
Den Helder ■ „Het belangrijkste
thema voor ons is de mensen zien.”
Henkjan (62) en Jeanet Bosch (61) -
getrouwd en beiden korpsofficier
van het Leger des Heils - runnen
sinds drieënhalf jaar het Korps en
samen met coördinator Rev de buur-
thuiskamer van het leger aan de Vis-
markt in Den Helder.

Met een pas gebeurd verhaal illus-
treert Henkjan het belang van el-
kaar zien. „We zaten in de auto en op
een zebrapad stak een man over. Het
verdriet spatte eraf, zo liep hij met
zijn ziel onder zijn arm. Het raakte
ons. Bij het parkeren kwam hij aan-
lopen en we vroegen, ’Joh wat is er?
Je ziet er verdrietig uit’. Hij had net
gehoord dat het met zijn broer niet
goed ging. We nodigden hem uit
voor koffie en even samenzijn.
Evengoed deelden we een fantas-
tisch moment, hij was gezien en ge-
hoord. Waardevol als we voor een
ogenblik even God of een engel voor
iemand kunnen zijn. Het zit niet in
iets groots, maar gewoon in het aan-
sluiten bij mensen.”

Ontevredenheid
Al jaren runnen ze samen een op-
tiek- en audicienbedrijf in Kampen
als bij beiden een gevoel van onte-
vredenheid groeit; ze willen meer
met hun leven. „Er was al een draad-
je met de buitenpost van het Leger
des Heils in Emmeloord”, legt Jean-
et uit. „We zeiden steeds tegen el-
kaar, ’als we met pensioen zijn, gaan
we heerlijk van alles doen voor het
leger’.” Maar in 2017 verandert alles.
„We zagen een filmpje van twee col-
lega’s die uit een heel ander leven
kwamen en nu officier zijn. Omdat
je tot zo’n 45 jaar kunt instromen in
het leger, dachten we daarvoor te
oud te zijn. Maar onze korpsofficier
in Kampen zei ’die mogelijkheid is
er zeker’.” 

In mei 2017 volgen ze hun roeping
en doorlopen versneld het instro-
mingstraject. „Op vrijdagmiddag
tekenden we voor de verkoop van
ons winkelpand, op zondag werden
we bevorderd tot officier en twee
weken later werden we tot onze blij-
de verrassing hier aangesteld. Al wa-
ren onze twee zoons en pleegdoch-
ter eerst niet blij met onze keuzes,
nu zeggen ze: ’We zien dat jullie op-
bloeien’. Hun eerste schrik is veran-
derd in trots.”

De gezellige met lange tafels en
grote zithoek ingerichte huiskamer
is door een foto-vouwwand geschei-
den van de ruimte waar iedere zon-
dagmorgen een dienst wordt ge-
houden. De inloop is van dinsdag
tot en met zaterdag met doorde-
weeks gezamenlijke maaltijden en
allerlei activiteiten zoals een creaca-
fé.

Nieuwe kansen
Bij het leger geldt dat ieder mens
telt en altijd welkom is. Ook al gaat
iemand, zelfs misschien meerdere
keren, de mist in. Er zijn altijd nieu-
we kansen. „Wij zijn nu van deze
kant het leger ingekomen”, is Henk-
jan beschouwend. „Dat had ook van
de andere kant kunnen zijn. Dan
hoop je toch ook op een kopje kof-

fie? Het is maar net hoe je door het
leven rolt. Het kan verkeren.”

In de afgelopen jaren heeft het
echtpaar niet stilgezeten. In een
naastgelegen pand hebben ze een
bijbehorende kledingwinkel geves-
tigd. Deze is open van maandag tot
en met vrijdag en wordt helemaal
door vrijwilligers gedraaid. Daar-
naast hebben ze hard gewerkt aan
een groot netwerk van onder meer
kerken en Odd Fellows. „Zij steunen
ons en daardoor ook de mensen,
waar wij wel mee in aanraking ko-
men en zij niet.”

Een tweede warme anekdote
volgt. ,,Toen door corona onze keu-
ken te klein bleek om afstand te
kunnen houden, bood de marine
uitkomst door maandenlang onze
maaltijden te verzorgen. Op geheel
vanzelfsprekende wijze doen ze dat
ook nu weer. We hebben er duizend
uitgedeeld. Heerlijke maaltijden
met zalige toetjes. Mensen voelen
zich super verwend”, lacht Jeanet.

„En als iemand niet kan komen, dan
brengen we de maaltijd thuis. Dan
merk je hoe belangrijk ook dat is.” 

Soepfiets
Dan is er nog de soepfiets, die ze zelf
verschrikkelijk leuk vinden. Een
keer in de week op donderdagavond
gaan twee, drie man - ook jonge mei-
den zijn erbij gekomen- op pad. „We
krijgen de soep van slager Konijn,
nou dan heb je wel een maaltijd op”,
geniet Jeanet bij de gedachte. „Kof-
fie en thee nemen we ook mee.” De
route gaat langs bekende hangplek-
ken en vaste adressen waar ze ook
even achter de voordeur komen en
voorbijgangers worden aangespro-
ken. 

Ook Henkjan is enthousiast over
de soepfiets. „Hoe slechter het weer,
hoe mooier de contacten. Dan sta je
daar druipend op de stoep en de
deur gaat een klein beetje open, ’Ach
jongen, door dit weer, kom gauw
binnen’.”

LIEFDE ’Het zit niet in iets groots, maar gewoon in het aansluiten bij mensen’

Bij het leger telt ieder mens
Het thema dit jaar bij het Leger des Heils is ’Je bent niet alleen’. „Wat ik nou mooi vind, en dat haakt aan bij de kerstgedachte, is de
mens zien. Wij zien God in alle mensen waarmee wij te maken krijgen. Onze manier van geloven is uitreiken naar de mensen om ons
heen. Om die liefde en warmte te bieden die wij ervaren in onze relatie met God”, getuigt Henkjan.
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Henkjan en Jeanet Bosch branden drie kaarsjes in de drie kleuren van het leger. FOTO HELEEN VINK

❜❜We geloven in
de liefde, niet in

de
veroordelende

God die ik
vroeger kende.
Het is liefde en

daar kom je een
heel eind mee

•i
Advent
Advent is een tijd van
bezinning. Symbolisch wordt
vier weken lang iedere week
een kaars meer aangestoken,
tot ze tijdens kerst alle vier
feestelijk de donkerte van het
eindejaar mogen oplichten.
Deze derde week bezinnen
Henkjan en Jeanet Bosch zich
op de verbinding met anderen.
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