Op weg
De laatste
Voor de allerlaatste keer stuurde Fenny Boiten mij een herinneringsmailtje: Inge, wanneer kan
ik je Op weg verwachten? Het is de laatste…, meldde ze al een keer.
Ja, nu nog onwerkelijk, maar toch echt waar. Na vijf jaar stopt mijn voorzitterschap van de
Bijbelstudiebond en daarmee het schrijven van Op weg voor WegWijs.
De afgelopen jaren heb ik als heel bijzonder mogen ervaren. Jaren waarin ik veel heb mogen
ontvangen, waarin ik de zegen van de Heer heb gezien en ervaren. Hij was er altijd bij! Op
momenten dat ik het even niet wist, gaf Hij een uitweg. Hij was aanwezig bij alle
voorbereidingen voor de Bonds- Bijbelstudiedagen en congressen. Maar de grootste zegen
heb ik ervaren in de samenwerking met de mensen in de Bijbelstudiebond.
Ik heb genoten van de contacten. De gesprekken over thema’s en de uitwerkingen, over
bijbelstudie en gemeente-zijn, maar ook over persoonlijke (geloofs)ervaringen. Over moeiten
en verdriet, teleurstellingen en verlies. In deze gesprekken en vergaderingen klonk een groot
geloof en bijzondere kennis door, waar ik veel van heb geleerd. ‘Mensen rondom Jezus’ is het
thema van deze WegWijs. Dat is precies hoe ik in de afgelopen jaren de medewerkers in de
Bijbelstudiebond heb leren kennen. Zij doen hun werk niet in eigen belang, maar in het belang
van Gods koninkrijk! Zodat u en ik kunnen groeien in geloof en onze God nog beter leren
kennen en begrijpen door het gebruik van het bijbelstudiemateriaal dat ontwikkeld wordt.
Dat is het mooie dat wij elkaar mogen voorhouden, want het is niet altijd gemakkelijk. Zeker
in een tijd waarin er zo veel zo snel verandert. Denk maar eens in: toen ik vijf jaar geleden
aantrad was er net een nieuwe weg ingeslagen. De vernieuwde WegWijs werd gelanceerd,
inclusief de website. Dat is exact vijf jaar geleden! De afgelopen jaren hebben wij vervolgens
geïnvesteerd in naamsbekendheid en pr. Maar het blijft nodig om te blijven anticiperen op de
ontwikkelingen en uitdagingen van deze tijd: op welke (nieuwe?) wijze kunnen wij
bijbelstudiemateriaal aanbieden aan zowel de oudere als jongere gemeenteleden? Het bestuur
en de commissies staan daarin iedere keer weer voor het maken van keuzes. Keuzes die
gemaakt mogen worden in vertrouwen op Gods leiding daarin. Gelukkig maar.
Laten wij God dankbaar zijn dat Hij ons een nieuwe voorzitter en penningmeester heeft
gegeven zodat het werk doorgang kan vinden.
Ik wens Katrien Janssens, mijn opvolgster, en met haar het bestuur en de commissies de zegen
van onze God en Vader toe voor het werk dat zij in zijn opdracht mogen doen.
A Dieu.
Inge Laan, oud-voorzitter Bijbelstudiebond

