Stefan en Joëla Overmeer:

“Gezegend als je met kinderen optrekt”
Stefan bedient de camera’s in De Meerkerk, Joëla is coördinator van de kleuters van Meerkids. Ze hebben
twee meiden, Anne (7) en Sophie (5). De familie Overmeer uit Nieuw Vennep. Nog wel, want binnenkort
gaan ze terug naar hun roots in de buurt van Rotterdam. “We hebben er lang voor gebeden en getwijfeld
maar toch besloten om terug te gaan, want we vinden het belangrijk in de buurt van onze ouders te wonen als ze op leeftijd komen.”
gegeven moment zelfs lichamelijke klachten.” Joëla was niet lang daarvoor gestopt
met haar studie medicijnen en voelde zich
daar schuldig over. “Als je iets kunt doen,
dan moet je het ook doen, vond ik. Altijd
was er die drang om alleen het beste uit
mezelf te halen. In De Meerkerk ontstond
ontspanning, een verschuiving van ik moet
naar ik wil.”
In de cockpit
Stefan en Joëla ontmoetten elkaar op de
middelbare school. Dan al is Stefan vastbesloten om piloot te worden. Doelgericht
noemt hij zichzelf. Als hij iets in zijn hoofd
heeft, gaat hij er ook voor. Via een omweg
doet hij de opleiding tot piloot en inmiddels vliegt hij als gezagvoerder bij de KLM
door heel Europa. “Een droombaan door
de combinatie van werken met techniek
en mensen. Het enige nadeel is misschien
Stefan en Joëla met hun dochters Anne en Sophie
Het is ongeveer 10 jaar geleden dat
Stefan en Joëla voor het eerst naar De
Meerkerk gingen. “Daar begreep ik
eindelijk wat het inhield om te leven uit
genade”, aldus Joëla. “Een overdenking
van Wigle Tamboer in die tijd over een
Maria (niet de moeder van Jezus) sloeg
in als een bom. ‘Alle ogen waren op
haar gericht omdat mensen haar veroordeelden, maar Jezus deed dat niet’.
Wigle sprak deze woorden uit net op het
moment dat ik de zaal uitliep om even
naar het toilet te gaan. Het voelt dan net
alsof alle mensen naar je kijken. Het was
alsof God rechtstreeks tot me sprak. Ik
voelde me vaak schuldig over van alles
en nog wat en ik was in mijn eigen ogen
nooit goed genoeg. Dat beïnvloedde ook
mijn relaties met andere mensen. Nooit
was het goed genoeg. Ik kreeg op een

Groet van Stefan vanuit de cockpit

dat ik soms wel
vier of vijf dagen
van huis ben.
De prachtige
uitzichten vanuit
de cockpit maken
veel goed.”
Hoe combineert
hij zijn drukke
baan in de dynamische wereld
van de luchtvaart
met zijn geloof?
“Op mijn iPad
ontvang ik vroeg
in de ochtend
Preek door de
Week. Tijdens de
eerste ochtendvlucht is altijd
Joëla geeft de kinderen bij Meerkids hun naamsticker
wel even tijd om
die te lezen. En het mooie is dat er vaak
bijzondere gesprekken ontstaan met mijn gebracht. “Kinderen hebben behoefte aan
collega’s”, zo vertelt Stefan over de kansen geloofsontwikkeling en hunkeren naar
verhalen over de Here God en over Jezus.
om over je geloof te delen.
Meerkids zien we als een echte aanvulling
op de geloofsopvoeding. Ik vind het fijn
Gezin op nummer 1
“Toen Anne werd geboren, wisten we ‘dit om de meiden zondag weg te brengen”,
zegt Stefan. “ze hebben het goed daar!”
kunnen we niet alleen’. Een kind opvoeDe kinderen vinden het ook fijn om naar
den kan gewoon niet zonder God. Gebed
Meerkids te gaan. ‘Ik voel me op school
speelt een grote rol in ons gezin. Ook het
persoonlijk gebed leven we voor en stimu- anders dan bij Meerkids omdat er veel
over de Here Jezus wordt gepraat’, zei een
leren we bij onze kinderen. We nemen ’s
avonds de dag door en samen met de kin- van de meisjes op een zondag.
deren bidden en danken we”, zo vertellen
Joëla en Stefan. “We vinden het belangrijk Gezegend
dat onze kinderen opgroeien met Jezus en Op zondag bedient Stefan de camera op
hopen dat ze uiteindelijk een persoonlijke het balkon in de grote zaal. “Het is fijn om
mee te helpen om Gods woord te brenkeuze voor Hem maken.” Op de vraag
gen. Ik wil niet alleen maar consumeren.
wat hun belangrijkste boodschap aan de
kinderen is, antwoordt Joëla: “Dat God jou Iedereen heeft wel een talent, want we zijn
heeft gemaakt en dat Jezus over je waakt, allemaal onderdeel van het plan van God,
het grote geheel.” Joëla vult aan: “De kerk
wat er ook gebeurt.”
is als het lichaam van Christus. Je kunt er
echt groeien als mens. En als je iets gaat
Praten over Jezus
doen, wordt het ook echt voor je.” Ze is
‘Ik wou dat er op school net zoveel over
sinds een jaar coördinator van de kleuJezus werd gepraat als bij Meerkids.’ Dit
terbouw van Meerkids, de plek waar hun
zegt Anne van zeven op een avond als
jongste dochter heen gaat. En hoewel ze
ze door haar moeder naar bed wordt

deze taak niet heel lang
heeft kunnen doen, heeft
ze een belangrijk aandeel
gehad in het reorganiseren van deze afdeling van
het kinderwerk. ‘Hoe kan
wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan
Uw woord’, citeert Joëla
uit Psalm 119. “God heeft
kinderen op Zijn hart.
Juist zij zijn ontvankelijk
voor het geloof. En zodra
je je met kinderen begeeft, ben je gezegend.”
De Parenting Course
Stefan en Joëla deden
mee aan de Parenting
Course en vertellen
daarover: “Toen de
cursus voor het eerst in de dienst werd
aangekondigd, waren we allebei meteen
enthousiast. Het bijwonen van de eerste
sessie voelde eigenlijk een beetje als de
Marriage Course: even een time out om
samen over de kinderen en de opvoeding
na te denken. Vooral het uitwisselen van
ervaringen met andere ouders is voor ons
erg verrijkend geweest. De opvoedingsstrategieën uit deze cursus hebben heel
duidelijk een bijbelse grondslag. Dit laatste
maakt de Parenting Course voor ons tot
een waardevolle investering in de opvoeding van onze kinderen.”
Afscheid
Medio december verhuist de familie
Overmeer naar hun nieuwe onderkomen
in Rhoon. Ze nemen afscheid van De
Meerkerk en hun kinderen van Meerkids.
“De Meerkerk is een bijzonder plek in ons
leven waar onze kinderen zijn opgedragen
en we mochten leren dat je voor liefde bij
Jezus moet zijn. Hij is de enige reden om
te leven. We zijn dankbaar dat we met
deze bagage mogen vertrekken.” We wensen hen alle goeds en Gods zegen toe.

