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De Landelijke My Home Community: 
het contactnetwerk van Kerken met Stip voor wie steun nodig heeft of steun wil bieden 

 
 

 
Verbinding 
Verbinding met elkaar is een levensbehoefte van iedereen.  
Ik ben een verbinder.  
Ik ben diaconaal pastor van Kerken met Stip en van de My Home Community. 
Mensen hebben mensen nodig. Dat geldt voor iedereen. Maar niet iedereen 
kan dat zelf vinden. Ben je op zoek naar verbinding en contact met anderen, 
bel of mail me gerust. En ook als je verbinding wilt maken als vrijwilliger ben je 
welkom in de Community. Want: mensen hebben mensen nodig.  
 
 

 
 
 

 
 
Schilderij en spreuken 
Van Dennis ontvingen wij dit schilderij in 
prachtige kleuren. Bovenin staat ook het logo 
van Kerken met Stip. Er is een mooie spreuk 
in geschilderd:  
Waar de grootste liefde bestaat, 
gebeuren de grootste wonderen.  
 
Dennis voegde er een verhaal bij onder de 
titel: ‘De geest uit de fles’. We nemen drie 
gedachten uit dit stuk van Dennis op. Om 
over na te denken! 
 

 Zoek de frequentie van de liefde.  
Daar zit alles in. Draai voorzichtig aan 
de knop om die frequentie te 
vinden….  

 
 Jij bent de regisseur van je eigen 

leven.  
 

 Geloof in alles wat je maar wilt, geef 
er liefde aan, het zal als een zaadje 
ontkiemen en uitbloeien tot jouw 
eigen mooie creatie.  

 

 



Kruisje 
Op mijn jasje draag ik altijd een klein gouden kruisje. Ik kreeg het ooit van mijn vader. Het betekent 
veel voor mij dit symbool dat hij me gaf, mee te dragen. Ik heb het bij me in hoogte- en 
dieptepunten. Het kruisje is een teken van de liefde van God voor ons. Hij draagt ons en Hij maakt 
heel wat gebroken is. Hij ziet graag dat wij gelukkig leven, het naar ons zin hebben en blij zijn. Mooi 
vind ik ook in het kruis van Jezus te zien dat Hij uit alle wanhoop is opgestaan. Zo heeft hij voor ieder 
mens de toekomst opengebroken. We kunnen uit de toekomst leven. Voor ieder van ons uit is Hij 
opgestaan. Met zijn kracht kunnen ook wij opstaan en iets moois van ons leven maken. In welke 
omstandigheden we ook zijn.  
Ooit kreeg ik een mooi boekje, geschreven door de Koreaanse dominee Byoung Koo Song. Hij laat 
kruisen zien uit de hele wereld. Ze zijn heel verschillend. Kruisen met bloemen uit dankbaarheid, 
kruisen uit één stuk hout gemaakt, kruisen met kralen als een rozenkrans om te bidden om kracht. 
Hiernaast staat een afbeelding van een piepklein kruisje.  
Je kunt het bij ons aanvragen, dan sturen we het aan je op.  
Als je het tegen het licht houdt, valt er licht van boven 
doorheen. Licht uit de hemel valt op jou. Om je weg te gaan, 
het licht tegemoet.  
En als je het alleen niet kunt, zoek dan andere mensen om je 
heen, of in onze Community, die ook het leven lichter willen 
maken.                                                                           Jan Eerbeek 
 
Glorious moments  
Glorious moments zijn momenten waarop het goede leven te zien is. Bruce Springsteen zingt erover 
in zijn lied Glory Days. Het is goed om je die momenten bewust te zijn. En erbij stil te staan. Ze geven 
kleur aan je leven.  
 

 Altijd heb ik een bijzonder gevoel als ik een engeltje aan iemand geef. Het doet altijd iets met 
mensen. Ik zeg dan: strek je hand maar uit, dan zal ik het engeltje erin leggen. Een engel kiest 
jou uit. Daarna hef ik mijn hand op over de engel en zeg: ‘met de zegen van de Heer’.  
 

  
In onze kamer staat een 
hertshoorn-plant. De kern van 
de plant is een schutblad. Daar 
past iets kleins in. Wij hebben er 
een heel klein poppetje in 
gelegd. Een nieuw blad is er 
overheen gegroeid. Dat gebeurt 
zomaar in onze huiskamer.  

                                         
                         Jan Eerbeek 

 
 
 
Een kaarsje laten aansteken 

Veel mensen hebben de behoefte om een kaarsje aan te steken voor zichzelf 
of voor iemand anders. Je kunt er een wens bij uitspreken of een beetje steun 
vragen, je kunt er je verdriet in kwijt om iemand die je mist, of je hoop dat je 
iemand tegenkomt die van je houdt.  
In de My Home Community kun je ook ergens in een kerk een kaarsje laten 

aansteken voor jezelf of voor iemand anders. Je kunt je voor een kaarsje met wens erbij opgeven bij 
Ikenius Antuma (e-mail: kerken.met.stip@gmail.com; tel. 06-13 55 29 54). 



Artiest en Talentcoach Rivelino Rigters pastor-assistent  
Rivelino Rigters is op zondag 19 maart j.l. door pastor Stanley Hofwijks en ds. Arjan Noordhoek 
bevestigd als pastor-assistent van Kerken met Stip in de Maranatha Ministries in Amsterdam. 
In de volgende Goed Nieuwsbrief zullen we kennis maken met Rivelino. We zijn blij dat Rivelino tot 
onze Community is toegetreden!  
 

 
 
 
Oproep 
Gedichten, tekeningen, reacties of andere goed nieuwsberichten ontvangen we graag op 
j.eerbeek@planet.nl   of per post op Tomatenstraat 120, 2564 CW Den Haag. Dan publiceren we ze in 
een volgende Goed-nieuwsbrief.  
 

Contact 
Ikenius Antuma, diaconaal pastor Kerken met Stip: kerken.met.stip@gmail.com; 06-13 55 29 54 
ds. Christiaan Donner, cdonner@online.nl  
pastor Fons Flierman, f.flierman-pia@dji.minjus.nl  
ds. Albèr Giezen, a.giezen@dji.minjus.nl 
ds. Jan Eerbeek, Tomatenstraat 120, 2564 CW  Den Haag, j.eerbeek@planet.nl; 06-51 36 27 83.      
            
  
Neem gerust contact met ons op! 


