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Rubriek stilte

Stilte vult je...
Bij van Otten

Bedrijfsbezoek
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Wat kan ‘n dag 
toch wonderlijk 
lopen…
Het was een rare dag. Niets wees erop dat 
deze donkere donderdag bijzonder zou 
verlopen. Er hing geen goddelijke gloed en ik 
had er ook niet voor gebeden. Toch ontstond 
dankzij een CBMC-bedrijfsbezoek een 
kettingreactie. Met een prachtige regenboog 
als kroon op Gods werk van deze dag.

TEKST: LOES GROOTERS
BEELD: PAULIEN WILKINSON 
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Een persoonlijke reflectie van Loes Grooters (bezoeker)

In het hele bedrijf legt Eric van Otten een 
zichtbare link tussen zijn geloof en werk.
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Al weken zat het tegen. Het ene na het andere zakelijke 
project werd door mijn klanten uitgesteld. Iets wat me 
in mijn 17jarig ondernemersbestaan nog nooit was 
overkomen. Het zorgde voor onrust; de schoorsteen 
moet wel roken. Gelukkig verveel ik me nooit en lag er 
nog wel allerlei vrijwilligerswerk dat af moest. Met pot
lood stond daarnaast vandaag de CBMCbijeenkomst 
in mijn agenda: een bezoek aan de nieuwe bakkerij van 
lid Eric van Otten in Enter (Twente). Viel dit nog in te 
passen? ’s Morgens aarzelde ik nog.

Ja, het mag zo zijn
Tegen 12 uur ontstond rust en meldde ik me toch aan. 
Het voelde goed. Anderhalf uur later belt CBMC. Of ik 
van de bijeenkomst ook meteen een verslag wil maken. 
Betaald! Dankbaar veer ik overeind. Wauw, wat bijzon
der. Ik ga op bezoek én krijg er nog voor betaald ook! 
Gevraagd wordt of ik ook een fotograaf weet die nu 
nog kan. Ik zeg dat ik er twee ga bellen en hoor: ‘Goed. 
Doe jij dat, dan ga ik bidden dat er eentje kan.’ Zelf bid 
ik meestal niet voor dit soort – in verhouding kleine – 
dingen. Maar als de eerst gebelde fotograaf meteen 
blijkt te kunnen, voel ik wél hoe er steeds meer energie 
begint te stromen… 

Nóg een klant?
Vlak voor ik naar Enter ga, belt er nóg een klant. Hij 
heeft een (behoorlijk!) budget en zijn collega’s hebben 
me eigenlijk al ingepland om vanaf morgen de 
komende twee weken te helpen…. Mijn hart springt 
over van blijdschap.

B
E

D
R

IJF
S

B
E

Z
O

E
K

Och, wat dom (en menselijk)
Als ik even later wegrijd, bedenk ik me hoe gezegend ik 
ben. En hoe goed God voor ons zorgt. En dat ik de laat
ste weken gewoon vergeten was te bidden voor meer 
werk… 

Wauw, wat een wonder
Tijdens de rit naar Enter hangen donkere wolken boven 
de snelweg. Daaronderdoor schijnt ineens een onge
looflijk mooie zon. Het voelt alsof Hijzelf onder de wol
ken uitkomt met Zijn stralende glimlach. Vanwege de 
eerdere ervaringen van deze dag ontroert het me. Maar 
het wonder wordt nog groter. Als ik de afslag Enter 
neem, hangt precies boven dit dorp een regenboog. En 
hoe! Van begin tot eind is hij duidelijk zichtbaar. 
Ademloos kijk ik. Een traan welt op in mijn oog. De 
regenboog blijft, minutenlang. Hij hangt zelfs boven de 
straat waar de bakkerij staat!

Hoeveel tekens wil je hebben?
Binnen in de bakkerij volgt het aangrijpende verhaal 
van Eric, over zijn wonderlijke leven, zijn bakkerswerk 
en zijn geloofswerk. Buitengewoon geboeid luister ik. 
Als hij tot twee keer toe over zijn eigen ervaring met een 
regenboog begint, voel ik me nóg meer gegrepen. Drie 
keer in enkele uren tijd dit teken van God. Hoe is het 
mogelijk!? 
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Bidden tussen de bruidstaarten
Ondertussen gaat Eric verder met uitstorten van een 
stroom aan ervaringen en getuigenissen. Over de klant 
die al lopend op krukken een bruidstaart ophaalt en 
waar Eric voor mag bidden, gewoon midden in de zaak. 
Over de deelnemer aan AlphaBusiness die na tijden 
zijn duim ineens weer kan bewegen. Over de niet
gelovige medewerker met privézorgen die toestaat dat 
Eric voor hem bidt.

Bakkerij aan de wilgen?
Ook de wonderen en zegeningen rondom zijn bakkerij 
komen voorbij. Over hoe hij tot geloof komt en denkt 
dat hij daarna zijn bakkerij aan de wilgen moet hangen. 
Over hoe hij daarna juist méér bakkerswinkels op zijn 
pad krijgt, inclusief uiteindelijk de enorme bakkerij op 
het bedrijventerrein… Alles wat hij ons vervolgens 
tijdens de rondleiding laat proeven, is van natuurlijke 
ingrediënten en smaakt verrukkelijk. Toch zijn het de 
verhalen die voor de meeste verrukking zorgen.

Geef ook armen hun dagelijks brood
Alles wat Eric doet, lijkt –na soms wat omzwervingen of 
hobbels– te worden gezegend. Zoals the Breadhouse, 
waarmee hij bakkerijen helpt opzetten in arme landen. 
Op wonderbaarlijke manier kreeg hij hiervoor onlangs 
precies het bedrag bij elkaar dat nodig is voor een 
bakkerij in ZuidAfrika. Ook zijn baketainer, de 
container waarin alles zit om brood te bakken in die 
landen, slaat aan. 

Te veel van het goede
Toch heeft ook Eric zorgen, vertelt hij. Hij doet zo veel 
goede dingen, dat hij eigenlijk te veel op zijn bordje 
heeft. Wie kan werktaken van hem overnemen? Tijdens 
de bijeenkomst wordt er gebeden in het vaste 
vertrouwen dat God ook hierin gaat voorzien.

Tranen
Zelf mag ik ondertussen ook iets van God doorgeven. 
Een van de bezoekers, een bekende van me, vraagt om 
in het slotgebed te bidden voor een familielid waarover 
hij zich zorgen maakt. Ik voel ineens dat ik straks zijn 
handen moet vasthouden. Na afloop doe ik dat dan 
ook. Woorden heb ik er niet bij gekregen. Hoeft ook niet. 
Hij schiet vol. Ik ook. Alweer.

Tell it to my heart
Als ik ten slotte naar huis rijd, is het helemaal donker. De 
regenboog is allang weg. Maar alle kleuren van de 
regenboog voel ik in mijn hart schijnen. De weg naar 
huis rijd ik niet, maar zweef ik. Als ik uiteindelijk mijn 
straat in rijd, klinkt op de radio een oud top40nummer: 
Tell it to my heart. En ik besef: ja, God vertelde het 
vandaag aan mij hart. Heeeeel vaak :). 

Verschillende bezoekers zagen de regenboog bóven 
Enter en hoorden over de regenboog ín Enter.

Drie keer in 
enkele uren tijd 
dit teken van 
God. Hoe is het 
mogelijk!?


