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Keuzestress?
Niet als je weet, dat de hemelse Vader al gekozen heeft!
(Bij Jozua 24, 15 “Ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen”)
Je hebt wel eens van die ritten met veel adressen. Dan is een goede planning
van groot belang. Dan weet je waar je aan toe bent en hoef je niet elke keer te
denken: waar zal ik nu weer eens heengaan?
Keuzestress komt op allerlei manieren voor dat kan gaan over
vakantiebestemmingen, kleding, auto’s enzovoorts. Mensen kunnen daar echt
door gestrest raken.
Geloofskeuze
Soms lijkt het erop, dat je ook geloofskeuzestress kan hebben: kan en wil en
moet ik al dan niet voor de HERE God kiezen? Ook daar kan een mens goed
over inzitten.
Het lijkt er sterk op, dat de Bijbel ons voor de keuze stelt: voor God kiezen of
niet. Dan ligt de hele keuzemogelijkheid bij onszelf.
Er staat inderdaad in Jozua 24: “Kies dan heden wie u dienen zult.” Nou dan
wordt er toch een keuze gevraagd?
Wat staat er eigenlijk in dit hoofdstuk en wat heeft dit ons te zeggen?
Gods keuze voor Zijn volk
Jozua heeft na de dood van Mozes de leiding over het volk Israël in de woestijn
gekregen. Bijna aan het eind van zijn leven roept hij het hele volk bijeenin de
stad Sichem. Daar roept hij in herinnering dat de HERE God heel vroeger al
Abraham geroepen had en dat de belofte van God vanaf Abraham bij Israël
gebleven is tot op de huidige dag. Hij heeft het volk uit Egypte, uit het
slavenhuis uitgeleid en ze door de woestijn veilig in het beloofde land gebracht.
Hij heeft duidelijk voor zijn volk gekozen en Hij heeft dat ook laten blijken.
Daarom is het goed om dicht bij Hem te blijven, wat de God die gekozen heeft,
die zal nooit in de steek laten wat Zijn hand begon.
En onze keuze dan?
Ja, maar er staat toch duidelijk: “Kies dan heden wie u dienen zult?” Ja dat
staat er wel degelijk. Daarom is goed lezen van belang.
Nadat Jozua verteld heeft over Gods trouw, dan zegt hij, dat het van zeer groot
belang is om God te blijven dienen.
Als je Hem niet wil dienen, dán zul je moeten kiezen: de afgoden van Egypte
waar jullie slaven waren in zware omstandigheden of de afgoden van het land
Kanaän, die alles van een mens vragen, maar niets geven. Wie God verlaat,
die krijgt te maken met echte keuzestress, want je kiest dan altijd voor de ene
of de andere vorm van kwaad en slavernij.

Blijf bij Hem en ga niet bij Hem weg
Maar je hoeft niet voor God te kiezen. Dat heeft Hij al gedaan: Blijf bij Hem.
Je kunt helaas wel bij Hem weg, maar dan teken je je eigen vonnis.
Dit alles gold voor het volk Israël. Door de komst van de Here Jezus mogen wij
delen in die machtige belofte.
Heel duidelijk komt dat naar voren in de woorden van de Here aan het kruis:
“Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten.”
Jezus Christus is in de plaats van ons, zondige mensen gaan staan. Dan is God
geheel uit het zicht verdwenen. Hij ging die weg voor ons, om ons bij de Vader
te houden.
Wat een keuze van Hem!!
Voor ons, uit louter genade.
Frans Borsje (voorzitter)

Update van Martien & Nita Stam...
Hier in Veldhoven zijn we aardig stil gezet en we zijn over het algemeen
gelukkig met z'n drieen vele herinneringen die we hebben over alle reizen die
we hebben gemaakt. Regelmatig komen die bij ons naar boven.
De situatie is nl zo dat Martien definitief het etiket vasculaire dementie heeft
met Alzheimer kenmerken gekregen. Daardoor mag hij niet meer rijden.
Dankzij de rust van onze Heer heeft hij dat heel rustig opgevat echt bijzonder
voor iemand bij wie autorijden zijn lust en zijn leven was! Ook gaan wij niet
veel weg omdat een vreemde omgeving Martien een beetje in de war maakt.

Wij genieten enorm van ons huis en onze tuin met schaduwplekjes. We hebben
het samen gezellig met komische momenten!! Martien heeft ook nog steeds
last van zijn benen en rug dus gebruikt hij de rollator. We hebben door dit alles
besloten onze camper te verkopen. Er blijft nog genoeg over om van te
genieten, we bidden samen, praten over de Heer en onze toekomst en Martien
leest ook graag nog een boek. We rijden in de auto en genieten van de
bezoeken van onze kinderen en kleinkinderen. En op de zondag zijn we heel
dankbaar dat we nog naar de samenkomst kunnen!
Graag gebed dat Martien zijn koppie niet te snel achteruitgaat! We hopen ook
even op 1 oktober naar Almere te komen. We zijn super dankbaar voor al die
mensen die naar de chauffeurs gaan om van de Here Jezus te vertellen.
De Heer komt spoedig!! Liefs, Martien & Nita

Binnenkomende berichten in "De Boordcomputer"
Een nieuwe rubriek waarin ik jullie een kort overzicht geef wat er de afgelopen
periode allemaal de revue passerende. Net zoals je boordcomputer in je truck
waarin alle berichten en telefoontjes binnenkomen maar nu hoef jij er niet mee
te doen.
Velen hebben vakantie gehad of reden juist achter al die 'sleurhutten' die net
onder je ingestelde cruise control snelheid rijden en dan kilometers ergernissen
veroorzaken omdat je vaak niet mag inhalen (mijn ergernis) maar onze
strijders in het land leken niet op vakantie te zijn geweest want die gingen
maar door, elke week zag ik op onze Facebook pagina de mooie berichten
voorbijkomen.
Fantastisch! Ga zo door en stiekem hoop ik dat we komende periode nieuwe
strijders mogen verwelkomen want ons mobieltje, whatsapp en mailbox bleef
angstvallig stil/leeg, t zal de vakantieperiode wel zijn ;-) Daarentegen zijn de
bestellingen via de webshop, de hoeveelheid ervan en de bestellingen weer
door het hele land verstuurd, super! Onze afdeling magazijn/afhandeling en is
er maar druk mee, petje af.

We hebben de webshop uitgebreid met een vaantje, kentekenplaten met de
tekst "Truckplus.org" en binnenkort komen er stickers voor
kentekenplaathouders, dus blijf de webshop bekijken.
Ook was er een truckers & bikers openluchtdienst in Emmeloord, verderop kan
je het uitgebreide verhaal lezen, het was ook op diverse nieuws media te
volgen, dat de Boodschap weer anderen heeft mogen bereiken. Ondanks de
regen was het een prachtige gezegende dag!

Komende maand hopen wij elkaar weer te treffen in Almere op de
Chauffeursdag en weet je wat grappig is? Vorig jaar vierden we nog een 35
jaar jubileum maar we gaan dit jaar gewoon 10 jaar ouder worden! Ik las in de
statuten dat de stichting was opgericht in 1977, (wat ik persoonlijk een
geweldig jaar vind maar dat terzijde) om één of andere is dit feit over het
hoofd gezien. Nou hoor ik verschillende denken; "groot feest!" maar dat
hebben we vorig jaar gehad en de kosten van zo'n feest met complete lunch
kunnen we als stichting, draaiende op vrijwillige bijdragen (om t Woord te
verkondigen) niet weer aan een 2e feest uitgeven.
Tot gauw en 'houd 'm binnen de lijntjes', Gods Zegen allemaal.
Groet Daniël

ANBI
Wij als Stichting hebben een ANBI status, u kunt deze giften dus aftrekken bij
aangifte bij de belastingdienst.

Naast het geven van een eenmalige gift aan ons over te maken: Via NL32
INGB 0003 8818 69 t.a.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland is het ook
mogelijk om periodiek een gift over te maken naar Stichting
Chauffeursevangelisatieteam Holland. We zijn voor onze inkomsten
(geheel) afhankelijk van de achterban.
Periodieke gift geven.
Schenk je nu al aan St. CEH of overweeg je om dat te doen? Leg dan je gift
vast in de vorm van een periodieke gift. Voorheen moest periodiek schenken
via een notaris vastgelegd worden. Dat is niet meer nodig door de invoering
van de onderhandse schenkingsakte. Je kan het direct met ons regelen!
Wat zijn de voordelen?
Je mag je volledige gift jaarlijks aftrekken van het belastbaar inkomen,
ongeacht de hoogte van de gift of je inkomen.
De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van je schenking.
Je draagt structureel bij aan CEH.
Je hele gift komt ten goede aan CEH omdat goede doelen met een ANBIstatus geen schenkbelasting hoeven te betalen.
Hoe werkt het?
Je schenkt een vast bedrag per jaar. De looptijd van de gift is minimaal vijf
jaar.
Leg je gift vast in een schriftelijke betalingsvolmacht
Stuur het ingevulde formulier naar ons adres: Betalingsvolmacht Periodieke
Gift.pdf - Google Drive
St. CEH Quickstepstraat 50 - 1326 PT – Almere.
Wij zorgen ervoor dat het formulier wordt aangevuld met een
transactienummer. Het originele formulier sturen we terug voor je eigen
administratie. Het kan ook ingescand worden en via WhatsApp naar
0653157223

Voor uw bijdragen graag de onderstaande rekening gebruiken.
NL76 INGB 0000 8151 98 Dit rekeningnummer is voor het levensonderhoud
van Martien & Nita Stam t.a.v. Penn. N.G.W. Vermeld er aub bij:
Chauffeursevangelisatie Fondsnummer 19

Binnenkort... Zaterdag 1 oktober
CHAUFFEURS–ONTMOETINGS–DAG
Vrouw / man en kinder(en) zijn van HARTE welkom, er is kinderleiding.
Voor de kids zijn er spelletjes, eten, drinken en snoep...
Oproep: extra kinderleiding
Vanaf 09:30 u is er inloop met koffie/choc/thee/limo...
het programma begint 10:00 u tot de klok van 16:00 u.
Handig is om zelf 'n Opwekkingsboekje mee te nemen, voor koffie, thee,
diverse soorten melk, fris, cake, koek, en soep wordt gezorgd.
GRAAG JE EIGEN brood mee te nemen!

De Truckie Aalmoezenier
Theo Catsoulis begon in 1967 met het besturen van vrachtwagens. In bijna 50
jaar op de weg heeft hij veel geleerd over de schoonheid en de ontberingen
van het truckieleven. Nu hij semi-gepensioneerd is, heeft hij de missie op zich
genomen om vrachtwagenchauffeurs te helpen het isolement en de depressie
te overwinnen waaraan ze vaak lijden, en hen te laten zien dat ze zelfs op de
weg nooit alleen zijn. Shelly Scowen van Vision sprak met Theo, de truckieaalmoezenier, over zijn ervaring, goed en slecht, en de goddelijke visie die hem
inspireerde om te werken aan verandering in de transportsector.

Op de vraag wat hij leuk vond aan het truckie zijn, zei Theo simpelweg
"vrijheid". Het is meer een smaak voor landschap dan een afkeer van werken
op kantoor. "Je draagt het met je mee, achter je, om je heen. Je bent bij wijze
van spreken omringd door je kantoor."
Theo zei dat dichter Dorothea Mackellar het bij het rechte eind had in haar ode
aan de schoonheid van Australië, My Country. " Ik hou van een zonverbrand
land, een land van uitgestrekte vlaktes. We hebben zo'n diversiteit van Gods
schepping in dit land. Tropische regenwouden, semi-tropisch, kaal. Het is
gewoon een geweldig land. En om het te zien door de ogen van een voorruit,
en uit het zijraam, het maakt je gewoon trots om een Aussie te zijn, maar het
laat je ook kijken naar het wonder van Gods schepping en wat hij ons heeft
gegeven. "
"Net voor zonsopgang is het geweldig", zei hij. "Net voordat de eerste
zonnestraal daadwerkelijk toeslaat, wordt de aarde stil, slechts voor een fractie
van een seconde, en er is geen cicade, er is geen vogel. En net als die eerste
zonnestraal over de horizon begint te komen, is het alsof de vogels een nieuwe
dag inluiden."
Samen met die schoonheid en vrijheid komt veel tijd voor jezelf, wat een
zegen of een vloek kan zijn. Theo beschreef wat hij witte lijnkoorts noemde,
een trance zoals staatsbestuurders vallen, de weg duizenden kilometers
volgen, als die er is.

Maar rijden in steden is een heel andere zaak, zoals Theo het omschrijft, een
constante aanval van wegluizen (fietsers) en wiebelboxen (caravans). Truckies
worden achtervolgd door hun kritieke dode hoeken, die andere chauffeurs
meestal niet herkennen, en door hun slechte reputatie, ondanks het feit dat
acht op de tien ongevallen met vrachtwagens de schuld zijn van een ander
voertuig. Theo zegt dat het belangrijk is om te onthouden dat vrachtwagens er
langer over doen om te vertragen of te stoppen dan auto's. Maar hij
suggereert dat de meeste bestuurders zich veel bewuster zijn van de weg dan
je zou denken. "Als je naast een vrachtwagen zit en omhoog kijkt in de cabine
van een vrachtwagen, is het soms vier of vijf voet hoger dan een normale
auto. De chauffeur van die truck heeft een beter zicht over de bovenkant van
je auto dan wat je van beneden hebt."
Zoals Theo het omschrijft, zijn chauffeurs zich maar al te bewust van hun
verantwoordelijkheid tegenover andere mensen. Als hij bijvoorbeeld een
gevaarlijke last draagt, moet hij ook constante visioenen van catastrofe
dragen. "Wat als er iets met de vrachtwagen gebeurt en ze gaat over, of ik
raak een auto? Je draagt misschien zwavelzuur of iets dergelijks, en het breekt
open en mensen worden verbrand door het zuur. Het is altijd in je gedachten.
Het maakt gewoon deel uit van de menselijke natuur, omdat je de mensen om
je heen wilt beschermen."
MEER PROBLEMEN DAN ALLEEN DE WEG
De weg zelf is de minste van de problemen van een truckie. Theo zegt dat
financiële druk en steeds onredelijkere eisen van grote bedrijven het
bestuurders moeilijker dan ooit maken. "De transportsector is op zich een
beetje een allegaartje. Er is wat profiteur, veel hebzucht binnen de industrie
zelf. Sommige van de grotere bedrijven betalen de hoogste dollar voor vracht
en geven de arme oude subby vrijwel niets."
"Proberen om een eerlijke boterham te verdienen is een van de grootste
dingen voor de meeste jongens die er zijn," zei Theo. Maar zelfs de regels
waaraan bestuurders moeten voldoen, worden steeds moeilijker te beheren.
De gecompliceerde vereisten van moderne werkdagboeken zijn erg moeilijk
voor chauffeurs, van wie velen dyslectisch zijn. "Ik ken geen andere branche
waar je een boete krijgt voor 't maken van een spelfout op een stukje papier."

"Je moet je eigen leven combineren met je werkende leven", legt Theo uit. "En
het gezinsleven lijdt er een beetje onder. Weg zijn van de vrouw en kinderen
maakt het een stuk moeilijker. Het is niet makkelijk. Je probeert een balans te
vinden tussen een zakenman, een vader, een echtgenoot en gewoon een
normaal mens. En het eist zijn tol van veel mensen."
Als ze niet zijn toegewezen aan een reguliere run, gaat een truckie overal waar
de volgende lading wordt gebonden, niet wetende hoe lang het zal duren
voordat ze naar huis worden gebracht. Theo herinnert zich dat hij thuiskwam
en in bed viel na een ongewoon lange afwezigheid. Hij werd de volgende
ochtend wakker toen zijn vrouw zijn veertien maanden oude dochter naar hem
toe bracht.
Maar ze schudde alleen haar hoofd, omdat ze vergeten was wie hij was terwijl
hij weg was. Hij was diepbedroefd.
In de woeste strijd om snelheid, gemak en winst, in de angst van collegachauffeurs, in het isolement en de eenzaamheid van de weg, kunnen truckies
zich gemakkelijk ontmenselijkt en ondergewaardeerd voelen. Theo kent maar
al te goed de pijn en schade die dat kan veroorzaken. "Ons grootste verlangen
is om lief te hebben en geliefd te worden," zei hij. "En dit is waar God in komt.
We weten dat in Johannes 3:16 staat dat Hij Zijn enige zoon gegeven heeft, en
wie in Hem zal geloven, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben."
THEO'S VISIE
Op een ochtend in 1982 werd Theo wakker met een visioen en
eeninstructievan God om een boek te pakken en te gaan schrijven. Wat hij
zag, zegt hij, was de noodzaak om aan truckies te communiceren dat ze nooit
waardeloos zijn en nooit alleen. "Het is belangrijk dat we contact opnemen met
deze jongens, want ze hebben behoeften zoals iedereen, ze hebben emoties
zoals iedereen. Zoals ik al zei, ze willen geliefd worden en liefde in ruil
daarvoor. En ik heb veel jongens huwelijken zien opbreken door eenzaamheid,
etcetera, en gebrek aan liefde. En ze zoeken de liefde op de verkeerde
plekken."

"Wat God me liet zien, was om een verandering teweeg te brengen in de
houding van degenen die betrokken zijn bij de industrie, om hen op een pad
van stabiliteit te zetten, meer dan wat dan ook. Verander hun harthouding, niet
om zo aso te zijn, want veel jongens zijn aso op de weg. Om hen te laten
weten dat er Iemand is die in hun plaats is gestorven, voor hun zonden. Het is
vrij moeilijk om het te beschrijven, maar om gezond verstand terug te brengen
in de industrie. Om een gevoel van waarde te brengen, een gevoel van
welzijn."

Theo heeft nu een eigen bedrijf, waar hij een aantal van de veranderingen
heeft kunnen bewerkstelligen waar hij toen van droomde. Maar hij werkt nog
steeds aan het bereiken van het grootste deel van zijn visie, een mobiele kapel
in elke staat in Australië, ontworpen om God naar bestuurders op de weg te
brengen. "Ga naar truckstops, trek op in parkeervakken, waar dan ook, en hou
gewoon van de jongens en meiden. Laat ze gewoon weten dat er iemand is, als
ze iemand nodig hebben om mee te praten."
"Je haalt er geen bijbel uit en belt ze ermee over de kop, in ieder geval. Je
krijgt gewoon hun vertrouwen en zegt 'hey mate, hoe gaat het met je'. En het
beste wat ik heb gevonden, om bij een truckie te komen, is praten over
familie. Hoe gaat het met je vrouw en kinderen?
Hoe lang ben je al weg? Het zou je verbazen hoe ze zich openstellen."
Als onderdeel van zijn visie werkt Theo met een groep gelijkgestemden aan
een tijdschrift en een audio-editie van de bijbel waar chauffeurs onderweg naar
kunnen luisteren, om op USB-sticks te verspreiden. Hij is ook een Facebookgroep voor christelijke truckies begonnen, waar hij regelmatig berichten plaatst
over zijn vooruitgang en over aanhoudende problemen in de industrie.
Theo verwelkomt alle hulp die je hem kunt bieden en moedigt je aan om via de
groep contact met hem op te nemen als er iets is dat je kunt doen. Maar
terwijl hij aan zijn droom werkt, is het belangrijkste wat we kunnen doen,
truckies bereiken wanneer we ze tegenkomen en ze laten zien hoe
gewaardeerd ze echt zijn. "Je mag met ze praten en het zijn fatsoenlijke
mensen. Ze lijken misschien groot, ruw, taai, maar ze zijn zacht als boter,
vooral als ze over de kinderen beginnen te praten, kan ik je vertellen. "

Er is mij, Alie Hendriksen, gevraagd om een stukje voor de nieuwsbrief te
schrijven. Dit in verband met het verzenden van evangelisatie materiaal en
verschillende gadgets die interessant zijn voor chauffeurs.
In verband met de gezondheidsklachten van Martien heeft de voorzitter van de
Stichting, Ds. Frans Borsje, mij gevraagd, in de zomer van 2020, om de
verzending over te nemen van o.a. de traktaten die in 28 talen zijn gedrukt.
Op het moment dat hij belde met deze vraag liep ik met mijn dochter en
kleindochters in een kringloopwinkel te Hoogezand. Hij vroeg mij of het
gelegen kwam dat hij belde. Ik zei dat het prima was en dat ik aan het
snuffelen was in een tweedehands winkel. Hij vroeg me of ik al een mooie
stellingkast o.i.d. zag staan want dat had met zijn vraag te maken. En die
vraag was of ik het verzendwerk en de opslag van het materiaal voor de
Stichting wilde verzorgen. Eigenlijk had ik meteen zoiets van JA. Maar ik zei
hem dat ik het nog even wilde overleggen met mijn man Jan. Die was er ook
gelijk voor om dit op ons te nemen. Ik ben iemand die graag op de
achtergrond mijn ding doet en zo heb ik de kans om een schakel in het geheel
te zijn van de verspreiding van het Evangelie.
Zo gezegd, zo gedaan. Martien en Nita kwamen in het najaar alle spullen
brengen met hun camper. Daar hoorde ook een laptop bij waar alles opstond
omtrent de verzending wat gebeurd via MyParcel. Eigenlijk vond ik het wel
meevallen qua materiaal maar in diezelfde week zou er nog een partij van 22
dozen worden gebracht door DHL. Sven, de zoon van Martien heeft mij in het
begin veel bijgestaan wat er allemaal bij komt kijken met de bestellingen en
zendingen. Ook waren er van verschillende traktaten nieuwe ontwerpen naar
de drukker gestuurd die op goedkeuring wachtten van Sven. Halverwege
december was dit nog niet gebeurd zodat ik het spul nog niet helemaal
compleet had. Ik appte Sven hierover en hij zei; goed dat je het zegt, dat
moet ik nog doen. Hij heeft dat keurig gedaan en een paar dagen daarna
overleed hij plotseling…
Inmiddels hadden wij een klein kamertje gereed gemaakt voor alle spullen.
Van elke taal een doos traktaten, daarnaast dozen met truckerbijbels,
vaantjes, nummerplaten enz. Vooral rond de feestdagen wordt er veel besteld.
Het werk kent pieken en dalen wat betreft de drukte. Ik heb bewondering voor
Martien en Nita die deze aanvragen cq
bestellingen na hun thuiskomst van een evangelisatiereis moesten verwerken.
Vooral het tellen, bundelen, verpakken en verzendklaar maken kost best wat
tijd. Daarna print ik een adreslabel uit en breng het naar een Post.nl punt.
Daar krijg ik een verzendbewijs en kan het pakketje volgen. Laatst zei iemand
niks ontvangen te hebben maar volgens de track en trace was het wel bezorgd.
Het bleek onopvallend naast de voordeur te zijn gezet.

Er zijn vaste afnemers die regelmatig bestellen maar ook wel eens een ‘losse’
tussendoor. Laatst bestelde iemand een nummerplaat met Joh. 3:16 voor op
zijn fietskar, heel leuk. Als de traktaten beginnen op te raken bestel ik weer
nieuwe. Ik laat ze in de doos zitten en schrijf op de buitenkant om welk land
het gaat. Is de doos leeg dan gebruik ik hem voor het verzenden van een
bestelling.
Ik zou zeggen, neem eens een kijkje in de winkel Producten – Truckplus van
Truckplus!
Groetjes, Alie

Getuige zijn van truckers - Het gesprek sturen
Er zijn twee basismanieren om een gesprek te gebruiken om het heilsplan aan
iemand te presenteren. De eerste is simpelweg om de persoon een vraag te
stellen over zijn spirituele toestand. Een vraag als: "Als je vanavond bent
gestorven, weet je dan zeker dat je naar de hemel zou gaan?", is de meest
directe manier om het gesprek op gang te brengen. Dit is prima onder
bepaalde omstandigheden, zoals het ronduitdelen van traktaten. Voor het
grootste deel is de beste manier echter om al betrokken te zijn bij een gesprek
met de persoon. Je kunt het gesprek geleidelijk aan sturen naar iets waar je
deze vraag of een soortgelijke vraag kunt stellen om de persoon aan het
denken te zetten over zijn spirituele behoefte. Door het onderwerp geleidelijk
op deze manier te benaderen, kun je ook inschatten hoe geïnteresseerd de
persoon zou kunnen zijn om je in staat te stellen het Evangelie aan hem te
presenteren.
Denk terug aan enkele recente gesprekken die je hebt gehad met truckers en
andere mensen. Wat waren de onderwerpen die je besprak. Hoe is het gesprek
begonnen? Hoe kwamen de verschillende onderwerpen die je besprak naar
voren? Probeer nu na te denken over manieren waarop je het gesprek had
kunnen richten op het onderwerp van de spirituele behoefte van de persoon.
Ik geef een voorbeeld. Een van de dingen waar mensen, vooral truckers, over
praten, is hoe het bergafwaarts lijkt te gaan in deze wereld. Problemen lijken
altijd vroeg of laat in een discussie naar voren te komen. Het kan de economie
in het algemeen zijn of de vrachtwagenindustrie in het bijzonder. Soms zal de
persoon met wie je praat enigszins open zijn over een bepaald probleem
waarmee ze worden geconfronteerd, persoonlijk of anderszins. Als je een
goede luisteraar bent geweest, is dit meer geneigd om te gebeuren als ze
voelen dat je geïnteresseerd zou zijn. Dit soort onderwerpen zijn goede
springplanken om het Evangelie en een relatie met Christus te presenteren als
op zijn minst het eerste deel van een oplossing voor hun problemen.

Wereldomstandigheden en persoonlijke situaties
Een van de manieren waarop ik gesprekken heb gestuurd, is toen het
onderwerp van discussie ging over hoe de situatie in de wereld en de
levensomstandigheden verslechterden. Soms zal ik het ermee eens zijn en iets
zeggen als: "Weet je, de Bijbel vertelt over hoe de dingen geleidelijk erger en
erger zullen worden. Het boek Openbaring geeft enkele beschrijvingen van hoe
de dingen in de toekomst zullen uitpakken." Als ze geïnteresseerd lijken, zal ik
ze een korte miniatuurschets geven van enkele van de profetieën in de Bijbel.
Ik ga niet in op een volledige dissertatie of preek over het onderwerp. Ik vertel
ze gewoon genoeg om ze te laten zien dat er een aantal serieuze dingen zijn
die binnenkort zullen plaatsvinden en dat er een manier is om er klaar voor te
zijn. Hier begin ik te weven in het heilsplan. Soms is de persoon geïnteresseerd
en soms niet. Je kunt niet alles hebben. Soms zullen ze Christus dan en daar
aanvaarden. Op andere momenten zul je je realiseren dat het enige tijd zal
duren voordat de Heilige Geest eraan werkt en nog wat meer van Zijn
overtuigende werk doet.
Het gebruik van deze benadering vereist echter dat je iets weet over het
onderwerp dat je gebruikt als springplank om het Evangelie te presenteren. Als
je het onderwerp profetie gaat gebruiken zoals in het bovenstaande voorbeeld,
moet je het onderwerp bestuderen. Het lezen van een paar goede boeken zoals
Lindsey's boek, There's A New World Coming of Tim La Haye's boek, Revelation
Illustrated and Made Plain, zal je helpen genoeg grip te krijgen op profetie om
erover te kunnen praten en het te gebruiken als een manier om een gesprek
naar het heilsplan te sturen.

Stress
Een ander onderwerp waar je het gesprek op kunt sturen, gaat over de stress
die truckers op de weg ervaren. Ze praten graag over hoe gekke vierwielers
rijden of hoe andere factoren in het vrachtwagenleven hen gestrest maken.
Hier is een goede gelegenheid om hen te vertellen hoe u met het probleem
omgaat. Je kunt zeggen dat je je vroeger op dezelfde manier voelde, maar je
hebt een manier gevonden om het probleem van stress te bestrijden. Vertel
hen dat het feit dat je een christen bent een grote hulp is geweest bij het
omgaan met de stress. Geef toe dat je net als zij gestrest raakt, maar je hebt
een methode om ermee om te gaan die voor jou werkt. Hier kun je beginnen
met een discussie over hoe je aan het einde van de dag gaat zitten en
langzaam enkele verzen in de Bijbel leest en erover nadenkt. Vertel hen hoe je
soms de verzen in de Bijbel leest en overdenkt die vertellen hoe God voor je
zorgt, zoals Filippenzen 4: 6,7 en Mattheüs 6: 25-34. Vertel hen dat je deze
beloften uit de Bijbel kunt claimen omdat je een persoonlijke relatie met God
hebt door geloof in Jezus Christus. Vertel ze dat het werkt. Vertel hen dat
iedereen dezelfde toegang tot de beloften kan hebben door simpelweg op
Christus te vertrouwen als hun Verlosser. Op dit punt, als ze geïnteresseerd
zijn, kun je het heilsplan presenteren.
Huwelijksproblemen
Een ander onderwerp dat zich leent voor het presenteren van het heilsplan is
hoe trucking het gezinsleven van een trucker heeft beïnvloed. Langdurig van
huis zijn kan stress veroorzaken in zijn of haar huwelijk. Als je een getrouwde
christelijke trucker bent, kun je zien hoe het feit dat zowel jij als je partner
christenen zijn, je heeft geholpen een sterk huwelijk op te bouwen, ondanks
het feit dat je lange tijd van huis moet zijn. Vertel hoe je soms aan de telefoon
bidt met je vrouw terwijl je weg bent. Vertel hoe het weg zijn van huis nog
leuker maakt om thuis te zijn, omdat jij en je partner elkaar niet als
vanzelfsprekend beschouwen zoals sommige getrouwde stellen doen. Vertel
hoe christen zijn je partner vertrouwen geeft in je trouw aan haar terwijl je
onderweg bent, omdat je zowel toegewijd bent aan Christus als toegewijd aan
het leven volgens de Bijbel en je partner weet het. Vertel hen hoe het feit dat
je christen bent je heeft geholpen om nog meer van je partner te houden en je
daarom helpt trouw aan hen te blijven terwijl je onderweg bent. Vertel hen
hoe, als je thuis bent, jij en je partner naar de kerk gaan en hoe dat je
huwelijk nog sterker maakt. Dit soort getuigenis is een uitstekende manier om
het Evangelie te presenteren aan iemand die mogelijk huwelijksproblemen
heeft omdat hij veel onderweg is.

Eenzaamheid
Een ander onderwerp dat je kunt gebruiken is het probleem van eenzaamheid
op de weg. Dit is meestal een probleem voor alle truckers op sommige
momenten, maar vooral voor alleenstaande truckers die gescheiden, weduwe
of nooit getrouwd zijn. Dit is waarschijnlijk een van de krachtigste
onderwerpen die je kunt gebruiken om getuige te zijn van truckers als je ze
antwoorden kunt geven waarvan ze echt geloven dat ze zullen werken. Een
van de belangrijkste oorzaken van gevoelens van eenzaamheid is, geloof het of
niet, een gevoel van zinloosheid. Als een persoon geen gevoel van richting of
doel voor zijn leven heeft, kunnen eenzame tijden een moeilijk probleem zijn
om mee om te gaan. Als een persoon een goed, solide gevoel van doel voor
zijn leven heeft, kan het doorkomen van periodes van alleen voelen worden
omzeild en zelfs voor een groot deel worden geëlimineerd. God maakte van de
mens een sociaal schepsel.

Hij maakte de mens om menselijk gezelschap nodig te hebben. In het
allereerste hoofdstuk van de Bijbel zei God dat het niet goed is voor de mens
om alleen te zijn. Eenzaamheid is echter iets dat een persoon kan voelen, zelfs
als ze in de buurt van andere mensen zijn. Een persoon kan zich zelfs eenzaam
voelen binnen het huwelijk als er geen verstandhouding of gemeenschap is
met zijn partner. Er zijn echter soms wanneer eenzaamheid te wijten is aan
het feit dat een persoon geen algemeen gevoel van doel voor zijn leven heeft.
Dit is een van de manieren waarop christen zijn kan helpen. Het christendom is
de enige manier om die door God gevormde leegte op te vullen die mensen in
hun leven voelen. Om dit onderwerp te gebruiken als een middel om het
Evangelie te presenteren, leg de persoon uit dat christen worden de enige
manier is om die leegte in zijn leven te vervullen.
Om te beginnen is die leegte die ze voelen een geestelijke leegte die alleen
Christus kan vullen. Maar ze zullen die volheid pas kunnen ervaren als ze
Christus als Verlosser vertrouwen. Het christendom vult die leegte ook door
een persoon de betekenis van het leven te geven die God voor ons bedoeld
heeft. Voor de christen is dit leven slechts een voorbereiding op het
hiernamaals. Wanneer we in de hemel aankomen, zullen we niet alleen maar
op wolken zitten te spelen op een harp. We zullen werk te doen hebben en
verantwoordelijkheden, ook al zullen we het niet zien als werk daarboven. We
zullen in een staat van rust zijn, zelfs terwijl we de plichten uitvoeren die we in
de Hemel zullen hebben. Met andere woorden, ons werk zal ook ons plezier
zijn.

In dit leven werkt God aan het ontwikkelen van ons karakter voor het werk dat
Hij voor ons in de Hemel heeft. Dit wetende zou de christen een gevoel van
doel
moeten geven, wetende dat ons leven hier beneden bedoeld is om ons voor te
bereiden op de Hemel. Als ik me klaarmaak om op vakantie te gaan, bereid ik
me erop voor met een gelukkige verwachting om dingen klaar te maken om te
gaan. Dit leven zou een soortgelijke ervaring voor de christen moeten zijn. Ook
al hebben we beproevingen hier op aarde, de dingen die God ons hier op aarde
heeft gegeven om ons voor te bereiden op onze toekomstige rol in de Hemel.
Efeziërs 2:10 vertelt ons dat God ons geschapen heeft om goede werken te
doen. Dit omvat zowel het werk hier op aarde als het werk dat we in de Hemel
zullen doen. Het is alleen als we die werken doen dat we een gevoel van doel
en tevredenheid hebben.
Dit uitleggen aan een persoon die met eenzaamheid wordt geconfronteerd, kan
die persoon hoop geven en hen openstellen om het heilsplan aan hen te
presenteren. Door uit te leggen dat christen worden hen het doel zal geven dat
God bedoelde, zullen ze in staat zijn om effectiever om te gaan met hun
probleem van eenzaamheid. Maar de waarheid van dit feit kan alleen worden
gezien als die persoon christen wordt. Dit onderwerp is dus een andere manier
om het gesprek te sturen tot het punt waarop je ze kunt vertellen hoe ze
kunnen worden opgeslagen.
Als u uw eerdere gesprekken met truckers en anderen bekijkt en uw
toekomstige gesprekken evalueert, kunt u andere onderwerpen zien die u kunt
gebruiken om het gesprek in een richting te sturen waar u tegen mensen kunt
getuigen. Een belangrijke noodzaak is om God te vragen om je manieren te
laten zien waarop je dit kunt doen.

Openluchtdienst voor truckers en bikers in Emmeloord
Op de parkeerplaats van ROC Friese Poort in Emmeloord was afgelopen zondag
een openluchtdienst voor truckers en bikers. De Trucker Church, TruckPlus,
twee motorclubs en de twee Emmeloordse Baptistenkerken werkten eraan
mee.
Thema van de dienst is Nooit meer alleen onderweg. Voorganger was
Hendrik Jan Vermeulen.

Onder een regenachtige hemel stond zondag op een parkeerterrein in
Emmeloord een open vrachtwagen, gevuld met een band en een voorganger,
aanschouwd door gelovige bikers en truckers. Ze zijn nooit meer alleen
onderweg. https://youtu.be/JVMRvVBZgLA
Met grote glimlach en open armen loopt Hendrik Jan Vermeulen de bikers en
truckers tegemoet in de ontvangsthal, waar ze wat beschutting zoeken tegen
de regen. ,,Maar ze komen gewoon”, zegt de voorganger. ,,Dat is nou
broederschap. En van zo’n divers pluimage, prachtig.”
Vermeulen neemt vooraf met twee anderen plaats in de zondagschool op de
eerste verdieping. Daniël Kroezen is betrokken bij TruckPlus, Evert Martens bij
de Christian Motorcyclists Association (CMA). ,,Maar je ziet vaak dat truckers
ook bikers zijn, of andersom”, zal zowel Kroezen, Martens als Vermeulen
zeggen.

Verder werkten TruckerChurch, Holy Riders MC Germany en de twee
Emmeloordse Baptistenkerken - De Fontein en de Regenboog - mee. Bij een
collecte werd geld ingezameld voor verspreiding van bijbels door Europa en
voor een vrachtwagen (‘Rollin’ for the King of kings’) die al meerdere keren
met hulpgoederen naar Oekraïne reed.

Hart en nieren
De voorganger vertelt over de geschiedenis van deze dienst - dit is de tweede
keer. Op camping Beloofde Land op de Veluwe, waar hij in de zomer pastoraal
werker is, ontmoette hij De Regenboog. ,,Zij vroegen mij eens voor te gaan in
Emmeloord. Ik ben motorrijder in hart en nieren en stelde voor: waarom
maken we er geen bikerdienst van?”
Het was een mooie dag met een goede opkomst aan bikers, herinnert
Vermeulen zich. Maar nog zonder truckers: ,,Dus we zijn heel blij dat wij er nu
ook bij zijn”, vertelt Kroezen van TruckPlus. Martens van CMA vertelt dat ze
vorig jaar al wel uitgenodigd waren, maar nu ook inhoudelijk meewerken.
,,Iemand van ons doet een getuigenis, die gaat tijdens de dienst vertellen over
zijn geloof.”

Christenen op pad
Kroezen: ,,Wat ons bindt, is dat we allemaal christenen op pad zijn. Met onze
organisatie evangeliseren we langs de parkeerplaatsen in Nederland en ver
daarbuiten: we spreken met chauffeurs uit Tsjechië, Polen, overal.” De
verbinding is duidelijk zichtbaar - de drie heren knikken, mompelen

instemmend, vullen elkaar aan, vinden elkaar in de passie voor het geloof.
Martens: ,,Je herkent elkaar.” Kroesen: ,,Ook al ken je elkaar niet.”
Martens: ,,Wij als CMA houden van motorrijden, maar Jezus is het belangrijkst.
Wij proberen een relatie op te bouwen met andere motorclubs, situaties tot
stand te brengen waarin we over het geloof kunnen vertellen. Als we op pad
zijn, drinken we geen alcohol. We willen dienstbaar zijn, helpen als het nodig
is. Dan wil je nuchter zijn.”
Vermeulen zette zelf na een bijzondere gebeurtenis het geloof op één, waarbij
een moment waarop hij zijn ouders om vergiffenis vroeg centraal stond.
Martens haakt in: ,,Dat is zo mooi, dat is de kern van ons geloof.”
Vermeulen: ,,We komen als truckers en bikers bijeen om elkaar te
bemoedigen.”

Vrijheid
Het thema van de dienst is ‘Nooit meer alleen onderweg’. Kroezen zal in zijn
getuigenis vertellen hoe twee gelovige vrachtwagenchauffeurs elkaar bellen als
ze ’s avonds laat onderweg moeten overnachten. ,,Dan is Jezus erbij, kan ik u
zeggen.”
Vermeulen: ,,In de truck of op de motor ben je vrij.” Martens: ,,En er komt een
andere vrijheid bij.” Hij vertelt over het logo van de CMA, waar Riding for the
Son op staat. ,,Zoon, dus, niet zon, ook al scheelt het maar één letter.” Dan
lopen de drie richting de dienst. Toeval of niet, de druppels blijven vallen, maar
het regent ook zonnestralen.
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