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Een kerk met een missie

Voorwoord

Met grote verwondering en dankbaarheid kijken wij
terug op de opening van het Missie Centrum op zaterdag 3 september jl. In de aanwezigheid van vele
genodigden, gasten, gemeenteleden en vertegenwoordigers van diverse organisaties mochten wij
het gebouw officieel in gebruik nemen. Tijdens deze
bijeenkomst werden vlaggen binnengedragen door
broeders en zusters uit meer dan 30 nationaliteiten die hun thuis hebben gevonden in De Wegwijzer. Indrukwekkend om al deze nationaliteiten, door
de Heere bijeen gebracht, in een gemeenschap samen te zien komen aan de voet van het kruis van de
Heere Jezus.

En dat mag gebeuren! Deze maand mochten we
onze eerste bijeenkomst houden in de nieuwe wijk
Almere Stad Oost. Deze bijeenkomst werd bezocht
door 9 volwassenen uit de doelgroep, 14 kinderen en
4 tieners. Dit is hiermee de vierde locatie in Almere
waar op zondag het Woord van de Heere verkondigd
mag worden. De Heere vervult Zijn belofte en heeft
veel volk in deze stad!

Het Missie Centrum zou echter geen functie hebben als niet alles in het teken zou staan van de missie die de Heere Jezus ons gegeven heeft in de stad
Almere. Een missie “om aan armen het Evangelie te
verkondigen, om te genezen die gebroken van hart
zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en
aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen
weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken” (Lukas 4:18-19).

Onze missie gaat door! En daar willen we ons, met
alles wat in ons is, voor inzetten. Wij zijn u heel dankbaar voor uw betrokkenheid, meeleven en gebed.
We hopen dat dit magazine u opnieuw bemoedigt
bij de missie in uw omgeving.

Colofon

We zijn verwonderd over de grote kansen die de
Heere ons geeft. Op dit moment hebben we aanvragen vanuit scholen om aan meer dan 1000 kinderen dit jaar het kerstverhaal te vertellen.

Ik wens u veel leesplezier!
André Meulmeester voorganger

Arjo de Vroome

2016

Een week in de woestijn

Een week investeren in de kinderen en tieners van Almere om Gods liefde te delen met hen. Dat is
de kern van de jaarlijkse Vakantie Bijbel Club (VBC) die we elke zomer, inmiddels al 22 jaar, mogen
houden. Dit jaar waren we op 11 locaties actief: 7 kinderclubs en 4 clubs voor tieners waarmee we ruim
500 kinderen en 100 tieners hebben mogen bereiken met het Evangelie. Samen met ruim 150 medewerkers mochten we God aan het werk zien!

‘
Dagelijks werden de kinderen en tieners ontvangen op een schoolplein of grasveld voor spelletjes, kennismaking en ontmoeting. Daarna volgde een inhoudelijk programma. Aan de hand van de verhalen
van Mozes en het volk Israël in de woestijn werden de karaktereigenschappen van God gedeeld: barmhartig en genadig, geduldig en
rijk aan goedertierenheid en trouw. De boodschap werd vervolgens
verwerkt in een knutselwerkje voor de kinderen en een gesprek en
creatieve spellen voor de tieners. Ook was er dagelijks een ‘gebedsjuf
of -meester’ waar de kinderen terecht konden om samen hun zorgen
of dank bij God te brengen.
Voor de ouders was er ook aandacht: samen iets drinken en in gesprek leverde veel mooie nieuwe contacten op. Inmiddels mogen we
diverse ouders met hun kinderen in onze diensten en andere activiteiten verwelkomen. Wat de VBC extra bijzonder maakt is de enorme
inzet van de medewerkers. Ruim 150 medewerkers (de helft van hen

Medewerker: “Wat vond je het leukste
van vandaag?” Mohammed:
“het verhaal uit de Bijbel, van Mozes
bij de zee!”

komt van buiten Almere) investeren
vrijwillig hun vakantiedagen om het
Evangelie te delen. En wat krijgen
ze ervoor terug? Een week waarin
ze God aan het werk mogen zien,
in de harten van kinderen, tieners
en ouders. Maar ook mogen zij zelf
ervaren dat God in hun eigen leven
werkt. De dagelijkse toerusting,
samen bidden en persoonlijke
gesprekken onderling vormden
tijdens de VBC ‘de oases’ tijdens hun persoonlijke, geestelijke reis. Kortom, we kijken dankbaar terug op een
prachtige week, samen met de kinderen, tieners en medewerkers.
Aan God alle eer!
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- 102 broden
- 40 kg aardappelen
- 66 kg appelen
- 20 kg bananen
- 140 gehaktballen
bij de rucola stamppot
- 400 balletjes
- 20 kg kip bij de tapas
- 725 plakjes kaas
- 120 liter frisdrank
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‘Evangeliseren is maatwerk’

‘

‘

Henk wordt door een vriend uitgenodigd om mee te gaan
evangeliseren op straat. De eerste keer durft Henk niemand
aan te spreken. Van een afstandje ziet hij hoe zijn vriend
het ene na het andere gesprek voert. Hij voelt zich schuldig en probeert het de week daarop opnieuw. Met angst in
de benen stapte hij op een oudere man af, maar als hij het
woordje Bijbel laat vallen wijst de man hem resoluut af. De
eerste weken gaat Henk dapper door, maar omdat het zo
moeilijk gaat, stopt hij na een tijdje met evangeliseren.

God wil jou gebruiken op een manier
die precies bij jou past

Het probleem van Henk is niet dat hij
geen bewogen hart voor het verlorene
heeft. Zijn probleem is dat hij een evangelisatiestijl kiest die niet bij zijn persoonlijkheid past. Veel christenen kijken
naar iemand anders. En diep in hun hart
hopen ze dat ze ooit net zo zullen zijn
als die ander. Dat leidt in veel gevallen
tot teleurstelling en frustratie. Het kan
heel ontspannen zijn om te ontdekken
dat God iedere gelovige op een unieke
manier heeft geschapen, met een unieke persoonlijkheid. Dat betekent dat
God jou wil gebruiken op een manier,
die precies bij jou past. In het vorige ma-

gazine hebben we er al twee behandeld,
nu volgen twee andere benaderingen.
De getuigende benadering
Een prachtig voorbeeld hiervan is de
blinde man die door Jezus wordt genezen. Hij is van zijn geboorte blind en
moet dagelijks bedelen om rond te komen. Zijn levenspatroon verandert volkomen als Jezus voorbij komt en hem
weer licht in zijn ogen geeft. Hij kan nog
maar nauwelijks zien of hij wordt door
de mensen om hem heen belaagd om
te vertellen wat er is gebeurd. Het is opvallend dat de man geen theologische
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discussie start, wat iemand als Paulus
graag had gedaan. Ook gaat hij elke
confrontatie uit de weg, terwijl iemand
als Petrus dat niet had gedaan. In plaats
daarvan spreekt de man uit eigen ervaring en zegt vol vertrouwen: “Een ding
weet ik, dat ik blind was en nu zie!” Om
zo’n getuigenis kan niemand heen. Let er
op dat Jezus in Johannes 9:3 zegt: “Opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden”. God heeft een speciale bedoeling met deze man en vooral
met dit getuigenis. Door dit eenvoudig
getuigenis mag deze man anderen de
weg naar Jezus Christus wijzen. >

Heel wat mensen rond ons heen zitten
te wachten op een eenvoudig, maar
helder getuigenis. Een persoonlijk verslag van de manier waarop God je leven is binnengekomen en wat dat met
je heeft gedaan. Misschien heb je het
nog niet eerder gedaan, maar je zou het
kunnen doen! Niet-gelovige mensen horen graag zo’n authentiek verhaal. Ook
jouw persoonlijk levensverhaal zou voor
iemand een machtig middel tot verandering kunnen zijn. Het gaat hier niet
om een dramatisch getuigenis, maar
een heel eenvoudig getuigenis van hoe
je tot een persoonlijke relatie met Jezus
Christus bent gekomen. Misschien is je
verhaal eenvoudig, maar als het echt is
wil God het gebruiken om anderen te
laten verlangen naar ook zo’n heerlijke
relatie met de Heere Jezus.
De persoonlijke benadering
Bij Mattheüs zien we een mooi voorbeeld van de persoonlijke benadering.
Mattheüs is niet direct een voor de hand
liggende kandidaat voor evangelist. Tollenaars worden in de regel geen evangelist. Maar Mattheüs wel! Jezus roept
hem om Zijn volgeling te worden en
vervolgens doet Mattheüs er alles aan
om ook zijn vrienden in aanraking te
brengen met Jezus. Zo lezen we in Lucas
5:29 dat Mattheüs een grote maaltijd
laat klaarmaken voor zijn vrienden. En
die vriendjes van Mattheüs zijn een niet
al te best volk! Tollenaars en prostituees

Een vriendschappelijke relatie is een
geweldige kans om iemand in aanraking
te brengen met het Evangelie

worden in de Bijbel vaak in één adem
genoemd. Maar Mattheüs gebruikt de
relaties die hij in de loop van de jaren
met deze mensen heeft opgebouwd
om hen in aanraking te brengen met
Jezus. Hij nodigt hen bij hem uit in huis.
Hij neemt de tijd voor hen, gebruikt de
maaltijd met hen en praat gezellig met
hen. Vanuit zijn oprechte bewogenheid
probeert hij hen zover te krijgen dat ze
gaan nadenken over de woorden die
Jezus spreekt.

Een vriendschappelijke relatie is een
geweldige kans om iemand in aanraking te brengen met het Evangelie. Veel
christenen denken dat ze mensen moeten bereiken die ze nog niet kennen,
maar denk eens na over het netwerk
waarmee je al een relatie hebt.
Misschien ben jij iemand die graag
werkt met deze persoonlijke benadering? Vind je het gezellig om met mensen te praten, om hen vertrouwen te geven? Kun je geduldig luisteren naar de
verhalen van anderen en overval je hen
| 5
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niet direct met jouw boodschap? De
gemeente van Jezus Christus zal opbloeien als meer mensen deze benadering gaan toepassen.
Wat Mattheüs doet is eenvoudig. Hij organiseert een feestje waarbij niet-gelovigen vermengd worden met discipelen
van Jezus. Door de ontspannen gesprekken tussen gelovigen en niet-gelovigen kan er een interesse ontstaan bij
niet-gelovigen. In Almere noemen wij
zo’n feestje een Mattheüs-feestje. Dat
kan een verjaardag zijn, een barbecue of
gewoon een feestje voor collega’s of de
buurt. Ik heb er inmiddels verschillende
meegemaakt en ik moet zeggen dat dat
heel mooi was. Je kunt je geloof delen
op een natuurlijke en ontspannen manier. Maar er moet iemand zijn die de
boel bij elkaar brengt. Misschien ben jij
degene die je netwerk van persoonlijke relaties kan inzetten om hen op een
ontspannen manier in contact te brengen met Jezus en Zijn volgelingen. En
kijk dan eens wat God gaat doen!
In deze serie:
• De confronterende benadering
• De intellectuele benadering
> De getuigende benadering
> De persoonlijke benadering
• De uitnodigende benadering
• De dienende benadering
• De biddende benadering

Fedor Christiaanse

Vakantie Bijbel Club 2016: Tieners

Wat God bouwt, dat
Dit jaar mochten we tijdens de VBC op 4 locaties tienerwerk doen;
een inkijkje in de Bouwmeesterbuurt bij de tienerclub in Almere Buiten.

‘
We hadden dit jaar een prachtige plek
middenin onze eigen woonwijk. Een goed
zichtbaar grasveld, dichtbij de Lidl en het
asielzoekerscentrum, deed dienst als uitvalsbasis en was deze week soms een stukje
hemel op aarde. Samen met een kinderteam konden we een thuis bieden aan heel
veel kinderen en tieners tussen de 4 en 16
jaar. Zoals aan Job, een prachtig Afrikaans
kereltje van 12 jaar. Aan het einde van de
week zei hij: “Door deze VBC heb ik mij echt
niet verveeld deze vakantie!”
Dagelijks begonnen we als team met het
zoeken van God, door het lezen van de Bijbel
en gezamenlijk gebed. Juist in die tijd van
stilte ervoeren we stuk voor stuk dat dit

bouwt Hij stevig

This week was heaven on earth for me. I was very
depressed and I accused God of a lot of things.
But now I see that He is with me, all the time.”

het leven is zoals God het bedoeld heeft, in
verbinding met onze Maker en elkaar.
De VBC week was daarmee niet alleen voor
de kinderen en de tieners, maar zeker ook
voor onszelf tot grote zegen. Een van onze
teamleden, de 25-jarige Peter uit Syrië, zei
het als volgt: “This week was heaven on
earth for me. I was very depressed and I
accused God of a lot of things. But now I see
that He is with me, all the time.”
In de stille tijd met God legde Hij de basis
voor al het andere: elke middag kregen we
zo’n 25 tot 30 jongeren aan ons toevertrouwd, met wie we heerlijk konden sporten
en veel van de Heere Jezus konden delen.
Vanaf de eerste dag ervoeren we echte
| 6
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openheid bij de jongeren en kon er op het
grasveld in kleine groepen worden doorgesproken over het Bijbelverhaal. Ook kon er
met jongeren worden gebeden, zoals met
een meisje van 11 jaar. Zij vroeg: “Willen jullie
bidden om kracht om door te gaan in het
leven?” En een jongen van 13 die deelde:
“Ik heb veel last van astma, willen jullie daarvoor bidden? En ook dat ik dicht met Jezus
mag leven!”

Als team waren we enorm blij om in deze
ontmoetingen de zegen van God te zien en
tegelijkertijd werden we geraakt door de
soms heftige verhalen van jongeren.
Er gaat al zoveel in hun gedachten om en
achter de voordeur gaat veel verdriet schuil.
Ons dagelijks gebed was dan ook dat God
hen naar ons toe zou brengen en dat ze
thuis zouden komen bij Hem.
En soms gebeurde dat zoals met Arno, een
jongen van 16 zonder geloofsachtergrond.
Samen met een vriend kwam hij aanlopen
bij het veld en keek wat onzeker om zich
heen. Op het aanbod om lekker mee te
volleyballen ging hij direct in en de zondag
daarop was hij tijdens de jongerendienst
voor het eerst van zijn leven in de kerk. Hij

genoot er zichtbaar van en na het horen van
het verhaal van Jozua die samen met zijn
gezin de Heere wilde dienen, gaf Arno aan
dit ook te willen. Een bijzonder moment.
Thuisgekomen waren zijn ouders echter
niet blij dat hij naar een kerk was geweest.
Hij appte dat hij geen contact meer met ons
mocht hebben. Als team hebben we dit bij
God gebracht en bidden we dat God hem
vasthoudt, ook nu hij buiten ons zicht is.
Ook dat is de realiteit van het werk onder de
jongeren in Almere.

Wat God bouwt, dat bouwt Hij stevig. En
dan kan er zomaar een verassing uit onverwachtse hoek komen, zoals met Daniëlle
(19). Al jaren gaat zij naar een meidenclub in
het jongerenwerk en bidden was vooral iets
voor anderen en niet voor haar. Tot de een
na laatste dag van de VBC. Op de vraag wie
die middag met alle jongeren wilde beginnen met gebed, ging háár hand omhoog; en
uit haar hart en met eigen woorden bad ze
die middag een prachtige wens onder een
open hemel.

In de praktijk zien we dat God de tijd neemt
met jongeren. Vaak is het een proces van
jaren waarin we jongeren, ook na een VBC,
zien groeien in relatie met God en elkaar.

God gaat door met Zijn werk, ook of
misschien wel juist onder jongeren!
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Pieter Strijbis

Interview

God heeft een plan met je leven
Vergeving kende ze niet en de God van vergeving
al helemaal niet. Toch werd dat op Zijn tijd allemaal
anders. In gesprek met Winnie Hofman-Ketting,
moeder van Perry, Thomas, Naomi en Shanty.

‘

Toen ik het gebed hardop voorlas, brak er iets in mij
en stroomden de tranen over mijn wangen. Ik wist het:
Jezus is ook voor mij gestorven!

Ik kom uit Rijswijk en ben opgegroeid in een
ongelovig gezin. Ik heb ook nooit op een
christelijke school gezeten en kan me niet
herinneren in mijn jeugd een christen te
hebben gesproken. Wat ik me wel herinner is dat mijn vader voor mijn gevoel wel
zoekende was. Toen hij ernstig ziek werd,
had hij nog één grote wens: er moest een
dominee spreken bij zijn crematie. Zelf was
ik ook altijd op zoek naar meer in dit leven,
iets dat ik bij mijn vader had gezien.
Echte aandacht
Ik ben getrouwd en heb eerst in Rijswijk
en daarna in Lelystad gewoond. Nadat ons
huwelijk stukliep, ben ik met mijn 2 jongens
naar Almere Haven verhuisd, waar ik nu
inmiddels bijna 18 jaar woon. Omdat ik het
zelf gemist had, wilde ik mijn jongens op
een christelijke school hebben, ook om de
normen en waarden. Op basisschool De Ark
kwam ik voor het eerst echt in contact met
christenen.

Af en toe ging ik met iemand mee naar
de kerk. Maar na de dienst ging iedereen
eigenlijk zijn eigen weg, het voelde niet als
een hechte gemeenschap. Ook wist ik bijna
niks van de Bijbel, dus voelde me dan altijd
een buitenstaander. En zo bleef ik me toch
wel alleen voelen, totdat ik uitgenodigd
werd voor de zaterdagse Kinder Bijbel Club.
Ik had vanaf het begin het gevoel dat dit
het was wat ik al die jaren gemist had. De
medewerkers waren vriendelijk en hadden
échte aandacht.
De jongens vonden het ook heel leuk, dus
vanaf die keer probeerde ik geen zaterdag
meer over te slaan.
Gebed op de koelkast
Ondertussen ging het leven door. Ik kreeg
weer een relatie en daaruit zijn 2 dochters
geboren. De jongens waren inmiddels
te oud voor de KBC, maar hun plek werd
ingenomen door de meiden. Saskia Kouters
uit gemeente de Wegwijzer was onder| 8
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tussen een vriendin geworden. Ruim 3 jaar
geleden vertelde ze mij dat er ook zondagse
diensten werden gehouden en nodigde me
uit om ook naar zo’n dienst van Hart voor
Haven te komen. Daar voelde ik me enorm
welkom, het was een soort familiegevoel.
Als ik in de dienst zat, gingen mijn dochters
naar de zondagsschool.
Op een dag gaf een medewerker een briefje
met daarop een gebed aan hen mee. Ik vond
het zo mooi dat ik hem op de koelkast heb
geplakt. Elke keer als ik dan wat nodig had
uit de koelkast, kon ik het gebed dan verder
uit mijn hoofd leren.
Toen ik er op een keer weer voor stond en
het gebed hardop voorlas, brak er iets in mij
en stroomden de tranen over mijn wangen.
Ik wist het: Jezus is ook voor mij gestorven!

Ik heb het zo nodig
In de periode voorafgaand aan de doopdienst kwam ik soms in verleiding en werd
ook wel aan het twijfelen gebracht. Maar
God hielp mij telkens overeind. Bij mijn
doop op 7 december 2014 kreeg ik vers 8 en
11 uit Psalm 16 mee. Die teksten vormen nu
de leidraad in mijn leven. God is nu veel in
mijn gedachten. Als ik opsta, als ik naar bed
ga en telkens tussendoor. Ik wil graag naar
de kerk, naar de kerngroep en in de Bijbel
lezen. Ik heb het zo nodig! Soms ben ik heel
erg moe van de drukke werkweek, maar na
de dienst ben ik weer helemaal opgeladen.
Sinds ik de diensten van Hart voor Haven
bezoek, ben ik ook gaan bidden. Omdat ik
al een tijd werkeloos was, bad ik specifiek
voor werk. Vlak na mijn doop ontving ik een
cadeau van God: ik kreeg werk!
Als collega’s vragen hebben over het geloof,
dan komen ze altijd bij mij. En als er lastige
situaties zijn, probeer ik te bedenken: wat
zou Jezus doen?
Vergeving
Ook in de tijd die volgde na de doopdienst
was ik nog heel vaak boos en verdrietig om
alles wat sommige mensen mij hadden
aangedaan. Vergeving kende ik niet voordat
ik christen was en ik wilde dat eigenlijk ook

niet. Bij de openingsdienst in het Missie
Centrum kwam er echter een ommekeer.
Tijdens de hele dienst ervoer ik een enorme
rust. Opeens kon ik mensen die me verdriet
hadden gedaan, vergeven. Het is écht God
Die dat in mij deed. Hij is zó machtig!
Een plan met je leven
Ik heb veel meegemaakt en nog steeds is
het niet makkelijk. Het is ook moeilijk voor
mij om als gelovige moeder mijn kinderen
op te voeden, omdat ik zelf niet met de
Bijbel ben opgevoed. Maar ik merk dat God
het weet en mij helpt. Hij heeft een plan
met ieders leven. Vaak zie je het niet op dat
moment en zoek je zelf een uitweg. Maar
het belangrijkste is: leg het in Gods handen,
Hij heeft een plan met je leven!

‘

Ik kan me niet
herinneren in
mijn jeugd een
christen te hebben
gesproken
| 9
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Psalm 16
8 Ik stel mij de HEERE
voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn
rechterhand is, wankel ik niet.
11 U maakt mij het pad
ten leven bekend;
overvloed van blijdschap
is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw
rechterhand, voor altijd.

Bert Noteboom

Column

Samenwerken werkt!
Als werker investeer ik een aanzienlijk deel van mijn tijd in samenwerken.
Investeren in een netwerk is het aanboren van een kracht die je anders
zou missen. Alles alleen doen is geen optie. Samenwerken: het verbindt je
aan elkaar en zet de schijnwerper op je gezamenlijke doel.

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 inmiddels over het nieuwe 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 gemeenschapsvorming, 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.

Zo is De Wijkwinkel een samenwerking tussen de plaatselijke welzijnsorganisatie De
Schoor en ons als Hart voor Haven en leeft
het Missie Centrum in Almere Buiten op een
samenwerking van een aantal partners. Een
ieder heeft zijn eigen kracht en expertise.
Scherp houden we ons doel voor ogen, onze
partners doen dat ook. En juist dat doel verbindt ons aan elkaar en houdt ons onderweg
bij elkaar.
Zo kwamen we in contact met een man die
drugsverslaafd was, ‘Ahmed’. Samen gingen we naar de huisarts en regelden we de
doorverwijzing naar onze partner Terwille
(christelijke verslavingszorg). Na een aantal
gesprekken bleek er voor Ahmed een opname in De Hoop nodig. Terwijl hij er nog
in behandeling was, hebben we stichting
Ontmoeting aan hem kunnen verbinden.
Ahmed is in een grijs verleden kok geweest.
Nu gaat Ontmoeting het contact oppakken
om te kijken of ze hem in kunnen zetten in
ons gezamenlijke restaurant in het Missie
Centrum. Mogelijk bereidt hij dus binnenkort het eten voor u, wanneer u langskomt
voor een heerlijke lunch.

Samenwerken buiten de kerk, maar ook
binnen de kerk. Als christenen en kerken
onderling, zoekend naar Gods Koninkrijk en
Zijn gerechtigheid. Niet focussen op onze
solo-positie, maar op ons gezamenlijke doel.
Dat wat we gemeenschappelijk hebben in
de Heere Jezus. Hij zocht ons, Hij verbindt
ons, Hij zet ons in, Hij wil samenwerken met
ons. Wij? We zijn voor Hem toch geen partij?
Nee, en toch schakelt Hij ons in en wil Hij
samenwerken, wil Hij onze hulp zijn.

‘

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

‘Vader, Ik wil dat
zij één zijn, zoals
Wij Eén zijn, opdat
de wereld ziet dat U
Mij gezonden hebt.’

Het is Liefde Die Hem drijft. De liefde die we
als gemeenschappelijke factor ervaren in de
samenwerking als het gaat om het opkomen
voor de mens die hulp nodig heeft, het uitreiken naar wie niets heeft, het brengen van
liefde waar geen liefde is. Gods Liefdeslicht
schijnt dan - door de samenwerking heen in deze wereld.
En… misschien is het een kleine verhoring op
Jezus’ eigen gebed: ‘Vader, Ik wil dat zij één
zijn, zoals Wij Eén zijn, opdat de wereld ziet
dat U Mij gezonden hebt.’
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In 2014 zijn we gestart met missionaire activiteiten in de
wijk Noorderplassen. Inmiddels is hier een Kinder Bijbel
Club, 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 allochtonen 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

B!

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.

(en Christa)
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Bert Noteboom

De Wegwijzer Hart voor Haven

Almere Haven heeft
Als wijkpastor kom ik net uit een gesprek
met een Syriër. God bracht deze jongeman
op mijn pad. We blijken broeders te zijn. Als
christen nam hij in Syrië een bijzondere plek
in. Daar waar soennieten en sjiieten elkaar
haten of hoogstens respecteren, had hij hen
beide lief. Terwijl ‘vrienden’ van beide kampen tegen hem zeiden dat hij naar de hel
zou gaan, bleef hij hen liefhebben. Zijn voorbeeld raakt mijn hart. Zo mogen we met de
door Gods liefde ontstane gemeenschap in
Almere Haven ons leven geven.

‘

Almere
Noorderplassen
Almere
Stad Oost

Almere
Haven

Mo timmerde 10 kruizen en nam
ze allemaal mee naar huis

Bijna dagelijks zien we deze nood in alle
onderdelen van ons werk en leven. Het werk
in Haven groeit. Na een paar jaar pionieren
is er een krachtige, nieuwe gemeenschap
ontstaan. In dit artikel een paar voorbeelden die laten zien hoe op deze plek geleefd
wordt van en door Gods liefde.

werkt. Vanuit de KBC stromen kinderen door
naar het zondagsschoolprogramma, waar
kinderen verdieping krijgen. Het is het verlangen van het team om de liefde van God
aan de kinderen door te geven en hen te
leren hoe ze discipelen van de Heere Jezus
kunnen worden.

Kinderwerk
In 1997 is het kinderwerk in Haven gestart.
Sommige kinderen die we toen mochten
bereiken, hebben inmiddels zelf kinderen,
die ze nu ook naar de KinderBijbelClub
sturen. Een moeder vertelde dat ze haar
kinderen naar de KBC brengt, omdat ze er
vroeger zelf zoveel aan gehad heeft. Mooi
om te zien hoe God door generaties heen

Erika (SPH stagiaire) is dit seizoen met een
groepje kinderen gestart om de musical
Daniël in te studeren. Door middel van zang,
spel en verhalen leren de kinderen Wie God
is. Elke week is het weer een moment om de
kinderen extra aandacht te kunnen geven.
Sommigen hebben een buddy, een kinderwerker die thuis op bezoek gaat en er écht
voor ze probeert te zijn.
| 12
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WELKOM
BIJ HART
VOOR
HAVEN

HA RT VO OR HAVEN

Mo (8)
Afgelopen zomervakantie was er de jaarlijkse VBC-week. In Haven bezochten zo’n 100
kinderen en tieners de clubs. Zo ook de 8-jarige Mo. De eerste clubdag genoot hij van
begin tot eind. De tweede clubdag wilde
Mo weer komen, maar de eerste dag was er
met hem gebeden, waar hij zijn vader heel
enthousiast over had verteld. Maar het resultaat was dat hij niet meer binnen mocht
komen. Annemijn, één van de medewerkers,
ging met hem naar zijn vader. Uiteindelijk
mocht hij toch komen en is hij er iedere dag
geweest. De laatste dag had Mo alles voor
de kinderclub buiten klaargezet, terwijl het
team aan het lunchen was. >

Ze mochten die middag kruizen timmeren.
Mo timmerde er 10 (!) en nam ze allemaal
mee naar huis. Zondag was hij er weer. Hij
mocht niet binnenkomen, dus hebben we
de zondagsschool buiten gehouden zodat
Mo er ook bij kon zijn.

Tienerwerk
Thessa en haar team jongerenwerkers
hebben hun handen vol aan de jongeren
die God op hun weg brengt. Veel jongeren komen binnen via het wekelijkse ‘chill
point’. Daar worden ze uitgenodigd voor
activiteiten rondom talenten en hobby’s,
sport, spel en muziek. Zeker ook bij de
jongeren merken we het verlangen naar
aandacht. Het is indrukwekkend om te zien

wat er gebeurt als jongeren in aanraking
komen met de liefde die we namens God
uit mogen delen.
Eén van de medewerkers schreef: “Naar
aanleiding van het Bijbelverhaal van Mozes
die de strijd wint met de Amalekieten (Exodus 17) door zijn staf omhoog te houden,
mochten jongeren hun strijd op een briefje
schrijven. Daar hebben we toen over doorgepraat en deze briefjes bevestigden we op
‘de staf’. Ik hield deze omhoog, ondersteund
door de jongeren die zelf baden voor hun
strijdpunten. Ze werden echt geraakt!”
Band plakken
Behalve Erika lopen
ook Gerdinand en
Maureen dit seizoen
stage bij Hart voor
Haven. Wat hen opvalt
is dat er veel te doen
is, maar dat het gaat
om het luisteren naar Gods stem en er zijn
voor de mensen. Dat kan in De Wijkwinkel,
maar ook op straat, tijdens de dienst, bij de
koffie-ochtend, bij de kerngroep of bij een
van de andere activiteiten.
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‘

De jongeren baden
zelf voor hun
strijdpunten!

Maureen vertelde dat ze geraakt was door
wat er tijdens de tienerinloop gebeurde,
waar door de oudste bezoeker (78 jaar) van
Hart voor Haven een band van voorbijgangers geplakt werd, die in de tussentijd gezellig meededen met de inloop. Een mooie
manier om verbinding te leggen!

Ten slotte
Kortom, er is wel een heel magazine te
vullen met Gods werk in Haven, maar we
nodigen u uit om een keer langs te komen
en van dichtbij te komen bekijken wat God
doet. Hartelijk welkom!

Feestelijke opening Missie Centrum

Albert Groothedde / Arjo de Vroome

Een plek van Gods liefde in Almere
Het is zaterdagmorgen 3 september een drukte van belang aan de Makassarweg in
Almere. Honderden belangstellenden uit alle hoeken van het land arriveren om de
opening van het nieuwe Missie Centrum bij te wonen. Bij de ingang van het Missie
Centrum krijgt iedereen een handdruk. ‘Wij willen een plek zijn van Gods liefde.’

“Ik wilde niks met God te maken hebben,
toch bezoek ik nu de kerk.” De intro-film tijdens de openingsbijeenkomst confronteert
de bezoekers meteen met de kernactiviteit
van De Wegwijzer: Almeerders tot Christus
leiden. Die missie verandert met het nieuwe
gebouw niet. Herhaaldelijk klinkt het: het
Missie Centrum is niet bedoeld als een gebouw waarin de gemeente zich terugtrekt,
maar als uitvalsbasis om Almeerders te bereiken die het Evangelie nog nooit hebben
gehoord. “Want God heeft Zelf gezegd: Ik
heb veel volk in deze stad.”
Dat God niet kijkt naar afkomst wordt
duidelijk tijdens de indrukwekkende vlaggenparade. 23 vlaggen worden op plechtige
wijze de kerkzaal in gedragen en op het
podium neergezet. Een deel van de dragers
heeft zich daarbij gehuld in traditionele
kledij.

Een plek van hoop
Diverse politici zijn uitgenodigd om samen
met voorganger André Meulmeester de
officiële openingshandeling te verrichten.
Gert-Jan Segers, voorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer, laat weten
dat zijn “mond open viel van verbazing”
toen hij een rondleiding kreeg door het
Missie Centrum. De Wegwijzer heeft als
missionaire kerk een rol te vervullen in een
gebroken wereld, zo houdt hij de aanwezigen voor. De politicus trekt een parallel tussen het omzien van Jezus naar Bartimëus een man die niemand had- en het werk van
de Wegwijzer in Almere. “Dit is een plek van
hoop. Dit is een plek om uit te gaan om de
samenleving te dienen en te zegenen.”
Ook wethouder Peeters van D66 onderstreept in zijn toespraak het belang van
kerken in een pluriforme stad als Almere.
Het feit dat bij De Wegwijzer christenen
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met zo’n 30 verschillende nationaliteiten
samenwerken, vindt hij daarom prachtig.
“Almere telt totaal echter 185 nationaliteiten, er is voor u dus nog wat te doen.”
Een hoger doel
Na de officiële openingsplechtigheid en een
bijbehorende film geeft de ceremoniemeester het woord aan Marco Dekker, directielid
van bouwbedrijf De Vries en Verburg. Dekker
zegt “trots en dankbaar” te zijn dat zijn
bedrijf de nieuwbouw mocht realiseren.
“Het gaat hier immers om een hoger doel:
mensen met het Evangelie in aanraking
brengen.” De bouwer roemt de prettige en
professionele samenwerking met de vele
vrijwilligers uit de gemeente.
Ook Ivo Kouters, voorzitter van de stuurgroep die leiding gaf aan het bouwproces,
geeft een reflectie op het bouwproces.

Er zijn momenten geweest, zo vertelt hij,
dat de stuurgroep serieus twijfelde aan de
haalbaarheid van het project. Juist ook op
die momenten werd echter ervaren dat de
investeerders biddend om hen heen stonden. Hun advies en bemoedigingen waren
van grote waarde. Ook zijn er woorden
van dank aan alle vrijwilligers. “Mensen
hebben dit niet gedaan voor zichzelf, maar
als werktuig in Gods hand. Zonder de
zegen en leiding van God was dit gebouw
er nooit gekomen. Daarom: Aan God alle
eer en glorie!”
‘Veel volk in deze stad’
De bijeenkomst wordt afgesloten met een
meditatieve bijdrage van voorganger André
Meulmeester. Hij vertelt hoe hij 22 jaar
geleden samen met ds. C. G. Vreugdenhil
en evangelist Willem den Hertog op een
parkeerplaats stond bij het Shell-tank-

station aan de Waterlandseweg in Almere.
Het drietal was naar de stad gekomen om
te kijken in hoeverre het mogelijk was om
te beginnen met evangelisatiewerk. Den
Hertog pakte zijn Bijbel en las Handelingen
18:9-10: “Wees niet bevreesd, maar spreek,
(…) want ik heb veel volk in deze stad.”
Meulmeester: “Wat een verandering hebben we daarna zien plaatsvinden in deze
stad. Er is een gemeenschap ontstaan die je
niet kunt maken, maar die is ontstaan door
de liefde van God.” De voorganger spreekt
de verwachting uit dat het nieuwe gebouw
mag bijdragen aan de verandering die in de
stad plaatsvindt. Na de meditatie sluit hij
af met gebed. Treffend klinken daarbij de
woorden die koning Salomo ooit uitsprak
bij de ingebruikname van de tempel in
Jeruzalem (2 Kron. 6): “Laten Uw ogen open
zijn nacht en dag over dit huis, over deze
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| W E GW I J Z E R M A G A Z I N E

plaats waarvan U hebt gezegd: Mijn Naam
zal hier zijn.”
Kinderfeest op het plein
Het werk in Almere is ooit gestart met
o.a. kinderwerk. En dit werd ’s middags
groots gevierd! Meer dan 200 enthousiaste
kinderen konden 20 spellen doen op het
schoolplein naast het Missie Centrum. Er
waren behendigheidspelletjes, denkspellen,
puzzels en een heel groot springkussen.
Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes werden
gevonden, terwijl ouders met elkaar stonden te kletsen.
Na deze spellen volgde een uur met een
poppenspeler die op creatieve wijze een
verhaal vertelde. Daarbij genoten zowel de
kinderen als de volwassenen! Kortom, een
feestelijke middag voor de kinderen van
Almere!

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

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
•
•
•
•
•
•
•

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.

