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Ontstaansgeschiedenis

In januari 1994 bracht God een drietal mensen bij elkaar met een diepe bewogenheid voor de snelgroeiende
stad Almere. God bepaalde hen bij de Bijbelwoorden: “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want
Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad”
(Hand.18:9-10).
Naast dat er met kinderwerk werd begonnen leek het concept van een boekhandel in 1994 de meeste
aangewezen methode om het “woord” te verspreiden (letterlijk en figuurlijk). Al snel na het begin ontstond
er een netwerk van contacten met kinderen en volwassenen. Er bleek grote behoefte te zijn aan een frisse
en heldere uitleg van het Evangelie. In de winkel vroeg iemand: “je kunt ons wel een Bijbel geven, maar
vertel ons eens wat er in staat”? En zo ontstond de eerste Bijbelcursus. Naar aanleiding van een studie over
de eerste christengemeente kwam de vraag naar een laagdrempelige activiteit op zondag. Er werd een
zaaltje gehuurd en er ontstond een Bijbelstudie met de eerste zeven mensen. Kinderen die meekwamen en
nog niets van de Bijbel wisten kregen zondagsschoolles. De groep groeide en de zaal werd te klein. De
daaropvolgende jaren zijn we verschillende keren verhuisd en inmiddels komt de Gemeente De Wegwijzer
(die in 2002 is geïnstitueerd en dit jaar haar 20 jaar lustrum viert) samen met meer dan 500 bezoekers per
zondag in haar eigen gebouw aan de Evenaar ter hoogte de basisschool De Dukdalf.
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Stichting De Wegwijzer

Om het evangelisatiewerk van de "De Wegwijzer" goed te kunnen structureren en te ondersteunen werd
Stichting "De Wegwijzer" in 1994 opgericht. Deze stichting heeft niet als hoofddoel om winst te maken maar
tot doel het evangelisatie werk (en nu de christelijke gemeente in haar doel) te ondersteunen om de stad
Almere te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.
De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:
•

op aanvraag financiële en materiële steun te verlenen aan evangelisatieprojecten in Almere

•

het verspreiden van Bijbels en protestants christelijke evangelisatielectuur

•

het exploiteren van daartoe opgezette en ingerichte boekwinkel(s).

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
•

bijdragen en subsidies

•

donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;

•

netto-inkomsten uit de boekwinkel

•

alle andere verkrijgingen en baten.

De bestuursleden van de Stichting De Wegwijzer ontvangen (zie statuten artikel 4 lid 6) geen
beloning/vacatiegelden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor, vanuit de uitvoering van de functie,
gemaakte kosten. Kantoorkosten die worden gemaakt binnen de stichting hebben te maken met activiteiten
voor het de Gemeente De Wegwijzer en verzending van de nieuwsbrieven.
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Activiteiten van de Stichting

Nadat er in 2002 een gemeente ontstond, kwam het werk van de stichting steeds meer in het teken te staan
van de exploitatie van de winkel en het “doorsluizen” van donaties.
Tevens heeft de stichting een pand in Almere Haven gehuurd om door te verhuren aan “tentemakers” (voor
de gemeente actief in Almere Haven) en treedt de stichting op als contractant naar de verhuurder. De
meeropbrengst van de verhuur aan de tentemakers komt ten goed aan project Almere Haven.
Het beleid van de stichting is erop gericht dat de (evangelisatie activiteiten via de) winkel vanuit de
exploitatie van de winkel worden gedekt. Giften die worden ontvangen voor specifieke projecten worden 1:1
doorgezet naar het budget voor het desbetreffende project. Algemene giften worden gebruikt ter dekking
van nieuwsbrieven en kantoorkosten.
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Christelijke boekwinkel De Wegwijzer

Christelijke boekwinkel "De Wegwijzer" is een professionele organisatie die hoofdzakelijk gerund wordt door
zo’n 30 vrijwilligers uit diverse kerken in Almere. Teneinde het (evangelisatie) werk van de winkel niet los te
laten staan van de activiteiten van de gemeente De Wegwijzer is er in 2011 een winkelmanager benoemd
die onderdeel uitmaakt van het kernteam van de gemeente De Wegwijzer.
De winkelmanager vormt de linking-pin tussen de twee activiteiten en geeft leiding aan het MT van de
winkel. Het gezamenlijk doel is de inwoners van Almere de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met
de Bijbel en het christelijk geloof. Daarnaast wil de winkel er zijn voor mensen die hun geloof willen
verdiepen en willen groeien in het volgen van Jezus Christus.
Boekhandel "De Wegwijzer" verkoopt christelijke boeken, cd’s, wenskaarten en cadeaus. Dit gebeurt vanuit
de missie om zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met het evangelie van Jezus Christus.
Dat wil zeggen :
•

Verspreiding van Bijbels (iedereen die geen Bijbel heeft ontvangt er een gratis);

•

Uitleg geven waar het in de Bijbel om gaat: herstel van onze relatie met God;

•

Getuigenis geven van de wonderbaarlijke vrede die hiervan het gevolg is;

•

Mensen verder helpen in de verdieping van hun geloof (boeken over Bijbelstudie, cursussen aanbod
diverse kerken);

•

Gesprekspartner zijn bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen;

•

Doorverwijzen naar kerken.

Boekhandel "De Wegwijzer" is zowel inloopwinkel als verkooppunt. Je bent er welkom, hetzij voor een
advies over boeken, kaarten en cadeaus, hetzij voor een goed gesprek.
Zoals ook bij de doelstelling van de stichting staat is ook de hoofddoelstelling van de winkel niet het maken
van winst (zie artikel 2 van de statuten van Stichting De Wegwijzer) maar de verspreiding van het Woord van
God. De vele vrijwilligers die de winkel heeft zijn door Gods liefde aangeraakt en gedreven om zich met volle

inzet voor de doelstelling in te zetten. Hun inzet is goud waard en zou ook een mooi financieel resultaat
verdienen.
Door de realisatie van het Missie Centrum aan de Makassarweg in Almere en de dalende winkelverkoop aan
het Noordeinde lag de weg open om de winkelactiviteiten aan het Noordeinde te beëindigen en verder te
gaan als winkelkiosk in het Missie Centrum. In 2017 werd dit gerealiseerd.
Gedurende de Corona periode is de winkel regelmatig gesloten geweest, het bijbehorende DHL punt mocht
gelukkig wel open blijven, waardoor er toch ook in Corona tijd nog voldoende inkomsten gegenereerd
konden worden om rendabel te zijn. Ondanks alles zien we dat er in de winkel nog zeer geregeld “mooie”
gesprekken plaats vinden en dat mensen gewezen mogen worden op het verlossend werk van Jezus
Christus. Ook al wordt de oogst niet altijd gezien, er veelvuldig worden gezaaid. Wat is een mens waard om
gered te worden?!
In het Missie Centrum heeft de christelijke gemeente De Wegwijzer haar thuisbasis en is ook het
jongerencentrum “The Rock” ondergebracht. Verder vinden er op zondagmiddag diensten plaats van de
Iraanse christelijke gemeenschap en worden ruimten verhuurd aan de verslavingszorg en is er een coach.

Doordat het Missie Centrum een open karakter heeft en er de hele week activiteiten zijn komen er veel
passanten binnen, waardoor naast de verkoop van christelijke lectuur meer nog dan op de oude locatie
mooie gesprekken ontstaan.

