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Terugblik CWN-CWJ Voorjaarsconventie 2019 
 
Meer deelnemers dan ooit, 400 kinderen, tropische warmte, inspirerende sprekers, een 
enorm aanbod aan werkgroepen, ontroerende vieringen, veel muziek, en de Geest die 
zichtbaar, tastbaar, voelbaar en krachtig en teder aanwezig is. Zo kun je de 
voorjaarsconventie 2019, van 29 mei tot 2 juni gehouden op de Kroeze Danne in Delden, 
beschrijven.  
 
Door Elsbeth Gruteke  
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons (12x) 
 
Dit refrein, van het bekende lied van Ramses Shaffy, is het thema van de Voorjaarsconventie 
2019. ‘Niet zonder ons’ loopt als een 
rode draad mee van woensdagavond tot 
en met de familie-slotviering op 
zondagochtend. Woensdagavond begint 
met de Vlaamse internetpastor Nikolaas 
Sintobin SJ. Hij introduceert Ignatius van 
Loyola bij zijn overwegend protestantse 
gehoor. Ignatius, de edelman die op zijn 
ziekbed leerde onderscheiden wat van 
God afkomstig is, en wat niet, die 
daarvoor zijn gevoel als instrument voor 
onderscheiding ontdekt. Ignatius die ons 
ook een belangrijk motto meegeeft: ‘In todo amar y servir’, in alles liefhebben en dienen. 
Een motto dat we zingen, zo komt het nog beter binnen. Van Nikolaas, en van Ignatius, leren 
we om te vertrouwen op ons diepste verlangen, en we gaan ontdekken dat we als mens 
geroepen zijn om een leven lang te groeien, ook in het onderscheiden. Niet zonder ons gaat 
God met ons op weg, niet zonder ons, maar juist met het inschakelen van ons hart, verstand 
en wil, gaat de Geest met ons aan de slag.  
 

Op donderdagochtend worden we, in een 
experimentele Hemelvaartsviering, door 
Elly Linger en Henk Jansen, uitgenodigd 
om te oefenen met de gaven van de 
Geest. We zijn tenslotte een 
werkgemeenschap. Ga op zoek naar je 
grondtoon, en wie weet ontstaat er 
klanktaal, kijk of God je een beeld schenkt, 
of een filmpje, en wees stil om te 
luisteren. Te luisteren naar wat God tegen 
ons zegt. In de middag is er een breed 
scala aan werkgroepen, van 

charismatische houthakken, nog steeds geen idee wat dat is, via leven bij de bron, 
doorpraten met de sprekers, naar op zoek naar de clown in jezelf, en nog veel meer. 
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Ondertussen vermaken de kinderen en 
tieners zich uitstekend in het kinder- en 
tienerprogramma. Even dreigt daar, door 
de enorme toevloed van kinderen en de 
wonderbare kleutervermenigvuldiging, een 
tekort aan staffers. Maar gelukkig zijn er 

veel ad-hoc-staffers die een paar dagdelen 
mee willen doen. Ook voor de Dasher is er een 
mooi programma met, onder andere, Alain 
Verheij.  
 
 
 
 
 
Donderdagavond gaat het dak van de Hof 
eraf bij een zinderend optreden van de band 
Trinity. De zaal dampt en beweegt, er wordt 
gedanst, door oud en jong. Het is feest. Even 
lijkt de tijd van Ramses Shaffy weergekeerd, 
maar bij het Trinity-feest wordt vooral 
gedanst, de drugs en drank uit de tijd van 
Ramses zijn er niet.  
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Vrijdagochtend verleggen we de focus naar wat ‘niet zonder ons’ betekent in de wereld 
waarin we leven. Twee mooie praktijkverhalen laten daar iets van zien. Esmee Wiegman 

vertelt over de palliatieve zorg, er zijn in 
de zorg, roept op om ons als mens te 
verbinden met de Ander en de ander. 
God zegt ‘ik ben’ en ook wij mogen 
zeggen ‘ik ben’.  Dat betekent luisteren 
zonder oordeel en luisteren om te 
begrijpen i.p.v. te antwoorden. 
Zo grijpt Wiegman alvast vooruit op wat 
Samuel Wells later verder uit zal 
werken.  
Rob Timmerman brengt met zijn 
verhaal de zaal tot een diepte stilte, en 

tot tranen. Vanuit zijn werk met 
vluchtelingen die de middellandse Zee 
proberen over te steken, reikt hij ons een 
paar leefregels aan: Luister naar iemands 
persoonlijk verhaal en laat hem of haar zo 
mens laten worden. Kijk met Gods ogen 
naar mens op je pad en zoek één 
vluchteling op om mee op te trekken. 
Indruk maakt dat Rob vertelt dat hij ieder 
mens die hij ontmoet, elke vluchteling, in 
gedachten zegent.  
 
 
Het lichaam doet ook mee bij ‘Niet zonder ons’, dat blijkt al bij Trinity en dat wordt prachtig 
zichtbaar in de dienst van ziekenzalving, biecht en Avondmaal op vrijdagochtend onder 

leiding van Robin ten Hoopen. Ieder die lijdt aan lichaam 
of leven mag gezalfd worden, tedere gebaren, zachte 
gebeden en een krachtige zegen ontvangen. Daarna 
ontvangen we allemaal 
brood en wijn. Zo is 
Gods liefde tastbaar 
aanwezig voor ieder van 
ons. Dat is ontroerend, 
troostend en 
verheugend. Bijzonder 
indrukwekkend is de 
preek van Samuel Wells 
in deze dienst. De 
combinatie van 
persoonlijke ervaringen, 
een degelijke uitleg van 
de Schrift, gecombineerd 
met Britse 
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onderkoeldheid maakt diepe indruk. En vooral de boodschap dat genezing er niet altijd is 
maar Gods liefde wel, altijd, altijd. Op zaterdagochtend neemt Wells ons mee in zijn 
ervaringen in St. Martin in the Fields, zijn kerk in London. Daar heeft hij geleerd dat wij 
worden uitgenodigd om er te zijn. 
Er zijn met andere mensen, met 
God, niet voor andere mensen. God 
is met ons, God is Immanuel, 
zichtbaar in Jezus die naar ons 
toekomt. Zoals God, in Jezus, met 
ons is, zo mogen wij ook met 
anderen zijn. Dat is niet makkelijk, 
liever grijpen we terug op doen 
voor de ander maar daar laat Wells 
ons niet mee weg komen. Een 
aantal vragenstellers na de lezing 
krijgt een scherp antwoord.  
 

De dienst van voorbede en zegening 
op de zaterdagavond is een dienst 
waar tijdens de conventie naar wordt 
uitgekeken. Ook deze keer een 
viering waarin we ons uitstrekken 
naar God, naar de Geest, de plaats 
waar de levende Heer aanwezig is. 
Na een korte dienst door Els Visser 
en Chris van Wieren is er ruimte voor 
een gesprek met een pastoraal team, 
een zegen, een kaarsje bij het kruis of 
gewoon in de zaal rustig verwijlen bij 
de Heer. Het zijn uren van veel 

zegen, op allerlei verschillende manieren, voor veel mensen.  
 
Zondagochtend nemen we afscheid van elkaar in een vrolijke gezinsdienst die uitloopt op 
een zegenmoment. We houden nogal van zegen bij de 
CWN. 
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Alle vieringen worden gedragen door voorgangers maar zeker ook door de verschillende 
muzikanten die in allerlei samenstellingen de lofzang ondersteunen. De tienerband, met een 
paar jonge nieuwe leden, en voor het laatst onder leiding van Dirk Jan Reinders is de hele 
conventie actief, op het hoofdpodium en vooral in de tienertent.  
En er gebeurt nog veel meer: een theologenlunch, een netwerklunch, Taizé-vieringen, 
pastoraat, er is elke dag een CW-Alles-Show. Bert is er met zijn boeken, Jelle zorgt voor de 
camping en voor vers brood, er zijn prachtige bloemen op het podium. Er wordt heel hard 
gewerkt door een heleboel mensen. Maar bovenal is er de Geest die waait op de Kroeze 
Danne, de Geest die inspireert en aanspoort, de Geest die troost en heelt. Dat is bijzonder, 
voor de oudgedienden, en voor de vele nieuwe bezoekers. Niet zonder ons, een verlangen 
dat wordt uitgesproken en dat overvloedig wordt beantwoord door onze liefdevolle God.  
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