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Opklimmen  
of dienen

Dienstbaar zijn betekent letterlijk ‘ondergeschikt zijn’. Bert 
Noteboom (56) en Alies van Ark (24) weten wat daarmee 
bedoeld wordt. Beiden zetten ze hun carrière aan de kant 

voor een dienende functie. Openhartig vertellen de juriste van 
stichting Gave en de directeur van het kerkelijk bureau van 

de Hersteld Hervormde Kerk over hun carrièreswitch. 

ALIES VAN ARK: 
„Je kunt soms een slaaf worden van jezelf. 

Dat wil ik niet en nu kan het ook niet”

CARRIÈRE AAN DE KANT  
VOOR DIENSTBAARHEID
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Opklimmen  
of dienen

Alies van Ark werkt nu bijna 
een jaar bij stichting Gave. Nooit 
dacht ze hier terecht te komen. „Na mijn 
studie rechtsgeleerdheid aan de Universi-
teit Utrecht werkte ik een halfjaar in het 
bedrijf van mijn vader als boekhouder. In 
die periode kwam er een aantal juridische 

zaken op mijn pad. Daardoor ontstonden 
er plannen om voor mezelf te beginnen. 
Samen met een compagnon startte ik het 
bedrijf J&A Juridisch Advies.” Tegelijkertijd 
wist ze dat ze er iets naast wilde doen. De 
inwoonster van Elspeet zocht een tweede 
baan. „In deze zoektocht kwam ik veel 

fulltime banen tegen. Parttime banen waren 
er bijna niet. Daardoor raakte ik in de put. 
Ik twijfelde. Heb ik het wel goed gedaan? 
Was dit wel de weg? Toen ik diep in de put 
zat, e-mailde iemand mij met een vacature 
van stichting Gave. Werk voor twee dagen 
per week. Bezig zijn met je naasten. Juridi-
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sche begeleiding van christenasielzoekers. 
Het was precies wat voor mij. Het plaatje 
klopte helemaal.”
Alies’ enthousiasme slaat om als ze het 
financiële systeem van Gave ontdekt. „Gave 
gelooft dat de Heere een roeping aan de 
stichting gegeven heeft om dienstbaar te 

uur per week of meer bij Gave werkt, moet 
zendingspartners zien te krijgen. Dat vond 
ik een heel ongewone constructie. Ik wist 
sowieso niet dat het bestond. Toen ik dit fi-
nanciële systeem zag, dacht ik: hier bedank 
ik voor, dit is niets voor mij. Daarom zette 
ik het verhaal helemaal uit mijn hoofd.”

Als juridisch medewerker houdt Alies 
van Ark zich bezig met asielprocedu-
res van christenen die uit islamitische 
landen komen. De beoordeling daarvan 
door de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND) verloopt namelijk niet 
altijd vlekkeloos.

Alies: „Vluchtelingen zijn soms van 
moslim christen geworden in het 
land zelf. Soms bekeren ze zich tot 

het christendom op hun reis naar Neder-
land of als ze hier aankomen. Bijvoorbeeld 
doordat ze in aanraking komen met evange-
lisatiewerk in een asielzoekerscentrum. Vaak 
help ik mensen die door de IND bekritiseerd 
of niet geloofd worden.”
Alies legt uit waarom dat nodig is. „Bij de 
IND werken beslismedewerkers. Zij toet-
sen de bekering van asielzoekers. Deze 
medewerkers zijn aardige mensen, maar 
hun Bijbelkennis stopt zo ongeveer bij de 
geschiedenis van Adam en Eva. Het zijn 
overwegend niet-christenen. Ze gaan ervan 
uit dat asielzoekers hen bedriegen en hun 
bekeringsverhaal gebruiken om in Neder-
land te blijven. Ik vind het begrijpelijk dat 
ze bang zijn, maar tegelijkertijd gebeurt 
het onderzoek daardoor niet goed. Dat zie 
ik terug in dossiers. Soms wordt iemand 
mede geweigerd omdat hij de naam van 
zijn kerk niet weet of de twaalf discipelen 
niet kan benoemen. Dat verbaast me steeds 

weer. Je merkt op zulke momenten dat de 
beslismedewerkers niet goed weten hoe ze 
iemand moeten onderzoeken op zijn of haar 
geloofsovertuiging.”

EERLIJK
De juridische medewerkers van stichting 
Gave bekijken dergelijke dossiers aan de 
hand van de Bijbel en wetenschappelijke 
literatuur. „Klopt het dossier of heeft de IND 
dingen over het hoofd gezien? Wanneer je 

een dossier goed weet te onderleggen met 
literatuur waarin wordt geschreven over 
christenen met een moslimachtergrond, 
wordt de IND geacht om een beslissing te 
heroverwegen. Het komt voor dat wij niet 
tot een ander besluit komen dan de IND. 
Dan zijn we heel eerlijk. We willen op juiste 
gronden rechtsbescherming bieden. Onge-
rijmdheden in het besluit van de IND halen 
we naar boven. Dat is cruciaal.”

EXCLUSIEF TERREIN
Alies realiseert zich dat ze zich op een exclu-
sief terrein bevindt. „Ik krijg dossiers in han-
den die niet over alledaagse dingen gaan. Ie-
mands ‘zijn’ en geloofsleven komen op tafel. 
Daar moet ik wat van vinden en dat moet ik 
beoordelen. Is het Bijbels wat deze man zegt 
en praktiseert? Wat zegt zijn dominee over 
hem? Welke richting wijst de wetenschap 
in deze zaken? In het begin dacht ik: ben ik 
wel in staat om dit te beoordelen? Ik leerde 
om dat los te laten en over te geven. Aan 
elk dossier werk ik in afhankelijkheid van de 
Heere. Wat er ook gebeurt, of iemand mag 
blijven of niet, God heeft een plan met elke 
asielzoeker die Hij vanuit de islamitische we-
reld tussen christenen in Nederland plaatst. 
Ik moet leren dat ik niet verantwoordelijk 
ben voor zo’n persoon. Ik ben slechts een 
middel om iemand te helpen. Het is belang-
rijk dat ik blijvend mijn werk doe in het besef 
dat de Heere erboven staat.”

„IND-medewerkers gaan ervan uit dat asielzoekers hun 
bekeringsverhaal gebruiken om in Nederland te blijven” 

ACHTERGROND | WERK VAN ALIES

zijn aan de naaste. De stichting is ervan 
overtuigd dat God in die roeping zal voor-
zien. Daarom bestaat de stichting van gif-
ten. Veel stichtingen leven van giften, maar 
keren hun medewerkers wel een salaris uit. 
Gave doet dit niet. Ze wil dat elke medewer-
ker vanuit afhankelijkheid leeft. Wie zestien 

IND EN ASIEL-
ZOEKERS

Asielzoekers die naar Nederland 
komen, komen in aanraking met 
de Immigratie- en Naturalisatie-

dienst. De IND beoordeelt alle 
aanvragen van vreemdelingen 
die in Nederland willen verblij-
ven of zelfs Nederlander willen 

worden. 
Asielzoekers die afkomstig 

zijn uit een islamitisch land en 
christen zijn, mogen door de IND 
niet teruggestuurd worden. Veel 
vluchtelingen zijn daarvan op de 

hoogte. Aan de IND de schone 
taak om te beoordelen of de 

bekeringsverhalen van asielzoe-
kers kloppen.
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„Om gunsten 
vragen bij mensen 
past van nature 
totaal niet bij 
mijn karakter”
ALIES VAN ARK

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal vluchtelingen wereldwijd 
nog niet zo groot geweest als nu. De cijfers van het aantal ontheem-
den van de afgelopen jaren laat een duidelijk stijgende trend zien. 

AANTAL VLUCHTELINGEN

„Dezelfde avond kreeg ik strijd over mijn 
beslissing. De Heere boog mijn hart om. 
Dat was moeilijk en tegelijkertijd ook be-
vrijdend. De volgende dag belde ik Gave en 
ging ik een voorspoedig sollicitatieproces 
in. Ik raakte ervan overtuigd dat het Gods 
weg was. De drive die ik daardoor ervoer, 
had ik op later momenten nodig. Soms 
dacht ik wel: waarom moet ík dit doen? 
Anderen hebben een fulltime baan met 
een goed salaris, waarom ik niet? Nu gaat 
dat er steeds meer vanaf. In de afgelopen 
maanden vond ik bevestiging in mijn werk. 
Het is mooi om te doen en het heeft mijn 
hart. Roeping maakt dit werk voor mij per 
definitie noodzakelijk. Als God je roept, 
moet je volgen.”
Alies is even stil. Dan vertelt ze: „Ik merk 
dat ik het fijn vind om werk te doen met 
een ander doel dan gemiddeld. Bezig zijn 
met dat waar de Bijbel toe oproept, geeft 
een stuk rust. Niet carrière op nummer één, 
maar juist dat wat er echt toe doet in het 
leven. Soms kun je slaaf worden van jezelf. 
Dat wil ik niet en nu kan het ook niet. 
Elke ochtend als ik opsta, mag ik alles in 
Gods hand leggen en ’s avonds doe ik dat 
opnieuw. Iedere dag hoef ik alleen maar te 
doen wat de Heere van mij vraagt. Ik merk 
dat ik me daardoor meer bewust ben van 
het eigenlijke doel van mijn leven.”

AFHANKELIJK VAN ANDEREN
Voor haar salaris is de juriste afhankelijk 
van haar omgeving. De achterbancommis-
sie van Alies, die voornamelijk uit (schoon)
zussen bestaat, werft fondsen om de juriste 
van een salaris te kunnen voorzien. Alies: 
„Gave keert het salaris uit op het moment 
dat er structureel voldoende geld binnen-
komt. Dat is momenteel nog niet het geval. 
Het vraagt van mij geduld, verwachting en 
vertrouwen. Financieel afhankelijk zijn van 
anderen voelt als een stukje zelfverlooche-
ning. Ik wilde graag leuk gevonden worden, 
het goed doen en onafhankelijk zijn van 
mensen. Deze drie dingen moest ik allemaal 
opgeven. Om gunsten vragen bij mensen 
past van nature totaal niet bij mijn karakter. 
Het geeft dan ook enorme rugsteun dat er 

mensen om me heen staan die iets in mijn 
werk zien en me willen helpen.”
In de afgelopen maanden werd Alies ge-
confronteerd met zichzelf. Ze merkte dat 
er mensenvrees ontstond, omdat ze haar 
eigen gedachten kent. „Mensen die iets 
doen wat radicaal anders is dan gemiddeld, 
vond ik vroeger heel vreemd. Inmiddels ben 
ik zelf één van hen. Het is een leerproces 
om niet te veel te denken aan wat ande-
ren van mijn werk vinden.” Dat dit niet 
gemakkelijk is, illustreert Alies met een 
voorbeeld. „Nadat mijn achterbancommis-
sie de eerste nieuwsbrief verstuurde, was ik 
me enkele dagen heel bewust van het feit 
dat het nieuws naar buiten was gekomen. 
In ontmoetingen met mensen voelde ik 
mezelf erg kwetsbaar.” Inmiddels laat Alies 
haar gedachten over dat wat anderen van 
haar werk vinden meer en meer los. „Het 
is een mooie bijkomstigheid als mensen 
me steunen, maar als ze het niet doen, is 
het niet iets waar ik aan onderdoor ga. Wat 
God van mij vindt, is veel belangrijker dan 
wat mensen van mij vinden. Hij geeft me 
de opdracht om Hem te volgen.”

BIJBELSE OPDRACHT
Sinds Alies bij Gave werkt, kijkt ze anders 
tegen vreemdelingen en vluchtelingen aan. 
„In mijn kindertijd was er in Elspeet een 
asielzoekerscentrum (AZC). Ik vond het 
maar niets om dagelijks langs het AZC te 
fietsen. Ik was bang voor iedereen die daar 
rondliep en vond het eng om er in de buurt 
te komen. Zonder reden overigens, want 
ze hebben me nooit iets misdaan. Bij Gave 
leerde ik juist dat de vreemdeling in de Bij-
bel een heel vooraanstaande positie krijgt, 
samen met de weduwen en wezen. God 
geeft ons de opdracht om naar hen om te 
kijken. Ongeacht de reden waarvoor ze ko-
men. Je moet een vreemdeling behandelen 
zoals je je eigen dorpsgenoten behandelt. 
Dat komt heel dichtbij. Het was echt een 
spiegel voor me. God geeft ons een bijzon-
dere opdracht met het oog op de vluchte-
lingen in Nederland. Van welke nationali-
teit of kleur, van welk ras we ook zijn, we 
ontmoeten straks allemaal dezelfde God.”
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Je carrière aan de kant voor dienstbaarheid. 
Ook Bert Noteboom (58) koos daarvoor toen 
hij het bedrijfsleven achter zich liet om te 
gaan werken in een kerkelijke organisatie. 
Terugkijkend op zijn leven beseft Noteboom 
dat hij een aardige carrière achter de rug 
heeft. Nadat hij van de middelbare school 
werd gestuurd, voltooide hij ergens anders 
de havo en studeerde hij aan de hts. Note-
boom: „Vanaf die tijd ging het heel gemak-
kelijk. Ik kwam eerst bij een bank terecht 
en daarna in de automatisering. Vervolgens 
werd ik adjunct-directeur en directeur van 
Broekhuis Holding. Daarna koos ik voor 
vrijheid door voor mezelf te beginnen als 
interimmanager, adviseur en mediator. 
Interimmanagement past goed bij me: veel 
vrijheid en nieuwe dingen. Ik heb ruimte 
nodig, anders kan ik niet werken. Is alles 
afgewerkt en gemillimeterd? Dan moeten 
ze mij niet hebben.” 

AMBITIEUS
Hoewel Noteboom in zijn loopbaan diverse 
stappen hogerop maakte, houdt hij niet 
van de term ‘carrière’. „Dat klinkt alsof je 
het hoogste wilt bereiken. Ik kwam tot de 
ontdekking dat alles leiding is. In een loop-
baan is Gods leiding veel belangrijker dan 
carrière. Dat wil niet zeggen dat ik niet am-
bitieus ben. Ik heb behoefte aan ontwikke-
ling, ruimte, afwisseling en vernieuwing.”
Begin 2006 krijgt Noteboom een telefoon-
tje met een vraag die volledig past bij die 
behoefte aan ontwikkeling en vernieuwing. 
„Ik werd gebeld met de vraag of ik interim-
directeur wilde worden op het kerkelijk 
bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. 
Enerzijds was het een hulpvraag, ander-
zijds was het voor mij een interessant aan-
bod. Uitvinden hoe alles werkt binnen een 
groeikerk in opbouw, is een uitdaging.” Ook 
in deze carrièreswitch richting de kerkelijke 
wereld ervaart Noteboom besturing. „Ik 
was in dat jaar lid geworden van de Her-
steld Hervormde Kerk. Dit was voor mij een 
bevestiging dat ik op de juiste plaats zat.” 

HULPVRAGEN
„Als de kerk roept, moet je het altijd 

bureau. Hij bestuurt de organisatie, die 
uitgroeide tot veertien medewerkers. 
Daarnaast adviseert Noteboom de Gene-
rale Synode, het breed moderamen van de 
Generale Synode en diverse commissies 
binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Note-
boom: „Dit is een dienstverband van vijftig 
procent, waarbij de uren zijn verdeeld over 
het aansturen van de organisatie, het voor-
bereiden en bijwonen van vergaderingen 
en het ondersteunen van gemeenten.” 
Noteboom is terughoudendheid bij het 
spreken over zijn werk. Dat heeft ook met 
zijn karakter te maken. „Ik kan geen uren 
over mezelf vertellen. Ik blijf liever beschei-
den. Het kan namelijk altijd beter. Ik stel 
mezelf steeds de vragen: heb ik alles eruit 
gehaald en heb ik iedereen recht gedaan? 
Zo staat het ook in de Bijbel: al voeren we 
onze taken goed uit, dan nog blijven we 
een onnutte dienstknecht.”

VERWONDERING
Terugkijkend op zijn werk in en voor de 
Hersteld Hervormde Kerk, is Noteboom 
dankbaar en verwonderd. „Ik vind het een 
zegen dat er een goede sfeer en samenwer-
king is op het kerkelijk bureau. Met elkaar 
zet het team dagelijks iets heel moois 
neer, waar ik eigenlijk wel een beetje trots 
op ben. Binnen onze organisatie zijn we 
samen dienstbaar aan de kerk. Dat vind ik 
mooi.” Even is Noteboom stil. Nogmaals be-
nadrukt hij het: „Dat vind ik echt. Het gaat 
om de kerk als het werk van de Heere. Daar 
is niets van ons bij. Ik verwonder me als ik 
hierin een steentje bij mag dragen.” 
Naast de zegeningen ziet Noteboom ook 
leerprocessen. „In het bedrijfsleven leerde ik 
om vorm te geven aan efficiënte organisa-
ties. Ook leerde ik dat het belangrijk is dat 
de juiste persoon op de juiste plaats werkt. 
Die ervaringen kwamen goed van pas bin-
nen de kerkelijke wereld. Tegelijkertijd is 
de kerk geen bedrijf. Daar moet je voor op-
passen. In de kerk kun je niet alles plannen 
en structureren.” Ondanks zijn ervaring in 
het bedrijfsleven voelt Noteboom zich in de 
kerk geen manager. „Ik ben gewoon mezelf: 
iemand die ergens ervaring opdeed en die 

„In Malawi was ik 
in een gevangenis. 
Ineens dacht ik: 
wat doe ik voor 
deze mensen? 
Moet ik niet meer 
voor hen doen?”
BERT NOTEBOOM

doen,” stelt Noteboom. „Ik zal bijna nooit 
‘nee’ zeggen. Daar heb ik sowieso moeite 
mee. Dat er een hulpvraag komt, is al een 
stuk leiding. Ik bid in afhankelijkheid om 
geopende wegen en als er dan een aanbod 
komt, volg ik die weg. Ieder mens heeft de 
roeping om er te zijn voor kerk en mede-
mens.” 
Omgaan met expliciete hulpvragen vindt 
Noteboom niet zo moeilijk. Omgaan met 
impliciete hulpvragen daarentegen wel. 
„Dat is voor mij echt een worsteling. In 
Malawi was ik in een gevangenis. Ineens 

dacht ik: wat doe ik voor deze mensen? 
Moet ik niet meer voor hen doen? Die 
gedachten bekruipen me ook wanneer ik in 
Almere rondrijd, waar mijn zoon Bert mis-
sionair jongerenwerker is. De armoede en 
eenzaamheid in deze stad is groot. Op zo’n 
moment voel ik me schuldig dat ik daar 
niets doe. In mijn eigen omgeving kunnen 
mensen ongetwijfeld ook hulp en aandacht 
gebruiken. Aan de andere kant moeten ook 
hierin wegen geopend worden.”

ONNUTTE DIENSTKNECHT
Na zijn interim-periode wordt Noteboom 
benoemd tot directeur van het kerkelijk 
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ervaring nu gebruikt in de kerk.”
Werken in de kerk is anders dan werken in 
het bedrijfsleven. Noteboom: „Ik leerde hier 
meer om dienstbaar te zijn. Dat is weleens 
moeilijk voor een interimmanager. Ik was 
geneigd om door te pakken, te hakken en 
te breken. Hier leerde ik dat je er voor ie-
dereen moet zijn en dat je het maximale uit 
iedereen moet zien te halen.” Notebooms 
opleidingen droegen bij aan dit leerproces. 
„Nadat ik een conflict had in de kerk, ben 
ik een opleiding tot mediator gaan doen. 
Daar had ik veel baat bij. Daarna volgde 
er een master conflictmanagement aan 
de universiteit. Ook werd ik opgeleid tot 
vertrouwenspersoon. Dat vormde me. Ik 
leg nu veel meer nadruk op de relatie dan 
vroeger. Vroeger moest voor het doel alles 
wijken. Nu is het mijn doel om de kracht in 
mensen te zoeken en te versterken.”
Hoewel Noteboom leerde om meer dienst-
baar te zijn, ervaart hij het nog steeds 
als iets lastigs om iedereen recht te doen. 
„Juist in de kerk moet het eigenlijk altijd 
mogelijk zijn om open te staan voor en 
recht te doen aan iedereen. Maar meestal is 
daar ook de hardheid van harten merkbaar. 
In de kerk, waar we dienaar moeten zijn, 
wordt vaak enorm geheerst over gedach-
ten en over anderen. Ik heb een hekel aan 
heersen over mensen, zowel in leer als in 
werk.”

KERKPOLITIEK INZICHT
„Ik bemoei me niet met theologische kwes-
ties binnen de Hersteld Hervormde Kerk. 
Interveniëren doe ik wel op het niveau van 
organisatie, maar niet op het niveau van 
inhoud. Als beleid en organisatie niet goed 
lopen, geef ik gerust ongevraagd advies. 
Ingrijpen doe ik altijd binnen het mandaat 
dat ik van het breed moderamen krijg. Ik ga 
niet alleen vechten, dan word ik vermalen. 
Als ik rugdekking heb, schrijf ik een memo 
‘ongevraagd advies’ en ga ik de discussie 
aan. Zonder rugdekking gaat het mis. Je 
moet eerst weten hoe de hazen lopen, voor 
je al te stellig wordt.” Met een glimlach 
merkt Noteboom op: „Je hebt hier politiek 
inzicht nodig. Kerkpolitiek inzicht.”

CITAAT 

VAN LAST 
TOT LUST
Voor Bert Noteboom is 
onderstaand citaat van J.H. 
Gunning heel herkenbaar:

‘Bij iedere arbeid in het 
koninkrijk van God 
is het zo gesteld dat 

diegenen de Heere het beste 
dienen, die zich door Hem heb-
ben laten dienen en helpen in 
eigen nood. Dan gaat de eigen 
naam teniet, en de eigen eer te 
gronde, maar uit die schipbreuk 
van eigen grootheid en kracht 
komt een nieuwe kracht tevoor-
schijn, die het in alle stormen 
en aanvechtingen uithoudt en 
die niet meer te vernietigen is. 
Geloofd zij God, die lasten op 
ons legt, maar die ons met onze 
lasten draagt! Zo wordt die last 
een lust’. 
Dr. J.H. Gunning J.Hz.

„Het gaat om de 
kerk als het werk 
van de Heere. Daar 
is niets van ons bij. 
Ik verwonder me 
als ik hierin een 
steentje bij mag 
dragen”
BERT NOTEBOOM


