
Reveilweek is geen groot festival, 

ontmoeting staat centraal 

Sommige bezoekers slaan tijdens de verdiepingsweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige bezoekers slaan tijdens de verdiepingsweek een vrijblijvend middagseminar over voor wat 
spelletjes. | beeld Nanette de Jong - 08 augustus 2019, 03:00 - Ilona de Lange 

Voorthuizen - De speeltoestellen staan er verlaten bij op het terrein van Near East Ministry 
(NEM) in Voorthuizen. De zendingsorganisatie die in Israël en de omringende Arabische 
landen actief is, organiseert elk jaar vier Reveilweken voor alle leeftijden. Voor het tweede 
jaar op rij is de laatste week in de reeks nu een verdiepingsweek voor volwassenen. De 
reden voor Sjaak Weel (63) om na een pauze van vijftien jaar de conferentieweek weer te 
bezoeken.  

Weel en zijn vrouw gingen elk jaar naar de Reveilweken. ‘Maar het kreeg een iets te hoog 
halleluja-gehalte voor mij’, vertelt hij in de conferentiezaal op het terrein. Zijn vrouw bleef 
gaan, omdat de kinderen het zo geweldig vonden. ‘Ze zagen hier vaak weer dezelfde 
kinderen. En ik denk weleens dat zo’n week per jaar meer impact heeft in de 
geloofsopvoeding dan elke zondag naar de kerk gaan’, vertelt Elma Weel. De 
verdiepingsweek doet recht aan de naam, vindt Sjaak Weel. ‘Maandagavond hadden we een 
lezing van Piet Jonker over de tijdgeest van nu. Hij haalde Nietzsches nihilisme aan en liet 
video’s van psychiater Dirk de Wachter zien. Het ging verder dan de standaard lezing.’ 

Piet Jonker is de directeur van Near East Ministry. Hij vertelt dat ook de organisatie veel 
verwacht van de verdiepingsweek. ‘In plaats van eenrichtingsverkeer vanaf het podium 
willen we deze week samen nadenken over het thema “Leef!” We willen weten wat 
belangrijk is voor gelovigen’, zegt Jonker. ‘Wat krijgt prioriteit in hun leven? Wat speelt, en 
wat niet? Waar lopen ze tegenaan in een maatschappij die mensen afmat? Zo kunnen wij 
ook betere Reveilweken aanbieden.’ De organisatie is zoekend, vertelt hij. ‘Onze achterban 
vergrijst en hoe spreken we nu de jongere generatie aan?’ Er zit wel een lichte stijging in het 
aantal bezoekers van de Reveilweken, die kleinschaliger zijn dan andere Nederlandse 
conferentieweken. ‘Mensen hebben wel behoefte aan zingeving en maken er dus echt tijd 
voor vrij in hun vakantie’, zegt Jonker. Op de campingveldjes op het terrein en in de huisjes 



iets verderop verblijven deze verdiepingsweek 150 mensen. Vijftig meer dan vorig jaar. 
Vorige week tijdens de ‘gewone’ reveilweek met kinderprogramma waren er 240 bezoekers. 
En ruim duizend mensen waren er bij de eerste, groter opgezette week in congrescentrum 
De Kroeze Danne in Delden.  

joods dagritme 
Op het terrein van Near East Ministry wappert een Israëlische vlag, de conferentiezaal is 
gebouwd naar de Knesset in Jeruzalem en draagt de naam Menora. De gelijknamige 
zevenarmige kandelaar staat levensgroot voor het podium. In kleinere vorm prijkt er een 
kandelaar in de vensterbank van de eetzaal. Hoezeer ligt de focus op Israël tijdens deze 
conferentieweken? ‘Israël is een onderdeel van mijn geloof, maar het staat niet centraal’, 
zegt Sharon Schouwstra, die haar hele leven al de Reveilweken bezoekt. ‘Je hoeft echt niet 
into Israël te zijn om naar reveilweken te komen.’ Er zijn joodse elementen, zoals de indeling 
van de dag, die net als de sabbat in de avond begint. Elke dag heeft een eigen focus rondom 
het thema ‘Leef!’ en het Johannes-evangelie. De dag begint ’s avonds met een lezing. Daar 
slaapt iedereen een nachtje over en de volgende ochtend zijn er na stille tijd de 
bijbelstudies. Het seminar in de middag is optioneel. En dan volgt ’s avonds weer een nieuw 
thema. Ideaal, vindt Schouwstra. ‘Want de Reveilweek begint op zaterdagavond en eindigt 
op vrijdagochtend, met een persoonlijke zegen voor elke bezoeker.’ 

De 24-jarige zit met twee andere ‘jovo’s’ voor een caravan. Jovo blijkt Reveil-jargon te zijn 
voor jongvolwassenen. Zij zitten met elkaar in bijbelstudiegroepen die de hele week elke dag 
samenkomen. Die persoonlijke ontmoetingen maken de Reveilweken tot wat ze zijn, vinden 
ze. ‘Ik ben ook naar Opwekking en New Wine geweest, dat zijn een soort christelijke 
festivals’, vertelt Samara Brandsen (25). ‘Je kunt daar je eigen week samenstellen met alle 
lezingen en evenementen over het terrein’, zegt ze. ‘Hier volgt iedereen hetzelfde 
programma en met je bijbelstudiegroep ga je de hele week intensief om.’  

Kunstenaar Otto de Bruijne geeft samen met zijn vrouw leiding aan zo’n bijbelstudiegroep. 
‘Die ontmoeting is uniek voor de Reveilweken’, zegt De Bruijne. ‘Wij hebben zowel 
bouwvakkers als wetenschappers in onze groep zitten. Die abstracte denkers laven zich aan 
de opmerkingen van de bouwvakkers. Prachtig om te zien.’  

geopende ogen  
De ontmoeting met andere christenen dan hun hervormde kerkgenoten spreekt ook Hans en 
Tya Versteeg aan. Het echtpaar bezoekt voor het eerst de Reveilweken. ‘Dit heb ik net naar 
mijn dochters gestuurd’, zegt Tya Versteeg, terwijl ze haar telefoon pakt. ‘Omringd door 
bossen en loeiende koeien en 150 andere christenen verdiepen we ons op allerlei manieren 
in het Johannes-evangelie.’ Tijdens het middagseminar spreekt Michaël Wittocx. Samen met 
zijn vrouw is hij verantwoordelijk voor Near East Ministries in België. Ook hij spreekt over de 
tijdgeest waarin persoonlijk geluk het hoogste doel van elk mens lijkt te zijn. ‘Toen ik tot 
geloof kwam tijdens mijn studententijd in Antwerpen, vond ik dat veel bijbelstudies over mij 
gingen. Het deed mij aan God vragen wat belangrijk voor Hem was. Israël, wist ik toen. Dat 
was reveil; mijn ogen werden geopend. We zijn zo druk met ons eigen verhaal, maar het 
gaat om de vraag: hoe komen wij in Gods verhaal?’ Wat ook reveil is, volgens Wittocx, is dat 
christenen het belang van de Thora inzien. ‘Niet om joods te worden, maar om de vreugde 
van de wet te ervaren. Zoals dat in Psalm 1 staat, en zoals Jezus dat zelf ook deed.’ < 

 


