
W at vieren 
we met 
Pinksteren? 
Voor verreweg 

de meeste Nederlanders is het 
gewoon een vrije dag die wordt 
doorgebracht op een terras, het 
strand of de meubelboulevard. 
Het grootste deel heeft geen 
benul wát er met Pinksteren 
wordt gevierd. Jan van den 
Bosch, CEO van High Flight, 
een groep van reisorganisaties 
waaronder Beter-Uit Reizen (een 
christelijke reisorganisatie die 
goede doelen ondersteunt) en 
bij het grote publiek bekend van 
Hour of Power, legt uit: ‘Met 
Pinksteren vieren christenen 
dat de Heilige Geest neerdaalde 
op de volgelingen van Jezus. 
Volgens de Bijbel ging dat 
gepaard met het geraas van een 
enorme storm en een wonderlijk 
verschijnsel van vuur. Er versche-
nen vlammen op de hoofden van 
de apostelen. Vervolgens konden 
de discipelen van Jezus spreken 
in allerlei vreemde talen – tot dan 
spraken ze alleen een soort plat 
Armeens. De discipelen kregen 
vervolgens de opdracht om 
de Boodschap van God – het 
christelijk geloof – over de wereld 
te verspreiden.’ Zoals Jan dat zelf 

ook zijn hele leven doet. En 
hij verkondigt niet alleen de 
Boodschap, hij brengt haar ook 
in praktijk; onder andere als CEO 
van Beter-Uit Reizen. Jan: ‘Door 
het Beter-Uit Hulpfonds is al bijna 
drie miljoen euro uitgekeerd aan 
hulpprojecten. Tienduizenden 
vakantiegangers genoten 
afgelopen jaar van een vakantie 
met onze reisorganisatie; maar 
de noodlijdende medemens 
werd niet vergeten! Dankzij de 
zondagse collectes tijdens de 
reizen en een bijdrage van mijn 
bedrijf was het mogelijk om te 
helpen waar hulp dringend nodig 
was. Zoals in Azië, waar mensen-
handel en uitbuiting van kinderen 
één van de grootste problemen 
van deze tijd is. Al vijftien jaar 
helpt ons Hulpfonds meisjes 
die in de kinderprostitutie zijn 

beland aan een nieuw bestaan. 
Zij worden liefdevol opgevangen 
in ons New Life Center in het 
noorden van Thailand. Die 
kinderen zijn lichamelijk en 
geestelijk beschadigd, maar 
vinden nieuwe hoop en het 
geloof in God. Ook in Egypte 
zijn we actief. Op één van de 
grootste vuilnisbelten van Caïro 
leeft een gemeenschap koptische 
christenen. Juist de kinderen van 
deze gezinnen zijn bijzonder 
kwetsbaar. Dagelijks zoeken de 
kinderen met hun ouders tussen 

het huisvuil naar alles wat 
bruikbaar is om in leven te 
blijven. We hebben medische 
zorg, een paar schooltjes en 
waterleidingen gerealiseerd. 
We zijn dankbaar dat we 
met Gods hulp – Jezus is mijn 
allerbeste vriend – deze families 
kunnen helpen en honderden 
kinderen hoop voor de 
toekomst kunnen bieden...’ 
 
Geen medische zorg 
Maar Jan van den Bosch doet 
veel méér goed werk. Zo verblijft 

Nederland kent  
Jan van den Bosch als 

vriendelijke, goedlachse 
televisiepresentator. Jan 

kondigt elke zondagochtend 
Hour of Power aan. Achter dat 
‘zonnige gezicht’ gaat een man 

schuil die zich volledig inzet 
voor de verschoppelingen op 
deze wereld, de kansarmen. 

Wat betekent Pinksteren  
voor Jan van den Bosch?
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TV-PRESENTATOR JAN V AN DEN BOSCH:

‘Dít betekent Pinksteren  
                voor mij’

Gered uit de kinderprostitutie: meisjes in het 

New Life Center in Chiang Mai (Thailand).

Met patiëntje Rudolph (10) bij het hospitaalschip Africa Mercy.

EEN BETER 
LEVEN VOOR 
KANSARMEN

hij met Pinksteren in Schotland, 
waar hij als bestuurslid betrokken 
is bij Mercy Ships. Deze organisa-
tie zet haar hospitaalschip – de 
Africa Mercy – in op die plekken 
in de wereld waar geen medische 
zorg voorhanden is. Het schip telt 
vijf operatiekamers en heeft 450 
vrijwilligers aan boord, onder wie 
uiteraard artsen en verplegers. 
Dit is de manier waarop Jan 
van den Bosch zijn Geloof in 
de praktijk brengt: ‘Kinderen en 
ouderen met ernstige ziektes en 
afwijkingen krijgen een nieuwe 
kans. Tienduizenden kinderen 
en ouderen zijn inmiddels gratis 
geopereerd.’ Daarnaast doet Jan 
ook nog goed werk voor de 
Amerikaanse liefdadigheids-
organisatie Joni and Friends, die 
zich inzet voor de één miljard 
mensen met een lichamelijke 
beperking. Het helpen van 
andere mensen uit naam van 
God, zij die hulp behoeven een 
beter leven geven, dát is het 
levenswerk van Jan van den 
Bosch, dát is wat Pinksteren écht 
voor hem betekent! n

Op de vuilnisbelt van Cairo.
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