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Huiskerkbeweging onder zigeuners bereikt ook plaatselijke overheid: “Ze
merken dat families veranderen”

Dick van den Bos  26 Mei 2020

In de regio Enschede hebben in de afgelopen jaren meer dan tweehonderd Roma zich

laten dopen. Niet zelden zitten huiskamers vol voor de Bijbelstudies. Jan-Willem Meijer is

nauw betrokken bij de huiskerkbeweging die daar gaande is. Volgens hem gebeurt er

iets bijzonders. “Zelfs vanuit de gemeente Enschede merken ze op dat sommige families
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echt veranderd zijn”, vertelt hij. In dit verhaal gaat hij in op de bijzondere

ontwikkelingen rondom zigeuners in Nederland.

Jan-Willem vertelt dat deze beweging bepaald niet op zichzelf staat. Door heel Europa

heen zijn er opwekkingen gaande onder de Roma. Toch was deze beweging in de regio

van Enschede niet zo groot geweest, als evangelist Henk Kempers hier niet nauw bij

betrokken was. 

Henk is tijdens de jaarwisseling van 2018/2019 door een tragisch vuurwerkongeval

overleden. Maar hij was erg actief. Daarna ging Jan-Willem ermee verder, samen met

mensen die al wat langer gelovig zijn en discipelen zijn geworden.

Handelingen

Hij vertelt: “Henk Kempers en ik waren hele goede vrienden. We ontmoetten elkaar ooit

in het kader van een campagne van Jeugd met een Opdracht. Daar ontstond een klik

tussen ons. In die periode maakte Henk een ontwikkeling door, waardoor hij anders naar

de kerk ging kijken. Hij wilde kerk graag zien zoals het model van Handelingen, waarbij

mensen samenkwamen in kleine groepen. Met de kerk als instituut had hij niets.”

Henk verhuisde van Enschede naar Curaçao, maar de Roma-gemeenschap wilde dat

Henk weer terugkwam naar Nederland. “Ze belden hem op en zeiden: ‘Kun je hierheen

komen? Niemand begrijpt ons, maar jij wel.’ Toen is Henk vier jaar geleden teruggegaan

naar Nederland.

“Er is toen een beweging ontstaan, gewoon bij de mensen thuis. Wanneer een Roma tot

bekering komt en zich laat dopen, kan het gebeuren dat er een hele familie achter aan

komt. Wanneer dat balletje gaat rollen, kan het snel heel groot worden. In 2,5 jaar tijd

zijn er zeker tweehonderd mensen gedoopt. Dat was geweldig!”

Oude leven

Toch gaf het ook veel uitdagingen. “Mensen wilden wel gedoopt worden en voor God

kiezen, maar het oude leven afleggen, vonden sommigen moeilijk. Veel van hen zijn erg

“ZE BELDEN HEM OP EN ZEIDEN: ‘KUN JE
HIERHEEN KOMEN? NIEMAND BEGRIJPT ONS,

MAAR JIJ WEL.’”
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vertrouwd met allerlei crimineel gedrag en hebben de neiging om zich tegen de

Nederlandse samenleving af te zetten. Dat patroon gaat er niet zomaar uit. Toch was er

een kleine groep die echt radicaal voor Jezus wilde gaan. Daar was Henk Kempers erg

blij mee.”

Op zeker moment betrok Henk ook Jan-Willem bij het werk, niet wetende dat hij zelf

binnen korte tijd zou komen te overlijden. Vanaf 2019 kwam dat moment, waarna Jan-

Willem als het ware het stokje overnam. “Het is niet makkelijk om iemand als Henk op te

volgen, maar tegelijkertijd is het een echte beweging van God. Dus dat maakte het veel

makkelijker. Mensen zijn hongerig naar de dingen van God. Ze willen echt groeien.”

Roeping

Jan-Willem gelooft daarbij ook dat God een speciaal doel heeft met deze Roma-

opwekking. Hij is enthousiast om daarbij betrokken te zijn. “De Roma hebben een

roeping in het bovennatuurlijke. Zigeuners staan in de wereld bekend als

toekomstvoorspellers en droomuitleggers. Nu je een beweging ziet van God, zie je het in

positieve zin. Veel Roma krijgen sterke ontmoetingen met God, ze horen Hem hardop tot

hen spreken. Of ze hebben intense dromen en visioenen.”
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Ondertussen blijft de opwaartse beweging onder de Roma doorgaan. Jan-Willem geeft

een voorbeeld. “Een paar weken terug benaderde een jongeman mij. Hij zei: ‘Man, ik

moet jou spreken.’ Hij vertelde dat God tot hem had gesproken. Het was een intense

ervaring, waarbij het voelde alsof hij in de hemel was en ook Jezus voor zich zag. Dat

had zo’n grote impact, dat hij nu besefte dat hij voor God moet gaan kiezen.” Jan-Willem

vertelt dat de man niet meer met drugs bezig is en zijn leven sterk heeft omgegooid.

“Het is zo mooi om te zien dat hij nu een lichtbrenger aan het worden is.”

Huiskerkbeweging

De huiskerkbeweging verloopt erg spontaan en organisch, zegt Jan-Willem. Hij vertelt

hoe het gaat. “Vaak zegt er iemand op WhatsApp: ‘Vanavond Bijbelstudie bij mij.’

Mensen die in de gelegenheid zijn komen. Vaak sowieso de dichtstbijzijnde familie, dat

hoort bij de cultuur. Het samenzijn is ongedwongen, met interactieve gesprekken en

allerlei lekkers op tafel.”

“Er zijn misschien twintig, dertig mensen die echt krachtige discipelen zijn. Zij

mobiliseren weer anderen, waarvan sommigen misschien nog niet de radicale keuzes

maken, maar wel respect hebben voor God en het werk dat we doen.”

Jan-Willem vertelt dat ze nu voorzichtig een fase verder gaan. Namelijk dat krachtige

discipelen het evangelie zelf gaan verspreiden naar andere steden. Tegelijkertijd komen

zij ook beschadigingen tegen. “Er waren bijvoorbeeld mensen die zich pastor noemden

maar erg op geld gericht waren. Dat heeft wantrouwen gebracht. Er zijn ook mensen die

“DE ROMA HEBBEN EEN ROEPING IN HET
BOVENNATUURLIJKE. ZIGEUNERS STAAN IN DE

WERELD BEKEND ALS
TOEKOMSTVOORSPELLERS EN

DROOMUITLEGGERS.”

“ER ZIJN MISSCHIEN TWINTIG, DERTIG
MENSEN DIE ECHT KRACHTIGE DISCIPELEN

ZIJN. ZIJ MOBILISEREN WEER ANDEREN”
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serieus met God waren en daardoor wat zijn afgegleden. Maar mensen kijken hoe

iemand leeft, en als iemand echt verandert, dan wordt dat ook gezien in de

gemeenschap.”

“Het is bijzonder dat men dat ook ziet bij de gemeente Enschede. Ik heb wel eens

contact met een projectleider voor minderheden van de gemeente. Hij heeft goed zicht

op de gemeenschap van zigeuners, en weet waar het goed gaat en minder goed. Hij

signaleert ook dat het met specifieke gezinnen duidelijk beter gaat. ‘Die en die mensen

zijn écht veranderd’, vertelde hij mij op zeker moment. Dat is erg mooi om te horen.”
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