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Van de titel 'Blokkermeisje' komt ze nooit meer af. Al werkt ze daar inmiddels al zes jaar niet meer. 
Haar leven is ook lang niet meer hetzelfde als toen. Heidi Koelewijn (38) maakte een bijzondere ont-
wikkeling door en ze heeft inmiddels twee banen, zoals ze zelf lachend zegt. ,,Bij Bureau Veritas voor 
het geld en bij De Genadebron voor de energie!" En dat laatste heeft ze zeker, ze bruist ervan! Een 
enorm verschil met een aantal jaar geleden toen ze een schaduw was van wie ze nu is…

 Frieda van de Geest

Heidi werd geboren in een warm gezin, 
als derde dochter in een rijtje van vier. 
Ze had wat opstartproblemen. Toen ze 
twee dagen oud was, trad er zuurstof-
gebrek op en enige tijd later kreeg ze 
ernstige stuipen. ,,Hierdoor verkrampte 
mijn hele lichaam en zo ontstond mijn 
spraakgebrek", vertelt ze. ,,Dat heb ik 
nog steeds, maar belemmert me niet in 
mijn dagelijkse leven." 
Als kleuter zat ze op de Bavinckschool, 
maar vanaf groep 3 ging ze naar De 
Trappenberg. ,,Ik had verschillende the-
rapieën nodig en op die school kon dat 
tussen de lessen door." De middelbare 
school volgde ze wel hier in het dorp, 
op het toen nog Farel College. ,,Ik deed 
als eerste mavo-examen in het nieuwe 
gebouw", vertelt ze. ,,Onze klas mocht de 
heipaal dragen van de Talmastraat naar 
de Plecht, herinner ik me. Ik had een 
leuke klas die mij altijd hielp. Een mooie 
herinnering heb ik aan techniek. Ik was 
niet zo handig en zodoende ging mijn 
techniekwerkstuk door de hele klas, 
iedereen deed een stukje. In ruil daar-
voor schreef ik de boekverslagen voor de 
jongens."

'MAAR IK PAS NIET 
IN EEN HOKJE EN 
IK HOUD NIET VAN 
HOKJES'

 
In diezelfde periode worstelde ze soms 
wel met haar beperkingen. Hoewel ze 
het zelf liever 'bewerkingen' noemt. 
,,Dat woord kreeg ik een paar jaar gele-
den cadeau van iemand en het past echt 
bij me. Ik heb gewoon iets extra's! Het 
was lastig dat mensen mij door mijn 
bewerking soms behandelden als een 
klein kind of in het hokje 'gehandicapt' 
wilden zetten. Maar ik pas niet in een 
hokje en ik houd niet van hokjes. Al snap 
ik best dat het praktisch is om mensen 
in doelgroepen in te delen, maar wat mij 
betreft doet iedereen er toe, ongeacht 
hun afkomst, leeftijd, enzovoort."

DIEPE PUT
Na de mavo volgde ze de SPW-opleiding, 
maar dat ging niet zo goed. Ze stopte en 
ging fulltime aan de slag bij Blokker. ,,Ik 
heb daar uiteindelijk veertien jaar ge-
werkt. De eerste jaren waren leuk, maar 
de laatste twee jaar hebben me me fysiek 

en mentaal gesloopt. Van de één op de 
andere dag deed ik mijn werk niet meer 
goed, wat ik dagelijks te horen kreeg. 
Hierdoor lag ik nachten wakker en at ik 
niet meer. In 2015 werd ik ontslagen en 
dat zorgde ervoor dat ik volledig instort-
te. Ik was een klein bang vogeltje dat 
zich niks meer waard voelde. Alle leu-
gens in mijn hoofd, geloofde ik en ik was 
om de haverklap ziek. Inmiddels durf 
ik wel uit te spreken dat ik een burn-out 
heb gehad."

'IK HAD GOD DE DEUR 
UIT GEZET. IK WAS 
BETER AF ZONDER 
HEM, DACHT IK'

 
Heidi's wereldje was klein in die moeilij-
ke jaren. Ze had steun aan haar familie 
en haar beste vriendin Grieanne. Het 
geloof waarmee ze was opgevoed, speel-
de geen rol meer. ,,Ik had God de deur uit 
gezet. Ik was beter af zonder Hem, dacht 
ik. God kon me gestolen worden en dat 
liet ik merken ook. Ik schopte tegen 
alles aan wat met geloof te maken had. 
Totdat ik in die laatste weken voor mijn 
ontslag voortdurend het liedje 'Pak maar 
mijn hand' van Nick en Simon hoorde. Ik 
hoorde het werkelijk overal. Toen ik dat 
aan Grieanne vertelde, zei ze: 'Misschien 
wil Iemand je iets duidelijk maken?' Ik 
moest lachen en vond het maar zweve-
rig, maar haar opmerking bleef toch 
hangen. Toen ik op een nacht niet kon 
slapen, deed ik de radio aan en ja hoor… 
wéér dat liedje. Dat vond ik toch wel 
heel gek en bijzonder. Ik ben letterlijk 
op mijn knieën gaan zitten en zei: 'God 
als U bestaat, los dit dan op. Ik kan niet 
meer!' In mijn hoofd werd het heel stil 
en ik werd heel warm. Ergens had ik ook 
het idee een stem in mijn hoofd te horen 
'Komt wel goed'. Het zette me aan het 
denken, maar er bleven veel vragen."
Precies twee weken later kwam het ont-
slag. ,,Dit is toch geen goede oplossing, 
dacht ik. Ik had het er heel moeilijk mee. 
Ik besloot om weer naar de kerk te gaan, 
op zoek naar antwoorden, maar die 
vond ik niet. Toen ben ik concreet gaan 
bidden of er iemand op mijn pad mocht 
komen die me verder kon helpen. En dat 
gebed is verhoord!"
In 2016 kwam er een spreker van De Ge-
nadebron bij een van de vrouwenavon-
den in de Westerkerk, waar Heidi bij 
betrokken was. ,,Toen ik zijn getuigenis 

hoorde, kon ik alleen nog maar denken: 
ik moet mijn verhaal aan hem vertellen, 
hij kan mij helpen. Ik raakte met hem 
in gesprek, al was ik erg verlegen. Later 
hebben we veel mooie gesprekken gehad, 
samen met nog iemand van De Genade-
bron. 'Hoe kunnen we je helpen, Heidi?' 
vroegen ze uiteindelijk. 'Ik wil mensen 
leren kennen', zei ik."

WAARDEVOL
Om een lang verhaal kort te maken, 
vanaf dat moment ging eigenlijk alles 
goed met Heidi. Ze overwon haar verle-
genheid en ging vrijwilligerswerk doen 
bij De Genadebank. Ze startte een secre-
tariële opleiding, slaagde daarvoor en 
kreeg een fijne administratieve baan bij 
Bureau Veritas (audit- en certificerings-
bureau op gebied van veiligheid). 

'VAN DE 
VRIJWILLIGERS BIJ DE 
GENADEBANK LEERDE 
IK DAT IK WÉL WAT 
KON, DAT IK WÉL VAN 
WAARDE WAS!'

,,Ik kreeg weer zelfvertrouwen. Van de 
vrijwilligers bij De Genadebank leerde 
ik dat ik wél wat kon, dat ik wél van 
waarde was! En ik mocht fouten maken, 
dat was nieuw voor me. Ineens werd ik 
ook overal voor gevraagd. Terwijl ik in 
de jaren daarvoor altijd moest roepen 
en schreeuwen om mensen te overtui-
gen dat ik ook wel iets kon. Een mooi 
voorbeeld is de Voedselestafette die ik 
drie jaar geleden heb opgezet: een actie 
waarbij kerken om de beurt een maand 
voedsel inzamelen voor De Genadebank. 
Mijn motto is tegenwoordig 'ik heb het 
nog nooit gedaan, maar ik vind het wel 
uit!'"

DISCUSSIES MET GOD
Naast haar fulltime baan doet ze nog 
veel meer voor De Genadebron en Ge-
nadebank. Maar ze geniet ook volop van 
het leven en doet leuke dingen met haar 
beste vriendin. ,,Ik heb inmiddels heel 
veel contacten. En ik leef heel dicht bij 
God. Vroeger voerde ik strijd met God, 
tegenwoordig heb ik vooral discussies 
met Hem, bijvoorbeeld onder de afwas. 
Ik laat mijn leven door Hem leiden. Zo 
kreeg ik een paar jaar geleden een op-
roepje onder ogen voor het beheer van 
de appgroepen van De Genadebron. Ik 

INTERVIEW

Heidi: 'Ik houd van mensen, iedereen heeft een verhaal!'
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kreeg het gevoel dat God wilde dat ik dit ging 
doen, maar zelf dacht ik dat ik al wel genoeg 
deed. 'Oké God,' zei ik. 'Als U wilt dat ik dit ga 
doen, prima, maar dan moet iemand van De 
Genadebron me vragen. En dat gebeurde. In-
middels mag ik alweer twee jaar mensen da-
gelijks bemoedigen via de tien Genade-app-
groepen. En nee, dat word ik nooit zat. Ik 
schrijf zelf ook heel graag, samen met de 
Heilige Geest. Ooit hoop ik een boek te schrij-
ven."

DE BRON
Tenslotte komt het gloednieuwe ontmoe-
tingscentrum De Bron ter sprake, waar dit 
interview plaatsvindt. ,,Inmiddels mijn twee-
de thuis, ik ben hier vaak te vinden en help 
waar ik kan. Ik beheer alle social media voor 
De Genadebank, De Genadebron en Grace 
Lunchroom. Dit doe ik in samenwerking met 
de centrummanager. Ik vind het superleuk 
om met hem samen te werken en van hem 
te mogen leren. Ik geloof ook echt dat God 
mensen op je pad zet, die je verder helpen in 
het leven. 

'IK HEB VAN JEZUS 
GELEERD OM NAAR 
MENSEN TE KÍJKEN. NIET 
NAAR DE BUITENKANT, 
MAAR NAAR DE 
BINNENKANT' 

 
Nu ik in de coronatijd thuis werk, ben ik nog 
flexibeler dan anders. Soms neem ik mijn 
werklaptop mee hiernaartoe en combineer ik 
beide 'banen'. Woensdag is echt mijn genade-
dag. Eén keer in de maand help ik dan bij De 
Genadebank, de andere dagen in het ontmoe-
tingscentrum. Ik beman onder andere het 
DHL-punt. Dat vind ik leuk: aan elk pakketje 
zit een mens vast met een verhaal. Ik heb van 
Jezus geleerd om naar mensen te kíjken. Niet 
naar de buitenkant, maar naar de binnen-
kant. Eerst naar iemand luisteren, voordat 
je je mening vormt. Dat zou ik iedereen wel 
willen meegeven."

Waar Heidi's wereldje een tijdje heel somber 
en klein was, is het licht nu volop doorge-
broken. ,,Ik vind het heerlijk om te mogen 
werken binnen Gods koninkrijk, met zoveel 
lieve 'collega's' die voelen als broers en zussen, 
ik heb echt een ongelooflijk grote familie!" 
besluit ze dankbaar.        
 

# Heidi Koelewijn in ontmoetingscentrum De 
Bron, inmiddels haar tweede thuis. (foto: Frieda 

van de Geest )
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