In deze rubriek willen we u graag iets laten lezen van
Gods krachtige hand die we in ons werk mogen ervaren.
Mensen geven in deze rubriek hun getuigenis van hun
betrokkenheid bij het werk van Naar House of van het
geloof komen door de liefde van God. Dit keer:

John Bronkhorst:
No escape? Er is een weg en dat is Jezus!
Eén van de evangelisten uit
werkgroep Veenendaal is
John Bronkhorst (45). Als
kind besefte hij al dat God
moest bestaan. “Ik groeide
op in Utrecht Hoograven in
een Nederlands hervormd
gezin, maar mijn jeugd was
alles behalve leuk. Mijn moeder kreeg medicijnen voorgeschreven die een negatief effect op haar lichaam hadden,
waardoor ze manisch depressief werd. Ze kwam in een
inrichting terecht en toen ze
het niet meer zag zitten, stapte ze uit het leven. Een vrouw
die eigenlijk kerngezond was
en in de bloei van haar leven
(ze is 34 jaar geworden)…

Mijn vader had nooit tegen
mij gezegd dat hij van me
hield. Hij was 36 toen mijn
moeder overleed en hij voor
vier kinderen moest zorgen.
Hij zag het niet meer zitten en
ontliep ons vaak. Door deze
traumatisch ervaringen heb
ik God gedag gezegd. Ik was
altijd aan het sporten: voetbal, vechtsporten, hardlopen,
fietsen, rennen, fitness. Zo
probeerde ik tevergeefs mijn
verdriet te vergeten, het was
mijn uitlaatklep. Op mijn 16e
ging ik heavy metal luisteren, onder andere van Iron
Maiden. Het klinkt gek, maar
daar probeerde ik een bepaalde vrede in te zoeken. Achter-
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af gezien was dit mijn eerste
contact met de wereld van de
duisternis en nu zie ik wat de
duivel in mijn onderbewustzijn zaaide. Rond mijn 18e
kreeg ik een gesigneerde CD
van Acid Citi Frits. Die draaide ik grijs. Later ging ik naar
discotheken waar soortgelijke
muziek gedraaid werd en begon ik met drinken. Drugs
kon ik niet hebben. In Utrecht
was er een ondergrondse discotheek, waar heel heftige
muziek werd gedraaid, veel
drugs gebruik en stroboscopen. Ik ging ook naar illegale
party’s. Eigenlijk voelde ik me
niet prettig, maar je komt in
een bepaald ritme, in een
flow waardoor je door blijft
gaan, tot het bittere eind.
Ik ging uit van donderdagavond tot vrijdagmorgen,
door naar het werk en dan
weer uit tot zondag morgen.
Al met al bijna 72 uur wakker
met hooguit 3 uur slaap. Eigenlijk wilde ik stoppen met
deze wereld, maar toch bleef
ik doorgaan. Er was een duistere kant die me aantrok en
ergens wist ik dat het niet
goed was. Maar het verbrak
een stukje eenzaamheid en
dat voelde zo lekker. Eigenlijk
opende ik zonder dat ik het in
de gaten had mijn hart voor
de duivel.
Ik ging steeds vaker naar
grote mellow-en housefeesten in Utrecht, Rotterdam
en Amsterdam. Dat was mijn
wereld en ik had overal schijt
aan. Vanwege de stijl van de
muziek werd ik erg agressief. Toen ik 21 was zette een
jongen me op een van die
feesten in een groep onder
druk. Als ik in één keer een
longdrinkglas leeg zou drinken, was een van de meisjes
voor mij. Ik had al heel veel
gedronken en ging er op in.

Na dat glas was ik helemaal
out, omdat ze er drugs in
hadden gedaan. Ze gooiden
me toen in een kast, waar
ik haast in mijn kots stikte.
Ik raakte in een coma waar
ik twee dagen in bleef. Een
vriend van me haalde me
uit de kast en nam me mee
naar zijn huis waar ik mocht
slapen. Het hele gebeuren
heeft me enorm stilgezet.
Vanwege mijn wilde levensstijl en omdat ik altijd op de
grens leefde, kreeg ik op mijn
27e een zwaar motorongeluk
waarbij ik met 180 km per
uur onderuit ging. Het was
zo’n wonder dat ik nog leefde. Ik heb 9 maanden in een
rolstoel gezeten en moest
opnieuw leren lopen, waarbij
ik uiteindelijk twee jaar heb
moeten revalideren. Ik ben
toen gaan nadenken over het
leven en besefte me dat ik er
bijna niet meer was geweest.
Toch moest ik nog verder in
de ellende raken voordat ik
tot het besef zou komen dat
ik Jezus nodig had. Ik bleef
pijn in mijn been houden. Ik
was verliefd geraakt op een
meisje, waarvan de vader wel
iemand kende die mij kon genezen. Deze ‘genezer’ bleek
echter een helderziende satanist te zijn en omdat ik open
stond voor duisternis raakte
ik verzeild in het satanisme.
Zo ver, dat ik mensen moest
gaan vervloeken op kerkhoven. Als ik dat niet deed zou
ik zelf een groot probleem
hebben. Ik zat daar zo in vast
dat ik geloofde dat ik er niet
meer uit zou komen.
De pijn in mijn been werd erger en ik kreeg er enorm veel
pijn in mijn ziel bij. Geestelijk
ging het heel beroerd. Ik was
heel agressief en was moeilijk in de omgang. Ik hoorde
stemmen in mijn hoofd en
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er kwamen demonen in mijn
kamer. Ik kreeg doodsangsten
en wilde een einde aan mijn
leven maken. Op een nacht
hoorde ik een andere stem.
Dat was de stem van God. ‘Je
moet naar je tante toe op de
camping.’ Ik dacht: die ligt
te slapen, maar ik ging toch.
Ik vertelde dat ik een einde
aan mijn leven wilde maken
en het niet meer zag zitten.
Ze zei: ‘Jezus houd van je.’
Dit maakte me rustig. Ik begreep het niet. Zelfs van mijn
ouders had ik nooit liefde
ontvangen. Tegen alle stemmen in, kon ik niet meer om
die woorden heen. Toen zij
me over God vertelde kwam
er een liedje in me op van de
zondagsschool: “Toen ik in de
put zat trok Hij mij er uit.” Ik
werd nog rustiger. Maar begreep niet hoe Hij nu van me
kon houden. Ik had er zo’n
zooitje van gemaakt.

Ze zei: ‘Jezus houd
van je.’ Dit maakte me
rustig. Ik begreep
het niet. Zelfs van mijn
ouders had ik nooit
liefde ontvangen.
Toen brak er iets in mij. Ik
wist niet dat dit kon. Ik voelde warmte, liefde en acceptatie, het stroomde helemaal
door mij heen. Dit kende ik
helemaal niet. Ik had nooit
liefde gekregen en kon ook
geen liefde geven. Maar nu
kwam ik in aanraking met de
liefde van God! Nu wil ik me
onderscheiden van de rest
de wereld, maar dan wel als
ambassadeur van Jezus! Ik
heb toen al mijn cd’s, stripboeken, dvd’s en alles weggegooid dat mij van God afhoud. Daar heb ik nooit spijt
van gehad, want het bracht

me bij Jezus. Dat wil ik iedereen aanraden. Vorig jaar ben
ik voor het eerst met Naar
House mee geweest en was ik
bij het feest Hardshock. Het
was enerzijds best confronterend om mijn oude leven
terug te zien. Aan de andere
kant deed het me niet veel

meer omdat ik besef dat het
een afgesloten hoofdstuk is.
Nu kijk ik heel anders terug
op de feesten die ik bezocht.
Als je hellfire nabootst dan
creëer je als het ware de hel
op aarde. En daarmee geef
je hem de eer. De gave van
aanbidding van satan wordt

In de rubriek ‘Uit de bus’ willen we u laten delen in getuigenissen en gebeurtenissen die we in de praktijk beleven
tijdens het evangelisatiewerk met de evangelisatiebussen.
Mede door deze rubriek hopen wij u te mogen bemoedigen en aan te vuren om ons in uw gebeden te houden.
Elke dinsdagavond hebben
we in Rotterdam veel gesprekken met moslim jongeren, die onze getuigenissen graag willen horen. Zo
kwam ik tijdens een vorige
evangelisatieactie drie (ongesluierde) moslima’s tegen
uit Algerije. Een kwartier lang
mocht ik hen het evangelie in het Engels uitleggen,
waarbij ze heel open waren.
Soms worden we door mos-

lims op ons geloof beproefd
omdat zij veel van het Nieuwe Testament weten en dit
als wapen gebruiken om te
ontkennen dat Jezus God is.
We dienen een machtig God
en we bidden dat Hij zelf het
Woord dat in de harten is
gezaaid zal bewaken, zodat
het niet geroofd wordt. Het
is nog steeds de aangename
tijd dat we vrij in ons land de
akker van de mensenharten
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nu op die feesten reëel. Uiteindelijk bracht de muziek
en het leven zonder God mij
geestelijk, psychisch heel veel
schade toe. Ik was in feite zo
verloren in de muziek. Nu
weet ik waar ik uit kom en wil
daarom iedereen zeggen: Er
is een weg en dat is Jezus!

mogen bewerken en in goede grond mogen zaaien. We
bidden dan ook dat de Heer
van de oogst op Zijn tijd met
Zijn engelen de oogst binnen
mag halen. We hadden ook
een goed gesprek met twee
Koerden. We bidden dat de
Koerden die Jezus hebben
mogen leren kennen uit mogen stappen in hun geloof
en hun landgenoten met
het Evangelie mogen gaan
bereiken. Verder is onze bus
vernieuwd, we zijn blij verrast
over de verfriste manier waarop de bus nu ingedeeld is. Er
is meer plaats om mensen
uit te nodigen en een goed
overzicht op de traktaten en
folders.
Jos IJsselstijn

In deze rubriek willen we iemand zichzelf aan u laten
voorstellen die actief is voor Stichting Naar House. Deze
keer: bestuurslid Cees Diercx.
Ik ben Cees Diercx, 66 jaar
en woon in Ede. We hebben
vier kinderen en drie kleinkinderen. Ik ben gepensioneerd
maar druk met vrijwilligerswerk, klussen, klarinet en
gitaar spelen, toeren op de
motor en lezen. Via een broeder uit onze Evangelische
gemeente kwam ik bij Naar
House terecht als chauffeur
op de bus Giessen, daarna op
bus Luttelgeest. Vervolgens
ben ik het bestuur gaan versterken, waardoor ik nu ‘twee
petten op heb’.
Vroeger werkte ik bij de ME. Ik
stond in mijn beroep tegenover hele boze en gedreven
mensen, die eventueel met
de lange wapenstok achter
de hekken geslagen moesten
worden. Klaas was een bekende bij de politie. Na één
of twee biertjes hield hij zichzelf niet meer in de hand en
ging dan stennis schoppen

bij zijn ex. Na een noodkreet
van haar werd Klaas dan met
het nodige geweld afgevoerd
en opgesloten ter ontnuchtering. De volgende dag bood
hij steevast zijn excuses aan
voor de overlast en beloofde
beterschap. Door een bijbelstudie over gezag in de onzichtbare wereld gingen mijn
ogen open, waardoor ik tot
geloof kwam. Ik had me inmiddels voorgenomen geen
geweld meer te gebruiken
en had mijn plek bij de ME
al opgegeven. Ik liet mijn wapenstok in mijn kluisje achter. ’s Avonds kregen we een
oproep: “Klaas is er weer”.
Onderweg bad ik voor de
juiste aanpak. Als je in de
onzichtbare wereld je positie
inneemt, laat God zien hoe
sterk Hij is. Voor de buurt was
het altijd een vermaak om te
zien hoe Klaas met veel moeite en de nodige tikken in de
auto werd gepropt. Maar nu

4

ging het anders. Klaas wachtte ons op, zag mij uitstappen
en zei: ”met jou ga ik mee”.

Onderweg bad ik voor
de juiste aanpak.
Als je in de onzichtbare wereld je positie
inneemt, laat God
zien hoe sterk Hij is.
Ik ben in mijn functies dankbaar dat ik met vele anderen
mee kan helpen met het bekendmaken van Gods liefde.
Soms met het rijden van
de bus, af en toe door een
gesprek. Ik wil graag een bemoediging meegeven voor al
die vrijwilligers, die zich inzetten om Gods liefde uit te
dragen, met name naar de
jongelui die zich door muziek
en drank laten beïnvloeden.
Verder hoop ik dat we in de
toekomst andere bussen kunnen aanschaffen. We hebben
pas nog met het bestuur bussen bekeken die makkelijker
in onderhoud en aanpassingen zijn. Het is nu nog even
een (financiële) brug te ver,
maar wie weet ...

Naar House is voor het evangelisatiewerk bij houseparty’s onderverdeeld in vier clusters: Cluster Noord, Oost,
Zuid en West. Elke cluster bestaat uit een aantal werkgroepen. In deze rubriek worden de clusters onder de
loep genomen.

Evangelisatie in Dordrecht, cluster West
Begin dit jaar was mij de
vraag gesteld of ik in Dordrecht wilde gaan evangeliseren. Na gebed en inzicht van
de Heilige Geest raakte Dordrecht mijn hart. Als achterban
is er een groep ontstaan van
hartverwarmende broeders
en zusters met liefde voor de
naaste. Vanaf maart zijn we
regelmatig te vinden in Dordrecht met een bus van Naar
House en zoveel mogelijk in
kleding met het logo. Wij als
christenen hebben uitstraling
in de wereld en hebben deze
wereld iets te bieden. Er zijn
veel mensen die de zegen van
de Heer missen. Je ziet dat de
Heer zijn zegen uitspreekt
over de mens in Genesis 1:26
en dat blijft herhalen in Psalm
115:15. Ook in het Nieuwe
Testament vraagt de Heer
meerdere malen om je naaste
lief te hebben. En dat is onze
drive; een ieder dát te geven
wat wij al hebben ontvangen.
Hen vertellen dat er iemand
van ze houdt. Zo denk ik aan
Jacob, een Jood met pijn in
zijn hart om het verleden. Nu
gaat hij naar een gemeente
en belijdt dat Jezus ook voor
hem gekomen is. Het is fijn
om hem elke keer weer te
ontmoeten en te horen hoe
hij steeds meer van zijn pijn
afkomt.

moed kreeg na ons gesprek
en gebed. Dordrecht heeft
iets. God houdt van Dordrecht, maar houden wij van
Dordrecht? We hebben al
veel verteld van de liefde van
Jezus. Mensen hebben wonderen gezien als wij met hen
baden. Plotseling geen pijn

Ook denk ik aan dat gezin
wat terug gevallen was in de
wereld en die weer goede

5

meer in de rug, bijvoorbeeld.
Of een knie die weer deed
waar het voor bestemd was.
We hebben nu een team van
tien mensen. Als u eens wil
proeven hoe het evangeliseren gaat, dan nodig ik u uit
om op de agenda van de site
www.NaarHouse.nl te kijken
en langs te komen op de Hellingen. Daar vertrekken we
vanaf 10.00 uur de binnenstad in. En weet je, we worden gezegend als we gaan in
Jezus naam.
Jielis en Trudie
van der Linden en team

Interviews op de Open Dag 24 mei 2014 onder de aanwezigen.
Het enthousiasme straalt af van Gerard Grimbergen. Op
de Open Dag is hij zichtbaar geroerd als hij ziet wat
er gebeurd is in 20 jaar tijd. Hij ervaart de hele missie
als Gods werk en als pure genade. Er staan 4 bussen op
het terrein van het nieuwe kantoor in Nieuwerkerk aan
den IJssel. Vrijwilligers gekleed in shirts van Naar House
helpen en praten met gasten. Gerard mag een rood lint
door knippen en zo wordt het nieuwe kantoor symbolisch geopend. Tientallen roodgekleurde ballonnen kiezen het luchtruim. Het is een vrolijk gebeuren.
Het is inspirerend om te zien
dat Gerard nog steeds vol
vuur is over de ‘Grote Opdracht’ en met liefde praat
over hoe hij gebruikt mocht
worden. Twintig jaar geleden
kreeg hij flinke ruzie met zijn
zoon, die zonder spullen vertrok. Gerard zocht hem op
tijdens een houseparty in de
Energiehal in Blijdorp. Wat
hij daar aantrof had een grote impact op hem. Hij werd
getrakteerd op een oorverdovende beat en zag jongelui die helemaal high waren
en verdwaasd rondliepen.
Op grote schermen werden
erotische films vertoond. Na
anderhalf uur rondlopen trof
hij zijn zoon aan, die moest
hij daar achter laten. Huilend
is hij naar huis gereden. Hij
werd geconfronteerd met de
vraag van Jezus: “Wat doe jij
er aan?” Er groeide een plan.
Van de organisatie Victory Outreach kreeg Gerard
20.000 flyers. Op 6 maart
1993 reden 80 christenen
(interkerkelijk) naar de eerste
actie: een houseparty. Hierna
gingen dingen heel snel. Gerard kreeg landelijke bekendheid, hij sprak Wim de Knijff
en een cameraploeg van de
EO kwam filmen bij de Energiehal. Hij verscheen op de

schap van vernietiging aan
te horen en te accepteren.
De massa wordt geprogrammeerd. Jos onderstreept het
belang van gehoorzaamheid
en volharding. Doorgaan met
de Grote Opdracht en blijven
in Hem, dat is de roeping van
elke christen.

Hugo Groeneveld (66) is
sinds twee jaar betrokken bij
Naar House als beheerder van
één van de bussen en als reservechauffeur. Hij heeft het
grootrijbewijs omdat hij altijd
werkzaam is geweest in de
veevoederhandel. “Ik sta er
100 procent achter dat jonge
mensen bereikt worden met
het evangelie van genade”,
is zijn motivatie. Zelf heeft
Hugo op zijn 23e een definitieve keuze gemaakt voor
Jezus. Hij hoopt dat er zegen
mag rusten op zijn betrokStichting Naar House
kenheid en op het werk van
werd in het leven
Naar House. Op de open dag
geroepen, al gauw
stapt hij bij alle vier de bussen
waren er
binnen. Hij vindt het leuk om
ideeën op te doen over de
36 werkgroepen.
inrichting van de bussen en
mogelijk dingen aan de eigen
Jos (56) loopt al lang mee. bus te verbeteren.
In 1987 is hij tot levend geloof gekomen en sindsdien Bep (69) heeft circa 25 jaar
betrokken bij zending en geëvangeliseerd vanuit een
evangelisatie. In 1993 was hij bus die op Vredenburg stond
aanwezig op de Maasvlakte, in Utrecht. De acties vonden
bij een feest die duurde van overdag plaats en Bep kan
vrijdagavond tot zondag. Vol- er veel verhalen van vertelgens Jos was dit een echte len. Ze komt helemaal los
clash tussen licht en duister- en haar ogen schitteren. Een
nis. Vanaf het podium klon- hindoe zei eens tegen haar:
ken kreten als: “Wij vernieti- “uw geest is groter dan mijn
gen jullie”. Dit was gericht geest”. Hij leende een christegen het eigen publiek. Door telijke video en toen hij hem
de beat, de lichteffecten en terug kwam brengen kuste
de pillen wordt het publiek hij haar voeten uit een soort
klaargemaakt om de bood- eerbetoon.
televisie bij Tijdsein en later
volgde er nog een documentaire. Ook veel kranten, christelijke en niet christelijke, zagen hier nieuws in. Stichting
Naar House werd in het leven
geroepen, al gauw waren er
36 werkgroepen. In 1995 kon
de eerste bus worden aangeschaft. Gerard heeft enkele jaren fulltime voor de stichting
gewerkt, maar moest om gezondheidsredenen stoppen.

6

Voor het zevende jaar hield Naar House een evangelisatiecampagne in Renesse. We kijken terug op een heel
mooie campagneweek en zijn God dankbaar dat hij ons
wilde inschakelen in Zijn werk. We hebben genoten van
alles wat God gedaan heeft, zoals de bijzondere gesprekken, de mensen die aangeraakt werden door God,
de wonderen, de getuigenissen, de mensen van stichting
In de Vrijheid waarmee we samenwerkten, het mooie
weer, de groep en de vele mensen die dagelijks ons werk
ondersteunden in gebed.
Tijdens de campagnes in Renesse hadden de dagen een
min of meer vaste indeling.
De ruim 20 deelnemers waren in drie groepjes opgedeeld en hadden ’s ochtends
gezamenlijk overleg. Elke dag
was er aanbidding en werd er
een Bijbelstudie gehouden.
Elke dag waren er drie evangelisatieactie’s. Elk groepje
ging in elk geval één van die
acties mee, maar vaak gingen
mensen met twee of zelfs drie
acties mee. ’s Middags was de
actie op het strand, bij jongeren in hun tent of in Renesse.
’s Avonds en ’s nachts hadden
we een vaste plaats met een
partytent in het uitgaansgebied van Renesse waar jongeren aangesproken werden
of waar jongeren met vragen
naar ons toe kwamen. Voor
het tweede jaar was er een samenwerking met Stichting In
de Vrijheid uit Wemeldinge.
Een aantal mensen van deze
stichting bereidden vier dagen achter elkaar een professioneel koud buffet. Tijdens
de acties nodigden we jongeren hiervoor uit. Soms kwam
er niemand, soms een groepje van 5 mensen, maar ook
een keer 15 man. Na afloop
van het buffet gaf een van de
ex-verslaafden zijn getuigenis en dit maakte vaak een
diepe indruk op de jongeren.
Hierdoor kwamen er allerlei

vragen en mochten we met
verschillende jongeren doorpraten over het evangelie.

Na afloop van het
buffet gaf een van de
ex-verslaafden zijn
getuigenis en dit maakte
vaak een diepe indruk
op de jongeren.
Op straat waren er ’s avonds
opnieuw veel, enorm mooie
gesprekken. Op straat was
het rustiger dan andere jaren. We konden merken dat
veel jongeren een andere vakantie bestemming zochten
vanwege de nieuwe alcohol
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wetgeving. We mochten
lolly’s, folders, pannenkoeken en bijbels meegeven. We
spraken vooral Nederlandse,
Belgische en Duitse jongeren. De gesprekken gingen
over de schepping, de betrouwbaarheid van de bijbel,
de liefde van God voor ons…
Veel mensen bleken wel in
iets te geloven, maar hadden het evangelie nooit gehoord en hadden nog geen
relatie met God. We mochten met en voor hen bidden:
voor hun zorgen, trauma’s,
verlies van vrienden, ziekten
en aandoeningen. Soms verdween pijn meteen, soms de
volgende dag en soms weten
we het niet.
Wilt u meebidden voor alle
mensen die we spraken? Dat
God zich aan hen openbaart,
dat ze christenen op hun
pad krijgen, dat het Woord
hen zal raken, dat de Heilige
Geest naprediker zal zijn.
Op onze Facebook pagina
zijn een heel aantal foto’s geplaatst.
Bent u er volgend jaar bij?
Wilt u voor ons bidden? Mail
naar renesse@naarhouse.nl

Namens bestuur en medewerkers van
NAAR HOUSE willen wij u van harte bedanken
voor uw gebed, inzet en betrokkenheid en
wensen wij u gezegende kerstdagen
en een vruchtbaar nieuwjaar!

Bestuur:

- J.E. Sittrop (John)
Nieuwerkerk a/d IJssel
- F.H. Mostert (Frits)
Nieuwerkerk a/d IJssel
- C.J. Diercx (Cees)
Ede

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

Correspondentie- en
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 houseparty’s, kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
• Het voorlichten over (house)muziek en de scène door het
verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (video)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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