
'Niet Dleer van deze tiid, zegt 
Wij ziin iuist hartstil<ke actuee , 
Met het uitdelen van soep in het land is het Leger des Heils dit weekend de viering 
begonnen van zijn 125~jarig bestaan. 'Een hongerige lnaag heeft geen ore 

OE VOLKSKRANT 
'4MNDAG 30 JANLJARI 2012 

Van onze verslaggeefster 
Charlotte Huisman 

ALMERE God diene n is mensen die
nen en mense n djenen is God die
nen. Deze tekst, in grote letters op de 
ba lie Vdn het hoofd kantoor van het 
Leger des Heils in Almere, zegt eigen
li jk aJ les, vindt Robert Paul Fen nema, 
officier bij het Leger des HeiLs. 

Vanaf dit kantoor trok zaterdag
m iddag eell vroli jke, bonte stoet 
naar het centrum van Almere, Voor
op de bakfiets, met daarop een grote 
ton uiensoep. Oaaraciller de suak in 
uniform gestoken leden van een mu
ziekco rps met blazer5 en t rommels. 

Met het uitdelen van soep op tien
tallen plekken in het land is het Leger 
des Hei ls dit weekend de viering be
gonnen van zijn U5-jarig bestaan . Zo 
la ng al biedt deze internationale 
ch risteli jke organisatie hulp aan de 
minder bedeelden. 

Veel Almeerders, onder wie burge
meester Annemarle /orritsma, reage
ren enthousiast als ze de optocht 
zien. Ze klappen voor het muziekop
treden en eten een bekertje soep mee 
om te tonen dalle h et werk van het 
Leger des Heils waarderen. 

Homoseksuelen 
Een vrouw van middelbare leeftijd 
heeft haar bedenkingen. Goed hoor 
dat ze opkomen voor de zwakkeren, 
maar of de heil sQldaten net zo be
gaan zi jn met homoseksuelen? Een 
jonge vrouw vindt de optocht een 
vertoning die n iet meer bij deze 

eeuw past. 'Die pakjes, d ie m uziek, 
dat spreekt mij niet aan ', zegt ze , 

De voorheen zo kenmerkende or
kes tjes van het Leger des Heils Lie je 
al vee l minder. De tijd da t het hele 
dorp ui tliep als zo'n Illuzickco rps 
kwam spelen, is voorbij. 

Fennema krijgt regelmatig de 
vraag of het Leger des He ils nog we l 
van deze lijd is. Nier iedereen zit Im
mers te wachten op de hoodsdlap 
van Jezus Christus, weet h ij . 'Wij zijn 
juJs t hartstikke actueel' , zegt hij dan. 
'Onze grondlegger zei aJ : een honge
rige maag heefrgeen oren. Wij wa ren 
onze lijd vooruit Wij geloven nog al
tijd da t het volgen va n / ~zus her be
ste is wat je kunt overkomen. Als je 
dat niet wil t, vinden wij dat jam mer, 
maar gaan we geen druk leggen.' 

Jezus de gids 
Veel m ensen denken bij het Leger des 
Heils vooral aan zorg en ondersteu
ning voor dakloz('D en anderen die 
in de problemen 'litte n Per jaar ont
vangen liefst 40 duizend mensen 
hulp van het Leger des I lell~_ 

Het Leger heeft zich ook in Neder
land o ntwikkeld tot een professione
le hulpverleningsorgan isatie, met 
ruim vi jfduizend betaalde medewer
kers. 'AI deze werknemers geloven 
dat het mogelijk is de wereld te ver
beteren, waarbij Jezus de gids is', 
zegt Fennema. Ze gaan minder naar 
de kerk dan vroeger, maar de christe
lijke overtuiging va n naastenliefde 
delen ze nog steeds. 

Op 8 mei 1887 hield het Leger des 

Het Leger des Heils brengt in dit 
jubileumjaar een gratis app uit voor 
de iPhone en de iPad, De app heeft 
als naam' 'soep'. Er zijn soeprecepten 
in te vinden van topkoks en bekende 
Nederlanders. Met de app, die 
binnenkort Is te downloaden, wil het 
leger des Heils laten zien dat het bij 
de t ijd is en daarnaast blijft 
vasthouden aan zijn oorspronkelijke 
opdracht: 'Soup, Soap and Salvation' 
(soep, zeep en verlossing). 

Heils zij n eerste Nederlandse evange
lisatieb ij eenkomst in de Amsterdam
se Pijp. De organisatie is met zij n tijd 
meegegaan, vindt Fennema. 'Eigen
lijk is het zorgwekkend dat wij nog 
zo nodjg zij n', zegt de officier. Leek 
het tot vijf jaar geleden dat de bo

men tot de hemel groeiden, nu bet 
economisch een stuk minder gaat 
zie je hoe kwetsbaar onze samenle
ving is, zegt hij. Er hoe rt maar iets te 
gebeuren en mensen raken in pro
blemen. Ze verliezen hun baan, heb
ben schulden. En dan de groeiende 

Ingrediënten meloensoep 
voor vier personen 

- 3 rijpe cavaillon-meloenen 
- Beetje pOedersuiker 
- Scheutje Citroensap 
- 30 muntblaadjes 
- 60 frambozen 
- 2 gekonfijte gemberbolletjes 
- Vani lleroomijs. 

eenzaamheid , echt ee'n probleem 
van deze tijd, meent Fennema. Ook 
ziet hij de tolerantie afnemen, bi j
voorbeeld tegenove r mensen die 
keer op keer in de fout gaan. 'Het Le
ger des Heil s vindt dat iedereèn een 
kans verdjent.' 


