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Van bouwbedrijf 
naar Bovenkamer

‘Gratis’ gebedshuis uitgelicht

Waar haalt een aannemer de inspiratie vandaan om 
een gratis gebedshuis op te zetten? Wat komt er in 

de praktijk kijken bij de opzet van zo’n huis? En wat 
brengt dat? Medeoprichter Nico van Schaik uit 

Breukelen neemt u aan de hand van een aantal  
vragen mee door het wonderlijke verhaal van 

gebedshuis de Bovenkamer in zijn woonplaats. 
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Wat is de Bovenkamer?
“We noemen het een gebedshuis, maar eigenlijk is de 
Bovenkamer veel meer. Uiteraard kun je hier terecht om 
te bidden. Daarnaast is het een prima plek om te verga-
deren of samen te komen met je huisgroep. Iedereen 
mag kosteloos van deze ruimtes gebruik maken, zolang 
de invulling aansluit op onze bedoeling.”

Wat is die bedoeling?
“We geloven dat ieder mens God nodig heeft om tot zijn 
bestemming te komen. De Bovenkamer is daarom 
bedoeld voor mensen die God de Vader, Jezus de Zoon 
en de Heilige Geest – beter – willen leren kennen.” 

Wat is het meest kenmerkend aan de 
Bovenkamer?
“De echtgenoot van een van de teamleden ontwierp 
samen met familieleden de ruimte met de Cirkel. Deze 
ruimte staat in het midden van het gebouw. Daar 
draaien we filmpjes. Eerst wilden we hier de heilsfeiten 
laten zien, zoals Pasen, de schepping en de zondvloed. 
Maar zijn dat allemaal heilsfeiten? Nu noemen we het 
gewoon: 7 maal God. Daniël Thomassen, de man van 
een van onze teamleden, maakte de filmpjes zelf.” 

Wat voor filmpjes draaien er?
“Naast de schepping en de zondvloed hebben we ook 
filmpjes over de Bijbelse wet, de Geest, de verlossing en 
de wederopstanding. Net als over het onderwerp 
‘nieuw’. De filmpjes duren maar kort, tussen de drie en 
zeven minuten. Stuk voor stuk geven ze een frisse blik 
op de Bijbel. We willen bezoekers daarmee uitdagen om 
over de betekenis van de filmpjes met elkaar in discus-
sie te gaan. En na te denken over Gods plan met de 
mensen.”

Kun je een filmpje beschrijven?
“Een van de filmpjes is gemaakt in een grot in België. Je 
ziet hier bijvoorbeeld iemand die zoekend is. En dan 
lichten er ineens tien witte pilaren op, als een soort 
wegwijzer: de tien geboden. De maker laat er dan 
Bijbelteksten bij zien, waaruit blijkt dat we de Bijbel als 
basis zien. Zoals bij het filmpje over de verlossing, waar 
Johannes 3 vers 16 bij verschijnt. Over dat God de 
wereld zo lief had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf en 
dat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat. Die 
tekst hangt hier ook aan de muur.” 

Waar bestaat de Bovenkamer  
verder uit?
“In totaal hebben we vijf ruimtes met elk een eigen 
bedoeling. Allereerst is er een gebedsruimte. Hier kun je 
samen zijn met God of met een klein groepje in gebed 
gaan. Daarnaast bieden we een café: een gezellige ont-
moetingsruimte waar je aan de bar koffie drinkt, relaxt 
op de bank of wat leest aan de stamtafel; alcohol schen-
ken we er niet, want we willen ons doen en denken zui-
ver houden. Tot slot hebben we nog een huiskamer – 
voor kleine groepjes aan de ateliertafel – en een 
lesruimte voor vergaderingen, presentaties en work-
shops.” 

Gebruik van de ruimtes is gratis.  
Hoe kan dat?
“Op vrijwillige basis doen bezoekers en andere belang-
stellenden giften. Daar kunnen we de structurele kosten 
van dekken. Denk aan de elektriciteit, koffie en thee. De 
schoonmaak gebeurt door vrijwilligers. En het gebouw 
zelf, een loods, stond er toch al. Op de benedenverdie-
ping zit een deel van mijn vroegere bouwbedrijf. Bovenin 
heb ik een kantoor. De rest van de ruimte daarachter was 
overcompleet. Aan de plek boven in het gebouw ontleedt 
het gebedshuis ook zijn naam, de Bovenkamer.”

Hoe voorkom je dat de ruimte gebruikt 
wordt als bijvoorbeeld feestlocatie?
“Allereerst staan op onze website algemene voorwaar-
den. Daarin geven we aan dat de Bovenkamer niet 
bedoeld is voor verjaardagen, jubilea of andere feestjes. 
Ook mag je activiteit niet bedoeld zijn om je boterham 
mee te verdienen. Verder hebben we een soort intake 
om te kijken of mensen achter onze bedoeling staan. 
Twijfelen we? Dan bespreken we de aanvraag in onze 
speciale groepsapp. Aan de online reserveringen zien 
we trouwens ook vaak al wie er intekent. Dat zijn bij-
voorbeeld non-profitorganisaties.”

Waar haalde u de inspiratie en motiva-
tie voor de Bovenkamer vandaan?
“Die kwam allereerst van Erik Willemsen uit Moerkapelle. 
Hij bedacht het Tuinhuis, een plek die hij inrichtte om 
tot rust te komen en het evangelie te delen. Ik had een 
deel van een bouwloods over en zoiets als het Tuinhuis 
leek mij ook wel wat. Sinds 2003 ben ik namelijk ver-
bonden met CBMC. Die had een aantal jaren lang de 
missie: Jezus vinden, volgen en verkondigen. Dat ver-
kondigen, dat moet ik op deze manier doen, dacht ik.”

“CBMC had de missie: 
Jezus vinden, volgen en verkondigen. 

Dat verkondigen moet ik op deze 
manier doen, dacht ik.”

“De filmpjes geven 
een frisse blik op de Bijbel.”
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Ligt er verder een verband met CBMC?
“De praktijk van het zakendoen met mijn – inmiddels 
overgedragen – bouwbedrijf, deelde ik in een CBMC-
ontbijtgroep. Hier sprak ik over van alles. Zoals over hoe 
je omgaat met de verleiding om de belasting te ontdui-
ken. Ik liep bijvoorbeeld eens tegen zo’n situatie aan 
met de directeur van een grote organisatie. Mede dank-
zij een gesprek hierover in de ontbijtkring, zei ik tegen 
de directeur dat ik niet mee wilde werken aan zijn voor-
stel. Een dag later belde die directeur met de medede-
ling: ‘Stuur de rekening maar.’ Ik bedoel hiermee te zeg-
gen: je wordt gevormd en gesterkt als je met andere 

mensen in contact komt over geloof en – in dit geval – 
zakendoen. Dat past prima bij de Bovenkamer. Die 
CBMC-ontbijtgroep komt hier tegenwoordig dus elke 
twee weken samen.”

Uw idee kwam eerst niet van de grond. 
Hoezo? En hoe veranderde dat? 
“Toen ik de loods in gebruik nam als bezinningsruimte, 
had ik niet het idee: dit is het. Het werd meer een 
museum, een beetje statisch. Toen kwamen er drie zus-
sen die na een week van gebed, in een leeg staand 
pand,verder wilden met gebed. Ze zochten hier een 
geschikte plek voor. Dat werd deze ruimte. Zo ontstond 
het idee voor een huis van gebed in combinatie met 
beeldmateriaal dat het evangelie laat zien. Sinds sep-
tember 2016 werken we hier met vier teamleden aan. 
Met ieder onze eigen taak. Verder staan er op drie vaste 
dagen gastvrouwen of gastheren klaar. Buiten die tijden 
reserveren mensen online en krijgen ze een sleutelcode, 
zodat ze er ook zonder ons in kunnen, 24 uur per dag, 
zeven dagen per week. Mijn rol hierbij? Dat is vooral het 
faciliteren, het beschikbaar stellen van de ruimte.”

Voor wie is de Bovenkamer bedoeld?
“Iedereen die ooit iets met het geloof had of juist hele-
maal niet - dat is de doelgroep die ik wil bereiken. 
Oorspronkelijk dacht ik hierbij aan mensen uit mijn 
kennissenkring, uit het zakenleven en uit mijn vereni-
gingsleven. Ik ben bijvoorbeeld al vanaf mijn kindertijd 
fanatiek duivenmelker – nee, niet vanwege de rol van de 
duif in de Bijbel, hoor. Dankzij het feit dat we bij de 
Bovenkamer nu met een heel team zijn, groeit het 
bereik.” 

Hoe krijgt u in de praktijk belangstel-
lenden naar de Bovenkamer?
“Dat is best een uitdaging, een worsteling. Zelf probeer 
ik hiervoor vooral een-op-eengesprekken te houden. 
We publiceren ook artikelen in kerkbladen. En in het 
plaatselijke krantje. Op de website daarvan zetten we 
soms ook uitnodigingen voor bijeenkomsten die bij ons 
plaatsvinden. Verder komen er bijvoorbeeld via de gast-
heren en gastdames ook bekenden gewoon binnenlo-
pen voor een praatje en een kop koffie. Daarnaast zijn 
we nog een beetje aan het zoeken hoe we het aantrek-
ken van bezoekers meer vorm kunnen geven.”

Wat zijn de vruchten?
“Als ondernemer wil je graag resultaat zien. Dat is de 
valkuil. Wij blijven gewoon zaaien en God geeft de 
vruchten wel. Ik ben me ervan bewust dat we afhanke-
lijk zijn van God. Als wij ons best doen –doen wat binnen 
onze mogelijkheden en talenten ligt – zal God uiteinde-
lijk wel de vrucht geven. Zelf vind ik het leuk om iets te 
organiseren met een aantal mensen, initiatief te nemen. 
Dat is juist mooi met elkaar, want de andere teamleden 
hebben weer andere talenten dan ik.”

Hoe zijn de reacties?
“Als je mensen spreekt en de filmpjes laat zien, zijn ze in 
ieder geval enthousiast. Lees de reviews op onze web-
site maar. Daar zie je bijvoorbeeld hoe deelnemers hier 
een slotweekend van de Alpha-cursus doorbrachten. 
Zelf levert de Bovenkamer me in ieder geval een heel 
positief gevoel op. Ik had geen vastomlijnd idee, wilde 
gewoon het evangelie laten zien. Dat gebeurt nu.”

Over Nico van Schaik 
Sinds 1972 werkt Nico van Schaik 
in het bouwbedrijf dat zijn opa  
in 1900 begon. Nico groeide op 
met het geloof. Dat gebeurde  
in een gezin waarin zijn vader 

“afhankelijk van God leefde”. In de beginjaren woon-
den ze naast de onderneming. In 2000 verhuisde de 
zaak naar de Poeldijk in Breukelen. Daar runt zijn 
oudste zoon nu het familiebedrijf. Nico drinkt er naar 
eigen zeggen alleen nog elke dag koffie. Verder werkt 
hij nog enkele uren in de week aan bouw werken die 
nog ontwikkeld moeten worden.

Reactie van een gebruiker 
van de Bovenkamer
“Wij hebben in de Bovenkamer met zo’n 25 mensen 
het Alpha-weekend gevierd. Een mooie zaal waar we 
gezamenlijk hebben gegeten en de Alpha-films 
bekeken, gezellige ruimtes waar groepjes met elkaar 
ongestoord kunnen praten en als topstuk een stilte-
ruimte waar men kon bidden, knielend voor het 
kruis. De Bovenkamer zou je als een ‘Heilige plaats’ 
kunnen duiden, omdat God hier voor ons op een bij-
zondere manier aan het werk is geweest. Wat een 
geweldig initiatief dat deze ruimtes zo maar gebruikt 
mogen worden!”

“Ik zei dat ik niet wilde meewerken 
aan belastingontduiking.”

“Als ondernemer wil je graag  
resultaat zien. Dat is de valkuil.”
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