Tuinteamlid Karin van Kasteel

“Er werd voor ons gebeden zonder dat wij dat wisten”
Karin van Kasteel en haar gezin kregen van familie een uitnodiging voor de Kerstnachtdienst in De Meerkerk. Dat ze de uitnodiging accepteerden was het gevolg van een bijzondere zomervakantie en het ingaan
op die uitnodiging had ook weer bijzondere gevolgen.

Karin (48) en haar man Frank (50) hebben
twee kinderen: Quinten (14) en Meghan
(12). Karin is Jodin van geboorte maar
werd atheïstisch opgevoed. Ze is trots op
haar Joodse afkomst en is in het verleden
opgetrokken met gelovige Joodse vrienden.
Ze had wel altijd het gevoel dat er méér is
tussen hemel en aarde, maar van de kerk
had ze een negatief beeld.
Waterig
Franks broer en schoonzus Alex en Gerda
zijn Meerkerkers. Het contact tussen de
broers en de schoonzussen was ‘waterig’,
aldus Karin. “We zagen elkaar alleen bij verjaardagen, maar praten deden we niet met
elkaar.” Wat Karin en Frank niet wisten,
was dat Gerda en Alex lange tijd voor hen
gebeden hebben, omdat ze zo graag wilden
dat Karin en Frank dezelfde liefde, rust en
blijdschap van God zouden mogen ervaren
als zijzelf. Nu Karin dit weet, is ze daar heel
erg dankbaar voor.
Campings
In antwoord op het gebed van Gerda en
Alex is er namelijk iets bijzonders gebeurd
in de zomer van 2014. Karin vertelt: “We
zijn er toen achter gekomen dat we op
twee campings verbleven die vlak bij elkaar
lagen. Het was niet meer dan natuurlijk
dat we met elkaar afspraken. Dat hebben

we een paar keer gedaan en het werd elke
keer leuker. Omdat we die zomer dichter
bij elkaar zijn gekomen, accepteerden we
de uitnodiging voor de kerstnachtdienst, die
we een paar maanden later van Gerda en
Alex ontvingen.”
Alpha Cursus
“Het was de eerste keer dat ik het leuk
vond om in een kerk te zijn”, vervolgt Karin. “Het voelde als thuiskomen en ik kreeg
letterlijk een warm gevoel van binnen. Ik
wilde dat de dienst nog een paar uur had
kunnen duren. Frank had dat gevoel toen
nog niet. Na de nieuwjaarsdienst die daarop
volgde, ben ik linea recta naar de stand
van de Alpha Cursus gegaan en heb ik me
opgegeven. Ik had het gevoel dat ik heel
dichtbij hetgeen was waar ik naar op zoek
was geweest en wilde dat vasthouden.”
Pats boem
“Ik was eerst een beetje bang om te praten,
ik vond dat ik niet bij de cursus ‘hoorde’
omdat ik niet gelovig was. Maar dat veranderde snel omdat iedereen zo hartelijk was.
Ik zal nooit vergeten dat we tijdens een
introductie naar dia’s aan het kijken waren
en daar kwam opeens voorbij: ‘Jij bent geen
vergissing.’ Pats boem, tranen en hartkloppingen. Hier was ik omringd door mensen
maar vooral ook door God, om te horen

dat ik ertoe doe en dat er van mij gehouden wordt! Klaar… ik was waar ik wezen
moest.”
Aanstekelijk
“Ik bleef naar de kerk gaan en kwam dan
natuurlijk blij thuis. Misschien heeft dat
wel aanstekelijk gewerkt, want in de zomer
werd Frank zo enthousiast dat hij zich aanmeldde voor de eerstvolgende Alpha Cursus. Ik denk dat God mij zo heeft gebruikt
om ook Frank naar zich toe te trekken. Ik
was natuurlijk heel blij en ik heb zo ontzettend genoten van hem en zijn verhalen
toen hij thuiskwam na het Alpha-weekend.
We zijn door dit alles nog veel meer naar
elkaar toegegroeid.”
Verliefd
Dit voorjaar zijn Karin en Frank gedoopt.
Karin: “De doop was een heel logisch
gevolg van alles wat we in 2015 hebben
meegemaakt. Ik wilde zo ontzettend graag
publiekelijk laten zien hoeveel ik van God
houd en dat ik zo graag Jezus wil volgen. Ik
zeg altijd maar dat ik verliefd ben geworden
en je wilt toch aan de hele wereld laten zien
dat je verliefd bent?”

