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VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE ARK 
VIERDE OP 6 SEPTEMBER HAAR 40-

JARIG BESTAAN PLUS HET FEIT DAT ZE 
25 JAAR GELEDEN HAAR INTREK NAM 
IN HAAR EERSTE EIGEN ONDERKOMEN, 
AAN DE PRINS HENDRIKSTRAAT 54. 
OPVALLEND IS DAT DEZE GEMEENTE 

GROEIT, TERWIJL DE ALGEMENE TEN-
DENS IS DAT KERKEN LEEGLOPEN. 
JANNY EN TOON VAN DEN HOORN 

- RESPECTIEVELIJK PASTORAAL MEDE-
WERKER EN VOORGANGER - VERTEL-
LEN WAT IN HUN OGEN DE ARK ZO 

BIJZONDER MAAKT.

Door Jolanda van Luinen

OVER OPGELEGDE 
REGELTJES

Vertelt u eens waarom u overstap-
te naar het volle evangelie?
Janny: ,,Met mijn ouders ging ik altijd 
naar de Adventskerk. Als kind kwam 
ik daar heel graag om naar de preek te 
luisteren. Van jongs af aan was ik ge-
boeid door het geloof en door God. Ik 
wist algauw dat ik in mijn leven Hem  
wilde volgen en dienen. Mijn ouders 
hebben me hierin nooit tegengehou-
den. Ook niet toen ik later de overstap 
maakte naar het volle evangelie, dat  
net nieuw was in Alphen. In de begin-
tijd waren er maar zo’n tien mensen 
lid van deze gemeente, inmiddels circa 
130. Ik was te jong om te merken wat 
men destijds in Alphen vond van het 
volle evangelie. Wel weet ik nog dat 
er regelmatig mensen kwamen kijken. 
Sommigen gingen daarna weer weg. 
Die vonden ons wellicht een vreemd 
groepje mensen, eerst in het ijsclubge-
bouw en later in het speeltuingebouw-
tje. Anderen bekeerden zich tot Jezus 
Christus, omdat ze een meer per-
soonlijke relatie met Hem wilden en 
ze meer zicht wilden hebben op wie 
God eigenlijk is. Ik ervoer in de dien-
sten van de Volle Evangelie Gemeente  
dat de zoektocht naar God een boei-
ende ontdekkingsreis is. Het geloven 
van binnenuit staat er centraal en niet 
het leven naar opgelegde regeltjes. De 
diensten zijn vrolijk en aansprekend, 
door de combinatie van woorden en 
liederen.”

Toon: ,,Van huis uit bezocht ik de 
katholieke Bonifaciuskerk en later de 
Pius X kerk. Toen ik bijna klaar was 
met mijn priesterstudie was er een 
uitwisseling met theologiestudenten 
(lees: aanstaande dominees) van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. In 
tegenstelling tot priesters waren zij 
niet gebonden aan het celibaat. Mij lag 
het celibaat niet. Het is ingesteld in de 
derde eeuw na Christus en nooit afge-
schaft. Toen na het tweede Vaticaanse 
Concilie Simonis bisschop werd van 
Rotterdam, heb ik de hoop opgege-
ven dat ik als priester ooit zou mogen 
trouwen. Zelf vind ik het voordeel dat 
ik als voorganger getrouwd ben, want 
mijn vrouw en ik vullen elkaar goed 
aan.”
,,Van mijn broer hoorde ik op een dag 
- het was nog in mijn studententijd - 
dat er in Alphen een nieuwe kerk was 
‘uitgevonden’. Voordat we verkering 
kregen, hadden Janny en ik het al vaak 
over het geloof. Zij pakte er dan met-
een de bijbel bij. Het was met haar dat 
ik voor het eerst naar de samenkomst 

ging, waar zij al vanaf de begintijd 
kwam. Het persoonlijke en kleine van 
de gemeente trof me. Daarnaast stellen 
ze er het evangelie van Jezus centraal, 
in woord en daad. De gedachte hier-
achter is dat Jezus aan mensen visie 
geeft op Gods bedoeling met hen en 
de schepping. God stelt hen in staat 
daaraan te beantwoorden. Toen ik me 
daarin ging verdiepen, ging ik voor 
mijn persoonlijk leven ontdekken wat 
God met mensen wil. Ik heb me toen 
bekeerd en laten dopen. Maar dat was 
voor mij niet genoeg. Ik had een sterk 
verlangen er meer mee te doen. Zo 
werd ik 27 jaar geleden voorganger in 
De Ark. Eerst in combinatie met mijn 
werk als leerkracht, decaan en stage-
begeleider op wat later het Groene 
Hart Lyceum Bospark zou worden; de 
laatste 15 jaar fulltime.”

OVER 
VERANTWOORDELIJKHEID

Wat is volgens u dan de bedoe-
ling van God met de mens en de 
schepping?
Toon: ,,Jezus laat ons zien dat God en-
kel goed is, vol liefde en genade. God 
wil tot in eeuwigheid met de mensheid 
in liefde verbonden zijn. Dit in tegen-
stelling tot wat beschreven staat in 
het Oude Testament. Hier wordt Hij 
aangeduid als de God die goed doet 
en ook straft. God is niet de auteur  
van zonde, ziekte en ellende. Waarom 
zou Hij dronken chauffeurs gebruiken 
om kinderen aan te rijden? Waarom 
zou God je verbieden kinderen in te 
enten tegen ziektes? Als je gelooft dat 
God je ziek wil maken, moet je ook 

niet naar de dokter gaan wanneer dat 
daadwerkelijk gebeurt. ‘Dat heeft God 
zo gewild’, zegt men wel eens. Dit zou 
inhouden dat je nooit zelf verantwoor-
delijk bent voor je daden. In rouwad-
vertenties staat soms: ‘God heeft tot 
zich genomen’. Als dat klopt, is Hij de 
grootste massamoordenaar die er is. 
Het is echter niet God, maar de dui-
vel die mensen verleidt om dronken 
achter het stuur te kruipen. Door naar 
Gods woord te leven, kun je de duivel 
weerstaan. Jezus was de eerste mens 
die helemaal goed was. God wil dat 
wij ernaar streven zo weer te worden. 
Als baby zijn wij nog vrij van zonden. 
Sommige religies vinden dat baby’s 
belast zijn met de erfzonde. Waar halen 
ze het vandaan! Volgens ons is de mens 
in beginsel goed. En God houdt van 
alle mensen.”
Janny: ,,In onze gemeente worden 
baby’s niet gedoopt, maar opgedra-
gen aan God. Als ze zijn uitgegroeid 
tot jongvolwassenen - JoVo’s worden 
ze bij ons genoemd - van circa 18 jaar, 
kunnen ze bij De Ark worden gedoopt 
door onderdompeling. Op die leeftijd 
is het een bewuste keuze voor God. 
Dat is belangrijk, want het geloof en 
het willen meedoen aan onze jonge-
renactiviteiten moet uit jezelf komen. 
Net zoals dat je alleen je uiterste best 
doet voor een sport of hobby wanneer 
het je eigen keus is. Ouders kunnen 
hierin stimuleren, maar het niet opleg-
gen, vinden wij.” 

OVER INTERPRETATIE

In hoeverre denkt u dat de bijbel-
verhalen, zoals we die kennen uit 

overleveringen, daadwerkelijk ge-
beurd zijn?
Toon: ,,Er zijn papyrusrollen gevon-
den met daarop het originele boek 
van Jesaja en dat wijkt maar weinig af 
van de moderne bijbel. De Ark werkt 
met de NBV bijbelvertaling. Door-
dat ik oude Hebreeuwse en Griekse 
geschriften kan lezen, weet ik dat de 
NBV goed gelukt is qua omzetting 
in de Nederlandse taal, maar dat de 
eigenlijke betekenis vanuit de grond-
tekst soms anders is. Zo weet ik dat 
het Hebreeuwse woord Adam ‘mens’ 
betekent en niet ‘man’. De eerste mens 
op aarde was niet man of vrouw, maar 
allebei. Net zo compleet als God dat is. 
Uit die eerste mens schiep Hij Eva, zo 
lees ik in Genesis als ik de grondtekst 
goed vertaal; de restanten gebruikte 
hij om er Adam van te maken. Het 
is Gods bedoeling dat man en vrouw 
elkaar aanvullen, dat ze gelijkwaardig 
aan elkaar zijn.  Om die historische en 
theologische reden kunnen in onze 
gemeente ook vrouwen voorganger 
zijn. Bij het vertalen en uitleggen van 
de bijbel is het belangrijk om te zien 
wat de Geest tot de gemeente (kerk) 
zegt. Daarin zit ook een ontwikkeling.  
En telkens als we meer te weten ko-
men over wie God  is, moeten we onze 
mening durven herzien. Wellicht is dat 
wel wat De Ark anders maakt.”
Janny: ,,De bijbel is vaak door mannen 
vertaald en geïnterpreteerd, misschien 
dat daarom niet altijd duidelijk naar 
voren is gekomen dat veel vrouwen 
een prachtige rol hebben gespeeld in 
bijbelverhalen. Het is waar dat vrou-
wen anders preken dan mannen, maar 

voor  God zijn zij gelijkwaardig.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Janny en 
Toon van den Hoorn verwachten? 
Toon: ,,Ik was Balkenende voor, toen 
ik drie jaar geleden overeenkwam met 
het bestuur van De Ark nog tot mijn 
70ste door te werken. In De Ark ont-
wikkelen jonge leiders een frisse blik. 
Daarbij blijf ik betrokken als het gaat 
om de prediking en coaching. Deze 
jeugd heeft de toekomst, nietwaar? Ik 
verwacht nog lang aan elkaar te kunnen 
schaven, want ook ik wil me nog verder 
ontwikkelen en meer activiteiten ont-
plooien.” Janny: ,,Formeel gesproken 
ga ik niet met pensioen. Ik denk nog 
een tijd de zang te blijven begeleiden. 
Dit doe ik inmiddels 40 jaar, om de zo-
veel weken. Verder wil ik me naast mijn 
man in de gemeente geestelijk verder 
ontwikkelen in relatie met Jezus.” 

JANNY EN TOON VAN DEN HOORN: ,,IN DE 40 JAAR DAT DE ARK 
BESTAAT, ZIJN WE STEEDS MEER OVER GOD TE WETEN GEKOMEN”

Janny en Toon van den Hoorn vinden het een voordeel dat bij De Ark voorgangers getrouwd mogen zijn.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Janny van den Hoorn-Blok 
en Toon van den Hoorn
Geboortedatum: zij op 2 mei 
1946, hij op 15 augustus 1945
Geboorteplaats: allebei in Alphen 
aan den Rijn
Beroep: zij is pastoraal medewerker 
en ‘oudste’ van VEG De Ark, hij 
voorganger VEG De Ark
Relatie: echtpaar
Kinderen: 2 dochters, 1 zoon, 4 
kleinkinderen
Hobby’s: zij: lange wandelingen 
maken
hij: meewandelen, bijbel lezen, pre-
ken maken, op vakantie gaan
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