Walter Koorneef (36) woont met zijn vrouw Dafna en hun
twee kinderen in Alblasserdam. Drie jaar geleden kwam hij
in contact met Stichting Naar House. Stichting Naar House is
een landelijke interkerkelijke evangelisatie stichting die werkzaam is bij house evenementen, in uitgaansgebieden en winkelcentra om het evangelie van redding door Jezus Christus te
verkondigen.
Door: Anja Helmink, (bron de Vonk)
ALBLASSERDAM - Walter vertelt er in dit interview graag
meer over. “Ik werd gebeld
door mijn zwager. Hij had via
de taakgroep leider van het
plaatselijke Naar House team
gehoord dat er te weinig
mensen waren voor een actie.
Hij vroeg: “Heb je tijd en zin?
Dat had Walter en zo ging hij
die nacht mee. “Sindsdien
heb ik bijna geen actie meer
gemist. Ik wist meteen dat ik
dit moest doen. Er is veel duisternis. Iemand moet de andere kant laten zien. Ik heb mijn
vrachtwagenrijbewijs omdat
ik chauffeur geweest ben. Dat
is handig want zodoende kan
ik de bus naar de feesten rij-
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den. Wij staan meestal bij de
Maassilo of Rotterdam Ahoy.
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Een gemiddeld feest duurt van
23.00 tot 7.00 uur. We draaien
de nacht met twee taakgroe- delen.” Soms met woorden,
pen. De ene taakgroep begint soms door heel simpel een
om 23.00 uur en de andere bak koffie aan te bieden.
lost hen om 3.00 uur af.

“We staan niet bij

Ik vind het leuk om jonge een feest om te zeggen:
mensen tegen te komen en
te ontdekken waar ze naar op ‘Wat zijn jullie verkeerd
bezig.’ We willen
zoek zijn. Ik wil hen graag vertellen over Jezus. Hoe je Hem
de liefde van Jezus
toe kunt laten in je leven en
uitdelen.”
wat een vrede je krijgt als je
dat doet.” “We staan niet bij
een feest om te zeggen: “Wat “We krijgen vaak ‘nee’ te hozijn jullie verkeerd bezig.” We ren als we mensen aansprewillen de liefde van Jezus uit- ken maar er gebeuren ook
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bijzondere dingen. Ik geloof
dat God met ons is. De Heilige Geest attendeert ons op
dingen. Ik kwam een keer
iemand tegen die begon zelf
met: “Ik weet dat ik niet helemaal goed bezig ben. Ik wilde
los gaan, even uit de sleur.” Ik
heb hem verteld: “God regelt
dit: je wordt stil gezet en je
krijgt een keus: Naar dit feest
of terug naar je vrouw.
Voorin de bus, in de gebedsruimte, bidden twee teamleden doorlopend voor de
mensen en de evangelisten.
Minimaal twee mensen staan
bij de bus en anderen lopen
een rondje en spreken mensen aan en/of delen evangelisatiemateriaal uit. Na een
actie mailen we een gebeds-

Evangelist Walter Koorneef: “Er is veel duisternis.
Iemand moet de andere kant laten zien.”
brief rond met de namen en
het verhaal van de mensen
die we ontmoet hebben en
blijven we een tijdje voor hen
bidden. Mensen kunnen altijd

contact met ons opnemen.”
Zie voor meer informatie over
de stichting ook onze website
www.naarhouse.nl

Erg graag wilde ik deze mensen vertellen over de Here
Jezus die deze plek kan opvullen en wat een rust dit je
geeft. Omdat ik in Zoetermeer woon, daar ben opgegroeid, en ik echt een passie
heb voor deze stad, heb ik besloten mij te richten op acties
in Zoetermeer. De eerste keer
dat ik mee ging was dus ook
naar een Naar House actie bij
de Silverdome. Van tevoren
vond ik het spannend; ik had
weleens voor een bijbaantje
tijdens m’n studie mensen
moeten aanspreken op straat
We staan bij een Houseparty’s maar ook bij
en dat vond ik erg lastig! Ik
diverse winkelcentra.
had toen bijvoorbeeld het gevoel dat ik mensen lastigviel
Tien jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik met een organi- en dat ze mij persoonlijk afsatie mee zou gaan die tijdens houseparty’s evangeliseert. In wezen als zij niet positief re2011 ben ik tot actief geloof gekomen en ben ik bekeerd. Het ageerden.
uitgaansleventje kende ik zelf, van voor die tijd, door en door.
Via Arjan en Jessica, die ik ken uit de kerk, hoorde ik van hun Ik moest daardoor een dremwerk bij Naar House. Hun verhalen maakten mij nieuwsgierig pel over, maar ervaarde ook
en bovendien wist ik als geen ander hoe het stappen een uit- sterk dat de Heer mij vroeg
vlucht kan zijn en dat ook de mensen daar rondlopen met een om dit te doen. Tijdens de
eerste actie, inmiddels ruim
lege plek in hun hart.
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een jaar geleden, merkte ik
heel duidelijk de bescherming en leidende hand van
God op allerlei gebieden;
nare opmerkingen deden me
niks en ik ervaarde (steeds
meer) vrijmoedigheid en zelfs
leiding in op welke mensen
we moesten af stappen. Dit
leidde tot bijzondere gesprekken. Ik had een maatje toegewezen gekregen die mij een
beetje in het diepe gooide
maar ook insprong in de gesprekken wanneer nodig. Verder was de sfeer in het team
erg prettig, ik ervaarde echt
een eenheid in Christus.
Ik merk dat elke Housepartyactie steeds weer bijzonder is
ondanks dat de mensen eigenlijk komen om “van God
los te gaan”. De invloeden
bij de Houseparty’s zijn merkbaar duister en toch zijn er
aardig wat mensen die met
je in gesprek willen gaan en/
of meer willen weten over
het geloof. Zo hebben we
bijvoorbeeld een keer een
avond gehad waarop we met
3 verschillende hardcore dj’s
goede gesprekken hadden
over het geloof.
Op zo’n avond kun je ook
gewoon Zijn liefde laten zien
door hulp te bieden. Je ziet
zoveel nood! Een keer hebben we een dronken man
een groot deel van de nacht
onderdak geboden in de bus.
We zagen dat hij het feest uitgegooid werd op een ruwe
en onwaardige manier, tijdens een winterse regenbui.
Hij droeg alleen een T-shirt,
want zijn jas, telefoon en
spullen was hij binnen kwijt
geraakt. Hij werd uitgescholden door de mensen bij de
ingang en was zo dronken
dat hij steeds op de grond
viel. We hebben hem toen

meegenomen naar de bus,
waar hij kon opwarmen. We
zagen hem steeds nuchterder worden en hebben met
hem kunnen spreken over de
Here Jezus. Uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat
hij opgehaald werd en veilig
thuis is gekomen. Wie weet
wat er anders met hem was
gebeurd. Hij vroeg letterlijk:
“Wat voor een mens doet
zoiets? Wie volgen jullie?” en
wij konden antwoorden: “Wij
volgen de Here Jezus”.
Na een aantal Houseparty’s
heb ik ook de winkelcentrumacties in Zoetermeer een paar
keer meegemaakt. De bus
staat op een geweldige plek
aan het begin van het centrum. Het is anders dan bij de
Houseparty’s, maar ook hier
zijn er mensen die niks van je
willen weten en anderen die
geïnteresseerd zijn om meer
van de Heer te horen. Laatst
gingen wij op een bankje zitten in het centrum en hebben we gebeden dat de Heer
iemand naast ons op het
bankje zou plaatsen die we
over Hem konden vertellen. Na 2 minuten
werd ik ongeduldig, maar m’n maa
tje had het idee
dat we even geduld
moesten hebben. Nog geen
minuut later
kwam er een
jongen naast
ons zitten.
Hij was aan
het wachten
op familieleden die in
een winkel
waren.
Er
volgde een
gesprek en hij
vertelde dat
hij niet gelo3

vig is maar al 3 keer eerder
een lang gesprek had gehad
bij de bus van Naar House. Hij
was met verschillende Christenen in aanraking gekomen
en had zich ook in meerdere
geloven verdiept maar uiteindelijk het idee dat het geloof
misschien niet voor hem was.
We hebben hem verteld hoe
bijzonder deze ontmoeting
gelopen was en ik heb mijn
getuigenis aan hem mogen
vertellen. We mochten uiteindelijk voor hem bidden,
dat God zich aan hem zou
openbaren want… als God
dan toch bestond wilde hij
het wel weten. Precies toen
het gebed klaar was, kwam
zijn familie de winkel uit. Dat
is toch geen toeval?!
Het is enorm bijzonder om
God zo aan het werk te zien.
Hij is groot, machtig en goed.
Hij is liefde!
Groetjes,
Jane Duinisveld

ons mensen aan gaan. De teleurstelling van de Coolsingel
is omgezet in een zegen van
een veel mooiere evangelisatieplek!
Probleem/uitdaging:
Nu zijn we dus actief op de
donderdagavond 1 keer per
2 weken voor de Markthal
in Rotterdam. En het voelt
werkelijk waar als een zegen, citaat uit onze groepsWhatsApp:

De teleurstelling van de Coolsingel is omgezet in een zegen
van een veel mooiere evangelisatie plek: bij De Markthal!

Evangelisatie in Rotterdam …
Begin dit jaar werden we met
enkele verassingen geconfronteerd rondom de evangelisatieacties op de Coolsingel
in Rotterdam. Onze vergunning werd niet meer verlengd. Ten eerste omdat we
geen jaarvergunningen meer
konden aanvragen, alleen per
maand. Dit brengt natuurlijk onnodig extra werk voor
de planners met zich mee.
Ten tweede omdat we niet
meer op de Coolsingel mogen evangeliseren vanwege
komende verbouwingen in
de omgeving. Een plek die
inmiddels als heel erg vertrouwd aanvoelde en waar
vind je dan zo snel een plek
waar je dan wel verder kunt.
Een teleurstelling dus en een
punt van gebed.
Maar God voorziet:
In onze zoektocht naar plekken vonden we 3 potentiële
plekken die allemaal afvielen.
De eerste omdat we die zelf
niet geschikt achtten. De

tweede omdat de bus echt
niet in de buurt van het Centraal Station kon komen te
staan en de derde omdat de
Markthal door de gemeente
niet werd goedgekeurd.
Verassing = knipoog van God:
Twee dagen later werden
we echter verrast. Of, zoals
wij het ervaarden, een knipoog van God. Vanuit de gemeente Rotterdam zelf kwam
het initiatief over de plek bij
de Markthal met de mededeling dat ze er best welwillend tegenover stonden om
ons daar te ontvangen, alleen
niet op de plek en tijd die wij
hadden aangevraagd maar
50 meter verderop en op een
andere avond.
Uiteindelijk is de Markthal
een top locatie! Echt druk
en toeristisch dus een prima
plek om relaxte mensen rustig aan te kunnen spreken en
even stil te laten staan bij de
meest wezenlijke zaken die
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“Gisterenavond was een hele
mooie avond. Ik ben blij en
dankbaar met de nieuwe plek
die we hebben gekregen. Eerlijk
gezegd voelt het zelfs als een
zegen en een hele stap vooruit.
Het was zó druk en mensen in
dit gebied zijn letterlijk relaxed
aan het rondwandelen, rondkijken en hebben dus alle tijd.”
Romeinen 8:28 Wij weten nu,
dat [God] alle dingen doet
medewerken ten goede voor
hen, die God liefhebben, die
volgens Zijn voornemen geroepenen zijn.
Er is echter een nieuwe uitdaging! De oogst is hier zó
groot dat we met onze groep
daadwerkelijk kunnen concluderen dat er te weinig arbeiders zijn! Heb jij op donderdagavond weleens tijd om
ons te helpen van 19.30u21.30u? Kom langs, bid in
de bus, ontvang de gasten,
schenk koffie en thee of loop
mee met ervaren evangelisten. We hebben écht je hulp
en ondersteuning nodig op
deze nieuwe locatie. Zo’n
mooi geschenk van God daar
moeten we met z’n allen handen en voeten aan willen geven. Kom en geniet ook net
als wij als Gods Geest hier in
Rotterdam aan het werk is
door ons heen.

Connection bussen. De achterkant zal dezelfde afdruk
hebben.
Er is weer veel werk verricht door vrijwilligers, de kleine bus heeft
eindelijk een kenteken en is dus goedgekeurd voor de Nederlandse wegen want het betreft een bus met het stuur rechts. De stoelen zijn erin gezet door de gebroeders Verkaik, de betimmering is
door Stefan den Hartog gedaan. Hierbij onze grote dank!
Tijdens het schrijven van dit
artikel zijn we nog op zoek
naar een goede schilder die
het houtwerk een likje verf wil
geven en is Ronald Kranenborg weer bereid om onze
bus te wrappen in de traditi-

Hiermee zijn aardige kosten
gemoeid, deze bus zal hoofdzakelijk gebruikt worden bij
winkelcentra.

Wilt u mee bidden of denkt
onele uitstraling. Kraanvoor- u een donatie te geven, kunt
zieningen, verlichting en ag- u contact met ons opnemen.
gregaat zijn nog nodig.
Hierbij een foto om een in- Telefonisch 0852738077
druk te krijgen hoe groot de of mail ons op
bus is ten opzichte van de info@naarhouse.nl

Schilder
gezocht!
De achterkant zal dezelfde afdruk krijgen.

We staan met de bus
tijdens ‘Opwekking’
(Pinksterconferentie,
van 2 t/m 5 juni 2017)
in Biddinghuizen!
namens alle medewerkers
en het bestuur van

Ons thema is;
“Heb jij LEV
om op straat het
evangelie
te brengen?”
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Nieuwe toerustingsavond voor evangelisatie!
De hervormde gemeente in Ridderkerk had 21 maart 2017 de
primeur. In nauw overleg met de evangelisatiecommissie van
de gemeente hebben we een avond ontwikkeld waarin we, in
dit geval met gemeenteleden, samen stilstaan bij de vraag:
“Hoe vertel ik het mijn buurman?”.
Na een korte introductie over
Naar House gingen we gelijk
de diepte in. Met vragen als:
Hoe heeft God jou gemaakt?
Laat vooral dat leidend zijn
aan de wijze waarop je evangeliseert. Hoe werkt communicatie en dan in het bijzonder met het evangelie naar de
hedendaagse mens? En wat
moet je dus doen om zoveel
mogelijk
filters/blokkades
weg te halen zodat de boodschap overkomt en aansluit
op de beleving van de ander?
Het tweede deel van de avond
bestaat uit praktijkoefening.
Daarvoor gebruiken we een
30-tal vragen die we in de
praktijk op straat regelmatig
krijgen als we evangeliseren.
Bij de vragen zijn ook profielen

van mensen opgesteld zodat
er in een rollenspel in een kleine groep met elkaar geoefend
kan worden om evangelisatiegesprekken te voeren. Het
doel is om door middel van
vragen stellen te ontdekken
waar de ander staat en hem
of haar in denken of doen in
beweging krijgen richting
het kruis van Jezus Christus.
Immers God was het namelijk Die in Christus de wereld
met Zichzelf verzoende en de
mensen hun overtredingen
niet toerekende; en Hij heeft
het woord van de verzoening
in ons gelegd. Lukt het jou om
af te sluiten met een vraag of
opmerking die de ander positief prikkelt om over het meest
wezenlijke wat ons mensen
aangaat na te denken?
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Evangeliseren leren
in één avond?
Een levensstijl ontwikkel je
niet in één avond. Maar in
één avond kun je wel een
nog onontdekte gave in jezelf
ontdekken. De avonden zijn
daarom bij uitstek geschikt
om eens een soort van ‘snuffelstage’ te doen zodat je iets
meekrijgt over evangelisatie.
We oefenen ook echt met elkaar evangelisatiegesprekken
aan de hand van praktijkvragen en profielen van personen. En als er dan onder de
aanwezigen mensen zijn die
dit écht leuk vinden dan nodigen wij hen van harte uit
om eens deel te nemen aan
één van de volledige cursussen ‘creatieve evangelisatie’
van ca. 6 avonden en een
praktijkdag. En dan nog…
evangelisatie is en blijft een
levensstijl.
Is het ook iets voor in
jouw kerk? Neem contact
op met info@naarhouse.nl
voor meer informatie.

zo verwonderd dat er iemand
was die naar hem luisterde
dat hij spontaan tot geloof
kwam. De reden: hij vond
een open oor bij Jezus. Zo
kunnen wij als team veel getuigen over wat Jezus doet in
Altena. Ook de aanwas van
evangelisten uit andere gemeentes en kerken groeit.

‘De Heer legde het in mijn hart om terug te keren naar
het land van Heusden en Altena.’

Nieuwe locatie ...
Na drie jaar in Dordrecht geëvangeliseerd te hebben legde de
Heer het in mijn hart om terug te keren naar het land van Heusden en Altena. Hij legde Johannes 15:26-27 zo in mijn hart dat
ik zag wat in Altena een tekort was. We hebben hierover met
elkaar gesproken en gebeden. Links en rechts kwamen er bevestigingen dat het goed was als we daar zouden beginnen.
In september zijn we van
start gegaan in Wijk en Aalburg. We staan midden in het
winkelcentrum op een mooi
plein. De resultaten zijn overweldigend. Al gauw ontdekten we dat de Heilige Geest
ons vooruit gegaan was. Hij
was onze wegbereider. We
delen de liefde van Jezus en
zo spraken we een man die
al jaren niks meer aan het
geloof gedaan heeft. Na een
mooi gesprek en gebed gaat
deze man weer naar de kerk
en heeft spijt betuigd dat hij
niet op Jezus vertrouwd had.
Ook een echtpaar dat niet wist
of ze behouden waren. Na
een mooi gesprek en een les
vanuit Gods Woord kwam dit

echtpaar tot belijdenis van behoudt. Ook jongeren worden
geraakt door de boodschap
van Jezus. Sommige gaan nu
naar de Alpha cursus en ouderen naar jeugdgroepen.

Al gauw ontdekten
we dat de Heilige Geest
ons vooruit gegaan was.
Hij was onze
wegbereider.
Bij sommige echtparen zijn
we thuis geweest om hun
uitleg te geven over wat Jezus voor hen gedaan heeft
en wat de vreugde van het
geloof betekent. We hadden
een gesprek met iemand die
nergens in geloofde. Hij was
7

Sommige gaan ook al mee
en zien in dat ze iets vergeten
zijn. Namelijk het zendingsbevel van Jezus. Als ik bij de Vader ben, zal ik jullie de Geest
van de waarheid zenden die
van de Vader uitgaat. Hij zal
komen om jullie bij te staan
en om mijn getuige te zijn.
Ook jullie zijn mijn getuigen,
omdat jullie vanaf het eerste
begin bij me zijn geweest. Ik
heb jullie dit verteld, omdat
ik wil voorkomen dat jullie je
geloof verliezen.
Dit is gaan leven in ons team
en we bidden dat er velen gehoor aan geven en Jezus handen en voeten gaan geven in
deze moeilijke tijden.
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Bestuur:

• J.E. Sittrop (John),
Nieuwerkerk a/d IJssel
• F.H. Mostert (Frits),
Nieuwerkerk a/d IJssel
• C.J. Dierx (Cees), Ede
• W.J.H. Steenbergen
(Wilco), Lopik

Dagelijkse coördinatie:
J.E. Sittrop (John),
Nieuwerkerk a/d IJssel

Correspondentieen bezoekadres:
De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook
wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van
(house)muziek en de (house)muziekscène.

Deze doelstellingen probeert de stichting
te realiseren door:

• Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van
Naar House.
• Het houden van evangelisatieacties bij (house)evenementen,
kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
• Het voorlichten over (house)muziek en de scène door het
verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding
van (DVD)materiaal.
• Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van
de acties en de voorlichting.
Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal
onder meer werkzaam gebeds-, evangelisatie- presentatieen nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty’s actief.
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De Vijf Boeken 12a
2911 BL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 085-2738077

Bank (IBAN):

NL50 INGB 0007 2328 95

Internet:

www.naarhouse.nl

E mail:

info@naarhouse.nl

K.v.K.:

Nr. 41134370 (Rotterdam)

Naar House is door de Belastingsdienst erkend
als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar.
Deze nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.
© Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House

