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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.
Handekingen 18: 9, 10
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Gods werk gaat door en wij mogen ons met Hem verwonderen!
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Het verhaal over het ontstaan van dit Care Centre
raakte me. Jaren geleden was er een man die elke
zondag een tas met boodschappen meenam naar
de kerk. Hij zocht iemand uit van wie hij dacht dat
die persoon het moeilijk had en zette dan de boodschappentas bij de auto op het kerkplein neer. Dit
herhaalde hij elke week. Toen anderen dit zagen
namen zij dit voorbeeld over en zo kon je op een
gemiddelde zondag overal tassen boodschappen bij
auto’s zien staan.
Het bleef niet alleen bij de boodschappentas. Er
ontstond een uitdeelpunt van eten, kleding, maar
ook hulp bij financiële problemen, belastingaangifte en jobcoaching. Leden en bezoekers van de kerk
besloten hun mogelijkheden vrijwillig en kosteloos

Colofon

God voegt jongeren toe
Ik wil jullie graag vertellen over Mikolaj (14 jaar), een Poolse jongen die
sinds een aantal jaren in het Jongerenwerk komt. Zonder al te veel te
weten over God en geloof is hij ooit bij de KinderBijbelClub binnengestapt om vervolgens niet meer te vertrekken. Vanaf het begin viel
mij zijn echtheid al op en de positiviteit waarmee hij altijd aanwezig is.
Dat is Gods werk in hem!

Woord en Daad
Onlangs bezocht ik in de Verenigde Staten een zogenaamd Care Centre. Een deel van het kerkcentrum dat ingericht was voor mensen die zich in een
moeilijke situatie bevinden. Duizenden mensen
worden hier jaarlijks geholpen weer grip te krijgen
op hun leven. Maar wat nog belangrijker is, honderden mensen vinden op deze manier de weg naar de
lokale kerk!

Fedor Christiaanse

Voorwoord
beschikbaar te stellen. Ieder gaf waar hij of zij goed
in was. Inmiddels heeft deze kerk een supermarkt,
een kledingwinkel, een garagebedrijf, allerlei vormen
van financiële dienstverlening en zelfs een heuse
tandartspraktijk voor mensen die kansarm zijn en
geen zorgverzekering kunnen betalen. Ondertussen vinden er gesprekken plaats en worden mensen
doorverwezen naar de inhoudelijke programma’s
van de kerk.
Bij mijn terugkeer in Nederland ontdekte ik dat
veel van deze elementen in het missionaire werk in
Almere al aanwezig zijn. Door ze wat strategischer
te verbinden kan Care ook in Almere de komende
jaren een krachtige invulling geven aan onze missie.
Het is eenvoudig de dienende
benadering van Dorkas waarover u in dit magazine meer
kunt lezen.

André Meulmeester
voorganger

Dit magazine is een uitgave van: Christelijke Gemeente De Wegwijzer, Makassarweg 80, 1335 HZ Almere-Buiten en verschijnt 3 maal per jaar.
T (036) 549 06 04 E info@dewegwijzer-almere.nl W dewegwijzer-almere.nl Bank IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
Redactie Pieter Strijbis Eindredactie André Meulmeester Vormgeving Woltersvormgeving.nl Fotografie Jenette de Wit, Paul Wolters, e.a.
....................................................................................................
Projecten: Christelijke Gemeente De Wegwijzer omvat de volgende projecten:
• Project christelijke gemeente • Project Evangelisatie • Project Kinderwerk • Project Jongerenwerk • Project Spaanstalig werk
• Project christelijke boekwinkel • Project Hart voor Haven • Project De Schaapspoort • Project NoorderLicht • Project Stad Oost
....................................................................................................
Comité van aanbeveling: Ds. A. van Olst CGK | Dr. S. Paas CGK | Prof. Dr. H.J. Selderhuis CGK | Ds. P.L.D. Visser CGK | Ds. A.K. Wallet CGK
Ev. W.A. den Hertog HHK | Ds. J.S. van der Net Ger. Gem. | Ds. C.G. Vreugdenhil Ger. Gem. | Dhr. A.L. de Boo PKN | Mr. J.J. Jacobse PKN
Ds. R.F. Maurits PKN | Prof. Dr. M.J. Paul PKN | Ds. W. ten Voorde PKN | Ds. L. Wüllschleger PKN | Ds. S. Braaksma GKV | Ds. B. van der Wal GKV

Een werk dat doorgaat, ondanks tegenslagen waar hij afgelopen jaar
mee te maken heeft gekregen. Met zijn grote glimlach is hij een trouwe bezoeker van bijna alle activiteiten in het Jongerenwerk en genieten we van zijn honger om te leren uit de Bijbel. Vorig jaar ging hij
voor het eerst mee naar Jongerenweekend Square en gaf hij aan bij
Jezus te willen horen.
“De diensten waren het allermooist, omdat ik daar meer kon leren over
Jezus”, zei hij.

Waar ik verwonderd over ben, is
dat God de jongeren op ons pad
brengt en naar Zichzelf toetrekt.
Natuurlijk mogen wij onze deur
voor jongeren openstellen en
hen op verschillende plekken opzoeken, maar telkens is het meer
dan duidelijk dat God in hen aan
het werk is.
Het is zoals het in Handelingen
2:47 geschreven staat:
‘En de Heere voegde dagelijks
mensen die zalig werden, aan de
gemeente toe.’

‘

Zonder dat hij met het geloof opgegroeid was,
had hij sterk ervaren dat hij moest stoppen
met bepaalde zonden in zijn leven.

Ook in Ian (17 jaar) zie ik deze bijbeltekst werkelijkheid worden. Eind maart
kwam hij uit zichzelf de boekwinkel in het Missie Centrum binnenwandelen
en raakte hij in gesprek met een van de medewerkers. Op die manier kwam
ook ik met hem in contact en begon hij te vertellen hoe hij een half jaar
terug op zoek gegaan was naar God. Of eigenlijk, hoe God hem had opgezocht! Zonder dat hij met het geloof opgegroeid was, had hij sterk ervaren
dat hij moest stoppen met bepaalde zonden in zijn leven. Van de een op
andere dag lukte dit ook, een wonder.
Momenteel is hij zijn leven aan het toewijden aan God. Dit gaat niet zonder
slag of stoot, omdat zijn leven er voorheen heel anders uitzag. Toch zie ik hoe
God hem wijsheid en inzicht geeft en een diep verlangen om te leven in navolging van Jezus. Gods werk gaat door en wij mogen ons met Hem verwonderen!
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‘Evangeliseren is maatwerk’

‘

André Meulmeester

Deel 4, slot

Mensen als Dorkas zijn onmisbaar in de
uitbreiding van Gods Koninkrijk en zijn
onze evangelisten zonder woorden

........................................

‘

Erik is geen prater. Hij doet het liefst iets met zijn handen.
Onlangs hoorde hij dat de auto van een buurvrouw een eindje verderop stuk was. Erik wist dat de buurvrouw maar moeilijk de eindjes aan elkaar kon knopen. Hij vond het lastig om
naar de buurvrouw te gaan en wist niet precies wat hij moest
zeggen. Maar toch besloot hij aan te bieden de auto kosteloos
te repareren. Erik nam de auto mee naar de garage en repareerde de auto. Toen hij terugkwam keek de vrouw hem met
tranen in haar ogen aan. “Waarom doe je dit”, vroeg zij? Erik
kon nog net het woordje christelijk uitspreken en ging toen
weg. De volgende zondag zat de buurvrouw voor het eerst in
de kerk. Over getuigen op een manier die bij je past.

Mensen als Dorkas zijn geweldig waardevol. Mensen als Dorkas zijn onmisbaar in de uitbreiding van Gods Koninkrijk en zijn onze evangelisten zonder
woorden. Zij voegen de daad bij het
woord en laten zien dat het christelijk
geloof heel praktisch is. Ik ken een aantal van deze getuigen. Ze brengen een
tas boodschappen naar iemand met
een lege koelkast. Ze brengen een tas
kleren naar een alleenstaande moeder.
Ze schilderen de muren van het appartement van een eenzame man. Ze betegelen de tuin voor iemand met een
lichamelijke beperking.

Zelf heb ik een aantal jaren geleden
tijdens een project een ruimte geschilderd. Ik deed dit samen met iemand die
ik niet kende. Tijdens het werken raakten we in gesprek. Mijn tijdelijke collega
vertelde iets over zichzelf en nadat we
een hele wand gesausd hadden vroeg
hij: “En wat doet u eigenlijk voor werk?’
Ik vertelde dat ik mensen help die op
zoek zijn naar een doel in hun leven.

mee met de auto. Korte tijd daarna zag
ik hem in de kerk. Hij had navraag gedaan bij welke kerk ik hoorde en besloot
daar eens heen te gaan.

“Interessant” zei hij. “Bent u dan misschien priester?” Nou ja, zoiets”, antwoordde ik. Toen we naar huis gingen,
reed mijn ‘tijdelijke collega’ met me

Deze ervaring heeft mij voor eens en
altijd duidelijk gemaakt hoe getuigend
een dienende houding kan zijn.

Het zijn vaak de stillere types die hun bewogenheid
het liefst door hun daden laten blijken

Er zijn heel wat gelovigen die het moeilijk vinden om met (nog) niet gelovigen
in gesprek te gaan. Zij hebben niet de
moed van Petrus om een confronterend gesprek te voeren. Zij hebben niet
de kennis van Paulus om met logische
argumenten en scherpe analyses de
boodschap van het Evangelie door te
geven. Ze vinden het al moeilijk om iemand uit te nodigen voor een bijeenkomst in de kerk. Maar zij zijn geweldig
goed in het bereiden van een maaltijd,
het vermaken van een kledingstuk of

het repareren van een auto. Het zijn
mensen die het heerlijk vinden om iets
voor een ander te doen, ook al krijgen
zij daar weinig waardering voor. Het
zijn vaak de stillere types die hun bewogenheid het liefst door hun daden
laten blijken.
In de Bijbel lezen we het voorbeeld
van Dorkas. In Handelingen 9:36 staat
dat Dorkas overvloedig was in goede
werken, en in liefdegaven die zij gaf.
Ze stond bekend om haar liefdevolle
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dienstbetoon. Wat ze deed, deed ze in
de naam van Jezus Christus. Ze maakte vooral veel kleren voor weduwen en
andere mensen in moeilijke omstandigheden. Ze was een stille uitvoerder
van wat je de dienende benadering
zou kunnen noemen. En haar benadering had veel impact. Als zij overlijdt
komen de weduwen, de armen en de
verdrukten uit haar omgeving huilend
bij Petrus en laten hem de jurken en
mantels zien, die Dorkas voor hen heeft
gemaakt.
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Inmiddels heeft ‘collega’ Hans de Bijbelcursus gevolgd en is hij tot geloof
gekomen. Hans is van ‘collega’ broeder
geworden! De volgende stap voor Hans
is dat hij gedoopt mag worden.

Ik hoop dat je door het lezen van deze
serie artikelen bemoedigd bent door te
ontdekken dat er verschillende stijlen
van getuigen zijn te vinden in de Bijbel.
Misschien heb je wel een zucht van verlichting geslaakt bij de gedachte dat je
jezelf kunt zijn en mag zijn. Je hoeft niet
eens in een van deze stijlen te passen.
Op verschillende momenten kun je zelfs
verschillende stijlen hanteren. Waar het
om gaat is dat we inzien dat God verschillende manieren vangetuigen geeft.
Misschien ontdek je bij jezelf nog wel
een andere stijl. Het gaat er om dat je
die benadering moet kiezen die het beste
bij je past. En het mooie is dat binnen
het lichaam van Christus de combinatie
van al die stijlen een krachtig instrument
is waardoor de gelovigen zoekers mogen
bereiken met het heerlijke Evangelie van
Jezus Christus.

Centrum met een missie
L U N C H RO O M
ontmoeti

R
ng EN MEE

Willeke de Vroome

In de keuken wordt die middag een heerlijke maaltijd voor vijftig personen klaargemaakt door leerlingen en een docent
van de PRO-school, in samenwerking
met Stichting Ontmoeting.

Rond kwart voor acht komen de cursisten van de Bijbelcursus binnen. Wat
een verandering in het leven van mensen zien we in deze cursus door de
loop van het jaar. Bijzonder hoe God in hun leven aan het werk is. Ook bij het
herstelprogramma van De Bron op dezelfde avond zien we belangrijk herstel
bij mensen.

...................................
Foto Joël Wolters

Naast de diensten op zondag is er de hele week van alles in beweging in het Missie Centrum.
Bijzondere gesprekken, heel diverse activiteiten, loop maar eens een weekje mee…
Als ik maandagmorgen het Missie Centrum binnenstap, struikel ik bijna over de stofzuiger. Met zes mensen wordt er flink
schoongemaakt. Ik loop naar boven waar de kerngroep van de
senioren net start met koffie en thee. Het is een flinke groep:
zeventien senioren die met elkaar de Bijbel openen en meer
willen leren van God en van elkaar. Mooie mensen, met levenservaring, met verschillende culturele achtergronden, samen
rondom Gods Woord.

Bij de boekwinkel is een DHL-punt, dus de hele week door
komen mensen pakjes brengen of
ophalen. Dit biedt regelmatig de gelegenheid om iets te vertellen over de
gemeente, over de activiteiten en over
het geloof.
Het bord van Hulp & Advies wordt naar
buiten gereden en de hele ochtend is
het druk met gesprekken. Twee keer in
de week is het open. Sinds er flyers zijn
verspreid bij de sociale huurwoningen
vinden steeds meer mensen de weg
naar Hulp & Advies.

‘s Middags zijn er verschillende gesprekken in verband met
nieuwe activiteiten. Gemeente Almere wil niet dat overtollig
voedsel verspild wordt. We krijgen de mogelijkheid om distributiepunt te zijn voor mensen in ons netwerk die een maaltijd of boodschappen goed kunnen gebruiken.
De boekwinkel heeft een flinke groep vrijwilligers. Zij stappen
aan het einde van de middag binnen met diverse gerechten
en tijdens de vergadering eten ze met elkaar. De huiswerkbegeleiding voor mensen die Nederlandse les volgen, start even
later ook. Jongeren oefenen de muziek voor komende zondag.
Een andere zaal is verhuurd aan een vereniging uit Almere.
Dinsdag zijn de deuren om half 9 weer open. Er is gebed en
ontmoeting voor de wijkpastors, staf en coördinatoren. De
boekwinkel is open en de eerste klanten zijn al binnen. Zou
er vandaag weer zo’n gesprek zijn als vorige week, waar een
vrouw aangeeft geraakt te zijn en graag meer wil weten over
het geloof en over de God van de Bijbel?
| 6

Een jongeman krijgt een kamer na anderhalf jaar dakloos te zijn geweest. Hij
heeft nog geen uitkering en spullen,
zelfs geen bed. Dezelfde middag is er een bed geregeld en wat
boodschappen bij het voedselloket. Gemeenteleden brengen
in de dagen erna boodschappen en spullen, zodat hij de weken dat de uitkering er nog niet
is, kan overbruggen.
Zo stappen er steeds weer mensen binnen met een hulpvraag
rondom financiën, wonen, zorg, eenzaamheid of voedsel.

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

‘

Ik ben geraakt door een vrouw die niet
opgegroeid is met geloof, maar dat ziet als
een gemis en er graag meer over wil weten.

...........................................

............................................

............................................

En zo gaat het de hele week door. Een workshop voor
vrouwen, een kinderkoor, een gesprek over verspreiding van Bijbels op scholen. Op woensdagmiddag
stormen kinderen en tieners binnen bij de inloop.
Ik ben geraakt door een vrouw die niet opgegroeid is met geloof, maar dat ziet als een gemis
en er graag meer over wil weten. We hebben een
open gesprek en ik merk een honger om te horen
wie Jezus is en wat geloven betekent. We eindigen het
gesprek met gebed samen.
Donderdag en vrijdag is onder leiding van Stichting Ontmoeting de lunchroom geopend. Mensen uit de buurt lopen binnen en eten een broodje.
Een van hen zoekt nog even de stilte op in het stiltecentrum.

.........................................

...........................................

Op donderdagavond wordt de zang en muziek geoefend voor de zondag en
vrijdagavond hebben de tieners ‘Rockclub’. Zaterdagmorgen zitten allerlei
teamleiders aan de verse jus bij het ontbijt voorafgaand aan de leiderschapstraining.
’s Middags is de keuken alweer volop in gebruik voor
de Arabische avond die wordt gehouden voor een
goed doel.

Terugkijkend op de week ben ik
onder de indruk van hoe de Heere het
Missie Centrum gebruikt; dankbaar voor
wat Hij aan het doen is in deze stad!
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......................................
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Pieter Strijbis

Interview

Biddende tieners op een grasveld...
‘

‘God, ik stop ermee, en ik kom wel bij U terug als ik ouder ben’.
Zonder er echt rekening mee te houden dat deze woorden nog eens
terug zouden komen in zijn leven, gebeurde dit 5 jaar geleden toch.
An (73) en Rinus (78) delen graag hun verhaal.

‘

‘Ik ben gedoopt en ben in mijn jeugd
altijd naar de kerk gegaan in de Hervormde Kerk in Hilversum’, begint Rinus,
die niet snel om woorden verlegen zit.
‘Mijn vader was geen makkelijke man;
zijn wil was wet. Maar ik ben ook niet
de makkelijkste, dus dat botste nog
weleens, ook als het om het geloof
ging. Op mijn 21e maakte ik met God
een afspraak: God, ik stop ermee en ik
kom wel terug bij U als ik ouder ben.’

Liever met de bus
naar Hilversum
en lekker uitgaan
dan in een saaie
kerk te zitten.

An komt uit een heel ander nest. ‘Ik heb
een mooie jeugd gehad in een katholiek gezin’. Geboren en getogen in de
Achterhoek, herinnert ze zich van het
geloof niet meer dan de vele rituelen,
de vaste gebeden en de pastoor die
het altijd maar over hel en verdoemenis had. Ze ging op haar 17e het huis
uit om maar liefst in Blaricum in een
bejaardentehuis te gaan werken. ‘Mijn
moeder zag een advertentie in de krant
en vond het wel wat voor mij. En ik luisterde, want zo ging dat gewoon vroeger.’ Bij gebrek aan personeel moest An
vaak 7 dagen per week werken. En als
ze een keer een vrije zondagmiddag
kreeg, dan wist ze het wel: liever met
de bus naar Hilversum en lekker uitgaan dan in een saaie kerk te zitten.
Maar de ritjes naar Hilversum kregen
nog een andere reden. Toen ze buschauffeur Rinus namelijk voor het
eerst in zijn ogen keek, wist ze gelijk
waar ze heen wilde. En het was wederzijds, want ook Rinus was even het
spoor bijster door de schoonheid die
zijn bus en zijn leven binnenstapte.
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Rinus wond er geen doekjes om en al
snel kregen ze een relatie en wilde het
verliefde stel trouwen. Maar de vader
van Rinus was tegen het huwelijk van
zijn zoon met een ‘katholiek’ en ook in
de kerk waren ze niet welkom voor de
inzegening.
Rinus en An zetten door; dan maar
zonder kerkelijke goedkeuring. Ze gingen in Hilversum wonen en kregen een
zoon en een dochter en hebben inmiddels 2 kleinzoons en 6 achterkleinkinderen. Dertig jaar geleden zijn ze in
Almere Haven komen wonen. ‘Rinus
helpt graag mensen, dus zo is hij huismeester bij buurthuis ‘De Serre’ geworden. En daar is het allemaal begonnen’,
vertelt An met een glimlach.
‘Een jaar of 5 geleden liep ik bij het
grasveld bij de Serre’, gaat Rinus verder. ‘Ik zag een groepje tieners op het
gras zitten en toen ik dichterbij kwam,
hoorde ik hen bidden. Dat heeft mij gepakt! Het was alsof God tegen me zei:
Rinus, als deze tieners geloven in Mij,
waarom jij dan nog niet? Ook moest ik
gelijk aan de afspraak denken die ik inmiddels meer dan 50 jaar geleden met
God dacht te maken. Maar ík kwam
niet terug, God kwam bij mij! En geweldig dat hij biddende jongeren op
het gras voor ons gebruikt heeft. We
hebben een machtige God.’
Met een uitnodiging van Evelien de
Heus voor een bijeenkomst op zondag
op zak, ging hij naar huis. De eerste
keer weer in de ‘kerk’ was een dienst
in basisschool De Ark. An kan het zich

Het was alsof God tegen me zei:
‘Rinus, als deze tieners geloven in
Mij, waarom jij dan nog niet?’

nog goed herinneren: ‘Ik denk dat er
een stuk of vijftien mensen waren, een
kleine, maar hechte groep. Maar we
hoorden er gelijk bij en het viel me op
dat er eerlijk en open over het geloof
gepraat werd. Dat was ik helemaal niet
gewend van vroeger, wij praatten nooit
over die dingen.’

Bij de Bijbelcursus en de kerngroep zijn
ze inmiddels ook vaste gasten. Als er
wat te leren is over de Heere Jezus dan
willen ze erbij zijn. Zo gaan ze op zondagochtend naar de dienst in het Missie Centrum en wonen ze ’s middags
de dienst in Haven bij. ‘Op 19 maart zijn
we zelfs alsnog in de kerk getrouwd,
vertelt Rinus trots. Na 54 jaar is ons huwelijk eindelijk in de kerk bevestigd. We
hadden allebei al langer het verlangen.’
Rinus houdt van de psalmen en liederen van Joh. de Heer die hij vanuit zijn
jeugd nog kent. In de dienst werden die
daarom ook veel gezongen. ‘Maar ook
voor de preek moesten we de zakdoek
wel bij de hand houden; het was een
prachtige dienst.’
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Toch kent hun leven naast vreugde ook
verdriet. Ze hebben geen contact meer
met hun kinderen en kleinkinderen.
Toen Rinus en An eens aangaven eerst
naar de kerk te willen alvorens naar
een verjaardag op zondag te komen,
waren ze niet meer welkom. Beiden
staren even voor zich uit. Menselijkerwijs gesproken komt het niet meer
goed, maar ze willen vertrouwen op
God en bidden voor hun kinderen en
kleinkinderen.
Op de vraag wie Jezus voor hen is, heeft
An een mooi voorbeeld. ‘Van de week
kon ik met mijn scooter net op tijd uitwijken voor iemand. Vroeger had ik dat
mazzel genoemd, nu zeg ik: Bedankt
Jezus! Bij Jezus kan ik altijd terecht, Hij
is altijd bij me.’ Rinus heeft het slotwoord: ‘Hij is mijn hulp, mijn Redder!
Ik ben geen geweldige bidder, maar ik
praat gewoon met God. Ik vertel alles:
de mooie dingen, mijn zonden, en ik
vraag vergeving. De Bijbel is niet te vatten, al die verhalen, zoveel voorspeld en
eeuwen later uitgekomen, fantastisch.
We vieren weer Pasen. Het kruis is niet
mooi, maar was wel nodig.’

Bert Noteboom

Column

Tandarts met mond vol tanden
Zoek het bij de juiste persoon

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

Daar zit je dan, bij de tandarts… Nooit eerder had ik een
gaatje gehad, maar nu scheen er wel één te zitten. Drie kwartier zijn ze bezig geweest het gaatje te vullen. Drie kwartier,
het voelde voor mij in de stoel als verspilde tijd. Het enige wat
ik kon doen was mijn mond zo goed mogelijk open doen voor
de tandarts.
“Meneer Noteboom, het ziet er allemaal weer keurig uit. Ik zou
zeggen, ga heen en zondig niet meer!” Vrij snel reageerde ik:
“Tsja tandarts, er staat nog iets voor die zin, namelijk:
uw zonden zijn u vergeven. Dat kan ik niet tegen u zeggen.”
Toen stond de tandarts met een mond vol tanden.
We kunnen namelijk wél tegen elkaar zeggen: ga heen en
zondig niet meer, maar niet: je zonden zijn je vergeven.

Daarvoor moet je niet bij mij zijn. Daar heb je iemand voor
nodig die meer is als een tandarts. Daar moet je ook niet bij
een paus voor zijn, maar daarvoor moet je naar de Persoon
gaan Die je zonden vergeven kan en wil.
De Heere Jezus Christus!
Concreet: Zoek het bij de juiste persoon:
Wil je een gaatje in je kies gevuld hebben, dan moet je naar
de tandarts gaan.
Wil je brood kopen, dan moet je naar de bakker gaan.
Wil je vergeving van zonden ontvangen, dan moet je naar de
Heere Jezus gaan.
Weet, dat als je aan de Heere Jezus vergeving van je zonden
vraagt, je het ontvangt! Dit geldt voor mij, voor jou en dus ook
voor de tandarts!

Wilt u ook meehelpen met de Missie voor Almere?
Maak dan uw gift over op
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
t.n.v. Chr. gemeente De Wegwijzer, Almere

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 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

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 uw gift!
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Kees Hendriksen

De Wegwijzer Almere Stad Oost

Almere Stad Oost wordt zichtbaar
“We zijn zo blij dat jullie Newroez (Koerdisch nieuwjaar) met ons wilden vieren, wij komen volgende
maand ook naar jullie Paasfeest!” vertelt Amina
opgewonden na afloop van de Sunday Lunch &
KinderBijbelClub in maart. Met een groep van bijna
50 Koerden, Nederlanders, Iraniërs, Afrikanen en diverse andere nationaliteiten hebben we heerlijke gerechten gegeten en traditioneel gedanst. In mijn nieuwjaarspreek ging ik in op de belangrijkste thema’s van
het feest: onafhankelijkheid en vrijheid. Vol overtuiging mocht ik delen dat de vrijheid en onafhankelijkheid waar ze zo naar verlangen bij Jezus te vinden
is. En dat we biddend om hen heen staan, omdat we
weten hoe moeilijk het voor hen kan zijn.

‘

Almere
Stad Oost

WELKOM BIJ

STAD

OOST

Almere
Haven

Mensen die elkaar nooit tegen
zouden komen, zitten nu met elkaar
aan tafel en eten elkaars recepten.

De Wegwijzer-gemeenschap in StadOost begint steeds meer zichtbaar te
worden. En dat komt door twee verschillende activiteiten die we succesvol
aan elkaar hebben weten te verbinden.

Taallessen

Almere
Buiten

stof. Jezus een profeet? Uiteraard. Maar
Jezus als ‘de Weg, de Waarheid en het
Leven’? Dan wordt er wel tegengesputterd. Toch kan daar na twee jaar investeren in relaties wel over gepraat worden
en is nog niemand weggelopen.

Twee jaar geleden zijn we begonnen
met het geven van taallessen. Dat is
inmiddels uitgegroeid tot een flinke
groep die elke maandag en/of woensdag bij elkaar komt in het buurtcentrum. Er worden allerlei oefeningen gedaan en vaste prik is ook de Bijbeltekst
die voorgelezen wordt. Dat het merendeel moslim is heeft nog niet voor
problemen gezorgd, wel voor gespreks| 12
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De KinderBijbelClub (KBC) doen wij op
zondagmiddag, maar we starten met
de ‘Sunday Lunch’. Daarbij komen al
vanaf de start bijna alle deelnemers
van de taallessen, ouders van kinderen
van de KBC, gemeenteleden en andere
belangstellenden uit de wijk. Dat geeft
een prachtige mix.

geven. Omdat de laatste Sunday Lunch
precies op 1e Paasdag viel, hebben we
beide activiteiten samengevoegd en
was er een Paasdienst, waarin we op
een eenvoudige, maar duidelijke manier de boodschap van de Opgestane
Heere mochten delen.

KinderClub

Na twee keer in de wijk de VakantieBijbelClub te hebben georganiseerd,
kregen we afgelopen zomer de mogelijkheid om een maandelijkse KinderBijbelClub op te starten. Een enthousiast team zet iedere maand een fantastisch programma neer. Er worden 5 of 6
verschillende hoeken bedacht waarbij
kinderen zelf mogen kiezen wat ze leuk
vinden om te doen. Zo zijn ze alvast
20 minuten op een speelse, creatieve
manier bezig met het thema. Daarna
wordt er in de grote kring gebeden, liedjes gezongen, het Bijbelverhaal verteld
en komen de meest geniale objectlessen voorbij.

13 uur

r

14-15 uu

Spel, verhaal, toneel,

geknutsel en veel mee

Mensen die elkaar anders niet tegen
zouden komen, zitten nu met elkaar
aan tafel en eten elkaars recepten. Als
de kinderen dan na de lunch starten
met de KBC, ruimt de rest snel op en
hebben de volwassenen een eigen invulling. In het begin stond die vooral in
het teken van ontmoeting, maar daar
proberen we steeds meer inhoud aan te

r!

Iedereen wel kom

Toegang gratis

Inmiddels is de derde zondag van de
maand echt een begrip geworden, met
een vaste kern van terugkerende bezoekers. Afgelopen februari hebben we de
bijeenkomsten kunnen uitbreiden naar
wekelijks. Op de eerste en derde zondag
staan die bijeenkomsten vooral in het
teken van ontmoeting en hebben we
een lunch. Op de tweede en vierde van
de maand staat die meer in het teken
| 13
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‘

Het zijn hele waardevolle
momenten, waarop we
zien dat God aan het werk
is in de levens van mensen.

van verdieping. Aan de hand van thema’s uit de Bijbelcursus of rondom de
feesten gaat de Bijbel open en ontdekken we wat God ons wil leren over Zijn
reddingsplan. Het zijn hele waardevolle momenten, waarop we zien dat God
aan het werk is in de levens van mensen.
Om en om leiden André Meulmeester
en ik deze bijeenkomsten. We zitten
daar dan soms met 1 en soms 4 mensen die nog helemaal aan het begin
van hun zoektocht staan. Dat doet mij
denken aan de begintijd van de bijeenkomsten bij Hart voor Haven. En André
aan het begin van de bijeenkomsten in
Buiten. En dat motiveert ons om veel
te investeren in de levens die ons zijn
toevertrouwd. Omdat we geloven dat
het goede werk dat God begonnen is op
Zijn tijd vruchten zal afwerpen.

Tijdens de opening van het Missie Centrum hield
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie
in de Tweede Kamer, een toespraak. We hebben deze
toespraak met zijn toestemming overgenomen.

‘De betekenis van een missionaire kerk
Wat bijzonder om hier te zijn! Ik reed
hier naartoe en mijn mond viel open.
Toen ik het gebouw zag dacht ik: wat
ontzettend bijzonder! Toen ik naar
binnen liep en toen ik de rondleiding
kreeg van André, de voorganger hier,
dacht ik: wat bijzonder!
Wat is dit? Dit is een plek van hoop!
Toen ik hier die vlaggen aan zag komen, toen ik al die mensen hier zag
staan dacht ik: dit is een plek van
hoop! Dat wat bij mensen onmogelijk is, dat wat mensen nooit bij elkaar
kunnen brengen, dat brengt God bij
elkaar. Meer dan 30 nationaliteiten;
al die verschillen - God brengt ze bij
elkaar. Van harte gefeliciteerd met deze
prachtige plek! Een plek van hoop.
Het raakte me in het interview dat
André Meulmeester deze week gaf.
Er waren eigenlijk drie dingen die mij
raakte in zijn verhaal.
Hij zei allereerst: het podium moet
laag zijn. Waarom? Zodat de voorganger die hier staat de mensen in de
ogen kan kijken. Dat was het eerste
wat me raakte. Het tweede: dit moet
eigenlijk de huiskamer zijn van Almere. Dit moet de plek zijn waar mensen naar toe kunnen komen. Ik heb de
rondleiding gehad, en ik heb het gezien: je kunt hier met kleine kinderen
komen, als je een boek wilt kun je hier
terecht, je kunt hier drumles krijgen, je
kunt de stilte opzoeken, verslavingszorg is aanwezig.

| 14
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in een gebroken wereld’
Zoveel plekken hier binnen het gebouw waar je terecht kunt, als je hier
wil komen, als je wat dan ook nodig
hebt, dan is dit de huiskamer waar je
welkom bent.
Maar het derde dat me opviel in zijn
verhaal was: eigenlijk moet je niet
vragen aan mensen te komen waar
jij bent, maar eigenlijk moet je vanuit hier naar de mensen toe, daar
waar zij zijn! Vanuit hier weer in
beweging naar kleine groepen. Negentien huiskamergroepen, kleine
groepen die bijeenkomen. Nieuwe
plekken waar mensen weer bij elkaar komen in andere delen van Almere. Dit is ook weer een plek om uit
te gaan, die samenleving in om die
samenleving te dienen, te zegenen,
om mensen te redden.
Drie dingen: een plek van hoop, een
huiskamer, een plek waar je elkaar
in de ogen kunt kijken en een plek
vanwaar je uitgaat om anderen tot
zegen te zijn!
Is dit nou iets wat André zelf heeft
bedacht? Natuurlijk niet! Natuurlijk
gaat dat terug naar Jezus Christus!
En deze week was er een verhaal in
de Bijbel dat me bijzonder raakte. Ik
denk dat het goed is om dat hier te
delen, om dat bij de opening van dit
gebouw te delen. Als motto, als voorbeeld.
Het was het verhaal van Bartimëus.
Bartimëus was een man met een
eigen verhaal, zoals iedereen zijn
eigen verhaal heeft. Bartimëus, een

man met moed. Hij zat buiten de
stad. Dat betekent buiten de gemeenschap. Hij had niemand. Hij
had niemand om in de ogen te kijken. En al kon iemand hem in de
ogen kijken – hij was blind… Hij was
buiten de gemeenschap. Hij zat op
de grond, op een lage plek en andere
mensen liepen aan hem voorbij. Er
was niemand die stilstond.

ik hier als iemand die zich iedere dag
realiseert dat politiek te kort schiet.
Wij kunnen aan uw portemonnee
komen - in de goede zin en in de
slechte zin -, wij kunnen iets aan uw
huis doen, wij kunnen iets aan wegen doen, wij kunnen iets aan weten regelgeving doen die u in uiterlijke zin raakt, wij kunnen nooit uw
hart raken.

Hoeveel mensen in Almere zijn er
niet, die buiten de gemeenschap
staan? Die niemand hebben? Een
tijdje geleden was ik hier bij het
Leger des Heils. Ik sprak met Cornel
Vader (directeur Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des
Heils - red.) en vroeg hem: wat is
armoede? Vertel eens wat armoede is. Hij zegt: natuurlijk heeft dat
met geld te maken, natuurlijk heeft
dat met materiële dingen te maken.
Maar de ergste armoede, de diepste reden is: mensen die niemand
anders hebben, niemand die hen in
de ogen kijkt, niemand die stilstaat,
niemand die ze ziet staan, niemand
die ze helpt. Hij zegt: dat is armoede!
Dat was Bartimëus; buiten de gemeenschap, op de grond zittend en
iedereen liep aan hem voorbij. Totdat: totdat Jezus kwam. Hij stond
stil, Hij daalde af, Hij hielp hem, Hij
genas hem. En dan aan het eind zegt
hij iets wat een politicus nooit kan
zeggen. Als ik nadenk over kerk en
samenleving, over overheid, politiek
en dat wat de kerk kan doen, dan sta

Jezus stond stil bij Bartimëus. Hij
keek hem aan, Hij genas hem. En dan
zegt Hij woorden die een politicus
nooit kan zeggen, woorden die een
ambtenaar nooit kan zeggen. Woorden die alleen Jezus kan zeggen en
die alleen volgelingen van Jezus
kunnen zeggen. Dat zijn woorden
die hier zullen klinken, niet alleen
hier, maar ook als je vanuit hier naar
buiten gaat. Dan zullen de woorden
klinken in levens van mensen die
gebroken zijn, waar je bij stilstaat,
mensen die je in de ogen kijkt. En
dan mag je zeggen wat Jezus zegt:
Je bent gered!
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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.

www.mauritz-bussum.nl

