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Nee, de Oudshoornsekerk is wel
even wat anders dan de Crystal Ca-
thedral in Californië. Dominee Ro-
bert V. Schuller, oftewel Bobby (31),
lacht zijn stralendwitte perfecte
gebit bloot. ,,Deze kerk is historisch,
prachtig! Het voelt een beetje als
thuiskomen, want wij Schullers heb-
ben Nederlandse wortels.’’
Terwijl zijn publiek de kerk tot de

laatste plaats vult, maakt de all
american boy, zoon van Robert A.
en kleinzoon van de legendarische
Robert H. Schuller, de oprichter van
de Chrystal Cathedral Gemeente,
even een praatje in het huis van zijn
gastheer Jan van den Bosch. Hij
voelt het niet als een last dat hij in
de voetsporen treedt van zijn vader
en zijn charismatische grootvader.
,,Ik wilde dit al op mijn zestiende.’’
Tijd om te gaan, waarschuwt gast-

heer Jan. Bij de ingang van de kerk
omhelst Bobby V. een grijsgelokte
fan. ,,Ik zie niks meer! Hij zoent me
op mijn bril,’’ bloost de dame die
Bobby’s oma zou kunnen zijn.

VREUGDE
De kerk jubelt het eerste gezang vol
overtuiging mee: Vreugde, vreugde,
louter vreugde, is bij U van eeuwig-
heid!’’ De blijdschap in de eeuwen-
oude kerk is bijna tastbaar als ‘de
man die de troepen aanvoert’ wordt
aangekondigd. En dominee Bobby
Schuller kan helemaal niet meer
stuk als hij zijn toehoorders in het
Nederlands begroet. ,,Ik vind het zo
fain hier te zain!’’
Jan van den Bosch interviewt, net

als hij voor de Dutch Touch van
Hour of Power gewend is te doen,
een bijzonder iemand. Dat is van-
avond Hannah Postma, die twee
jaar geleden werd neergeschoten in
de Ridderhof in Alphen. ,,Hannah is
symbool van hoop en doorzettings-
vermogen.’’
De Ugandese Sandra Odongo

veegt haar opwellende tranen af, die
blijven stromen als zanger Fabian
een ontroerend lied zingt. Hij oogst
een staande ovatie.
Dominee Bobby gaat het niet over

geluk hebben, kondigt hij aan.
,,Maar over de zorgen die iedereen
zich maakt. Die zorgen zijn voelbaar
hier in Europa, de lucht is ermee
vervuld!’’
Schuller junior brengt zijn toe-

hoorders het blijde nieuws dat de

vogels in de lucht ons voorbeeld
kunnen zijn: ondanks crisis, angst
en narigheid maken die zich geen
zorgen. ,,Dont worry, just laugh!
Geen zorgen, lach erom! De He-
melse Vader zorgt
voor je. En apostel
Paulus, geketend
in de gevangenis,
maakte hij zich
zorgen over zijn
pensioen? Over de
euro? Nee, christe-
nen leven in een
andere realiteit. Zij
hebben iets groters om voor te
leven. De hele maatschappij is erop
ingericht om ons ons zorgen te laten
maken, want dat verkoopt beter!
Politici willen ook dat u zich zorgen
maakt: dan stemt u op hen!’’ God

loves you, and so do we, eindigt
Schuller.
Anita Lazeroms en Sandra

Odongo, beiden uit Brabant naar Al-
phen afgereisd, zijn opgetogen. Net

als de Zwitser die
eveneens speciaal
voor Schuller naar
Alphen is gekomen.
,,Hij weet je op de

juiste plek te raken,’’
klinkt het bewonde-
rend. ,,Zo jong als hij
is, we zien hem
groeien. Ik heb ge-

huild, ik kreeg er gewoon de koude
rillingen van,’’ zegt Lazeroms. ,,To-
taal geen spijt van de reis,’’ zegt de
Zwitser.
,,De batterij is weer opgeladen,’’

constateren de vrouwen tevreden.

‘Batterij weer opgeladen’
ALPHEN • Van heinde en
verre kwamen fans van
het wereldwijd bekende
tv-programma Hour of
Power gisteravond naar
de Oudshoornsekerk in
Alphen. Ze woonden er
het eerste Nederlandse
optreden bij in de Euro-
pese toer van de derde
generatie Schuller: Ro-
bert V., oftewel Bobby.

SARIE KATSMAN

TELEVISIEDOMINEE BOBBYV. ONTROERT PUBLIEK IN ALPHEN

Bobby Schuller

‘Ik vind het
zo fain om
hier te zain’
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Pool in de cel vanwege aanrijding
GOUDA/WADDINXVEEN • Een rij-
ontzegging van 2,5 jaar en vier
maanden gevangenisstraf heeft de
Pool Artur O. (25) uit Waddinxveen
gisteren opgelegd gekregen bij de
Haagse rechtbank. Hij reed op 17
maart vorig jaar een meisje aan op
de Bogen in Gouda.
Het slachtoffer, een scholiere uit

Gouda, liep bij de botsing een sche-
delbreuk en een hersenschudding
op. De dronken Pool reed destijds
snel door, waarschijnlijk omdat hij
eerder op de dag al een zogenoemd
rijverbod had gekregen. Hij kreeg

dat verbod omdat hij toen al drie-
maal de toegestane hoeveelheid al-
cohol op had. Eenmaal buiten het
politiebureau zette hij het echter op-
nieuw op een zuipen én kroop met-
een weer achter het, gevolgd door
de aanrijding op de Bogen. Bij het
meisje zit de schrik er goed in. Als
ze tegenwoordig een auto met een
Pools kenteken ziet aankomen, fietst
ze als het even kan gauw de stoep
op. Bij de behandeling van de zaak
twee weken geleden werd vijf maan-
den cel en drie jaar rij-ontzegging
geëist.

Dominee Bobby Schuller (links) en Jan van den Bosch bij de Oudshoornsekerk. FOTOMARTIN SHARROTT

Pepijn Niesten en Kamiel
Keeris van StagePitch heb-
ben een website opgezet
waar bedrij-
ven stagiai-
res kunnen
uitzoeken op
basis van on-
line filmpjes.
Al twintig be-
drijven heb-
ben via hun website stagiai-
res gevonden.

Motivatiebrieven en CV’s zijn
niet meer van deze tijd?
,,Nee. Dat is anno 2013 echt ho-
peloos ouderwets.’’

Dus jullie hebben een soort
Marktplaats voor stagiaires
opgezet?
,,Ja, precies. Wij merken dat sta-
giaires vaak niet weten wat ze
kunnen verwachten van en bij
een bedrijf, en ondernemers
hebben op hun beurt moeite om
goede stagiaires te vinden.
Toen ontstond ons idee om die
partijen online samen te bren-
gen.’’

Hoe gaat het in z’n werk?
,,Bedrijven plaatsen een werkop-
dracht op onze website waar sta-
giaires via een filmpje op kun-
nen reageren. Zij zeggen in de
film hoe zij het probleem zou-
den aanpakken en oplossen. Uit
alle ingestuurde filmpjes nodigt
een bedrijf drie studenten uit op
gesprek.’’

Niet bang voor flauwe
filmpjes?
,,Die komen dan alleen bij de be-
drijven binnen. De filmpjes van
studenten blijven afgeschermd.
Als zij flauwe of rare dingen op-
sturen, is het in hun nadeel. Zij
kunnen een toekomst bij dat be-
drijf dan wel vergeten.’’

Wie betaalt de rekening?
,,In eerste instantie is het gratis.
Maar als bedrijven alle filmpjes
die zijn ingestuurd in z’n totali-
teit willen bekijken, moeten ze
250 euro betalen.’’

Reacties?
,,Die zijn heel positief. Bedrijven
vinden het een makkelijke ma-
nier om stagiaires te vinden
omdat ze vanaf het eerste mo-
ment kunnen zien wat ze in huis
hebben.’’

Niet digibeet-vriendelijk!
,,Jawel hoor, want we hebben op
de website ook een pagina
waarin wordt uitgelegd hoe je
zo’n filmpje maakt en kan uploa-
den. En studenten van nu weten
wel hoe ze met video’s en inter-
net om moeten gaan.’’

Waar?
,,www.stagepitch.nl.’’

NOORTJE BEUMER

‘Solliciteren
is echt
hopeloos
ouderwets’

Pepijn Niesten,
eigenaar StagePitch
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