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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
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Verandering

Voorwoord

We leven in een wereld vol veranderingen. Mensen verhuizen,

De veranderingen in faciliteiten waren ook aanleiding om te

wereldleiders veranderen, werknemers veranderen van baan

kijken naar onze communicatie. Door een enthousiast team

en studenten kiezen een andere opleiding.

is hard gewerkt aan de uitgave van een nieuw Wegwijzer

Ook christelijke gemeente De Wegwijzer staat voor een
aantal ingrijpende veranderingen. Op 3 en 4 september DV.
hoopt De Wegwijzer haar nieuwe Missie Centrum in gebruik
te nemen. Per 1 september zullen we dan de boekwinkel aan
het Noordeinde teruggeven in Gods handen. Bij de opening
van het Missie Centrum zal de nieuwe kiosk van start gaan.

Magazine. Een magazine waarin we de lezer willen bemoedigen, toerusten en informeren. We zijn bijzonder blij met het
resultaat dat voor u ligt en hopen dat we u hiermee tot zegen kunnen zijn. We danken het team dat zich hiervoor heeft
ingezet als mede de adverteerders die ons helpen deze uitgave mogelijk te maken.

Het kantoor aan de Parijsstraat wordt verkocht. Op nieuwe

Temidden van veranderen is er iets dat zeker blijft. Christus

locaties in de stad openen we nieuwe voorzieningen, zoals

bouwt Zijn Kerk, ook vandaag! De Heere Jezus heeft gezegd;

de (diaconale) wijkwinkel in Almere-Haven. Op twee nieuwe

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen,

locaties in Almere-Buiten starten we deze zomer Vakantie-

onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader

Bijbel-Club werk. De faciliteiten wisselen maar de missie die

en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat

De Wegwijzer al 21 jaar in Almere heeft blijft! De belofte die

Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al

de Heere ons heeft gegeven staat vast; “Wees niet bevreesd,

de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs

maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal

28:19-20). In Zijn kracht mogen we verder gaan!

de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk
in deze stad.” (Handelingen 18:9-10).

Missie voor Almere

COLUMN

De nood is hoog..!

De Wegwijzer heeft een missie! Wij willen
elke inwoner van Almere bekend maken
met de boodschap van het Evangelie en
binnen tien minuten vanaf de voordeur een
mogelijkheid geven in contact te komen
met een christelijke gemeenschap. Hiervoor gebruiken wij de metafoor van het
Openbaar Vervoerssysteem.
Bij de opzet van de stad Almere zijn planologen uitgegaan van een Openbaar Vervoersysteem dat de inwoners van Almere de gelegenheid wil geven binnen vijf
minuten vanaf de voordeur bij de dichtstbijzijnde bushalte te laten zijn. Want, zo is de gedachte, vanaf een
bushalte kun je de hele wereld bereiken.
Wij willen iedere inwoner van Almere de gelegenheid
geven binnen tien minuten vanaf de voordeur bij de
dichtstbijzijnde gemeenschap van Gods liefde te laten
zijn. Want, zo is onze gedachte, van hieruit kunnen
mensen het Koninkrijk van God binnengaan!

‘

Het onrecht in ons land is groot. De eenzaamheid om te snijden, de ouderenzorg traumatisch. Vele mensen zijn kansloos,
gehandicapten worden opgesloten, kinderen worden gekleineerd en verwaarloosd, anderen kapot gepest. Jongeren worden in een burn-out geperst door het systeem van prestatiedrang. Chronisch zieken zijn een last in onze samenleving.
Vluchtelingen worden door medeburgers behandeld alsof ze
parasieten zijn die liever doodgewenst als welkom geheten
worden. Onze wellust heeft ons afgestompt, materialisme
heeft het leven uit onze ziel geperst, egoïsme heeft ons van
binnenuit kapot gemaakt. Mensen heel dichtbij, in ons gezin,
in onze gemeente, in onze straat liggen beroofd en berooid
als vuil langs de kant van de levensweg. Tallozen liggen te
wachten op een wonder…

Inmiddels hebben we negentien
huisgroepen verspreid over de stad.

Om die reden bouwt De Wegwijzer een netwerk van locaties op waar de inwoners van Almere in contact kunnen
komen met het Evangelie. Inmiddels hebben we negentien huisgroepen verspreid over de stad. Maar ook diaconale steunpunten, buurthuizen en andere voorzieningen
waarmee we mensen kunnen helpen.
We zien de enorme kansen die God ons geeft en bidden
dat veel mensen zullen instappen op de weg naar het
eeuwige leven!

Ik wens u veel leesplezier!
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André Meulmeester voorganger

Colofon

André Meulmeester

Hulpvragen vliegen je als wijkpastor om de oren. Inmiddels
hebben we een wijkwinkel ingericht waar een supergoed
team vrijwilligers er zo’n 1.000 per jaar verwerken. Wat doen
we met elkaar als de nood aan de man komt? Sluiten we
onze ogen? Lopen we er omheen? Of omarmen we de mens,
inclusief het probleem wat hij of zij heeft? Waarom zouden
we ons om kwetsbare mensen moeten bekommeren? Omdat
God zich om hen bekommert. Zie Psalm 146:7-9 en Deuteronomium 10:17-18.
Wanneer heb jij voor het laatst vanuit barmhartigheid je
ontfermd over iemand? Wat doen we als kerk in dorpen en
steden met alle problematieken die er zijn? Hoe zijn wij het
zout van de aarde en het licht van de wereld? En waar ligt
voor ons, als christenen, de grens? Is die er? Komt de nood
toevallig op onze weg? Ik geloof dat niet.
De medemens mogen we in de ogen kijken, de pijn meevoelen,
doen wat in ons vermogen ligt om te doen. En wat mensen
misschien wel het meest ontroerend en waardevol vinden, is
als we voor ze bidden om vrede en vertrouwen in de situatie.
Heere, maak mij een instrument van Uw vrede.
Waar er haat is, laat ons liefde zaaien;
waar er wanhoop is, hoop;
waar er duisternis is, licht.
Fransiscus van Assisi
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Bert

‘Evangeliseren is maatwerk’

‘

‘

Lisa is overtuigd van de noodzaak van evangelisatie. Ze is
diep doordrongen dat zoveel mensen om haar heen verloren
gaan, omdat ze de Heere Jezus niet kennen. En nu wil ze maar
één ding: het Evangelie doorgeven aan anderen. Enthousiast
gaat ze aan de slag. Ze gaat folderen op de markt en spreekt
mensen aan. Maar wat een teleurstelling! De mensen staan
helemaal niet te wachten op haar enthousiasme. De eerste
weken gaat ze dapper door, maar na verloop van tijd vraagt
ze zich af of dit wel iets voor haar is. Is evangelisatie niet
meer een taak voor specialisten? Het evangelisatievuurtje
dooft en na verloop van tijd stopt Lisa met evangeliseren.

Je hoeft geen moeder Teresa of
Billy Graham te zijn.

De meesten van ons zullen een diep
verlangen hebben om Gods liefde en
waarheid bekend te maken aan de
mensen om ons heen. Maar wat voor
iemand moet je daarvoor zijn? Vrijmoedig, direct, contactueel, met veel kennis
of juist veel inlevend vermogen? Veel
christenen kijken naar iemand anders.
Ze kennen een voorbeeld in de gemeente of ergens anders. En diep in hun
hart hopen ze dat ze ooit net zo zullen
worden als die ander. Dat leidt in veel
gevallen tot teleurstelling en frustra-

tie. Het kan heel ontspannen zijn om
te ontdekken dat God iedere gelovige
op een unieke manier heeft geschapen,
met een unieke persoonlijkheid. God
gaf jou een unieke combinatie van karakter, gaven, talenten en achtergrond.
Dat betekent dat God jou wil gebruiken
op een unieke manier, die specifiek bij
je past. Je hoeft geen moeder Teresa of
Billy Graham te zijn. God gebruikt unieke mensen, in een unieke situatie op
een unieke manier!
| 4
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In de Bijbel is er geen standaardmethode voor evangelisatie gegeven.
De Bijbel laat ons zien dat God verschillende mensen en manieren gebruikt.
Het gaat om echtheid. Mensen voelen
haarscherp aan of je echt bent, of dat
je een spelletje speelt. In een serie van
twee artikelen kijken we naar zeven
verschillende stijlen van evangelisatie.
En de vraag is natuurlijk welke stijl het
beste bij jou past. >

De confronterende stijl

Petrus was iemand van de confronterende stijl. Hij was direct, zonder aarzelen en impulsief! Toen de Heere Jezus
aan zijn discipelen vroeg wie zij dachten dat Hij was, zei Petrus rechtuit: “U
bent de Christus, de Zoon van de levende
God”! Toen Petrus in een vissersboot zat
en de Heere Jezus hem uitnodigde om
over het water naar Hem toe te komen
aarzelde hij geen moment. Toen de vijanden Jezus gevangen namen stond
Petrus met zijn zwaard klaar om ze allemaal een kopje kleiner te maken. Zodra
Petrus ergens van overtuigd was, was hij
niet meer te houden. Geen wonder dat
God hem uitkoos als woordvoerder op
het Pinksterfeest. Iemand die niet bang
was om stelling te nemen in het centrum van de stad waar Jezus nog geen
twee maanden daarvoor was gekruisigd. Petrus liet duizenden aanwezigen
in niet mis te verstane woorden weten
dat ze de Messias gekruisigd hadden.
Petrus’ persoonlijkheid was precies geschikt voor deze taak. In de kracht van
de Heilige Geest confronteerde hij de
mensen met de feiten. God gebruikte
zijn unieke persoonlijkheid en op die
dag kwamen er drieduizend mensen tot
geloof.
Misschien ben je zoals Petrus. Je
mensen vrijmoedig en radicaal
fronteren met de waarheid. Een
fronterende stijl blaast alle stof

kunt
conconweg,

God kiest Zijn woordvoerders
met wijsheid uit

zodat mensen snel de waarheid onder
ogen zien. Sommige mensen wachten
gewoon op een christen die er niet omheen draait, maar hen onomwonden de
waarheid verteld, in liefde.
Misschien herken jij je in Petrus. God
wil jou gebruiken om anderen wakker
te schudden en hen zonder omhaal van
woorden de genade van God voor te
houden. Maar er is ook een andere benadering en dat is de intellectuele benadering van Paulus.

De intellectuele benadering

Paulus kon mensen scherp de waarheid
vertellen als dat nodig was, maar in de
regel koos hij voor een logische en doordachte presentatie van het Evangelie.
Lees zijn brieven maar. Neem bijvoorbeeld de Romeinenbrief. Je merkt dat hij
op doordachte en logische manier, stap
voor stap uitlegt waarom ieder mens
Jezus Christus nodig heeft.
Als je kijkt naar Paulus’ achtergrond
dan verbaast je dat niets. Hij was hoog
opgeleid, had gestudeerd onder de
beste leermeesters in zijn tijd. In zijn
geschriften merk je dat hij met doordachte argumenten stelling neemt tegenover de argumenten van de denkbeeldige tegenstanders. Paulus was een
intellectueel. Wie was er beter in staat
om met de filosofen in Athene in gesprek te gaan? In Handelingen 17 kunnen we lezen hoe Paulus met knappe
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argumentatie, inhakend op het beeld
van de onbekende God, stap voor stap
toe werkt naar de conclusie dat er maar
één ware God is. En we lezen dat er verschillende mensen tot geloof komen!
God kiest Zijn woordvoerders met wijsheid uit. Deze filosofen zouden afhaken
bij de zwart-wit benadering van Petrus.
Ze hadden een logische presentatie
nodig om tot de overtuiging te komen
dat dit het Evangelie van de waarheid
is. Misschien voel jij je net als Paulus. Je
bent een onderzoekend type dat graag
iets uitdiept en bewijzen aanvoert. Je
verzamelt logische argumenten en
doordachte stellingen. Je stelt vragen
en helpt mensen na te denken.
Deze stijl is heel belangrijk in onze onkerkelijke samenleving. Veel zoekers
van tegenwoordig willen graag naast
een duidelijke uitleg ook een stevige
onderbouwing met argumenten. Mensen met een intellectuele benadering
zoals Paulus wil God gebruiken om
zoekers te overtuigen van het heerlijke
Evangelie van Jezus Christus. <
De volgende keer:
• de getuigende benadering
• de persoonlijke benadering
• de uitnodigende benadering
• de dienende benadering
• de biddende benadering

Almere Poort in ontwikkeling

De Heere bouwt Zijn kerk in Poort
Als je pioniert in een nieuwe wijk waar
nog weinig mensen met de Heere Jezus
leven dan is het belangrijk om te kijken
naar individuele schapen in plaats van
de kudde. Het kan enorm bemoedigen
om Gods trouw aan individuen te zien.
In de zomer van 2013 zijn we helemaal
blanco gestart in een nieuwe wijk.
Maar de goede Herder is trouw geweest
aan Zijn kinderen in Poort. Dankzij
Hem mochten we velen bekend en vertrouwd maken met het Lam dat onze
zonden droeg. Hem zij alle dank en eer.

‘

Almere
Noorderplassen

Almere
Buiten

Almere
Stad Oost

Almere Poort
Almere
Haven

De meeste kinderen op de club komen
niet uit kerkelijke gezinnen en zijn niet
vertrouwd met de Bijbelverhalen.

We proberen samen te werken met
scholen. Afgelopen Pasen mochten we
twee Paasvieringen leiden voor in totaal
bijna 600 kinderen. Kinderen die weinig
tot helemaal niets over de Goede Herder weten. Een jongetje sprak Mark aan:
‘U bent geen echte pastor, want u heeft
geen jurk aan. Maar u bent wel een hele
leuke pastor en ik vond het verhaal echt
heel erg mooi’. We hopen en bidden dat
het voor deze kinderen meer wordt
dan een verhaal.
Maar wat zijn we
dankbaar dat we
het Goede Nieuws
mogen verkondi-

gen. Langs het voetbalveld stond een
klein jongetje Mark al een hele tijd aan
te staren en zei toen: ‘U bent toch die
meneer die op school altijd over Jezus
komt vertellen?’ Wat een zegen dat de
kinderen zo naar je kijken en wat een
voorrecht om zo door God gebruikt te
mogen worden.
De jongensclub en meidenclub worden
één keer per maand op vrijdag gehouden. De KinderBijbelClub, die de andere
twee keer per maand wordt gehouden,
is gegroeid van gemiddeld 10 kinderen
in het eerste seizoen naar 25 in dit derde
seizoen. Maar uiteindelijk gaat het niet
om de aantallen. Een jongetje van 6 jaar
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zei: ‘Mijn vader gelooft er niets van, maar
ik wel hoor’. Hij is niet de enige, want de
meeste kinderen op de club komen niet
uit kerkelijke gezinnen en zijn niet vertrouwd met de Bijbelverhalen.
Rondom Pasen hadden we een belevenisverhaal. De kinderen gingen met hun
ouders langs diverse taferelen rondom
Goede Vrijdag en Pasen en het échte
Paasverhaal werd verteld. Een moeder
vroeg of ze wel mocht komen, omdat
ze niet gelooft. Haar kinderen veegden
de tranen uit hun ogen toen ze hoorden
wat de Heere Jezus heeft gedaan om
ons te verlossen van onze zonde en ons
écht Leven te geven. >

‘

Haar kinderen veegden de tranen uit hun ogen toen
ze hoorden wat de Heere Jezus heeft gedaan oms ons te
verlossen van onze zonde en ons écht Leven te geven.

Inmiddels houden we nu een jaar lang
samenkomsten op zondag. Ook hier
zien we dat God doorgaat met Zijn
werk. Het meisje op de eerste rij wilde
persé komen, omdat ze aan de beurt
was om iets te doen in de dienst en dan
is mama er ook... Het dopen van de eerste baby. En binnenkort het dopen van
de eerste volwassene die afgelopen
zomer de Heere Jezus mocht leren kennen en nu een getuige mag zijn van
Gods werk in onze wijkgemeenschap.
De cursus Wegwijs in de Bijbel mochten
we geven aan een groepje van zes mensen. We zagen mensen intensief luisteren en meedoen en sommigen moch-

ten de Heere Jezus echt leren kennen.
De achtergronden waren zeer divers:
orthodox, katholiek, aanhangers van
mythologiën of helemaal niets. Maar
ook de culturen waren divers en kleurrijk. We zijn dankbaar als iemand vertelt:
‘Ik heb geleerd wat het is écht een relatie
met God te hebben’. Dit is het werk van
de Heere Zelf.
In het hele werk zien we mensen veranderen: wonderen van vergeving, omzien
naar anderen of het belijden van een
leugen. God verandert mensen, ook in
Almere Poort.

Mark en Marianne Zeldenrust
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Interview

Het aangrijpende getuigenis van Reza

Van radicale moslim
tot gedreven christen

Reza, kun je vertellen wie je bent en waar je bent
opgegroeid?
Ik ben 45 jaar, getrouwd met Somayeh en we hebben een
zoon Joël. Zijn naam betekent: Jehovah is God! En we verwachten ons tweede kindje. Ik woon nu al jaren in Almere,
maar ben opgegroeid in Teheran, de hoofdstad van Iran.
Mijn vader runde een mooie stoffenwinkel, maar overleed
helaas toen ik nog maar 11 jaar was. De stoffenwinkel ging
toen 7 jaar dicht, maar toen ik bijna 18 was ben ik vol enthousiasme weer aan de slag gegaan in de stoffenwinkel.
Wat is de reden dat je naar Nederland bent gekomen?
De regering is enorm streng. Voor jullie Nederlanders in een
democratie niet voor te stellen hoe dat is. Ze willen bijvoorbeeld niet dat er groepjes mensen bij elkaar staan, maar dat
gebeurde bij mijn winkel natuurlijk wel. In Iran hebben we
meer dan 10 soorten politie en iedereen wordt continu gevolgd. Ik ben heel vaak opgepakt door de politie en moest
zelfs een keer voor de rechtbank verschijnen. Een enorme
mishandeling voor een overtreding van iets onzinnigs vormde de druppel. Met een enorme haat in mijn hart tegen de
regering en verdrietig om familie en vrienden die ik moest
achterlaten, vluchtte ik Iran uit.
Hoe was het om opeens in een ‘vrij’ land terecht te
komen?
Het was een enorm verschil. Al bleef ik de fanatieke moslim
die ik ook in Iran was. Ik besloot me aan te sluiten bij een
vrijheidsbeweging die de Iraanse regering omver wilde werpen. Met als grote doel om terug te gaan naar Iran om te
gaan vechten. Alles was geregeld, maar vlak voor mijn vertrek werd ik opgeroepen voor een operatie aan mijn onderrug waar ik al jaren last van had. Ik ben zes keer geopereerd,
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maar de pijn bleef. Ik kon niet meer zitten, had veel pijn en
wat het ergste was: ik kon nu nooit meer vechten. Ik voelde
me mislukt en heb zelfs drie keer geprobeerd een einde aan
mijn leven te maken. Goddank is het niet gelukt!
Je kwam in Nederland in contact met een christelijk
echtpaar. Hoe ging dat?
Ik deed alles wat Allah gebood, las 6 bladzijden per dag uit
de Koran, maar had geen rust. In Zutphen ontmoette ik een
Iraans echtpaar dat tot geloof was gekomen. Een keer per
week hadden ze kringavond in hun huis en ze nodigden
mij uit. Zij baden voor mij en ik kreeg op dat moment een
enorme rust. Thuisgekomen ging ik tot Allah bidden en uit
de Koran lezen, zoals ik gewend was, maar ik voelde dat de
rust verdween. Ik kwam steeds vaker naar de kringavond en
ik werd nieuwsgierig naar die rust en ging ook maar uit de
Bijbel lezen. Ik ontdekte dat de Bijbel en de Koran heel verschillend waren.
Wat veranderde jouw leven?
Een Nederlands echtpaar vroeg me in die tijd of ik naar een
internationale conferentie wilde en ik ben met hen meegegaan. Mijn onderrug was kapot, waardoor ik bijna niet meer
kon zitten en ik had vaak last van infecties. Ook was ik depressief, angstig en vol stress.
Op de laatste dag van de conferentie werd er gebeden voor
zieken. De voorganger had het over mijn ziekte, maar hoe
kon dat? Hij kende mij helemaal niet! Hij riep mensen op
om naar voren te komen, maar ik wilde niet, want ik was een
moslim. Maar uiteindelijk ging ik toch naar voren en er werd
voor mij gebeden. Twintig dagen later was mijn onderrug
helemaal genezen en de dokters begrepen er niks van! Maar
zelf geloofde ik ook niet dat Jezus mij genezen had, want ik
wilde nog steeds moslim blijven. >
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‘

Van mijn familie in Iran
zijn er inmiddels al 11 tot
geloof gekomen.

Een paar maanden later ging ik naar een Iraanse conferentie, gewoon om te kijken. Ik vond dat de Iraanse christenen
hun moslimgeloof hadden verkocht voor een nepgeloof.
Hoe konden ze nu de Koran loslaten en christen worden? Een
voorganger vertelde over de liefde van de Heere Jezus en ik
voelde dat er een onbeschrijflijke rust in mijn hart kwam. De
haat, angst en stress ging weg. Ik snapte er niks van. Ik kon
na jaren weer lachen en vertelde het aan de voorganger. Wat
is er met mij gebeurd? Ik weet heel weinig, maar één ding
weet ik: Dat ik rust heb. Vertel me meer. Ze vertelden over
Jezus en ik vroeg vergeving aan Hem. De Heilige Geest kwam
in mijn hart!

Hoe is het met je familie in Iran?

Toen je christen werd, wilde je aan iedereen vertellen wie
Jezus is. Niet iedereen vond dat fijn. Welke ervaring had
je bijvoorbeeld op je werk?

Het is Gods plan met mijn leven dat ik in Nederland ben gekomen om Hem te leren kennen. Ik geloof dat het ook bij
Gods plan hoort dat er nu vluchtelingen naar Nederland
komen, zodat zij Hem kunnen leren kennen. En Hij wil daar
de Nederlandse christenen voor gebruiken! God heeft alles
onder controle. Je hoeft niet bang te zijn, vertrouw op God!
In 1 Johannes 4:18 staat: ’Er is in de liefde geen vrees, maar
de volmaakte liefde drijft de angst uit’. De Iraniërs die nu in
Europa tot geloof komen, kunnen de blijde boodschap van
vergeving vertellen in Iran als de regering valt. En hoe moet
mijn volk het horen, als niemand het dan kan vertellen in
hun eigen taal? God zorgt er nu Zelf voor dat er Iraniërs zoals
ik in Europa tot geloof komen, zodat we het straks in Iran
kunnen vertellen.

Mijn hele leven veranderde. Ik wilde nu iedereen vertellen
over de liefde van Jezus. Maar het leek wel of ik in Iran was!
Want ik mocht overal over praten op mijn werk, maar niet
over Jezus. Mijn baas zei: Mond dicht over Jezus. Toch heb ik
‘stiekem’ heel veel over Hem verteld en ook veel Bijbels weggegeven. God heeft mij Zijn vergeving gratis gegeven, Hij wil
dat ik het nu ook vertel aan de mensen die Zijn vergeving
nog niet kennen.

Van mijn familie in Iran zijn er inmiddels al 11 tot geloof gekomen. Door in mijn brieven te schrijven over de liefde van God
en via telefoon kon ik het doorvertellen. Het was wel heel
gevaarlijk, want overal zitten spionnen. Maar ik bid altijd
eerst of de Heilige Geest mij wil leiden in wat ik moet opschrijven of vertellen aan de telefoon. Eerst waren mijn zussen vijandig, maar God werkte ook in hun hart, zodat ze ook
de Heere Jezus hebben leren kennen. Hallelujah!
Wat zou je willen zeggen tegen veel christenen in
Nederland die bang zijn voor vluchtelingen?

Kun je afsluitend vertellen wie de Heere Jezus nu voor je
is geworden?
Alles. Zonder de Heere Jezus ben ik niks. Vroeger was ik dood,
nu ben ik door de liefde van Jezus levend! <
...............................................
Omdat Reza bij een vrijheidsbeweging gezeten heeft, is de kans groot dat
hij in de gaten gehouden wordt. Om zijn familie in Iran niet in gevaar te
brengen, plaatsen we bij het interview geen foto’s van Reza en zijn familie.
| 9
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Opening op DV. zaterdag 3 en zondag 4 september 2016

Bouw Missie Centrum
nadert voltooiing
Op de plaats waar een jaar geleden nog een grasveld lag verrijst een markant gebouw dat
inmiddels behoorlijk wat bekijks heeft gekregen: het nieuwe Missie Centrum van Christelijke
gemeente De Wegwijzer. Bij het ontwerp is door de gemeente Almere aangegeven dat dit
gebouw een blikvanger moest worden aan één van de invalswegen van Almere en dat is het
dan ook. De blik wordt getrokken naar het grote kruis dat prominent op de voorgevel van het
gebouw is aangebracht. Het kruis, zichtbaar in een stad van moskeeën, hindoetempels, een
boeddhistische tempel en spirituele ruimten. Een gebouw dat uitnodigt om binnen te komen, dat een buurtfunctie krijgt, dat veel glas rondom de gebruiksruimten heeft waardoor
transparantie ontstaat en een auditorium heeft dat plaats biedt aan 500 bezoekers. We zijn
de Heere bijzonder dankbaar dat na 20 jaar een droom is uitgekomen en het Missie Centrum
geopend kan worden.

In het Missie Centrum werkt De Wegwijzer samen met
verschillende partners en organisaties. Waar mogelijk
wil De Wegwijzer ook haar diensten beschikbaar stellen
voor organisaties en partners buiten Almere. Bijvoorbeeld voor conferenties, vergaderingen of symposia.
Neem gerust contact met ons op, zodat wij kunnen
kijken wat wij voor u kunnen betekenen.
We zijn bijzonder dankbaar dat de Heere voorzien
heeft in de middelen die het mogelijk hebben gemaakt
dit Missie Centrum te realiseren. De Wegwijzer wil zich
concentreren op de missie en is beperkt in haar middelen. Mocht u enthousiast zijn geworden van dit verhaal
en nog iets voor ons willen betekenen dan kunt u bijvoorbeeld bijdragen aan:
	Onze stoelenactie: Koop één of meerdere van de
500 stoelen voor 30 euro per stuk en geef iemand
in Almere de kans om het Evangelie misschien wel
voor het eerst te horen!
	Onze geluidsactie: Een helder geluid! Voor de geluidsinstallatie voor het auditorium komen wij nog
8.000 euro te kort.
	Straatwerk: Wij willen dit zelf aanbrengen, maar
hebben nog een bedrag van 6.000 euro nodig voor
stenen, straatmeubilair en beplanting.
	Een vleugel: Op het grote podium zouden wij graag
een vleugel plaatsen die wij kunnen gebruiken bij
de begeleiding van de zang in de gemeente en andere evenementen.
	De inrichting van het restaurant. Voor de inrichting
van het restaurant is nog een bedrag van 7.000 euro
nodig.

•
•
•
•
•

Mocht u in een deel of misschien zelfs wel in het geheel van deze kosten kunnen voorzien dan zou u ons
geweldig helpen onze missie in Almere uit te voeren.
We geloven dat de Heere zal voorzien en vertrouwen
op Zijn verdere leiding.
De opening van het Missie Centrum zal plaatsvinden
op DV. zaterdag 3 en zondag 4 september 2016.

Via de hoofdingang kom je in een grote hal waar verschillende functies uitkomen. Een restaurant waar middels
re-integratie een aantal cliënten onder
begeleiding de bezoekers van een kopje koffie voorziet. De kiosk waar je even
rustig rond kunt kijken voor een Bijbel,
een boek, een CD of een cadeauartikel.
De ruime informatiebalie die tevens
dienst doet als ‘Raad en Daad’ balie voor
mensen met hulpvragen. Even verderop
in de hal het stiltecentrum waar mensen tot rust kunnen komen, waar een

opengeslagen Bijbel ligt en mensen om
gebed kunnen vragen. Een kindcentrum
waar op zondag de zondagsschoolgroepen samenkomen, maar waar doordeweeks kinderopvang plaatsvindt. En het
grote auditorium met groot podium en
balkon. Op zondag in gebruik voor onze
diensten, maar doordeweeks ingezet
voor symposia, conferenties en mediaopnamen.
Via de imposante, brede trap in de hal
bereik je de eerste verdieping. Vanaf de
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ruime vide kun je via twee kanten naar
het balkon van het auditorium. Via een
gescheiden gedeelte kom je in het jongerencentrum, met een eigen opnameen geluidsstudio.
De vier onderwijslokalen die geschakeld
kunnen worden door schuifwanden, de
kantoren en de vergaderkamers, veelal
ontworpen voor multifunctioneel gebruik maken dat het gebouw alle dagen
van de week gebruikt kan worden in de
missie die De Wegwijzer heeft voor de
stad. >

De Wegwijzer Wijkprojecten
•

Almere-Buiten

Almere-Buiten is de oudste wijk van De Wegwijzer. Begonnen in 1994 is deze wijk uitgegroeid tot een volwassen
gemeente met een grote diversiteit aan activiteiten.
Almere-Buiten beschikt binnenkort over een Missie Centrum
van waaruit de overige activiteiten in de wijken worden
gecoördineerd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
• Almere-Haven

Almere Haven was de eerste ‘buitenpost’ van De Wegwijzer
waar nu een nieuwe gemeenschap is ontstaan. Op zondag
vinden hier diensten plaats, er is een diaconale wijkwinkel,
kinderwerk, jongerenwerk en een bijbelcursus. Bert Noteboom is als wijkpastor verbonden aan deze wijk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
• Almere-Muziekwijk

Almere-Muziekwijk is sinds 1998 een wijk met kinderwerk
en missionaire activiteiten. Het is hier nog niet gekomen
tot verdere gemeenschap vorming, maar er is een stabiele
groep christenen missionair actief.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
• Almere-Poort

Almere-Poort is een van de nieuwste staddelen van Almere.
Sinds 2014 mogen we hier missionair actief zijn en inmiddels
is er een wijkgemeenschap ontstaan met op zondagmiddag
een dienst, kinderwerk, jongerenwerk en een bijbelcursus.
In deze wijk bevindt zich ook het Poorthuis, een diaconale
opvang voor jongeren. Mark Zeldenrust is als wijkpastor
verbonden aan deze wijk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
• Almere-Noorderplassen

In 2014 zijn we gestart met missionaire activiteiten in de
wijk Noorderplassen. Inmiddels is hier een KinderBijbelClub, een huisgroep van gelovigen en zijn er contacten met
diverse organisaties in de wijk. De missionaire activiteiten
in deze wijk worden geleid door Arjan Vaders.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
• Almere-Stad-Oost

In 2015 ontstonden in deze wijk spontane missionaire activiteiten zoals een taalcursus voor asielzoekers en kinderprogramma’s in samenwerking met de school. Inmiddels is dit
werk zo gegroeid dat we een coördinator aangesteld hebben om de missionaire kansen verder vorm te geven. Kees
Hendriksen is als wijkcoördinator aan deze wijk verbonden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
• Almere-Nobelhorst

De nieuwste wijk in ontwikkeling is Almere-Nobelhorst.
Deze wijk ligt aan de andere zijde van de A6 tussen Zeewolde en Almere. Ook hier wonen inmiddels leden van de
gemeente waardoor we missionair naar deze wijk willen
kijken. Vanuit onze wijk Almere Haven vinden de eerste
initiatieven plaats.

Bouw van het podium
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De juiste hypotheek
vinden en afsluiten
is een hele puzzel.
Wij hebben de
oplossing voor u.

Sluit uw hypotheek
bij ons af,
dan ontvangt
De Wegwijzer een
donatie van ons.

Bel direct voor een eerste
vrijblijvende afspraak
071 - 40 240 31 of bezoek bevr.nl

Binnendijk & Van Rijsbergen
Ankerplaats 2
2224 TX Katwijk
Telefoon: 071-40 240 31
E-mail: info@bevr.nl
Website: www.bevr.nl

DE MOOISTE
VLOEREN
VINDT U
BIJ ONS!
KOM LANGS EN
ERVAAR HET ZELF!

Uw adres voor bedrijfskleding die bij u past!
Breed assortiment
•
•
•
•
•

Bedrijfskleding
Corporate Identity kleding
Company Fashion
Gereedschappen en materialen voor de land- en tuinbouw
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Business to Business webshop oplossing

• Bestelgemak via de webshop
• Juiste kleding voor de juiste persoon juiste afdeling

✔ Voor elk budget een passende vloer
✔ Altijd verzekerd van de laatste
trends in tegels, natuursteen en
keramisch hout

Bouwcenter Esselink | Industrieweg 35 Middelharnis
T 0187 - 475 440 | www.esselink.nl

•
•
•
•
•
•
•

in juiste maat of opmaat.
Gebruiksvriendelijk, kostenbesparend
Minder administratieve rompslomp
Alles online
Besteller bestelt / Drager bestelt zelf
Bestellen binnen budget, of afdeling
Instant rapportage/ overzicht lopende orders en facturen
Ongelimiteerd aantal gebruikers

Heeft u interesse, mail ons: verkoop@mauritz-bussum.nl
Wij nemen vrijblijvend contact met u op.

