     In het najaar in Gouda, de 
inschrijving start omstreeks mei.
Voor informatie: www.cgo.nu

Gerard: ‘Het 
was leerzaam 
en verrijkend 
voor de praktijk’


