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GELOVEN 21
Jan Veldhuizen was de
‘Willie Wortel van
Opwekking’
IN MEMORIAM
Enschede | De eerste betaalde
medewerker van de pinksterconferentie Opwekking is op 17 augustus overleden. Jan Veldhuizen was sinds 1976 betrokken bij
Opwekking. Hij maakte onder
meer het metershoge kruis dat
elk jaar als middelpunt op het
hoofdterrein staat.
„Jan was een onopvallend en tegelijkertijd markant lid van onze Opwekkingsfamilie, een constante
factor en steunpilaar in ons werk”,
zegt directeur Ruben Flach over
Veldhuizen.

Eind jaren negentig verhuisde de

PAX prijst de ‘methodische en
veelzijdige aanpak’ waarmee Mwatana verandering teweegbrengt ‘in
een conflict waar vaak weinig tot
geen aandacht voor is’. De mensenrechtenorganisatie wist de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op de rol

Huisarrest voor
Turkse
zangeres
De populaire Turkse zangeres
Gülsen is onder huisarrest geplaatst nadat ze een grap had
gemaakt over strenge islamitische scholen in haar land. De
46-jarige popster wordt beschuldigt van ‘aanzetten tot haat’.
Critici verwijten de conservatieve
Turkse president Erdogan dat hij
de rechterlijke macht gebruikt
om afwijkende meningen in de
Turkse samenleving de kop in te
drukken. Gülsen komt onder
meer op voor vrouwen en
lhbti’ers. Politici van de oppositie
eisen haar vrijlating.

Bestuur moet
opstappen om
wanbeleid

Pinsterconferentie Opwekking in
Biddinghuizen met
het kruis dat
Veldhuizen maakte. Foto: Chris van
Beek

organisatie naar een industrieterrein
in Putten. Daar werd onder leiding
van Veldhuizen een grote bedrijfshal
gebouwd.
Zendingshart

sterconferentie kennen als markeringspunt op het festivalterrein. „Jan
had een echt zendingshart, en zijn
zendingsveld was Nederland”, zo
typeert Opwekking-directeur Flach
hem. „Hij had oog voor mensen,
betrok hen bij Opwekking en deelde
zijn leven met hen.”

De organisatie noemt hem ‘de Willie
Wortel van Opwekking’. Zo maakte
hij onder meer het metershoge
Jan Veldhuizen is 64 jaar jaar geworkruis, dat alle bezoekers van de Pink- den.

Vredesduif voor Jemenitische
mensenrechtenorganisatie
Utrecht | De Jemenitische mensenrechtenorganisatie Mwatana
for Human Rights krijgt tijdens
de Vredesweek in september een
onderscheiding van Vredesorganisatie PAX.

GÜLSEN

ISLAMITISCHE SCHOOL

In een in memoriam op de website
van Opwekking staat dat Veldhuizen
Opwekking leerde kennen via de
vriendschap met de zoon van toenmalig directeur Peter Vlug. ‘Al snel
werd duidelijk dat Jan handig was,
en werd hij ingelijfd bij de Opwekkingsfamilie. Hij begon als vrijwilliger met het vervoeren en opzetten
van de tenten, waarvoor hij speciaal
met de tractor vanaf de boerderij van
zijn ouders in Vaassen dwars over de
Veluwe naar Vierhouten reed.’
Direct na zijn opleiding mts bouwkunde kwam hij in 1979 als eerste
betaalde medewerker bij Opwekking
in dienst. Hij begon zijn loopbaan in
de opslagruimtes: een onverwarmde
kippenschuur in Voorthuizen. Hij
probeerde met minimale middelen
het maximale te bereiken, aldus het
bericht van Opwekking. ‘Dat is iets
wat Jan kenmerkte: alles hergebruiken, zorgvuldig met materialen
omgaan en beperkte middelen optimaal en inventief inzetten.’

KORT NIEUWS

van wapenindustrie in het conflict
en beïnvloedde de aanbeveling van
de speciale VN-gezant voor het
staakt-het-vuren-akkoord.
Sinds 2015 wordt er een bloedige
burgeroorlog in Jemen. Mwatana
publiceerde in 2021 een rapport
waaruit blijkt dat de strijdende
partijen honger inzetten als een
wapen: havens worden geblokkeerd, waardoor voedsel niet aan
land gebracht kan worden en boerderijen, waterinstallaties en vissersboten worden gebombardeerd.

Mwatana
vestigde de
aandacht
op de rol
van de
wapenindustrie

De Vredesweek heeft plaats van 17
tot en met 25 september. De andere vredesduiven zijn voor Shadow
Game, dat pleit voor betere opvang
voor jonge vluchtelingen, voor
Stem op een Vrouw, dat campagne
voert om meer vrouwen in de politiek te krijgen, voor Mohamedou
Ould Slahi uit Mauretanië, die
veertien jaar lang onterecht vast
zat in de beruchte gevangenis op
Guantanamo Bay in de Verenigde
Staten en voor Chihiro Geuzenbroek, die strijdt voor klimaatrechtvaardigheid.

Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft besloten dat het bestuur
van de Stichting Islamitische
School Amsterdam (ISA) zo snel
mogelijk ontbonden moet worden. De bewindsman heeft dat
beslist na een nieuw inspectierapport over de scholenkoepel, dat
spraakt van ‘financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en
onrechtmatig handelen’. Volgens
de Onderwijsinspectie heeft de
scholenkoepel de administratieve
organisatie en interne controle
niet op orde en neemt het bestuur geen maatregelen om daar
iets aan te doen.

EVENEMENT

Recordaantal
bezoekers op
open dag MAF
Op de open dag van Mission Aviation Fellowship (MAF) die zaterdag op vliegveld Teuge plaatsvond, zijn ruim vijfduizend bezoekers afgekomen. De open dag
is een tweejaarlijks evenement,
maar kon in 2020 niet doorgaan
vanwege de corona-beperkingen.
„Wat ooit in 2005 begon als een
bijeenkomst met tweehonderd
gasten in de tuin van een klein
kantoor in Harderwijk, begint nu
geleidelijk uit te groeien tot een
groot evenement in christelijk
Nederland”, aldus directeur Adri
van Geffen van MAF Nederland.
MAF International werd na de
Tweede Wereldoorlog opgericht
met het doel afgelegen gemeenschappen te bereiken met het
evangelie en met hulpgoederen.

