
Ik ben één van die gezegende mensen. Na een tijd op enige afstand te hebben 
gestaan vanwege mijn missionaire werk in het buitenland, raakte ik opnieuw 
betrokken bij deze bediening. De vraag was of ik wilde meedenken over nieuwe 
dromen en uitdagingen. Een beetje visionair nadenken over de toekomst, dat wil 
ik altijd wel: nieuwe wegen en mogelijkheden verkennen waarlangs Gods werk 
nieuwe impulsen krijgt. 

Ik werd dan ook meteen geboeid door wat mij werd verteld over het dorpje Can-
tignergues. Een schilderachtig plaatsje in een al even schilderachtige omgeving 
in Zuid-Frankrijk. Een ‘groot’ gedeelte van dit piepkleine dorpje heeft de  veel-
zeggende naam Port d’Espérance, poort van de hoop, meegekregen. Wie hier 
binnengaat, vindt mooie plekken van stilte en inspiratie en ontmoet mensen die 
leven met de hoop op Gods  toekomst met mens en wereld.

Toen ík voor het eerst door deze ‘Port’ binnenkwam, was mijn eerste ingeving: 
“Hier kan ik een boek schrijven!” Al langere tijd leeft bij mij het verlangen om mijn 
belevenissen van meer dan 40 jaar dienst aan God en mensen, op allerlei plekken 
in de wereld, op papier te zetten. Een klein getuigenis voor mijn (klein)kinderen 
in voor hen verstaanbare begrippentaal. In dit dorpje kan dat zomaar uit je pen 
vloeien, zo voelde ik daar. Het wordt je als het ware aangereikt, in die stilte, in die 
omgeving die een sfeer ademt van de aanwezigheid van Gods Geest en je inspi-
reert tot ‘leven met God in Frankrijk’.

Het boek is er nog niet, het moet nog rijpen. Maar ik twijfel er niet aan dat het 
ervan zal komen. Net als met dat Koninkrijk van God, waarin ik geloof en waarop 
ik hoop. Van die hoop wil ik steeds proberen te getuigen met mijn leven. Wat 
daarbij helpt is dat je overal op de weg daarheen lichtpuntjes, voortekenen van 
het Rijk ziet. In mensen die gedreven worden door geloof, hoop en liefde. In men-
sen die ondanks alles maar blijven geloven en hopen dat wat ze doen een stukje 
bouwen aan Gods toekomst met ons allen is. In de bediening waar ik nu weer bij 
betrokken mag zijn. In de visie die ten grondslag ligt aan Port’d’Espérance, want 
in het dorpje Cantignergues zie ik duidelijk het echte verlangen om iets van de 
grondwaarden van het Rijk van God zichtbaar te laten worden. Daarom ben ik 
er zo graag bij betrokken! 
  
In het voor je liggende magazine vind ook jij veel mogelijkheden en uitdagingen 
om betrokken te zijn bij één van de vele aspecten van deze prachtige en veelzij-
dige bediening. Je vindt er wegwijzers en ideeën om iets van het licht van het 
komende Godsrijk te beleven. Om zelf lichtdrager te zijn of je bewuster te wor-
den van Gods liefde voor mensen, zoals die overduidelijk aan het licht kwam in 
de bediening van Jezus Christus. Want uiteindelijk gaat het er in het leven om 
dat je op één of andere manier bij die bediening betrokken bent en blijft. Je kunt 
er een boek over schrijven, maar ja, in de Bijbel zijn hierover al 66 boeken bijeen-
gebracht! 

Nelson Mandela zei het kort en treffend:
“As we let our light shine, we unconsciously give other people permission to do 
the same.” 

Ik hoop dat het lezen van dit magazine je hiertoe uitdaagt!

Ds. Niek van Exel, betrokken bij Port d’Espérance

DAAR KAN IK 
EEN BOEK 
(OVER) 
SCHRIJVEN...
Ik ben een oude bekende van de avontuurlijke en bevlogen 
Jasper Stam (directeur Outline Travel, red.) en de mensen die 
door de jaren heen met hem meewerkten vanuit een zelfde 
visie en gedrevenheid. In de loop van tientallen jaren heb ik al-
lerlei boeiende en zinvolle activiteiten zien ontstaan waardoor 
heel veel (jonge) mensen, vrijwilligers en andere medewerkers 
zijn gezegend. Tot op de dag van vandaag! 
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