
 “Ik ben opgegroeid in een 
Leger des Heils gezin. 
Mijn ouders zijn beiden 

heilsoldaat en waren actief 
in de kerkelijke afdeling van 
het Leger des Heils. Mijn 
vader leidde het muziekkorps 
en zowel mijn vader als 
mijn moeder waren actief 
met onder andere lessen 
voor jongeren. Als kind ging 
ik al mee naar het Leger, 
samen met mijn broer en 
zusje. Ik volgde lessen en ik 
ging ook meespelen in het 
muziekkorps. Ik heb het Leger 
van jongs af aan gezien als 
mijn thuis. Ik ben er altijd 
actief in geweest, ook toen ik 
opgroeide. Ik ging bijvoorbeeld 
naar muziekkampen van het 
Leger, waar ik Hans, mijn 
toekomstige man, al leerde 
kennen. Jaren later trouwden 
we en kregen drie prachtige 
kinderen, Eline (21), Martijn 
(17) en Wouter (20). Mijn 
liefde voor hen gaat heel diep. 
Voor mijn gezin zou ik door 
het vuur gaan.”

Samen leven & werken
“Hans en ik zijn allebei in 
dienst bij het Leger en hebben 
er een betaalde baan. Werken 
voor het Leger bevalt ons heel 
erg goed. We willen anderen 
helpen én zijn gelovig, dan is 
dit voor ons de ideale baan. 
Het Leger is voor mij niet 
een voorwaarde om iets voor 
een ander te betekenen, 

medemens. Ik geloof dat God 
mensen roept tot een taak, 
al heeft het bij mij wel even 
geduurd voordat dat voor 
mij duidelijk was. En nee, 
ik heb niet daadwerkelijk 

de stem van God gehoord 
die ‘Edith, Edith’ riep, maar 
toch heb ik heel duidelijk 
gevoeld dat dit levenspad zijn 
bedoeling was voor mij. Ik 
heb ook geen seconde spijt 
gehad van mijn keuze. De 
weg naar het officiersschap 
bestaat, naast ervaring, 
onder meer uit gesprekken 
en assessments en op het 
moment dat je aangenomen 
wordt als officier ga je in 
opleiding. Mijn man en ik 
kregen direct een aanstelling 
in Lelystad en volgen naast 
ons dagelijks werk ook een 
studie. De functie die je krijgt 
wordt eigenlijk bepaald door 
de leiding van het Leger 
des Heils. Na een 2-jarig 
opleidingstraject word je 
bevorderd tot officier. Als 

officier draag ik een uniform. 
Door deze kleding kan men 
aan mij zien dat ik bij het 
Leger des Heils hoor, maar 
ik hoop dat het niet alleen 
aan mijn uniform te zien is, 

maar vooral door wie ik ben 
en wat ik doe. Ik ben trots op 
het dragen van mijn uniform. 
Vaak word je hierdoor eerder 
aangesproken en het straalt 
betrouwbaarheid uit. Als 
je start als officier, begin je 
in de rang van luitenant. 
Afhankelijk van het aantal 
dienstjaren word je bevorderd 
tot respectievelijk kapitein, 
majoor of kolonel. Deze 
rangen zijn ooit bedacht, 
maar persoonlijk vind ik het 
niet zo belangrijk welke rang 
ik heb of krijg. Zelf werk ik 
binnen het kerkgenootschap 
van het Leger. De hulp die ik 
geef is voornamelijk pastorale 
hulp, ik sta klaar voor onze 
medemens. Ik kan niet zeggen 
waar de nood het hoogst is. 
Heel zichtbaar is de nood 

E

bij bijvoorbeeld daklozen en 
verslaafden, maar er is ook 
veel verborgen ellende. Ik mag 
met mensen meelopen op hun 
levensweg en dat geeft me veel 
voldoening. Gelukkig heb ik 
in mijn werk nog geen heel 
indringende ervaringen gehad. 
Als ik bijvoorbeeld iemand 
zou moeten begeleiden 

maar het is in mijn geval wel 
een gevolg van mijn keuze, 
dat ik door middel van het 
Leger mensen kan helpen. 
Het Leger des Heils is een 
grote organisatie die op veel 
verschillende manieren hulp 
geeft. Voordat Hans en ik 
voor het Leger gingen werken 
hadden we een goedbetaalde 
baan in de maatschappij. 
Wel waren we daarnaast 
allebei actief voor het Leger 
en uiteindelijk hebben we 
besloten ons 24/7 voor het 
Leger in te zetten. We hadden 
allebei een heel comfortabel 
leven, kenden veel luxe en 
hadden een mooi koophuis, 
maar we ruilden dat zonder 
enige spijt in voor een leven 
in dienst van het Leger. Het 
Leger wijst de plek aan waar 
je aan het werk gaat en voor 
ons is dat Lelystad geworden. 
We wonen daar in een huis 
van het Leger, de organisatie 
zorgt goed voor haar mensen. 
Onze kinderen moesten wel 
even wennen aan de nieuwe 
situatie, maar zij zien duidelijk 
dat we nu veel gelukkiger 
zijn dan toen we nog in de 
maatschappij werkten. De 
sfeer thuis is meer relaxed, 
we zijn evenwichtiger. Je 
hebt verschillende rangen 
in het leger. Hans en ik zijn 
inmiddels allebei officier. 
Deze functie uitoefenen is 
een roeping. Je stelt je leven 
volledig in dienst van de 

Het Leger des Heils, 
(in het Engels: The 
Salvation Army) 

is een evangelisch 
kerkgenootschap dat 

op 2 juli 1865 onder de naam 
East London Revival Society 
door William Booth in Londen  
werd opgericht en zich 
sinds die tijd verspreid heeft 
over honderdachtentwintig 
landen. Het Leger des Heils 
combineert de verkondiging 
met het praktiseren van de 
geloofsovertuiging in de vorm 
van directe maatschappelijke 
hulpverlening aan diegenen 
in er de samenleving alleen 
voor staan, zoals daklozen, 
prostituees en verslaafden. 
Het organisatiemodel van het 
Leger des Heils lijkt enigszins 
op dat van een krijgsmacht, 
en bestuurders hebben 
‘militaire’ rangen. Vanaf 1887 
is het Leger ook actief in 
Nederland. 65% van de  
leden is vrouw. 

24/7 in dienst van het leger

‘…UIT LIEFDE VOOR MIJN MEDEMENS’

Het meest vredelievende 
leger ter wereld is zonder 

twijfel het Leger des Heils: 
een krijgsmacht in dienst 

van God die mensen overal 
ter wereld de helpende 

hand reikt. Hoe ziet het 
leven eruit als je in dienst 

bent van het leger van 
liefde? Edith (55) en haar 

man zijn al hun hele leven 
actief in het Leger des 

Heils. Voor hen is het een 
echte roeping.

Tekst: Lydia Zittema – Foto: privéarchief

‘Onder naastenliefde versta ik de 
liefde voor je medemens en dan 
bedoel ik ook echt iedereen’
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Persoonlijk



die een kind verloren had, zou 
dat een behoorlijke impact 
op me hebben. Sowieso word 
ik zelf enorm geraakt door 
het verdriet van een ander. 
Er zijn vragen waar ikzelf 
ook geen antwoord op heb, 
maar er zijn voor de ander 
is het belangrijkste. Zelfs 
als het verdriet zo groot is 
dat je iemand eigenlijk geen 
woorden kan bieden, is het 
belangrijk er te zijn. Een 
arm om iemands schouder, 
luisteren, laten weten dat je er 
bent voor de ander, dat kan het 
verschil maken. Een geliefde 
terugbrengen die iemand aan 
de dood is verloren kan ik niet, 
maar troost bieden kan ik wel.”

Positief in het leven
“Al onze drie kinderen 
hebben de liefde voor muziek 
meegekregen, dat vind ik 
zo heerlijk. We hebben ze 
een christelijke opvoeding 
meegegeven en het zou me 
verdriet doen als ze niet 
zouden geloven. Of ze zelf 
actief willen worden bij het 
Leger is aan hen zelf. Ik zou 
het heel mooi vinden, maar 
natuurlijk is het geen must. 
Ze moeten zelf hun levenspad 
kiezen, de dingen doen die 
hen gelukkig maken. Toen 
ze jong waren hebben we ze 
wel altijd meegenomen naar 
activiteiten van het Leger, 
maar nu ze ouder zijn, zijn 
ze daar vanzelfsprekend vrij 
in. Ik ben ontzettend trots 
op mijn gezin. Als ik naar 
mijn kinderen kijk, zie ik een 
pracht stel jonge mensen dat 
positief in het leven staat. Ze 
zijn echt godsgeschenken. 
Hen verplichten tot een 

keuze zouden Hans en ik nooit 
doen, ze moeten hun eigen 
beslissingen nemen, ook over 
hun toekomst. Wij kunnen ons 
helemaal vinden in de keuzes 
die ze tot nu toe gemaakt 
hebben. Ze zijn maatschappelijk 
betrokken, bewuste mensen 
geworden. Ik hoop dat Hans 
en ik onze kinderen zo hebben 
opgevoed dat ze ook voor 
anderen klaarstaan. Ik wil 
daarin een voorbeeld zijn. Dus 
ja, ik hoop van harte dat zij zich 
willen inzetten voor een ander, 
maar dat hoeft niet per se bij 
het Leger des Heils. Af en toe 
helpen ze ons bij activiteiten 

voor het Leger, zoals vorig jaar 
tijdens de kerstviering voor 
daklozen. Ik zag ze alledrie op 
het podium staan, ze maakten 
samen muziek en mijn hart liep 
over van geluk. 
Ik geloof niet in toeval, ik 
denk dat dingen voorbestemd 
zijn, al moet je wel zelf keuzes 
maken en zelf naar je doel toe 
werken. Ik ben niet roekeloos 
en natuurlijk zeg ik tegen de 
kinderen dat ze voorzichtig 
moeten doen, maar ik leef niet 
angstig. Bang voor de dood 
ben ik niet, ik weet waar ik 
heen ga als mijn tijd gekomen 
is. ‘Bevorderd tot heerlijkheid’ 
noemen wij het sterven bij het 
Leger, want je bereikt dan het 
hoogst haalbare: altijd bij God 

zijn. Tot die tijd wil ik zoveel 
mogelijk mensen helpen. 
Onder naastenliefde versta ik 
de liefde voor je medemens 
en dan bedoel ik ook echt 
iedereen. Naastenliefde zit 
wat mij betreft het meest 
in de liefde voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving; 
daklozen, zieken, eenzamen, 
gevangenen. Mijn intentie 
is om niemand af te wijzen, 
maar dat betekent niet dat ik 
elk gedrag goedkeur. Ik wil 
niet oordelen, maar klaarstaan 
voor iedereen ongeacht ras, 
geloofsovertuiging, culturele 
achtergrond of geaardheid. 

Ik vind het soms lastig om 
contact te hebben met mensen 
die het moeilijk hebben. Ik zou 
het liefst al hun problemen 
willen oplossen, maar dat 
kan niet en mensen hebben 
ook een verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leven. Majoor 
Bosshardt, de bekende 
heilsoldate uit Amsterdam, 
heeft het ooit heel mooi 
verwoord: ‘God dienen is 
mensen dienen en mensen 
dienen is God dienen’ en dat 
geloof ik ook. We hebben als 
mensen een verplichting om 
naar elkaar om te zien. Met de 
kerst zingen we Vrede op aarde. 
Voor 2017 hoop ik met heel 
mijn hart dat het niet alleen bij 
zingen blijft.” L

Meepraten, of je ervaringen delen? Ga naar www.mijngeheim.nl

 ‘Wij zorgen voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving’
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