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Dominee Frits Jongboom

De dominee

Dominee en kinderboekenschrijver

Kerk van de Nazarener
De evangelische Kerk van de
Nazarener in Koog aan de
Zaan heeft wekelijks zo’n vierhonderd bezoekers. De dependance in Purmerend is dit jaar
geopend en ontvangt inmiddels iedere zondag ongeveer
negentig bezoekers.
Dominee Frits Jongboom is
getrouwd met Tjitta en heeft
vier kinderen van 17, 15, 13 en 11
jaar oud. “Iedere avond voetballen we! Alleen sta ik tegenwoordig bij hun te trappelen
of ze nog mee willen doen”.

In iedere CC kijken we mee over de
schouders van een dominee. Deze keer
is Frits Jongboom aan de beurt. Hij is
dominee van de Kerk van de Nazarener
in Koog aan de Zaan en Purmerend,
maar hij is ook geestelijk vader van de
kinderboekentweeling Max en Maya.
“Toen mijn oudste zoon zes jaar was,
ben ik begonnen met het vertellen van
kinderverhalen in de kerk. Ik vond dat
de kerk toen te weinig te bieden had
voor kleine kinderen. En de kinderen
vonden het leuk, en hun ouders misschien wel nog leuker.”
Max en Maya beleven samen allerlei avonturen. Aan de hand van hun
belevenissen worden bijbelse thema’s
en onderwerpen eenvoudig uitgelegd.
Inmiddels zijn de verhalen van Max
en Maya gebundeld en in zes uitgaven verschenen. De tweeling heeft
een gezicht gekregen door illustrator
Gerwin Tromp. Frits vindt het schrijven nog steeds heerlijk. “Ik schrijf op
mijn gevoel. Het is pure ontspanning.
Inspiratie haal ik uit het dagelijkse
leven. Eerst stonden mijn twee oudste
kinderen model voor Max en Maya,
inmiddels staan de jongste twee dat.”
“In ons gezin willen we met God leven.
Dit doen we met vallen en opstaan.
Maar ook in tijden dat wij God even
loslaten, mogen we weten dat Hij met
open armen op ons wacht! Dat is zo
fantastisch. Daarom wil ik christelijke
boeken schrijven. Ik wil dat de liefde
van God eruit springt! In mijn boeken,
maar ook in mijn preken gebruik ik
daarbij veel humor. Lachen doet goed!
De gebrokenheid van het leven geeft
al zoveel pijn. Ook ik zit vaak met mijn
handen wanhopig omhoog. Maar ik
ben blij dat ik mensen mag wijzen op
de levende relatie die ze met Jezus
kunnen hebben. Hij kan levens veranderen!”

Meer Frits
Frits is ook te horen in: Stem
in de Stilte op 17-6-06, 23.1524.00, 747 am.
In september komt er een
nieuw tienerboek van hem uit
over een blinde jongen met
zijn hond.
www.jongboom.nl
www.eo.nl/stemindestilte

