“Het geloof heeft alleen maar goeie kanten”

Alles verloren, Jezus gevonden
In een moeilijke periode van zijn leven kreeg Pablo Klink (42) een uitnodiging om De Meerkerk te
bezoeken. Na de eerste keer had hij al een fijn gevoel en is hij naar eigen zeggen ‘blijven plakken’.
Na de afgeronde basis schildersopleiding is het nu zoeken naar
een leerbedrijf.
Alpha
Bij deze RIBW werkt Meerkerker Andy Laverman, die Pablo
uitnodigt De Meerkerk eens te
bezoeken. Dit gebeurt in oktober
2018 en sindsdien is het hard
gegaan. Pablo wil de Alpha Cursus
volgen en dit gebeurt in januari 2019. Op de vraag naar zijn
Alpha ervaringen antwoordt hij:
“Iedereen vertelt het verhaal hoe
hij tegen het geloof aankijkt. Dan
hoor je van Patrick van der Laan
het grote verhaal en dat was mooi
en interessant. Het was voor mij
meer dan ik had gedacht. In de
kerk waar ik kwam werd hier
nooit over gesproken. Heel veel
dingen wist ik ook niet.”
De stormachtige ontwikkelingen van de
laatste jaren hebben er mede toe bijgedragen dat het voor Pablo cruciaal was om een
plek te vinden die hem echte rust bracht.
Het huwelijk met zijn vrouw en twee kinderen liep al niet lekker. Toen Pablo een baan
kreeg op het Circuit van Zandvoort stortte
hij zich helemaal op zijn werk, ging over
grenzen heen, kreeg een burn-out en raakte
in een psychose. Tijdens zijn opname van
twaalf maanden op twee locaties scheidde
zijn vrouw van hem en stond Pablo er alleen voor. Geen gezin, geen woning en geen
werk.
Reïntegratie
In afwachting van een woning wordt een
tijdelijk plek gevonden in een RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen).
Van hieruit kan Pablo re-integreren en
wordt er gezocht naar werk en een woning.

Net als Pablo ook naar de
Alpha Cursus?
De volgende cursus start op maandagavond 23 september 2019. Heb
je op maandagavond vaste verplichtingen? Speciaal voor jou start
er in het voorjaar van 2020 een
Alpha Cursus op de woensdagavond. Voor meer informatie en
opgave, zie www.meerkerk.nl.
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Heilige Geest
Over het Alpha-weekend vertelt Pablo dat
er echt een band is tussen de deelnemers.
Je kon vragen stellen over God en het geloof
en het was allemaal open. Je kon doen
wat je wilde zonder verplichtingen. Pablo:
“Voor mij was
het verhaal
over de Heilige Geest een
openbaring. Zo
van: Er is toch
meer dan alleen de naam
Jezus. Het gaat
ook over de
Drie-eenheid.
Als je met de
Een spreekt
spreek je automatisch met
de Ander. Dat
is mooi.”
Relatie
Heeft de Alpha
Cursus aan het doel beantwoord?”
Pablo: “Jazeker, de Here Jezus is voor mij
belangrijker geworden. Nu bid ik weleens,
ook overdag, als ik op de fiets zit of ergens
loop. Nu heb ik gewoon gesprekken met
Hem en dat deed ik daarvoor niet. Ik heb
geleerd dat dit op elk tijdstip kan, het

maakt niet uit. Dat is een groot pluspunt
voor mij en daar voel ik me goed bij.”
Doop
Toen de Alpha Cursus achter de rug was,
wilde Pablo zich laten dopen.
“Aan de doop dacht ik al voor de Alpha
Cursus. De cursus heeft mijn verlangen gestimuleerd. Als kind ben ik gedoopt, maar
daar weet ik niets meer van. Nu ga je als
volwassene met je volle verstand de doop
beleven. Ik vond de doop mooi. Je mag
met een schone lei beginnen. Dat vond ik
een belangrijk element. En dat je de relatie
met God verder kan uitdiepen en groter kan
maken.”
En het nieuwe leven? “Nu weet ik dat er
meer is dan wat je ziet of kunt aanraken.
Dat meer is de Here Jezus en Die hoef je
niet per se te kunnen zien. Die is er gewoon, altijd, elke dag. Dat is een zekerheid.
Dat Hij met je is, je steunt en het beste met
je voorheeft. De Here Jezus is Degene die
dingen kan die wij niet kunnen en Die voor
je zorgt, als een Vader.”
Next steps
Wat zijn jouw vervolgstappen in de kerk?
Pablo: “Gewoon betrokken blijven bij de

kerk. Dat vind ik het belangrijkste. Met de
bedoeling dat het geloof groeit en dat het
dieper gaat. Dat ik er meer kennis over
krijg, zodat ik het beter weet en het misschien door kan geven, bijvoorbeeld aan
mijn kinderen. Ook wil ik in de toekomst
op een huiskring.”
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