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Anno Domini 2021
Het jaar van de Heere



Om elkaar erbij te helpen dit ‘te zien’, ontvangt 
u hierbij een magazine vol met het werk van de 
Heere in mensen, in de gemeente en ook door de 
gemeente heen naar buiten. Ook spreek ik met 
drie nieuwe collega’s die dit jaar als werker zijn 
gestart en zich geroepen weten te dienen in Almere. 
Daarnaast vindt u een aantal artikelen ter reflectie 
en geestelijke opbouw. Hoe staan we er zelf in, in 
het dienen van de Heere in Zijn gemeente en in de 
wereld?!

Dit is wat God van ons verwacht, dat we niets anders 
dan recht doen, trouw zijn en nederig de weg van 
God te gaan. In vertrouwen op God, die ons de weg 
zal wijzen. 

Zo mogen we het nieuwe jaar ingaan. Anno Domini 
2022. Verbonden met de Heere Jezus en met elkaar. 
Dank voor uw hartelijke betrokkenheid op het werk 
in Almere. 

Gods shalom zij met u!

Veel mensen zullen 2021 herinneren aan corona, 
vaccin, politieke crisis, teleurstelling en eenzaam zijn. 
Maar laten we vooral niet vergeten dat ook dit jaar 
het jaar van de Heere was. 

Hij is Zijn plan aan het volvoeren. Gods hand is in 
ons heden en verleden. Hij was en is erbij. Niet 
altijd zichtbaar, maar toch echt aanwezig. We zien 
het aan mensen aan wie Hij zich ook dit jaar heeft 
geopenbaard als de Levende. Hij is alleen God, Hij 
doet wonderen! 

Nieuwe discipelen voegden zich ook dit jaar bij de 
gemeente. Jong en oud(er). We zien hoe André (en 
anderen) het leven van Hem op wonderbaarlijke 
wijze hebben terugkregen. God heeft een plan! En 
Hij geeft dat mensen, middelen en mogelijkheden 
bij elkaar komen om het missiewerk hier in de stad 
voort te zetten. 

Voorwoord
Bert Noteboom

voorganger & voorzitter kerkenraad a.i.
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Het thema: David
De Bijbel spreekt over David als “de man naar 
Gods hart” (1 Sam 13:14). Dat had niets te maken 
met Davids foutloze leven. Zeker niet, want we 
weten best een paar dingen die niet goed gingen.
Maar het was het oprechte hartsverlangen van 
David om voor de Heer te leven.

Dit hartsverlangen hadden wij ook tijdens de 
VBC. Voordat we aan kinderen en jongeren 
zouden gaan uitdelen, wilden we eerst zelf 
ontvangen. Om toegerust en versterkt te worden. 
Mooi daarbij was dat een brede groep van 
sprekers ons meenam in de lessen uit het leven 
van David. #kostbaar!

Voor u zijn deze 
overdenkingen ook 
beschikbaar. Via de 
QR-code hiernaast
vindt u ze op het 
kanaal van de 
Wegwijzer Gemeente. 

11 Teams
Dit jaar mochten we in 6 wijken met 11 teams 
aan de slag gaan. Samen uitdelen, vertellen wie 
de Heer Jezus is en samen met de jongeren en 
kinderen optrekken. Jezus zei: “Hierdoor zullen 
allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u 
liefde onder elkaar hebt” ( Johannes 13:35). Dit 
was ook iets dat we mochten zien in de teams: 
samen in liefde optrekken. De missie bindt ons 
samen, helpt ons te focussen op de Heer en op 
de boodschap die we mogen brengen.

Kinderen & jongeren
Aan het einde van de VBC week maakten we 
de balans op: we mochten bijna 2000 kinderen 
en jongeren bereiken. Een groot getal, maar 
de Heer kent ieder van hen persoonlijk. En wij 
mogen nu met een heel team van kinder- en 
jongerenwerkers elke week met ze op lopen. 
Luisteren naar hun verhalen en wijzen op Jezus.

Ik herinner mij hoe ik via de app een video 
doorgestuurd kreeg van een tieneractiviteit. 
Na een toffe middag kregen de tieners de vraag 
om te gaan staan als ze meer van de Heer Jezus 
wilde weten. Bijna iedereen ging staan! Wat een 
machtig werk van de Heer en wat een voorrecht 
om daar deel van uit te mogen maken.

#VBC2022
En dan ligt de VBC al weer ruim achter ons. Mijn 
gedachten gaan naar Kerst. Het feest waar we de 
komst van Jezus mogen herdenken. Stiekem kijk ik 
ook al weer verder naar de zomer van 2022 waar 
we (D.V) weer een VBC mogen houden. De Heer 
werkt in deze stad. Hij beweegt. Doe je mee? 

#Vakantie BijbelClub 
2021 = Feest!
Mart-Jan van der Maas (Coördinator VBC stadsbreed)
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Elke week is bijzonder en op zoveel momenten zie je hoe de Heer werkt. 
Dat is absoluut zo, maar tóch is de VBC week elk jaar wel heel bijzonder. 
De kers op de taart zou ik zeggen! Een week waar een hele groep 
vrijwilligers de gemeenteleden in de wijken komt versterken. Allemaal 
passievolle mensen die niets liever willen dan de kinderen en jongeren 
over de Heer Jezus vertellen. Jezus zegt zelf dat Hij de Weg de Waarheid 
en het Leven is, lees in dit artikel hoe we daar dit jaar van mochten 
getuigen en dit ook zelf mochten ervaren.

Een foto van de Vakantie Bijbelclub (VBC) 2021.
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w In dit interview een gesprek met 
Laura Kerssemakers. 

Laura (39) woont al haar hele 
leven in Almere. Doordat haar 
moeder een relatie had met een 
islamitische man, kreeg Laura als 
kind een islamitische opvoeding. 
Ze droeg een hijab en volgde 
koranlessen. ‘Ik vond dat prima. 
Alleen bleek deze man puur evil
te zijn. Ik dacht toen: “Wat voor 
God staat toe dat kinderen zo 
moeten lijden? Zo’n God kan niet 
goed zijn.” Dat was voor mij de 
reden om als tiener uit de islam 
te stappen.’ 

Kinderen
Na de middelbare school gaat Laura in een 
verpleeghuis werken. ‘Dat paste duidelijk niet bij 
mij, dus ik besloot dat ik moeder wilde worden’, 
vertelt Laura. ‘Op mijn 17e werd mijn oudste 
dochter geboren. Toen ik 24 jaar was, had ik vier 
kinderen. Tijdens de zwangerschap van de derde 
leerde ik Marcel kennen. Mijn toenmalige partner 
wilde niets te maken hebben met een nieuwe 
baby. Marcel ging er helemaal voor en erkende 
Luciano al tijdens de zwangerschap. Samen 
kregen we nog drie kinderen. Marcel heeft alle 
zes de kinderen opgevoed alsof het zijn eigen 
kinderen zijn. Dat vind ik het bijzondere van hem. 
Hij kan zo vol overgave zorgzaam zijn…!’

Verlamd
‘Helaas liep ik op een gegeven moment vast door 
diverse trauma’s. Omdat ik geen weg vond uit 
mijn trauma’s, kon ik letterlijk geen kant meer op: 
ik raakte verlamd. Ik begrijp nog steeds niet hoe 
dat werkt. Ik kon mijn been niet meer bewegen. 
Wel als ik sliep, in mijn onderbewuste, maar niet 
als ik wakker was. De verbinding tussen mijn 
wil en mijn lichaam was door de trauma’s kapot 
gegaan.’ Laura legt zich erbij neer dat ze met een 
beperking door het leven moet en leert ermee 
omgaan.

Ontmoeting met Jezus
Op een dag nodigt buurman Jakob haar uit voor 
een cursus, ‘De Bijbel voor dummies’. Ze vertelt: 
‘Ik kon dat uit beleefdheid niet afslaan, dus ik ben 
de cursus gaan volgen. Uiteindelijk groeide de 
nieuwsgierigheid; ik was benieuwd hoe het er in 
een kerk aan toe zou gaan.’ Laura besluit om in 
Almere Haven een kerk te zoeken en komt bij Hart 
voor Haven uit. ‘Voordat ik het wist, zat ik elke 
keer in de kerk’. Er volgen meerdere gesprekken 
met Bert, waardoor er ‘heel veel kwartjes vallen’, 
zoals Laura dat zelf zegt. 

Ook merkt ze dat Jezus tot haar spreekt. In één 
van de gesprekken met Bert vertelt ze dat ze 
ernaar verlangt om er écht bij te horen. ‘Ik had 
het idee dat ik voor de deur stond, maar er nog 
niet bij hoorde. Bert zei toen dat Jezus zichzelf de 
deur noemt. Dat vond ik heel treffend’. 

Als ze die dag in de auto zit, hoort ze op de radio 
een lied dat bij haar binnenkomt. ‘Door dat lied 
zei Jezus als het ware tegen mij: ‘Ik ben bij je, Ik 
wacht op je aan de andere kant. Kom maar, je 
hoort erbij’. Toen we thuiskwamen ben ik naar 
een donkere slaapkamer gegaan. 

De Wegwijzer is een kerk die als doel heeft
ongelovigen in aanraking te brengen met het 
Evangelie van Jezus. Iedereen, gelovig en 
ongelovig, is welkom hier, maar de gemeente 
heeft een missionaire focus. Ze probeert alle 
doelgroepen aan te spreken, van kinderen tot 
ouderen, gezinnen en singles. 

Laura Kerssemakers en haar dochtertje.
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Ik heb mijn handen opgestoken en gezegd: ‘Jezus, 
kom maar in mijn leven. U zegt: “Ik ben bij je, 
kom maar.” Hier ben ik.’

Bevrijding
Na dit moment verandert Laura diep vanbinnen. 
Ze verlangt ernaar om een ‘heilig leven’ te 
leiden. ‘Ik kan niet zeggen dat ik in God geloof 
en vervolgens dingen doen die volgens Hem niet 
goed zijn. Het is niet genoeg om te zeggen dat 
ik Jezus als Heer heb aanvaard; ik moet er ook 
naar leven. De Evangeliën zijn daar duidelijk over! 
Jezus zegt zelfs dat Hij je niet eens kent als je niet 
leeft zoals God dat wil…’

Laura verandert niet alleen vanbinnen, maar ook 
vanbuiten: ze kan na tien jaar weer lopen! ‘Ik 
heb daar maar één verklaring voor: God heeft 
me bevrijd uit een positie waarin ik letterlijk geen 
kant meer op kon. 

De trauma’s zijn niet weg - ik kan nog vreselijk 
dissociëren. Maar blijkbaar is er toch ergens 
ruimte gekomen, waardoor ik letterlijk weer kan 
opstaan in de wereld.’

Tussen vader en kind
Wie Jezus nú voor haar is? ‘Het klinkt bijna 
respectloos, maar ik kwam laatst tot de conclusie 
dat Jezus eigenlijk een soort grote broer is. Hij 
weet aan de ene kant hoe een vader wil zijn 
voor zijn kinderen, wat die van hen verlangt en 
verwacht. Aan de andere kant kent Hij ook het 
perspectief van het kind, hoe het kan struikelen, 
worstelen en z’n ding kan doen. Daarom trad 
Jezus verzoenend op tussen Vader en kind.’
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"Op een dag nodigt buurman Jakob mij uit voor een cursus, 
'De Bijbel voor dummies'. Ik kon dat uit bleefdheid niet afslaan, 

dus ik ben de cursus gaan volgen."

Doopdienst van Laura op 28 november 2021 bij 
Christelijke Gemeente De Wegwijzer. Buurman Jakob 
en overbuurman Bert mochten Laura samen dopen.
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Kerk heeft bekering nodig 
van consumentisme

Op tal van plekken in de wereld zijn juist kinderen 
voor velen in hun omgeving tot zegen geweest. 
Heb ik het mis als ik het gevoel krijg dat wij 
onze kinderen vooral beschermen en tal van 
simplistische kinderliedjes leren? Dat tieners 
vooral veel fun en een plek van acceptatie 
aangeboden krijgen in plaats van het leren leven 
van Gods Woord? Klopt mijn indruk dat mensen 
in de gemeente decennialang consumerend 
gemeentelid zijn en dat groei ontbreekt?

Hoopvol: God heeft geen coronacrisis
Dat het anders kan, heb ik juist ook in het 
afgelopen coronajaar in onze gemeente gezien. 
Ik vind het hoopvol, juist omdat wij niet beter of 
anders zijn dan anderen. Inwoners van Almere 
zijn niet minder vatbaar voor de tijdgeest, voor 
kritisch consumentisme, dan anderen. Helaas 
komt dat ook bij ons voor. Maar ik zie ook dat 
een groep mensen in onze gemeente een flinke 
groei heeft doorgemaakt. Welke mensen zijn 
dat? Het zijn de mensen die uitgedaagd zijn om 
bijvoorbeeld in een wijkteam een deel van de 
gemeenschap te gaan leiden – en die uitdaging 
hebben aanvaard.

Als gemeente hebben we, dankzij de coronacrisis, 
een vermenigvuldiging doorgemaakt van 
wijkgemeenten. Met de bagage die deze mensen 
in de achterliggende jaren hebben meegekregen 
zijn ze onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad een nieuwe wijkgemeenschap gaan 
leiden. Bij de nieuwe gemeenschappen, die door 
de coronacrisis een verdeling van de bestaande 
kerkleden en gasten over de wijken betekende, 
voegden zich al snel mensen die nooit eerder 
een kerk bezochten. Met honger kwamen ze en 
sommigen hebben in de achterliggende maanden 
hun leven aan de Heere Jezus toevertrouwd. 

Kerkzijn
De wijze waarop veel westerse christenen kerk 
zijn, is ver verwijderd van de nieuwtestamentische 
gemeente. Christus liet Zijn volgelingen niet 
achter met de opdracht om spetterende 
diensten (inclusief lichtshows en mega-beats of 
daverend orgelspel) te organiseren, maar met 
de eenvoudige opdracht om getuige van Hem te 
zijn: ‘Ga de wereld in, maak alle volken tot Mijn 
leerlingen’. 

“Het lijkt soms wel alsof het Jezus’ opdracht was 
om zo veel mogelijk goede events te organiseren.”

We bezoeken, oh nee, we kijken de diensten. Naar 
de kerk gaan kost bij deze en gene inmiddels 
al te veel moeite. En als we wél een kerkdienst 
bezoeken, nemen we dan werkelijk deel aan de 
liturgie, of zijn we ook dan vooral aanwezig als 
kritische consumenten? De eerste christenen, in 
gemeenschappen kwamen ze in synagogen en 
huizen, bij de rivier, op de begraafplaats en in 
kelders samen. Ze deelden intens het leven met 
elkaar, bestudeerden samen grondig de Schrift, 
verheugden zich in het evangelie en hadden als 
uitwerking hiervan zelfs het leven uit liefde over 
voor elkaar.

Mensen waren door hun levenswandel levende 
getuigen van de godsvrucht die zichtbaar werd 
in hun leven. Als een pluktuin van de godsvrucht, 
beschikbaar voor iedereen die de liefdesvrucht 
maar nodig heeft. Ook geestelijke groei was 
heel normaal. De groei naar het ouderlingschap 
was begerenswaardig. Als oudere vrouw ging je 
de jongere vrouwen onderwijzen. Ook kinderen 
werden aangestoken door de Grote Opdracht en 
gingen er samen op uit. 

Bert Noteboom

Als ik het goed zie, heeft de coronatijd in veel kerken en christenen een tendens versterkt – of nog 
beter: zichtbaar gemaakt – die de kerk al langer in haar greep had. De tendens van wat ik zou willen 
bestempelen als ‘consumentisme’. Daarvan is bekering nodig! Dat kan, als we teruggaan naar de 
Bron van Gods Woord. Ook daarvan zie ik gelukkig voorbeelden in mijn eigen omgeving.
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Kerk heeft bekering nodig 
van consumentisme

Je begrijpt dat het voor de dienende
gemeenteleden een extra stimulans was om door 
te gaan, en al delend groeiden ze verder in de 
genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Ik 
zag kinder- en tienerwerkers met honger komen 
om een Woord, een gebed of een advies dat ze 
weer uit konden delen. Bij hen overheerst niet de 
kritische geest, maar het verlangen naar meer van 
de Heilige Geest.

Zelf mocht ik van dichtbij getuige zijn hoe in onze 
buurt mensen op het gebed bij de gemeente 
van Christus gevoegd werden. Hoe dit ontstond? 
De basis bestond uit twee jaar lang (twee)
wekelijks gebed voor de wijk en voor onze straat. 
Ook ontstond het uit een overbuurman met 
wie ik samen bad en die een bijbelcursus ging 
aanbieden. En uit het missionaire kinderwerk dat 
doorging met activiteiten in coronatijd. Het werd 
voor mensen tot een eeuwige zegen!

Terug naar de Bron
Hoe kan het anders? Wat te doen? De kerk moet 
zich blijvend reformeren. Terug naar de Bron van 
Gods Woord, naar Gods bedoelingen. 

“Als kerk zouden we Gods Woord 
weer leidend moeten laten zijn.”

We moeten ons bekeren van onze arrogantie en 
betweterigheid. Ons past nederigheid, omdat we 
totaal afhankelijk zijn van Gods Geest. We kunnen 
het zelf echt niet. Als kerk zouden we Gods 
Woord weer leidend moeten laten zijn. Laten 
we individueel naar God toe gaan en vergeving 
vragen voor het consumentisme dat in ons hart 
aanwezig is. Geef in overgave aan bereid te zijn 
de Heere Jezus (opnieuw) te willen volgen; om 
Zijn gemeente en de roeping die ze in de wereld 
heeft te willen dienen tegen elke prijs. Deze 
roeping van Christus brengt, wanneer we de lat 
niet verlagen, lijden met zich mee. 

Vraag concreet om de hulp van Gods Geest 
hierbij; het zou namelijk zeer arrogant zijn om te 
denken dat we dit zelf kunnen. 

Zoek niet het groener lijkende gras bij 
de buurkerk op, maar ga voor het samen 
gemeentezijn in en vanuit jouw plaatselijke kerk. 
Verenig krachten door met een aantal mensen 
uit de gemeente de verbinding te zoeken en je 
samen hiervoor in te zetten. Zoek als kerk naar 
mogelijkheden om zo nodig in deelgroepen bij 
elkaar te komen. Nodig een goede vriend, collega 
en buur uit om mee te gaan en wees zelf de brug 
tussen de kerk en de zoeker in de wereld. De 
onrust in de mensen om je heen wordt alleen 
maar groter omdat zij God kwijt zijn. Breng hen 
bij God en ze vinden werkelijk hun bestemming in 
Hem. Het gaat om God en God alleen!

Het hele artikel lezen? Scan de onderstaande 
QR-code of ga naar www.tgcnederland.nl.

"Zoek niet het groener lijkende gras bij de buurkerk op, 
maar ga voor het samen gemeentezijn in en vanuit jouw plaatselijke kerk."
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“Tof om met elkaar een kennismakingsgesprek te hebben! 
Wie zijn jullie? De jongste eerst! ;-)”
Sifra: “Nou dan begin ik! Ik ben Sifra, een 24e jarige positieve 
levensgenieter. Ik woon met plezier in Almere Hout, maar 
mijn roots liggen in de Achterhoek. Ik ben gek op muziek, de 
natuur, (het gevoel na) sporten, gezelligheid met familie en 
vrienden, hou van de Heere Jezus.” 
Paul: “Mijn naam is Paul van Meijeren, 25 jaar jong. Ik ben 
geboren, getogen en nog steeds wonend in Zegveld (vlakbij 
Woerden). Naast het jongerenwerk in Almere werk ik ook als 
docent bewegingsonderwijs op het Driestar College in Gouda. 
Nu jij Dineke!” 
Dineke: “Haha! Nou ik ben Dineke van der Wilt, 35 jaar, uit 
Boskoop. Ruim 12 jaar heb ik in het basisonderwijs gewerkt, 
waar ik enorm genoot van het contact met de kinderen, 
ouders en collega’s. Het pure en aanhankelijke van kinderen 
zorgde elke dag voor een glimlach op mijn gezicht. Eind 
oktober heb ik afscheid genomen van het onderwijs en ben ik 
gestart met een nieuwe, uitdagende baan in het missionaire 
kinderwerk. Deels met beide benen in het missionaire 
werkveld in Almere Haven en voor het andere deel bij 
Evangeliestek, om met de opgedane missionaire ervaring in 
het kinderwerk kerken in het land te kunnen helpen om dit 
vorm te geven.” 

In de achterliggende maanden zijn Paul van Meijeren (25) 
uit Zegveld; Sifra Hendriksen (24) uit Almere Hout; en 
Dineke van der Wilt (35) uit Boskoop als werkers gestart in 
Almere. Bert Noteboom gaat in gesprek met hen.
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Sifra, jongerenwerker in Almere Haven.



“Hoe zijn jullie in contact gekomen met het 
missionaire werk in Almere?”
Paul: “In 2018 ben ik Gerdinand de Vries en 
Jorianne (toen nog Meulmeester) tegengekomen 
in het prachtige Jeruzalem. Die ontmoeting heeft 
ervoor gezorgd dat Gerdinand (Wijkcoördinator 
in Stad-West) mij meermaals heeft uitgenodigd 
om mee te doen met de VBC. De eerste twee 
keer hield ik de boot nog af, maar toen het 
jongerenwerk in Muziekwijk niet door dreigde te 
gaan kon ik niet meer weigeren. Nadien kwam ik 
niet meer los van het jongerenwerk in Stad-West.”

Dineke: “Wat grappig! Bij mij begon avontuur 
Almere ook met een Israëlreis (2016) die jij 
(Bert) met Christa leidde. Twee jaar later heb ik 
voor de eerste keer meegedaan met de Vakantie 
BijbelClub in Haven. Dit is het moment geweest 
dat er een vonkje oversloeg en het verlangen 
ontstond om missionair werk te doen. In de jaren 
daarna raakte ik elke keer iets meer betrokken bij 
het kinderwerk in Almere Haven. 

“Nu ik terugkijk op de afgelopen jaren, zie ik dat 
God mijn hart heeft geopend en steeds gewilliger 

heeft gemaakt om hier te gaan werken.” 

Waar er deuren in het onderwijs dicht gingen, 
opende Hij Zelf deuren en harten waardoor ik 
in september ‘20 als coördinator kinderwerk op 
vrijwillige basis ben gestart, en vanaf november 
’21 hier nu werk.” 
Sifra: “Ik heb tijdens mijn opleiding Social Work 
mijn jaarstage gelopen bij het jongerencentrum 
Youthport en in De Wijkwinkel in Haven. Het 
was voor mij een inspirerende plek, waarin ik 
werd aangemoedigd om de liefde van God te 
delen met mensen die Hem nog niet kennen. 
In dit jaar ben ik enthousiast geworden voor 
het missionaire werk en heb ik hier nieuwe 
waardevollevriendschappen gesloten. Afgelopen 
seizoen werd ik benaderd met de vraag of ik 
voor een dag in de week bij Youthport wilde 
komen werken. Bij mij heerste er twijfel of ik dit 
moest doen of aan me voorbij moest laten gaan. 
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Met het team hebben we tijd apart gezegd om 
God te vragen naar Zijn wil in deze. God sprak 
duidelijk tegen mij door verschillende teksten uit 
de Kolossenzenbrief en het was zo bijzonder om 
dit te ervaren. Één van de teksten wil ik met jullie 
delen (4:17). “Let erop dat u de taak die u van de 
Heer heeft ontvangen ook vervult.”

“Wat bijzonder mensen! Ik weet dat jullie niet 
praten over een job, maar dat het roeping van 
God is in jullie leven. Maar waarvoor weet je je 
geroepen in deze stad?”
Dineke: “Als ik denk aan al die kinderen in 
Almere, en voor mij specifiek Almere Haven, 
die opgroeien zonder het kennen van Jezus als 
hun Redder en Heere. Dan voel ik me geroepen 
om hen het rijke evangelie te vertellen en hen aan 
de voeten van Jezus te brengen. In de komende 
tijd hoop ik met meer kinderen en hun ouders in 
contact te komen.” 

"God sprak duidelijk tegen mij door verschillende teksten uit de 
Kolossenzenbrief en het was zo bijzonder om dit te ervaren. Één van de 

teksten wil ik met jullie delen. "Let erop dat u de taak die u van de 
Heer heeft ontvangen ook vervult."

Dineke, coördinator kinderwerk Almere Haven.



Sifra: “Als ambulant jongerenwerker mag ik me 
uitstrekken naar de tieners in Almere Haven. Ik 
hoop jongeren te vinden die geen of een klein 
sociaal vangnet hebben. Die geholpen zijn bij 
iemand die oog voor hen heeft, naar hun verhaal 
luistert. Door de contacten die ik mag hebben 
wil ik bijdragen aan de identiteitsontwikkeling 
van jongeren. Ik wil hen aanmoedigen meer van 
zichzelf te ontdekken en een positieve factor 
in hun leven zijn. Ik wil dat ze hun talenten 
ontdekken, en leren dat ze mogen zijn wie ze 
zijn.”

Paul: “Ik weet mij geroepen om de kerngemeente 
in Stad-West te dienen en de tieners hier te 
vertellen over de Heere Jezus! Dit krijgt handen 
en voeten in het jongerenwerk. Op dit moment 
ga ik elke woensdag en vrijdagmiddag naar het 
Muzenpark om jongeren te ontmoeten, ervoor 
ze te zijn en om zo een band met ze op te 
bouwen. Ook houden we drie keer in de maand 
op de vrijdagavond tienerclub, is er om de week 
op de zondagavond kerngroep voor de tieners 
en om de week op de woensdagavond een 
discipelschapsgroep vanaf 16 jaar. Gelukkig hoef 
ik dit allemaal niet alleen te doen, maar heb ik 
vanuit de VBC een team ontvangen. Met dit team 
komen we ook één keer in de maand samen om 
met elkaar na te denken, verbonden te blijven en 
gevoed te worden. 

“Kunnen jullie een hoopvolle ervaring met ons 
delen?”
Paul: “Op een woensdag ging ik op weg naar het 
Muzenpark om daar de jongeren te ontmoeten. 
Het was mooi weer. Op het basketbalveld was 
niemand en de skatebaan was ook zo goed 
als leeg. Ik ben rustig een balletje gaan gooien 
en tegelijkertijd gaan bidden tot God. Ik heb 
allereerst gebeden voor de wijk en de jongeren, 
om vervolgens te vragen of Hij jongeren/tieners 
op mijn pad wilde brengen. 

“Ik was er immers niet voor mijzelf, 
maar als ambassadeur van de Heere Jezus.” 

Na 5 minuten kwam de eerste jongen aanlopen. 
Een 20-jarige moslim. Ik praatte en basketbalde 
een uur met hem en kreeg alle gelegenheid om 
te spreken over de Heere Jezus. Hij vertrok en de 
volgende jongere kwam aanlopen. Een jongen 
met een heftig levensverhaal aan wie ik een 
luisterend oor kon bieden. Na het tweede gesprek 
volgde nog een derde ontmoeting, dit keer met 
een middelbare scholier. 

We basketbalde en spraken tegelijkertijd over het 
leven. Het was een bijzondere middag, met een 
heel concrete gebedsverhoring.”

Sifra: “Na een beautynight bracht ik een tiener 
naar huis. In de auto gaf ze aan dat ze 
‘s avonds veel uit de bijbel leest die ze tijdens 
de VakantieBijbelClub afgelopen zomer heeft 
gekregen. Dat is toch iets waar je blij van wordt?!”
Dineke: “Bij een vraag als deze, zijn we geneigd 
om het in de grote ervaringen en getuigenissen 
te zoeken. Althans, ik wel. Maar juist in de kleine 
dingen zie ik Gods leiding, werk en bevestiging. 
Een meisje dat een week na de kinderclub komt 
vertellen dat God ons heeft gehoord toen we 
samen hadden gebeden.  Ze werd op school niet 
meer gepest en ze wist dat God bij haar was. Op 
mijn vraag: “Hoe weet je dat dan?” antwoordde 
ze: “Dat voel ik, want als ik aan Hem denk dan is 
het helemaal warm in mijn hart.” Een heel ander 
praktische en hoopvolle ervaring is de uitbreiding 
van het werkersteam. 

Vanaf de start in september 2020 was en is het 
mijn gebed dat God harten van medewerkers 
bereid maakt om mee te dienen. Bijzonder is het 
om te zien dat er afgelopen zomer heel spontaan 
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Paul, jongerenwerker in Stad West.



een aantal nieuwe mensen aangaven heel graag 
mee te werken in het team. Daar word ik stil van 
en dat bevestigt voor mij dat God doorgaat met 
Zijn werk omdat het Zijn eigen werk is.”

“Wat is het plaatje wat jullie voor ogen 
hebben in gebed en werk?”
Sifra: Ik hoop dat de meidenclub die ik ben 
gestart groeit naar een community waar 
vriendschappen ontstaan, en waar ze meer 
kunnen leren over (hun relatie met) God. 
Daarnaast wil ik een band opbouwen met tieners 
die juist iemand nodig hebben waarbij ze zich 
veilig voelen. 
Paul: Dat iedere jongere in Muziekwijk van ons 
bestaan afweet, de mogelijkheid heeft om met 
ons in contact te komen en te blijven. Om zo de 
Heere Jezus te leren kennen en een discipel van 
Hem te worden. Ik bid dat de woorden uit Jesaja 
44 onder de jongeren van Stad-West in vervulling 
mogen gaan: 

‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en 
stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op 
uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 
nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het 
gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal 
zeggen: Ik ben van de Heere een ander zal zich 
noemen met de naam Jakob, weer een ander 
zal met zijn hand schrijven, Van de Heere, en de 
erenaam Israël aannemen.’ 
Dineke: Mijn droom is echt om álle kinderen in 
Almere Haven in aanraking brengen met het 
evangelie.” 

Bid(t) en draag(t) u/jij mee?

"Bijzonder is het om te zien dat er afgelopen zomer 
heel spontaan een aantal nieuwe mensen aangaven 

heel graag mee te werken in het team."

Dineke tijdens een kindermoment in de dienst in Almere Haven.



Strategische kansen

Wegwijzer Magazine | pagina 14

Kerken
De Wegwijzer heeft aan de basis gestaan van 
het netwerk van kerken (ECA). De voorgangers 
en leiders van zo’n 40 geloofsgemeenschappen 
ontmoeten elkaar maandelijks tijdens een 
ochtendontbijt voor woord en gebed.

Ondernemers
Ondernemers hebben vanaf het ontstaan van De 
Wegwijzer een belangrijke bijdrage geleverd in 
advies, kennis en financiële ondersteuning. Dit 
netwerk van lokale en landelijke ondernemers is 
in de loop van de jaren verder uitgebreid.

Ondersteunende partners
Landelijke organisaties hebben veel expertise 
wat de lokale kerk kan ondersteunen in haar 
missie. We werken bijvoorbeeld samen met 
Evangeliestek op het gebied van kinderwerk, met 
Youth for Christ (jongerenwerk), met Alongsiders 
(discipelschap) en met International Church 
Plants (multiculturele gemeenschapsvorming). 
Daarnaast zijn we in contact met vele organisaties 
die de missie in Almere kunnen ondersteunen.  

Strategische kansen
De Wegwijzer werkt inmiddels in zes verschillende 
stadsdelen. Door expertise en inzet uit deze 
wijken te bundelen zien we stadsbreed 
strategische bewegingen ontstaan.  

Strategisch kinderwerk
Strategisch kinderwerk wil elk kind in Almere 
bereiken met de liefde van de Heere Jezus, hen 
leren een volgeling van Jezus te worden, hen in 
een veilige omgeving brengen waar zij kunnen 
ontwikkelen en hen een hoopvolle toekomst 
geven. De teamleiders kinderwerk uit de wijken 
komen maandelijks bij elkaar voor bemoediging, 
gebed en kennisdeling. 

Zorgpartners
Een kerk die missionair wil zijn trekt veel 
nood, pijn en verdriet van mensen aan. Een 
goed teken, want deze mensen kwamen ook 
tijdens Jezus leven tot Hem. Om deze groeiende 
vraag naar zorg aan te kunnen hebben we 
een aantal zorgpartners op het gebied van 
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg 
en thuislozenzorg bij elkaar gebracht. Met hen 
hebben we een directe vorm van doorverwijzing 
afgesproken.

Scholen
Vanaf het ontstaan van De Wegwijzer (27 jaar 
geleden) zijn we in contact met de scholen in 
Almere. Basisscholen, maar ook scholen in het 
voortgezet onderwijs. We leveren lespakketten 
rondom het thema godsdienst en verzorgen 
gastlessen. Ook is er afstemming als het gaat om 
bijzondere zorg en begeleiding van jongeren.

Maatschappelijke partners
In elke stad bevinden zich maatschappelijke 
partners die relevant zijn voor de missie. We 
werken samen met welzijnsorganisaties in 
buurthuizen en bieden programma’s voor de wijk. 
We werken samen met de lokale wijkteams en 
woningcorporaties. Zo hebben we een wijkwinkel 
in het centrum van Almere-Haven en een 
omvangrijke voedsel- en kledingvoorziening in 
Poort en Oost.   

Overheid
Al vele jaren bestaat er een goede relatie tussen 
De Wegwijzer en de plaatselijke overheid. 
Door onze maatschappelijke betrokkenheid en 
presentie zijn we in de loop van de jaren een 
serieuze partner geworden in het meedenken 
in oplossingen voor de stad. Daarin worden 
wij gevraagd, maar bieden we ook zelf onze 
voorstellen aan.

André Meulmeester
In de missie die God ons heeft gegeven voor de stad Almere hebben we ons vanaf het begin 
gerealiseerd dat we dit nooit alleen zouden kunnen doen. Hoe kunnen we duizenden mensen 
bereiken met het Evangelie, op scholen en in buurthuizen present zijn, monden van honderden 
kinderen en volwassenen voeden, een luisterend oor bieden aan eenzamen en Gods liefde 
verspreiden in een stad van 200.000 inwoners? Daarvoor zijn strategische netwerken nodig!



Er wordt visie en beleid ontwikkeld, programma’s 
geschreven en kansen uitgewerkt bijvoorbeeld op 
het gebied van scholen- en buurtwerk.  

Strategisch jongerenwerk
Strategisch jongerenwerk richt zich op elke 
jongere in Almere en wil hen bereiken met de 
liefde van de Heere Jezus, hen leren een volgeling 
van Jezus te worden, hen in een veilige omgeving 
brengen waar zij kunnen ontwikkelen en hen een 
hoopvolle toekomst geven. 

De teamleiders jongerenwerk uit de wijken 
komen maandelijks bij elkaar voor bemoediging, 
gebed en kennisdeling. Er wordt visie en beleid 
ontwikkeld, programma’s geschreven en kansen 
uitgewerkt bijvoorbeeld op het gebied van zorg 
rondom schooluitval, verslaving en criminaliteit.

Strategisch gebed
Gebed wordt wel de machinekamer van de missie 
genoemd. In elk wijkteam van De Wegwijzer 
bevindt zich een coördinator gebed. Deze 
coördinatoren komen samen in een overleg, delen 
de gebedsonderwerpen en beleggen speciale 
moment van gebed in de gemeente.   

Wegwijzer Care
Wegwijzer Care wil armoede en onrecht in het 
leven van mensen door de liefde van Christus 
veranderen in een stabiele en hoopvolle 
toekomst. Wegwijzer Care richt zich op vijf 
gebieden van missionaire, diaconale zorg:

1. Voeding en kleding
2. Sociaal netwerk
3. Gezondheid, relatie en gezin
4. Werk, inkomen en financiën
5. Immigratie, status en wonen
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Door de zorg in de wijken te verbinden ontstaat 
er een stadbreede beweging die veel missionaire 
kansen biedt. 

Wegwijzer College
De Wegwijzer heeft haar onderwijs
samengebracht in een modulair onderwijs-
systeem. Wekelijks worden er via Wegwijzer 
College cursussen aangeboden voor geestelijke 
groei en ontwikkeling, maar ook (theologische) 
kennis en sociale vaardigheden. Naast de 
fysieke cursussen is er een digitaal platform in 
ontwikkeling.  

Wegwijzer Media
Afgelopen periode hebben we gezien hoe 
belangrijk een strategische inzet op Media is. Niet 
alleen de Livestream van de diensten, maar ook 
de inzet van mediaproducties via de lokale media 
hebben duizenden mensen bereikt. Inmiddels 
heeft De wegwijzer een team van regisseurs, 
cameramensen, technici en content ontwikkelaars 
die zich inzetten voor de verspreiding van het 
Evangelie via mediakanalen.

Strategische samenwerking biedt ongekende 
kansen voor de verspreiding van het Evangelie en 
de missie die God ons heeft gegeven!     

"Gebed wordt wel de machinekamer 
van de missie genoemd."



Het nieuwe jaar
Richt je niet op hoogdravende dingen, maar zoek 
juist het nederige. De nederige dingen moet je 
niet proberen te ontlopen, maar het is juist zaak 
om ze lief te hebben en te zoeken. Zo benadert 
de apostel Paulus de gemeente in de wereldstad 
Rome. Wij staan aan het begin van een nieuw 
jaar. Altijd een moment om na te denken over 
onze roeping. Welke weg tekent zich af? Hebben 
zulke woorden ons iets te zeggen?

De Meester
Paulus heeft deze woorden direct geleerd van zijn 
Meester. Anders zou hij het waarschijnlijk nooit zo 
gezegd hebben. Jezus zei ooit: Ik roep je om van 
Mij te leren. Maar wat dan? Wat hoort bij Jezus’ 
belangrijkste lessen? Hij spreekt: dat Ik nederig 
van hart ben. Jezus heeft heel wat keren gezegd 
wie en wat Hij is. Het ‘Ik ben…’ klinkt vaak in de 
Evangeliën. Maar nergens zegt Christus zo
rechtstreeks: leer van Mij, van Mijzelf, van Wie Ik 
ben, van Mijn persoon, van Mijn levenshouding. 
En dan komt dit als les: nederig van hart. 

“Hoe lijken wij het meest op onze Meester? 
Door nederig te zijn!”

Navolging
Rond het jaar 1400 –zeker 600 jaar geleden 
dus– was er in Nederland een beweging die 
deze woorden van Christus en Paulus helder 
heeft opgevangen. De mensen van deze 
beweging legden alle nadruk op de eenvoudige 
navolging van Christus. Een van de bekendste 
vertegenwoordigers van die beweging was 
Thomas a Kempis. Hij schreef een boekje dat de 
titel De navolging van Christus had. Het is na de 
Bijbel het meest gedrukte boek ter wereld. Tot de 
dag van vandaag wordt het gedrukt en gelezen. 

Bezinning

“Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige.”
- Romeinen 12 vers 15

Tamelijk recent is er nog een editie in ‘gewone 
taal’ uitgekomen. In dit boekje benadrukt 
Thomas voortdurend dat christenzijn niet zit in 
allerlei ingewikkelde dingen, maar dat juist het 
eenvoudige belangrijk is; leven in het voetspoor 
van Christus zelf: eenvoudig, nederig en
toegewijd.

Tijd en context
De Navolging verscheen in een tijd die erg lijkt 
op de onze. De Lage Landen bij de zee werden 
verscheurd door een burgeroorlog die begon 
rond 1350 en die uiteindelijk anderhalve eeuw (!) 
zou duren. Het land veranderde in een puinhoop: 
de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. 
Overal heerste verdeeldheid, ruzie, geweld.
In diezelfde tijd waarde het spook van de pest 
door onze landstreken: het latere Europa. In vier 
jaar tijd -van 1347 tot 1351 – stierf een derde 
van de bevolking van Europa aan deze vreselijke 
ziekte: enkele tientallen miljoenen mensen. Het
was een pandemie van ongekende omvang en 
veroorzaakte een diepe en basale angst onder 
de mensen. En dan de kerk. Er heerste onder de 
mensen een diep wantrouwen jegens de kerk. 

Wegwijzer Magazine | pagina 16

Louis Wüllschleger (1952),  
emeritus-predikant van de 
Protestantse Kerk in Nederland.
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Dat werd vooral veroorzaakt door de handel 
en wandel van de kerkleiding. De geestelijken 
leefden niet naar wat ze preekten. Er ging voor 
het gewone volk totaal geen leiding uit van de 
kerk. De mensen voelden zich in de steek gelaten.
En ze begrepen haarfijn dat op deze manier het 
evangelie tot een bespotting gemaakt werd.

Moderne devotie
Het is allemaal door en door herkenbaar. 
Precies in die tijd ontstond dus een beweging 
die de Moderne Devotie heette; een beweging 
die wortelde in de IJsselstreek tussen Zwolle en 
Deventer. Thomas a Kempis werd een van de
bekendste vertegenwoordigers ervan. Waarom 
sloeg de Navolging van Christus zo aan en 
waarom wordt het tot de dag van vandaag 
gelezen? Omdat het de nadruk legt op de kern 
van het geloof: de eenvoudige navolging van 
Christus.

“Thomas zegt: christenzijn zit niet in heel 
ingewikkelde dingen. Het gaat juist om de 

eenvoud. Ga nederig in het voetspoor van Jezus. 
Zoek geen hoge dingen. Zet jezelf niet in het 

middelpunt. Zet je er liever voor in om onbekend 
te blijven en niet mee te tellen.”

Nota bene: dat schrijft Thomas allemaal in een 
tijd met apocalyptische trekken. Hier komt het op 
aan: de eenvoudige navolging van Christus!
Soms krijgt het boekje zelfs het karakter van een 
heel direct gesprek tussen Christus en de ziel. Je 
hoort de liefdevolle stem van Christus zelf erin. 
Je hoort ook een mensenkind spreken dat zich 
in innige taal toevertrouwt aan Christus. En het 
hele boekje wordt gekenmerkt door overgave 
en vertrouwen, door hartstochtelijke liefde en 
toewijding, door eenvoud en soberheid.

Actualiteit
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wij 
voelen in toenemende mate dat we leven in een 
kantelend tijdperk. Welke kant moet het op? Wat 
is de opdracht van kerk en gemeente in zo’n tijd? 
Midden in de wereld van vandaag? 

En laten we vooral dichtbij huis blijven: waar zijn 
we als gemeente in Nederland en in Almere toe 
geroepen? Waar komt het voor onszelf op aan?
Laten we vooral niet denken dat onze tijd zó
ingewikkeld is dat we met de stemmen uit het 
verleden weinig meer kunnen. Integendeel: we 
kunnen er juist heel veel van leren. Paulus’ brief 
aan de Romeinen is niet geschreven aan een 
gemeente in een dorpje in een uithoek van de 
wereld, maar aan een wereldstad in het hart van 
het Romeinse Rijk. En het boekje van Thomas 
is geschreven in de branding van de tijd, in een 
situatie die als twee druppels water lijkt op de 
onze. En Thomas is een goede leerling van Paulus, 
zoals Paulus het was van zijn Meester Jezus. Zoek 
niet het hoogdravende, maar juist het nederige, 
zeggen zij allemaal!

Nieuw jaar 
Wat zou er gebeuren, als we deze lessen ter harte 
nemen? Loopt het dan fout met ons af? Een 
nieuw jaar roept tot bezinning: waar gaat het om? 
Zou de weg van de nederigheid betekenen dat de 
gemeente verloren is? Kunnen we hier niets mee, 
als we beleid en visie moeten ontwikkelen? Of zou 
dit juist de goede weg zijn? Voor alle kerken en 
gemeenten in Nederland… Het Woord van God
wijst altijd een betrouwbaar pad. Vaak past het 
niet in ons denkpatroon. Maar daarom is het niet 
minder betrouwbaar. 

Niet het hoogdravende, maar het nederige: dat is 
de goede weg voor het nieuwe jaar. In het spoor 
van Christus!

"Het boekje van Thomas is geschreven in de branding van de tijd, 
in een situatie die als twee druppels water lijkt op de onze."



Het seniorenwerk 
in Almere

Ali: “God is zo machtig en groot God, Hij brengt 
ons samen en geeft ons aan elkaar. Hij maakt 
ons een, dat is zo’n mooi gegeven, daar danken 
wij Hem heel veel voor!” De diversiteit van Gods 
grootheid kleurt deze seniorengroepen. Dit heeft 
tot resultaat dat het erg bruisend en boeiend 
is. Los van het aantal mensen (in Buiten zo’n 32 
en in Haven 10-15 mensen) typeert de warme 
betrokkenheid op, en gezelligheid met, elkaar de 
groepen.  

Wat is jullie speciale recept? 
Susette “We komen in de Naam van de Heere 
Jezus tweewekelijks bij elkaar. De bijeenkomsten 
zitten vol met ontmoeting, Bijbelstudie, zang, 
gebed, gedichten en film. Wanneer mensen het 
moeilijk hebben, dan nemen we eerst de tijd om 
het samen te delen en zoeken we hoe we er echt 
voor elkaar kunnen zijn. De onderlinge liefde en 
de bewogenheid die er is, is een zegen van God 
en wij zijn Hem daar heel dankbaar voor.”
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Peggy en Mieke herkennen dit, al is er in 
Haven bijna altijd een creatieve workshop bij. 
Zo is het ontstaan, maar ook vergroot het de 
toegankelijkheid voor de mensen die hier komen 
en soms helemaal nog niet naar de kerk toe gaan.
Mieke: ‘Naast de tweewekelijkse seniorenochtend 
hebben we de andere week een koffieochtend. 
Gewoon samenzijn met koffie en thee, een 
spelletje en een goed gesprek.’ 

In beide stadsdelen groeien de groepen in 
kwaliteit en kwantiteit. Wim: ‘En de Heere God 
stuurt Zelf steeds nieuwe broeders en zusters 
naar onze groep, wat een enorm rijke zegen is dit. 
Wij bidden of Hij ons in de verdere toekomst wil 
leiden en dat wij nog lang onderdeel mogen zijn 
van ons prachtige seniorenwerk.’ 

Groepsleiders in Buiten: Wim, Susete en Ali.
Groepsleiders in Haven: Peggy en Mieke.

In Almere Buiten komen de senioren al jaren samen en in Almere Haven is er het afgelopen jaar 
seniorenwerk ontstaan. Senioren, het ‘goud’ van ‘De Wegwijzer’. Wat gebeurt hier allemaal, en 
wat typeert dit bijzondere werk? We gaan er in dit artikel samen op in.

Een deel van de seniorengroep in Almere Buiten.
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Vormgeving
Shanna Bisschop-Thomassen
Fotografie
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Projecten
Christelijke Gemeente De Wegwijzer omvat 
de volgende projecten: 
• Wegwijzer Almere-Buiten
• Wegwijzer Almere-Oost
• Wegwijzer Almere-Hout
• Wegwijzer Almere-Haven
• Wegwijzer Almere-Poort
• Wegwijzer Almere-West
• Wegwijzer Spaanstalig werk
• Wegwijzer Engelstalig werk
• Wegwijzer strategisch jongerenwerk
• Wegwijzer strategisch kinderwerk
• Wegwijzer Media
• Wegwijzer College
• Wegwijzer Care
• Wegwijzer Boekwinkel
• Wegwijzer Missiecentrum

Comité van aanbeveling
Ds. A. van Olst CGK | Dr. S. Paas CGK
Prof. Dr. H.J. Selderhuis CGK  | Ds. P.L.D. 
Visser CGK | Ds. A.K. Wallet CGK Ev. | 
W.A. den Hertog HHK | Ds. J.S. van der 
Net Ger. Gem.  | Ds. C.G. Vreugdenhil Ger. 
Gem. | Dhr. A.L. de Boo PKN | Mr. J.J.
Jacobse PKN | Ds. R.F. Maurits PKN| 
Prof. Dr. M.J. Paul PKN  | Ds. W. ten Voorde 
PKN | Ds. L. Wullschleger PKN | Ds. S. 
Braaksma GKV | Ds. B. van der Wal GKV

Financiële
Oproep

Bedankt voor uw trouwe verbondenheid met 
het werk in en vanuit Christelijke Gemeente 
‘De Wegwijzer’. Diverse mensen zijn al vanaf 
het begin van het werk in Almere betrokken. 

Zendingswerk in eigen land wordt vaak 
ondergewaardeerd, terwijl het meer dan ooit 
nodig is. U steunde ons met gebed, vrijwillige 

inzet en vaak ook met een gift. Hartelijk dank! 

In dit magazine willen we een van de posten met 
u delen die uw gebed en financiële 

bijdrage zeker kan gebruiken. Het is een van de 
belangrijkste pijlers van het hele missionaire 

werk in alle 6 de wijkgemeenten: het missionaire 
kinderwerk. Aan honderden kinderen mogen we 

jaarlijks het Evangelie vertellen.

Het bereiken van kinderen heeft enorme impact. 
Het is niet alleen levensveranderend voor het 

kind, maar wat een impact heeft het ook in de 
gezinnen waar het kind deel van uit maakt.

Voor de komende tijd is hier nog €12.900,- euro 
nodig. Helpt u ons de kinderen te bereiken met 

het Evangelie?! 

U kunt uw gift overmaken naar
 rekeningnummer NL61 RABO 0321089812 

t.n.v. ‘De Wegwijzer Almere’ o.v.v. Magazine-Gift 
Missionair Kinderwerk of scan de onderstaande 

QR-code.Alvast bedankt voor uw ondersteuning!

Voor het
kinderevangelisatiewerk 

Het seniorenwerk 
in Almere



BOUWEN OP KARAKTER

ONTWIKKELEN BOUWEN SERVICE EN ONDERHOUD

www.devriesverburg.nl

Een anonieme gever uit 
Bussum ondersteunt van harte 

het Wegwijzer Magazine.

Uw advertentie 
hier? Dat kan!

Dit magazine kan gemaakt worden door de 
advertenties. We zoeken bedrijven die de 

uitgaven van ons Magazine helpen mogelijk te maken! 

Ziet u mogelijkheden? Neem dan 
contact met ons op door te mailen naar

secretariaatvoorganger@dewegwijzer-almere.nl


