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Geen ding is bij God onmogelijk
Voor u ligt het decembernummer van het Wegwijzer Magazine; een magazine boordevol verhalen
van wat God aan het doen is in Almere. We zijn zo
verwonderd, dat we u graag met deze verhalen
willen bemoedigen en God willen eren.
Wij zijn er van overtuigd dat God op krachtige wijze
aan het werk is in Almere. De komende maand
mogen we duizenden mensen bereiken met de
boodschap van het Evangelie. Kinderen, jongeren,
volwassenen. Op straat, in een parkeergarage, op
scholen, in buurtcentra en in het Missie Centrum.
Van alle kanten bereikt ons de vraag om te vertellen
wat het echte kerstverhaal betekent.
Dit is geen mensenwerk. God gebruikt kleine mensjes met lege handen en vult die vanuit de rijkdom
van Zijn genade. Voor de grootste reddingsoperatie van deze wereld gebruikte God een eenvoudige
tiener uit Nazareth uit het Galilea der heidenen.
Opdat niemand zou denken dat Gods reddingswerk
een product van mensenhanden is. Maar deze jonge,
onbetekenende vrouw mag aan de wieg staan van
Gods wereldwijde beweging van hoop, geloof en liefde.

Cover: schilderij Joseph F. Brickley

Colofon

Klein als ik
Wat een bijzonder feest is kerstfeest. In de
Heere Jezus toonde God Zijn grootheid door
letterlijk klein te worden. Hij kwam dichtbij
om hen die veraf zijn tot Zich te trekken.

Voorwoord

Als de engel zegt: “geen ding zal bij God onmogelijk
zijn”, antwoordt Maria; “Zie, de dienares van de Heere,
laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord”
(Lukas 1:37-38). Maria is beschikbaar als de Heilige
Geest over haar zal komen en de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. Het wonder komt
compleet van de andere kant en Maria is niet meer
dan eenvoudig beschikbaar.

Ook met kerst proberen we het verhaal van Gods reddingsplan dichtbij de mensen te brengen. Voor het derde jaar op
rij wordt in Almere Poort een ondergrondse parkeergarage
omgebouwd tot een ruimte met de troonzaal van Herodes,
een herberg, een veld met herders en engelen en een levende kerststal. Vertellers nemen de kinderen in groepjes mee
door het verhaal. In de avonden zijn er kerstdiners en dat
allemaal in een parkeergarage!
Dit jaar hopen we samen met twee andere kerken meer dan
duizend gasten uit Almere Poort te ontvangen. Ons gebed
is dat we hen mogen wijzen op de komst van de Zaligmaker
en dat de Heere God harten van kinderen en volwassenen
zal aanraken. Zoals Hij het hart van Magda, een vrouw van
70 jaar, aangeraakt heeft. Net voor kerst hoopt ze gedoopt

Mark Zeldenrust

‘

Wauw...
ik heb dus tóch
een Vader..!

te worden, samen met haar dochter en kleinzoon. De Heere
is niet veranderd. Nog altijd zoekt Hij mensen op en spreekt
door Zijn Geest tot hun harten. Het is elke keer weer een
wonder als God kinderen en volwassen bekeert en hen
brengt uit de duisternis tot het wonderbaar Licht.
Laatst zagen we daar een prachtig voorbeeld van: een
jongetje dat heel trouw kwam op de Kinder Bijbel Club.
Toen we de Heere God als Vader aanspraken, onderbrak hij
het gebed en zei in een soort verwondering: ‘Wauw, ik heb
dus toch een Vader’. Hij was ontroerd en wij ook. Want ja,
hij heeft een Vader Die uit liefde voor hem Zijn Zoon naar
deze wereld stuurde. Dank U wel ‘Immanuel’, God met ons.
Aan Hem zij ook deze kerst weer alle eer!

Misschien wil God door jou een beweging van nieuw
leven starten in de gebrokenheid van de wereld om
je heen. Daarbij gaat het niet om jou en mij, maar
om wat God kan doen. In die verwachting mogen we
het Christusfeest vieren!

Ik wens u allen
een gezegend kerstfeest toe.
André Meulmeester
voorganger
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‘

Dit jaar hopen we meer dan duizend gasten uit Almere Poort te ontvangen
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‘Evangeliseren is maatwerk’

‘

‘

Edith is een vrouw van weinig woorden. Die zondag hoort ze
in de kerk een oproep voor een evangelisatieactie op straat.
Ze krijgt het al benauwd als ze er aan denkt. Waar haalt ze
de moed vandaan om mensen aan te spreken en hen in een
paar minuten het Evangelie uit te leggen? Trouwens, deze
week heeft ze beloofd te zullen koken voor haar eenzame
buurman, repareert ze de jas van een van de kinderen uit de
buurt en wil ze stofzuigen bij die alleenstaande moeder om
de hoek. Edith heeft geen tijd voor evangelisatie, of toch wel?

In deze serie bespreken we zeven verschillende stijlen van evangelisatie. Dit
keer de uitnodigende en de dienende
benadering.

De uitnodigende benadering
De vrouw uit Samaria had wat wij zouden kunnen noemen de uitnodigende
benadering. Deze vrouw had drie dingen tegen. Ze kwam uit Samaria; ze was
een vrouw en haar levenswandel was
ronduit slecht en zondig. In die tijd was
dat voldoende om door iedereen met de
nek te worden aangekeken. Maar Jezus
liet zich daardoor niet weerhouden. In
Johannes 4 lezen we dat Hij een geestelijk gesprek met haar aanknoopt, dwars
tegen alle sociale gewoonten en politieke verhoudingen in. De vrouw merkt
al snel dat de man met wie zij spreekt
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geen gewone Joodse leraar is. Zijn profetische inzichten en gezaghebbende antwoorden getuigen ervan dat Hij inderdaad de Messias is, zoals Hij zegt. Dus
wat doet ze? Ze gaat onmiddellijk terug
naar de stad, trommelt een aantal mensen op en neemt hen mee naar de bron,
zodat zij Jezus zelf kunnen horen. Deze
eenvoudige uitnodiging zorgt er voor
dat Jezus twee dagen in de stad blijft.
En veel vrienden van de vrouw zeggen:
“Wij geloven niet meer om wat u zegt,
want wijzelf hebben Hem gehoord en
weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker
van de wereld is, de Christus” (vers 42).

Deel 3

Misschien moet je wel een grotere auto
of een busje kopen met het oog op deze
uitnodigende vorm van evangelisatie...

Er zijn veel mensen die in hun zoektocht
naar God verder zouden komen, als iemand hen heel concreet zou uitnodigen
voor een samenkomst of een activiteit
die speciaal op hen is afgestemd. En het
gaat niet alleen om uitnodigen, maar
sommigen hebben de gave om mensen
zover te krijgen dat ze inderdaad meegaan. Misschien u wel. Misschien denk
je als vanzelf: ik heb nog twee plaatsen
leeg in de auto, wie kan ik meenemen?
Misschien moet je wel een grotere auto

Weken, misschien maandenlang hebben ze uitgezien en toegewerkt naar dit
moment. En nu mogen ze hun buurman,
hun collega, hun familielid of hun vriendin over de drempel helpen en bij de
Bron brengen. Veel christenen denken
dat zij zich moeten richten op mensen
die zij nog niet kennen, maar kijk eens
in je netwerk van bestaande contacten.
Zijn er mensen die jij over de drempel
kan leiden om hen bij de Enige Bron van
eeuwig leven te brengen?

of een busje kopen met het oog op deze
uitnodigende vorm van evangelisatie.
Dit soort christenen treedt niet op de
voorgrond, maar zij zijn de drijvende
kracht achter de groeiende opkomst
tijdens de bijeenkomsten. Zij bekijken
hun netwerk en nodigen vrijmoedig
mensen uit voor de dienst, een concert,
een Bijbelstudie of een andere activiteit
die hen in aanraking kan brengen met
Jezus. Ik zie regelmatig gemeenteleden
bij de deur van onze kerk die met meer
dan gewone belangstelling kijken naar
wie er binnenkomt. En dan weet ik, dit
zijn mensen die wachten op ‘hun gast’!

De dienende benadering
Bij Dorkas zien we een prachtig voorbeeld van wat ik de dienende benadering zou willen noemen. In Handelingen
9:36 lezen we dat Dorkas overvloedig is
in goede werken en aalmoezen die zij
geeft. Ze staat bekend om haar liefdevolle dienstbetoon. Wat ze doet, doet
ze in de naam van Jezus Christus. Ze
maakt vooral veel kleren voor weduwen
en andere mensen in moeilijke omstandigheden. Haar benadering is niet luidruchtig, maar wel intens! Zulke mensen
zijn geweldig waardevol. Het zijn mensen die het heerlijk vinden om iets voor

Het gaat om echtheid. En de vraag is natuurlijk
welke stijl het beste bij jou past

In de Bijbel is geen standaardmethode voor evangelisatie gegeven. De Bijbel laat ons zien dat God verschillende
mensen en manieren gebruikt. In het
uitdragen van het geloof mag je jezelf
zijn. Op die manier kun je het meeste
licht verspreiden rond je heen en een
maximale invloed hebben op anderen.
Het gaat om echtheid. En de vraag is natuurlijk welke stijl het beste bij jou past.

André Meulmeester
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anderen te doen ook al krijgen ze daar
weinig waardering voor. Het zijn vaak
stille types die hun bewogenheid het
liefst door hun daden laten blijken. U
hebt misschien niet de kennis van Paulus, of de moed van Petrus en de Samaritaanse vrouw. Maar u bent goed in
het bereiden van een maaltijd voor een
eenzame buurman, of het repareren van
een auto voor een alleenstaande moeder,
of het behangen van een babykamer bij
een vluchtelinggezin. Wees er van overtuigd dat God dit soort dingen kan gebruiken om mensen te brengen tot het
geloof. Uit ervaring weet ik dat inmiddels heel wat mensen de weg naar onze
gemeente hebben gevonden omdat er
een broeder of zuster was die wekelijks
even langs kwam voor een kopje koffie,
iemand die de tuin verzorgde, iemand
die de babykamer heeft opgeknapt of
geholpen heeft met taalles. Mensen als
Dorkas zijn onmisbaar in de uitbreiding
van Gods Koninkrijk en zijn onze evangelisten zonder woorden.
In deze serie:
• De confronterende benadering
• De intellectuele benadering
• De getuigende benadering
• De persoonlijke benadering
> De uitnodigende benadering
> De dienende benadering
• De biddende benadering

Niet zomaar een winkel...
Het is woensdagochtend half 10 als ik naar de Wijkwinkel in Almere
Haven loop. Een meneer in een scootmobiel groet me vriendelijk: ‘werkse
vandaag Kees’. Bijna iedere dag zit deze gepensioneerde man daar een
beetje mensen te kijken. We kennen hem allemaal, omdat hij al heel
wat keren bij ons binnen is geweest voor allerlei problemen rond zijn
financiën, geschillen met deurwaarders en omdat hij kampt met een slechte gezondheid.
Als alle vrijwilligers binnen zijn, dragen we met elkaar de dag aan God op. We helpen en
ondersteunen onze wijkgenoten op alle mogelijke praktische manieren, maar niet alleen
omdat we goede buren willen zijn. We verlangen ernaar dat ook zij in hun situaties van
armoede, gebondenheid en onrecht de enige Hoop mogen leren kennen.

‘

Kees Hendriksen

Er is een man die voor het eerst
komt. Hij schaamde zich zichtbaar
en vroeg of het mogelijk was
om even apart te zitten. Gelukkig
hebben we daar ruimtes voor.
Eenmaal in de aparte ruimte
vertelt de man zijn verhaal.

Gratis taallessen
In de Wijkwinkel hebben we ook gemerkt dat er een grote
groep is die geslaagd is voor de inburgeringscursus, terwijl
een conversatie nauwelijks mogelijk is.
Daarom bieden we iedere donderdag gratis taallessen
aan, waar vrijwilligers op een laagdrempelige manier allerlei oefeningen doen in lezen, spreken en schrijven.

Het nieuwe onderdak van de Wijkwinkel in het centrum van Almere Haven; tijdens het maken van de foto nog volop in de verbouwing, inmiddels geopend.

Bidden met een moslima
We zijn net klaar met ons gebed, als er twee mensen binnenkomen. De ene is een bekende, deze vrouw komt al een tijdje.
Ze woonde eerst in een flat zonder lift op de derde verdieping.
Door haar lichamelijke klachten kon ze zelf amper nog de trap
op komen, laat staan met een boodschappentas. Het lukte
haar zelf niet om een andere woning te regelen, en zelfs wij
hebben er flink aan moeten trekken bij diverse instanties om
het voor elkaar te krijgen. Dankzij veel gebed en diverse goede
connecties is het uiteindelijk gelukt. Hoewel ze zelf moslima
is, vindt ze het erg fijn dat we voor haar, en soms ook met haar,
willen bidden. Ditmaal kwam ze om even bij te praten, wat
brieven uit te zoeken en te informeren of wij al wel reactie
hadden gehad van de zorgverzekering.
| 6

Even apart zitten
De ander is een man die voor het eerst komt. Hij schaamde
zich zichtbaar en vroeg of het mogelijk was om even apart
te zitten. Gelukkig hebben we daar ruimtes voor. Eenmaal in
de aparte ruimte vertelt de man zijn verhaal. Zijn vrouw en
hij zijn uit elkaar gegaan. Maar omdat ze hun huis niet konden verkopen, zit hij nu met een enorme hypotheekschuld
opgescheept. Zijn ex-vrouw is met de noorderzon vertrokken en alles komt nu op zijn bordje terecht. Door zijn zeer
gebrekkige Nederlands vereist het alle aandacht om hem te
volgen. >
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Concentratie tijdens de taalles

Van de opleiding de praktijk in..
Terwijl er volop voor deze meneer gebeld wordt door een
vrijwilliger, bespreek ik ondertussen het werk door met een
stagiaire. We hebben er dit seizoen drie rondlopen, en daar
zijn we erg blij mee. Voor hen is het een unieke leerervaring.
Op een heel laagdrempelige manier komen ze in aanraking
met een doelgroep waar ze wel veel over gehoord hebben in
de opleiding, maar eigenlijk nog weinig van dichtbij gezien
hebben. Samen kunnen we heel praktisch helpen en tussen
de brieven en telefoontjes door af en toe iets van het Evangelie delen.

Dankbaar hart
De tijd vliegt voorbij en tijdens de lunch, waar ook een paar
bewoners zijn aangeschoven, ontdekken we dat we in die
paar uur tijd 13 bewoners tot zegen mochten zijn. Hoewel
de aangeschoven bewoners geen christen zijn, dankt een
vrijwilliger op eenvoudige manier God voor het eten en bidt
voor de mensen die geholpen zijn. Ook dat biedt meteen
weer gespreksstof voor tijdens de maaltijd.
Als om half 2 de laatste bewoner ook richting huis gaat,
zwaai ik met een dankbaar hart de vrijwilligers uit. Wat een
geweldige kansen krijgen we van onze Hemelse Vader om
op een eenvoudige manier een beetje hoop te brengen in de
levens van de mensen waartussen we leven.

Naast een centrale ruimte is er
ook een zithoek, een keuken, een aparte
spreekkamer en dit kantoor
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God is erbij!
Interview

Pieter Strijbis

Het is spitsuur in huize Heijkoop als ik om kwart voor 8 binnenstap.

Ewoud sust boven hun oudste dochter Esther van 2,5 jaar en Gerrienke komt net
met de 2 maanden oude David op de arm naar beneden. Ze zijn ontzettend blij

en dankbaar, want zo’n gezinnetje hielden ze tot 5 jaar geleden nog voor onmogelijk.

Maar verder dan de drugsverslaving
overwinnen kwam ik niet en echte
vrienden behalve hem had ik niet, het
waren meer drinkmaten. Langzamerhand kreeg ik het gevoel dat het leven
voor mij niks meer te bieden had. Ik
dacht steeds vaker na over de dood en
het hiernamaals. Op een avond toen ik
weer lag te piekeren over mijn leven
dat rampzalig verliep, besloot ik opeens te bidden. Het was gewoon een
smeekbede naar boven om hulp, maar
de uitwerking was enorm. Ik werd rustig en het was alsof iemand naast me
kwam zitten, mijn hand vastpakte en
zei: ‘Het komt allemaal goed’. De volgende dag ging ik naar mijn vriend toe
en hij vertelde dat hij precies zo’n ervaring had gehad…’

‘

Ik speelde het
spontane, vriendelijke
meisje, maar van
binnen was ik
eenzaam, onzeker
en bang voor alles.
Ik kon dit onmogelijk
volhouden.
dinnen zijn. In die periode heb ik ook
Ewoud leren kennen en ruim een jaar
later zijn we getrouwd.’

Ewoud en zijn vriend besloten naar de
christelijke studentenvereniging CSV
Alpha te gaan, waar verschillende studiegenoten op zaten. ‘Ik heb nog nooit
zulke verbaasde gezichten gezien’, vertelt hij met een glimlach. ‘Ze hebben
ons met open armen ontvangen, ik
leerde veel en kwam tot geloof in de
Heere Jezus. Later hoorde ik dat ze al
voor me aan het bidden waren, voordat
ik er binnenkwam...’

Gerrienke’s leven in een christelijk gezin begon op de Veluwe, waarna ze op
11-jarige leeftijd naar Asperen verhuisde. ‘Ik was een leergierig meisje en had
vaak kritische vragen. Verder was ik een
avontuurlijk type. Al jong wist ik wat ik
wilde worden: ontwikkelingswerker en
zendeling.’ De basisschool herinnert ze
zich niet als de beste periode. Omdat
ze opkwam voor de ‘zwakke’ en gepeste
kinderen, werd ze zelf ook vaak gepest.
‘Aan de buitenkant zag je niks aan mij, ik
was een spontaan meisje, maar ik hield
al jong mijn echte gevoelens van angst,
onzekerheid en depressiviteit verborgen. Niemand mocht weten hoe ik me
werkelijk voelde.’

‘

Mijn leven werd
één grote leugen

Ondertussen groeide Ewoud op in een
vrijwel onkerkelijk gezin in Mijdrecht.
‘Het geloof stelde bij ons niet veel
voor: een standaardgebed voor en na
het eten, maar naar de kerk gingen we
niet. Bijbellezen was er ook niet bij, alleen met kerst las mijn vader Psalm 103.’
Omdat een oom landbouwkundige in
Afrika was, leek het Ewoud ook wel leuk
om zoiets te doen. En dat was gelijk een
mooie reden om op zichzelf te gaan in
Deventer.
| 8

| W E GW I J Z E R M A G A Z I N E

Maar van studeren kwam weinig terecht. ‘Ik kon met de vrijheid totaal niet
omgaan. Mijn studentenleven werd
een opeenstapeling van verkeerde keuzes. Ik kon geen nee zeggen tegen de
softdrugs en alcohol. Het gevolg was
slechte studieresultaten, altijd krap
bij kas en continu voorliegen tegen
familie dat alles goed ging. Mijn leven
werd één grote leugen’.
Een Chinese medestudent, die geen
Christen was, stimuleerde Ewoud om te
stoppen met drugs. ‘Toen ik het daadwerkelijk probeerde te doen, kwam hij
elke dag langs om me te steunen in
mijn keus. Mede door hem is het gelukt. >

Gerrienke koos ook voor een studie in
Deventer; een internationale studie om
uiteindelijk zendeling te worden. Vanaf
het begin was ze heel serieus met de
studie bezig. Ook het geloof speelde
een belangrijke rol. Ze kwam graag
bij de bijeenkomsten van CSV Alpha.
‘Kleine groepjes waren heel belangrijk.
Ik vormde met 2 andere meiden een
hecht groepje. We aten veel samen
en baden met en voor elkaar. Het was
zo hecht, dat we nu nog steeds vrien-

‘De jaren die volgden waren heel zwaar;
voor mij, voor Ewoud en de andere
mensen om mij heen. Het waren periodes van depressies, zelfmoordpogingen, opnamen in een psychiatrische
kliniek en heel soms betere momenten.
Maar al die tijd heeft God me vastgehouden. Blijkbaar wilde Hij dat ik verder ging, want ik ben er nog. Ik heb
een aantal jaar intensieve therapie en
pastorale hulp gekregen. God heeft mij
genezen en ik geniet nu weer van het
leven samen met familie en vrienden.
En dan te bedenken dat ik 5 jaar geleden nog opgenomen was in een kliniek.’
Gerrienke blijft ook realistisch. ‘Ik ben
echt een gevoelsmens en ik moet leren
omgaan met mijn stemmingswisselingen. Ik zal nooit zeggen dat de depressiviteit niet terug kan komen, maar
mocht het gebeuren dan weet ik dat
God mij niet in de steek zal laten. Hij is
goed!’
Een paar jaar geleden zijn ze in contact
gekomen met De Wegwijzer. Ze voelen
zich er erg thuis, omdat de genade van
God centraal staat en je gestimuleerd
wordt om een getuige te zijn in je omgeving.
‘En dat willen we graag: getuigen dat
God machtig is en er áltijd bij is!’

Toch kon Gerrienke haar angstige en
depressieve gevoelens niet verbreken.
‘Alles was dubbel: Ik was druk met de
studentenvereniging, maar toch kon ik
niet geloven dat Jezus ook voor mij gestorven was. Ik speelde het spontane,
vriendelijke meisje, maar van binnen
was ik eenzaam, onzeker en bang voor
alles. Ik kon dit onmogelijk volhouden.
Toen ik 19 jaar was, heb ik daarom afscheidsbrieven gestuurd en deed mijn
eerste zelfmoordpoging.
Die mislukte, maar ik hoorde een stem.
‘Wees maar niet bang. Ga rustig slapen. Je zult in Mij gaan geloven en Ik
beloof je: In Mijn naam zal je tot vele
volken spreken.’ ‘Ik werd rustig en ben
in slaap gevallen’. In de maanden hierna ben ik gaan geloven dat de Heere
Jezus ook míjn Redder is. Het gaf me
rust, ondanks dat de psychische problemen juist erger werden.’
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Bert Noteboom

Column

Kerst mis(t) doel!

•

Ho-ho-ho! Wat een tijd investeren we in het opvullen van onze leegte. Een geverfde
bal, een boom die vroegtijdig uit de grond gerukt is, een huis vol sfeertakken en
minilichtjes. En dan nog de ramvolle agenda’s in december. Niet gevuld om ons van
de ‘takkenzooi’ thuis af te houden of om de donkere dagen te vullen met iets in
plaats van leegte. Maar gevuld om ons af te houden van JEZUS!
Het doel om een heidens feest te kerstenen is volslagen mislukt en als christenen hebben we veelal onze eigen tradities, die ons van de diepe vrede met God
afhouden. Of dragen onze gewoonten
er aan bij dat we meer rust vinden om
de blijde boodschap van het Christusfeest op ons in te laten werken?! Vervult
dit ons zo, dat we het wel van de daken
willen schreeuwen?
De boodschap van Gods Kind verdwijnt
in het rijk der vergetelheid en de kerst-

man, met alle commercie er omheen,
neemt sterk toe in belangstelling. Zou
het zijn omdat hij wel z’n boodschap
van huis tot huis weet te brengen?
GO-GO-GO! Neem als christen een voorbeeld aan de herders, ga met het blijde nieuws de wereld in! Niet met lege
woorden -zoals we de kerstman zien
roeptoeteren- maar met de blijde boodschap van de Zoon van God, Die naar
deze aarde kwam. Distantieer je van
een kerstfeest zonder inhoud. Wees zélf

het middel tot een inhoudsvol Kerstfeest voor de mensen om je heen. Zoek
de verbinding met hen die eenzaam en
leeg de kerst doorbrengen. Sommigen
ervaren het als de meest donkere en
pijnlijke dagen van het jaar. Nodig hen
uit, verwelkom hen bij het kerstdiner en
bezoek hen die niet kunnen komen.

Geen HO-HO-HO, maar GO-GO-GO!

Ga, vertel het aan de mensen
breng de blijde boodschap.
Ga, vertel het overal!
Want iedereen moet weten,
waar ter wereld ook gezeten
er is redding voor een ieder die gelooft!

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.

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

Bert
met zijn Joëlle

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 missionaire activiteiten
zoals taallessen voor allochtonen en kinderprogramma’s.
Inmiddels is er elke maand op zondag een lunchbijeenkomst
met aansluitend een Kinderbijbelclub. Kees Hendriksen is
als wijkcoördinator verbonden aan deze wijk.

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

Wilt u ook meehelpen met de Missie voor Almere?
Maak dan uw kerstgift over op
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
t.n.v. Chr. gemeente De Wegwijzer, Almere
o.v.v. ‘Kerstgift’.

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.

Geweldig bedankt voor uw gebed en gift!
| 10

| W E GW I J Z E R M A G A Z I N E

| 1 1 | W E GW I J Z E R M A G A Z I N E

André Meulmeester

De Wegwijzer Almere Buiten

(Buiten)gewoon in Almere Buiten
Almere Buiten is de wijk waar De Wegwijzer het
langst actief is. Het is de wijk waar de eerste
kinderclub werd gehouden, de boekwinkel werd
geopend, de eerste bijbelcursus werd gegeven
en de eerste samenkomst werd gehouden.
Je zou kunnen denken dat dit stadsdeel de fase
van pionieren voorbij is, maar het tegendeel is
waar. Er staat wel een stevige organisatie en
onlangs mocht het Missie Centrum worden
geopend, maar op een aantal van 50.000 inwoners alleen al in Almere Buiten, is 500 bezoekers
‘slechts’ 1%. Als de Heere veel volk beloofd heeft
in Almere, staat er nog heel wat te gebeuren!

‘

Almere
Stad Oost

Almere
Buiten

WELKOM
BIJ
ALMERE
BU ITEN

Herstel voor Jacco die voor het
eerst in de kerk is en hoort dat hier
geen perfecte christenen zijn

Het is zondagmorgen kwart over 9.
Terwijl Ingrid met de fiets komt aanrijden, ziet ze allerlei mensen richting de
ingang van het Missie Centrum lopen.
Bij de deur krijgt ze een hand van een
vriendelijke Antilliaanse vrouw die haar
welkom heet. In de grote hal is het al
gezellig druk. Kinderen rennen enthousiast tussen de grotere mensen door, in
het restaurant zitten mensen aan tafeltjes te praten en bij de informatiebalie
gaan wat folders van de hand. Om half
10 gaan de deuren van het grote auditorium open. De zaal vult zich met bezoekers die zowel beneden als op de galerij

een plekje zoeken. De muziek begint en
de eerste liederen klinken. Ingrid wordt
uitgenodigd mee te zingen. Oude en
nieuwe liederen, traditioneel en modern.
Nadat de kinderen naar hun zondagsschoolprogramma zijn gegaan, luistert
ze met de overige 400 mensen naar een
preek over ‘herstel’. Herstel voor Ellen
die vast zit in een foute gewoonte, herstel voor Paul die gebukt gaat onder een
schuldig geweten. Herstel voor Jacco
die voor het eerst in de kerk is en hoort
dat hier geen perfecte christenen zijn.
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Maar ook voor Ingrid, die samenwoont,
een dochtertje heeft van 2 jaar en een
verleden heeft met pijn, gebrokenheid
en teleurstelling. De woorden raken
haar hart. Er gebeurt iets diep in haar.
Ze probeert zich te concentreren, want
ze wil geen woord missen.
Aan het eind van de dienst wordt aangegeven dat je met iemand kunt praten
en bidden. Ze besluit om dat te doen.
Het is drie uur later als Ingrid weer buiten staat. Ze weet nu al dat ze volgende week weer komt. Deze ervaring was
buiten-gewoon! >

Ingrid is een voorbeeld van de vele bezoekers die de weg weten te vinden
naar het Missie Centrum. Velen die
nooit eerder in de kerk zijn geweest,
grijpen nu hun kans om een kerk te
bezoeken. Niet alleen op zondag, maar
ook door de week. Een bezoek aan de
lunchroom, de boekwinkel, het stiltecentrum of de hulp- en adviesbalie. Het
Missie Centrum vormt een steeds belangrijker wordende ontmoetingsplek
in de wijk.

ALMERE BUITEN
Afgelopen maand is in Almere Buiten
een nieuwe Kinder Bijbel Club gestart.
In een nieuwe wijk willen we mensen
blijven opzoeken op de plek waar zij

wonen. Het jongerenwerk is een bloeiende tak die blijft groeien. De jongensclub, het meidenwerk, maar ook de
groepen waarin jongeren met elkaar
Bijbelstudie doen en zich verdiepen in
het christelijk geloof. Het onderwijsprogramma ‘Wegwijzer College’ wordt bezocht door ruim 100 volwassenen. Dit
modulair onderwijssysteem biedt verschillende cursussen op één onderwijsavond, eens in de veertien dagen. Door
deze aanpak zien we een sterke toename van het aantal deelnemers, waardoor de kennis bij mensen kan groeien.
De sterke groei in Almere Buiten zorgt
ook voor nieuwe uitdagingen op het
gebied van leiderschap. Daarom zijn we
dankbaar dat we in gesprek zijn met
Arjen ten Brinke, voorganger van missionaire gemeente Boei90 in Den Haag.
Na een periode van bidden en luisteren
zien we duidelijk Gods leiding in dit
proces en is de kerkenraad nu in gesprek om te zien welke rol Arjen, naast
de andere wijkpastors, in Almere Buiten
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Het Missie Centrum
vormt een steeds
belangrijker wordende
ontmoetingsplek in
de wijk.
zal gaan innemen. Arjen en
Annemarie hopen medio 2017
naar Almere te
verhuizen.

De regie van De Wegwijzer ligt niet in
de hand van mensen, maar in de handen van Jezus Christus, Die gezegd
heeft: “Ik ben met u al de dagen, tot de
voleinding van de wereld”. Hij heeft ons
beloofd dat er nog vele mensen, ook in
Almere Buiten, tot geloof zullen komen.
En wij willen eenvoudig zeggen:
hier zijn we Heere, zend ons!

Echte ontmoeting in de kerngroep
Ik parkeer mijn auto en loop de straat in. In de motregen is het

moeilijk om de huisnummers te zien, maar daar heeft onze gastvrouw
aan gedacht. Het licht bij de voordeur werpt een heldere gloed op

de natte stoeptegels van nr. 140. Ik klop op het keukenraam, omdat de
twee zoontjes van Martine en Adriaan al slapen. Nico komt ook net

aanlopen. We worden met een grote glimlach van Martine verwelkomd.

‘

Het luisteren
naar de stem van
de Herder is cruciaal maar niet altijd
makkelijk...

‘

De kerngroep
voelt als thuis, een
plek waar ik heel
open kan zijn

Het is woensdagavond, de avond waarop onze hele gemeente tweewekelijks
bij elkaar komt in een van de twintig
kleine groepen. Alle gemeenteleden
zijn ingedeeld in een zogenaamde kerngroep in hun wijk. En ook bezoekers en
mensen die meer willen weten over het
geloof en de kerk zijn welkom.
Deelnemen aan een kerngroep is samen
optrekken, het leven delen, de Bijbel
openen en aandacht voor elkaar hebben. De waarde hiervan komt kernachtig naar voren als gezegd wordt:
‘deze avond staat in onze agenda, af en
toe ‘vechten’ we wie thuis moet blijven
om op de kids te passen’.
Binnen is het al gezellig: kaarsjes op tafel,
de kerngroepleiders Paul en Daphne zijn
er al en zelfs een stuk appeltaart bij de koffie en thee! Het eerste deel van de avond

wordt de tijd genomen om bij te praten:
Natasja en Martine verheugen zich op
een weekendje samen in Düsseldorf. Nico
heeft vandaag meer dan 100 gevulde rugzakjes vanuit de Wegwijzer weggebracht
naar St. Gave die zij uit gaan delen aan
kinderen op AZC’s rond Kerst. Margriet
geeft aan dat ze blij is dat ze weer gekomen is: “Ik ervaar de kerngroepavond als
een echte ontmoeting ten opzichte van
de grote groep op zondag”.

met het woord ‘kerngroepleden’ waar
‘schaap’ staat. Dit brengt het Bijbelgedeelte heel dichtbij. Als Paul vraagt
wat dit met ons doet, komen de reacties al snel: ‘Jezus kent ons heel persoonlijk’, ‘Ik ben denk ik niet zo’n volgzaam
schaap’, ‘Jezus drijft ons naar buiten’ en
‘Hij is een betrokken, zorgzame herder’.
We staan vervolgens stil bij het beeld
van een herder die zijn schapen leidt,
ook dwars door ruige landschappen.

Paul opent de avond met gebed en
vraagt of God bij ons wil zijn. Vanavond
staat een gedeelte uit Johannes 10 centraal. Jezus, de Goede Herder, zorgt voor
Zijn schapen en kent ze allemaal bij
naam. We lezen de tekst drie keer: eerst
in de originele versie, daarna stil voor
onszelf waarbij we het woord ‘schaap’
vervangen met onze eigen naam. Daarna lezen we een derde keer maar dan

Daarbij komen we tot de conclusie dat
het ‘luisteren naar de stem van de Herder’ cruciaal is. Maar dat dit niet altijd
makkelijk is… Er zijn elke dag zoveel
‘stemmen’ die onze aandacht vragen:
gezin, werk, nieuws, sport, tv, social media. Horen we Zijn stem nog door alle
ruis heen? >
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En hoe weet je of het God is die spreekt
of dat je jezelf iets inbeeldt? Persoonlijke ervaringen worden gedeeld: iemand
die het op haar hart kreeg om tijdens
een dienst iemand een knuffel te geven. Later bleek dat dit ‘het moment’
was waarop de andere persoon zich kon
openstellen voor God. Een ander bidt
door de dag heen als ze aan mensen
denkt. En weer iemand anders start de
dag met een tijd van gebed, voordat hij
naar zijn werk gaat.
Iedereen luistert aandachtig, oprecht
geïnteresseerd naar wat de ander vertelt. Later wordt dit bevestigd: ‘De kerngroep voelt als thuis, een plek waar ik
heel open kan zijn’.
We bespreken vers 4 waarin de Goede
Herder ‘zijn eigen schapen naar buiten
drijft’. Het is dus blijkbaar niet Gods

bedoeling om iedereen binnen de vier
muren van de kerk te houden. Hij wil
juist dat we naar buiten gaan, de wereld in!

praten, maar als je daarmee ook in de
praktijk aan het werk gaat, met elkaar,
kan dat een enorme impuls geven.
Volgende keer gaan we naar buiten!

Al snel komt de maandelijkse bijeenkomst en KinderBijbelClub in Tussen
de Vaarten ter sprake. Afgelopen keer
waren er zo’n 40 volwassenen en 20
kinderen die we iets van Gods liefde
mochten laten ervaren. De Iraanse
en Koerdische vrouwen van de taalles, die door Paul en anderen gegeven
wordt, hadden heerlijk gekookt. Deze
vrouwen staan open voor de Bijbel en
gesprekken over het geloof. De Goede
Herder is aan het werk in hun harten!

We sluiten de avond af met een kringgebed. Er wordt gedankt voor een mooie
avond en gebeden voor zieke en vermoeide gemeenteleden. Ook vragen
we aan onze Hemelse Vader of Hij ons
wil helpen om Zijn stem steeds beter te
verstaan.

Na het Bijbelgedeelte bespreken we de
komende kerngroepavond: een zogenaamde Do-Event-avond; de gedachte
is dat je kunt groeien door samen te
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Ik stap de motregen weer in en dank
God voor deze mooie ontmoeting met
mijn broers en zussen!

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.

