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De Wegwijzer is jarig!
Op 25 oktober 2002 kwam een groep mensen bij
elkaar om samen officieel Christelijke gemeente De
Wegwijzer te vormen. In de archieven vond ik de
stukken die deze avond zijn besproken en de lijst
met handtekeningen van mensen die de eerste kern
vormden. Het ontroerde me toen ik terugdacht aan
dit bijzondere moment. Na een periode van voorbereidend missionair werk was Christelijke gemeente
De Wegwijzer een feit.
Wat is er sindsdien veel gebeurd! Ouderlingen en diakenen werden aangesteld. Nieuwe mensen werden
lid. Kinderen werden gedoopt, volwassenen kwamen
tot geloof en werden gedoopt. Huwelijken werden
ingezegend en het Avondmaal werd gevierd. Onvergetelijk zijn de momenten waarop God krachtig aanwezig was in de diensten en op andere momenten
onze harten aanraakte met de kracht van Zijn Geest.
Gebeden zijn verhoord, zieken zijn genezen, mensen
die hulp nodig hadden kregen ondersteuning. Er
ontstonden onderwijsprogramma’s, nieuwe werkers
werden aangesteld, wijkprojecten ontstonden, wijkpastors werden bevestigd, een nieuw Missie Centrum is gebouwd en voor we het wisten ontstond er
een beweging in Almere die overal voelbaar is.

Colofon

Voorwoord
God heeft ons Zijn belofte gegeven: “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met
u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad
te doen, want Ik heb veel volk in deze stad” (Hand.
18:9-10). Voor onze ogen zien we deze woorden in
vervulling gaan. En 25 oktober 2017 mochten we ons
15-jarig bestaan vieren!
In dit magazine hebben we de verhalen gebundeld
rondom één week: de Vakantie Bijbel Club-week!
Ontroerende verhalen en indrukwekkende ontmoetingen. Wij hopen dat u bij het lezen van dit magazine net zo verwonderd zult zijn als ons: “Geloofd
zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons” (Psalm
68:20).

André Meulmeester
voorganger
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Vakantie Bijbel Club over grenzen - Het is bijzonder dat we de jarenlange ervaring van VBC Almere ook

mogen gebruiken in het buitenland. Hieronder twee korte impressies van Gods werk in Libanon en Roemenië.

Libanon: kan God ons echt gebruiken?
Met een groep van 15 mensen zijn we in de zomer
naar Libanon geweest om via Open Doors twee
kinderkampen voor gevluchte Syrische kinderen te
organiseren. Voor ons een heel nieuwe en spannende ervaring! Allereerst om zo dichtbij het conflict
in Syrië te komen en daarnaast om er juist voor de
kinderen van de rekening te mogen zijn. Want wat
zeg je precies tegen kinderen die zoveel hebben gezien en meegemaakt? Kan God ons echt gebruiken
in zoveel verdriet en uitzichtloosheid? Het bijzondere is dat we dat laatste sterk mochten ervaren.
God gaf ons de bewogenheid en liefde waar we samen om baden en we konden die liefde met onze
handen en voeten en een paar Arabische woordjes
doorgeven. Er is veel gelachen, geknuffeld, gesport,
uit volle borst over Jezus gezongen en er zijn via
tolken bijzondere verhalen gedeeld uit de Bijbel en
uit de levens van de kinderen zelf. We hopen dat
we ieder jaar met een groep jongeren (18+) naar
Libanon terug kunnen gaan om dit een vervolg te
geven! U kunt deze reis volgen via
www.hoopvoorlibanon.wordpress.com

Roemenië: Vakantie Bijbel Club rijk gezegend!
Afgelopen zomer trokken we met een team van 22 vrijwilligers
over de Karpaten richting Oost Roemenië. In de stad Gura Humorului mochten we er een Vakantie Bijbel Club geven aan de
kinderen. Ons NL-team werkte samen met de kleine lokale Baptisten Gemeente en een groep vertalers. Na 3 dagen pasten we
al niet meer in het gebouw: bijna 80 kinderen kwamen; allen
hoorden zij het Evangelie. Ook de meegekomen ouders en de
lokale voorgangers werden zichtbaar geraakt door de Heilige
Geest. Het was werkelijk overweldigend! VBC International?

Na deze ‘pilot’ was het niet de vraag óf we door zouden gaan
met dit werk, maar hoe. Want door vele gesprekken kwamen we
er achter dat er niets te doen is voor de 4.000 kinderen in de stad:
geen sportclub, geen muziekles, geen groepen, helemaal niets!
We bidden nu dat de roeping die we ervaren verder mag gaan
groeien; er is dus heel veel (geestelijke) leegte onder de kinderen,
maar er zijn nu ook heel veel ideeën & mogelijkheden. God lijkt
dat te gaan samenbrengen: lees verder op www.missiegura.nl

Foto’s Marije van de Wint
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Welk plan heeft God met
Jaren geleden bezocht ik een klein museum in een dorpje waar zwaar gevochten is tijdens het
Ardennen Offensief. Achter een koord stond een tafel met daarop een gedetailleerde kaart van het
gebied. Rond de tafel stonden officieren die elkaar aanwijzingen gaven over de fronten.
Dit beeld maakte diepe indruk en bracht me op een idee. Ik kocht een kaart van Almere en
nodigde een paar leiders uit. Ik vroeg hen: ‘waar liggen de fronten en waar moeten de troepen
verplaatst worden om de strijd te winnen?’ Ik besefte hoe belangrijk
het is om mensen en middelen op de meest effectieve
plaats in te zetten.

In een serie artikelen deelt
senior voorganger van De
Wegwijzer, André Meulmeester, lessen die hij in de afgelopen 23 jaar heeft opgedaan
in het evangelisatiewerk
in Almere. Begonnen als
pionier geeft hij nu samen
met een team wijkpastors,
kerkenraad en staf leiding
aan een missionaire kerk
met honderden bezoekers
op vier locaties in de stad. In
deze serie de volgende lessen:
1. Welk plan heeft God met
jouw gebied?
2.	Kijk naar de bewegingen
die God geeft
3.	Ontwikkel een aanbod
aan de hand van de
vraag
4.	Ga van organiseren naar
faciliteren
5. Breng alles in een
netwerk
6.	Omschrijf duidelijk doelen en communiceer die
overal en altijd
7.	Creëer een duidelijke
organisatie- en
leiderschapsstructuur
8.	Geef God de regie en laat
Hem je leiden

“ Wanneer wij met Gods ogen naar ons gebied
gaan kijken raken we betrokken op iedereen.”
Wees niet bevreesd

Vierentwintig jaar geleden reed ik met de
auto in de richting van Almere. We hadden
een afspraak met een makelaar in Almere
om een locatie te bekijken waar we mogelijk een winkel konden beginnen. Omdat
we wat vroeg waren, stopten we bij een
benzinestation en openden de Bijbel. We
lazen de tekst: “Wees niet bevreesd, maar
spreek en zwijg niet, want Ik ben met u
en niemand zal de hand aan u slaan om
u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in
deze stad” (Hand.18:9-10). Deze tekst raakte ons diep en we wisten dat de Heere tot
ons gesproken had. Toen deze tekst later
steeds weer werd bevestigd, zijn wij onze
visie voor Almere gaan ontwikkelen in lijn
met deze belofte. We hoefden niet bang te
zijn. God zou met ons meegaan. Want Hij
heeft veel volk in deze stad.

Grenzen

Omdat we Gods plan wisten, vroegen we
ons af: ‘Heere, waar zijn de mensen die U
op het oog hebt? U hebt veel volk, maar
waar wilt U dat we beginnen? Moeten we
kinderwerk starten, moeten we huis aan
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huis aanbellen, moeten we een winkel
openen? En voor welk gebied geldt deze
belofte? We hebben de kaart van Almere
genomen en bekeken wat de grenzen zijn
van ons gebied. Is dat alleen de wijk Almere-Buiten of geldt Gods belofte voor de
hele stad? Almere is een groeistad die de
afgelopen 20 jaar gegroeid is van 100.000
naar 200.000 inwoners. De groeiprognose is dat de stad zal doorgroeien naar
350.000 inwoners. Wat betekent dat voor
onze missie?

Wat is je gebied?

Welk plan heeft God met jouw gebied?
Misschien heeft God je geroepen voor je
straat, misschien voor je werkkring of voor
je familie. Maar misschien roept God je
wel voor je wijk, voor je dorp, voor je stad
of voor een specifieke groep. Wat is je gebied en wat is Gods plan voor dat gebied?
Wanneer je dit weet kun je al je aandacht
en energie hierop inzetten. Regelmatig
adviseer ik collega’s om een kaart van hun
stad of dorp te nemen en zich biddend af
te vragen: ‘wat is Gods plan met mijn gebied’?

jouw gebied?

André Meulmeester

“ Wees overtuigd van Gods bewogenheid met het verlorene.”
Gebed

Dat kun je alleen doen, maar ook samen. Missionair werk is geen schot
hagel! Onze tijd en middelen zijn te
kostbaar om ze zomaar nutteloos ergens op in te zetten. Mensen branden
erop af en middelen worden verspeeld.
Voordat je missionaire activiteiten begint of een goed idee van een ander
kopieert zou het goed zijn om er eerst
samen van overtuigd te zijn wat Gods
plan is met jouw gebied. Allereerst
door te bidden. Het liefst met een paar
mensen. Zoek een paar bewogen en
betrokken mensen in je omgeving en
vraag de Heere om wijsheid en inzicht
in Zijn plan. Ga niet over één nacht ijs.
Bespreek met elkaar wat je denkt dat
de Heere tegen je zegt. Bid met elkaar
om duidelijkheid. Deel je gedachten
met elkaar en breng het opnieuw terug bij de Heere. Ik ben ervan overtuigd
dat de Heere je niet in het duister zal
laten tasten als het over Zijn plan met

mensen gaat. Hij spreekt tot elk die
voor Hem leeft en Hem om wijsheid en
leiding vraagt. Mijn ervaring is dat we
gemakkelijk deze stap overslaan en te
snel tot actie overgaan.

Fronten zien

Kijk vervolgens naar de fronten. In Almere maken wij gebruik van de Sociale Atlas, een uitgebreid onderzoek van
de gemeente Almere met statistieken
voor elke wijk van de stad. Deze Sociale
Atlas levert ons een schat aan informatie op over leeftijd, diversiteit en problematiek. Daardoor zien we waar de
fronten liggen. Doe onderzoek, raadpleeg de beschikbare gegevens, kijk
naar de leeftijdsopbouw van mensen
en ontdek waar de specifieke nood is.
Het voorkomt dat je met kinderwerk
start in een seniorenwijk…. Een hoog
echtscheidingspercentage kan reden
zijn om via het Welzijnswerk een relatiecursus aan te bieden.

De laatste jaren vragen we, voordat
wij een nieuwe wijk openen in de stad,
een student onderzoek te doen naar
de sociale gegevens van een wijk en
de missionaire kansen in kaart te brengen. Daardoor zien we de fronten en
kunnen we onze mensen en middelen
efficiënt inzetten in de missie.

Met Gods ogen kijken

En tot slot! Wees overtuigd van Gods
bewogenheid met het verlorene! Elke
inwoner van de stad gaat Hem aan het
hart. Niemand valt buiten Zijn Missie.
Wanneer wij met Gods ogen naar ons
gebied kijken raken we betrokken op
elke man, elke vrouw, elke jongen en
elk meisje. Dat opent onze ogen om de
geestelijke strijd te zien waar we ons in
bevinden en de fronten te ontdekken
waar we onze strijdkrachten op mogen
inzetten. Want de missie bestaat niet
uit activiteiten, maar uit de daadwerkelijke redding van mensen! <

Tip! Koop een kaart van je gebied,
nodig een paar betrokken mensen uit,
bid God om zijn leiding, doe
strategisch onderzoek en
ontdek wat Gods plan
is voor jouw
omgeving.
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Vakantie Bijbel Club 2017 Editie 23

Kleine verhalen of machtige
Traditiegetrouw mochten we als gemeente in de één-na-laatste week van de
zomervakantie de Vakantie Bijbel Club organiseren. Voor de 23e keer mochten we
in diverse wijken van de stad een boodschap van redding en genade laten klinken
voor honderden kinderen en tieners. In totaal hebben we dit jaar op 11 verschillende
clubs maar liefst 440 verschillende kinderen en 94 tieners mogen ontmoeten.

Mooie, maar ook pijnlijke verhalen

Ontmoetingen
Het thema, dat als een rode draad door alle programma’s
heen liep, was: ‘Ontmoetingen met Jezus’. In de Bijbelverhalen die werden verteld, stond telkens een ontmoeting
die Jezus had centraal. Mensen zoals Bartimeüs, Nicodemus, Zacheüs, Petrus, Thomas, de Samaritaanse vrouw en
de moordenaar aan het kruis. De achterliggende boodschap was telkens opnieuw, dat Jezus verlangt naar een
ontmoeting met jou. Hij kent je, Hij weet van je bestaan
af, en zoals Hij zich liefdevol ontfermde over deze Bijbelse
personen wil Hij ook jou ontmoeten en jouw Redder zijn.
| 6

Dat God aan het werk is in onze stad, zien we ook keer op
keer tijdens de VBC. Ook dit jaar waren het vooral de kleine verhalen die ons ontroerden. Zoals die van dat meisje
dat sinds de vorige VBC vorig jaar iedere dag aan tafel bidt.
Haar moeder staat versteld dat ze dit al een jaar volhoudt,
en wil er nu zelf toch ook meer over weten, en heeft aangegeven mee te willen doen met de Bijbelcursus.
We hoorden van een jongetje dat zijn ouders heeft weten
over te halen om eerder op vakantie te gaan, zodat ze met
de VBC terug zouden zijn, en hij “die mooie verhalen van
God enzo” kon horen. Tegelijk hebben we ook veel pijnlijke
verhalen gehoord. Schrijnende situaties van kinderen die
vertellen dat hun ouders alleen maar ruzie maken. Tieners
die met zichzelf in de knoop zitten, omdat ze worden gepest of diep ongelukkig en eenzaam zijn. En toch, dwars
door alle puinhopen heen, zijn er ook wonderen gebeurd.
Zo zijn er in ieder geval twee tieners die heel bewust tijdens het programma voor het eerst hun leven in Gods
handen hebben gegeven. Ze hebben een Bijbel gekregen
en worden nu verder gecoacht door onze jongerenwerkers.
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440 kinderen en 94 tieners hoorden het Evangelie

wonderen Gods?

Kees Hendriksen

VBC-BUS
Nieuw dit jaar was de VBC-BUS in Almere Stad-Oost. Met
een typische échte gele Amerikaanse bus hebben we in 5
dagen op 9 verschillende plekken in de wijk een kort clubprogramma aangeboden. Gewoon in de openlucht. Eigenlijk was het idee van de VBC-BUS meer uit nood geboren
vanwege een locatieprobleem, maar achteraf was het een
succesvolle try-out! Door de zichtbaarheid hebben we
wel 108 kinderen kunnen ontmoeten en zijn er veel meer
gesprekken geweest met langslopende volwassenen en
ouders die bleven toekijken.

Stapje voor stapje
Daarnaast zien we nu na de VBC in de diverse wijken bij
elke activiteit voor kinderen en jongeren een lichte groei
in de opkomst, wat we direct kunnen linken aan de VBC.
En zo gaat de Heere stapje voor stapje door met Zijn werk
in Almere en mogen wij er samen met u vol verwondering
getuige van zijn.
| 7
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Pionieren met het tienerwerk
in Almere Buiten

Fedor Christiaanse

Dit jaar stond voor de tieners in Almere Buiten in het teken van pionieren. Voor het eerst
mochten we vanuit het nieuwe Jongerencentrum The Rock in het Missie Centrum op zoek
naar een plek in de omliggende wijken om de VBC te kunnen houden. Het verlangen was sowieso om de jongeren op te zoeken en niet te wachten totdat ze naar ons toe zouden komen.
We baden als team dat God ons op de juiste plek zou brengen en deden samen vooronderzoek.

Samen met hem en de andere
kinderen in zijn groepje, baden we God
om vergeving; en zo veranderde die
gewone groenstrook in een plek van God.
Gebedsverhoring

De tweede dag trokken we met een groep van 10-15 jongeren de Oostvaardersbuurt in. Een prachtige, brede groenstrook met speeltoestellen en voetbalgoaltjes was onze
bestemming. En wat we hoopten gebeurde: allerlei jongens
en meiden uit de buurt sloten zich bij ons aan om lekker
samen te sporten! Een hele gezellige middag met allerlei
verschillend gekleurde kinderen volgde. In de pauze lieten
we alle kinderen in een cirkel op het gras zitten en vertelden we hen de verhalen van de Heere Jezus. We waren God
enorm dankbaar dat we dit als team mee mochten maken,
een gebedsverhoring en een bemoediging voor de kinderen
en voor onszelf.
| 8

Een groenstrook als gebedsplaats

Eén jongetje, Ardin, staat ons nog helder voor ogen.
Zo’n beetje de kleinste van het stel, maar zo enorm blij
en betrokken. Heel serieus vertelde hij over dingen die hij
weleens verkeerd had gedaan en waar hij vergeving voor
wilde vragen. Samen met hem en de andere kinderen in zijn
groepje baden we God om vergeving en zo veranderde die
gewone groenstrook in een plek van God.
Op deze en andere mooie ontmoetingen tijdens de VBC
kijken we met een brede glimlach terug!
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‘Zomaar’ een gesprek tussen een moeder en een medewerker...

Gods werk in een kinderhart
Aan het einde van de VBC-week raakte ik aan de praat met
de moeder van Ashley*. Ashley, een meisje van 6 jaar, was
vorig jaar al op de VBC geweest en had te horen gekregen
dat ze op elke 3e zondag van de maand welkom was bij de
Kinderclub.
Maar dat was voor Ashley niet genoeg. Ze wilde heel graag
een kinderbijbel en wilde graag bidden aan tafel. Haar
ouders respecteerden haar keuze. Maar er moest ook een
kinderbijbel komen, want de juf had gezegd: ‘als je meer
over Jezus wilt leren, dan kun je uit de kinderbijbel lezen’.
En zo werd er ook een kinderbijbel aangeschaft.

‘Je moet je ogen dichtdoen en je handen zo vouwen
en dan zal ik bidden’. Daarna deed ze haar gebed:
‘Lieve, lieve, lieve God, wilt u papa beter maken.
We kunnen hem niet missen.’
Toen Ashley ontdekte dat er op de folder stond dat eind juni
de laatste clubzondagmiddag was, werd ze heel verdrietig.
‘Komen de mensen van de club dan nooit meer?’ was haar
reactie richting haar moeder. Ze kon daarom haar geluk niet
op, toen ze opeens een grote gele bus in de wijk zag staan
met daarop de letters VakantieBijbelClub. Ze rende naar
haar moeder en riep: ‘ Ze zijn er weer; kom, we moeten er
gelijk heen. En zo bleef ze de hele week komen.
Maar, vertelde de moeder van Ashley verder, nog geen
maand voor de VBC was er in hun gezin iets bijzonders gebeurd. De vader van Ashley kreeg een zwaar auto-ongeluk.
De artsen waren bang dat het snel af zou lopen, dus vroegen of het gezin snel wilde komen om afscheid te nemen.
De volgende dag hoorde moeder gepraat in de slaapkamer
van Ashley. Ze luisterde om het hoekje en hoorde hoe Ashley aan haar broertje van 9 uitlegde hoe hij moest bidden:
‘Je moet je ogen dichtdoen en je handen zo vouwen en dan
zal ik bidden’. Daarna deed ze haar gebed: ‘Lieve, lieve, lieve
God, wilt u papa beter maken. We kunnen hem niet missen.’
Het gebed werd krachtig verhoord. Terwijl de artsen geen
hoop meer hadden, stond vader een dag later naast zijn
bed. Een groot wonder was gebeurd. Iedereen stond erbij
en keek ernaar. Maar voor Ashley was het heel duidelijk:
‘Zie je mam, God leeft en Hij luistert!’
Voor deze moeder is dit alles nu aanleiding om zich voor de
Bijbelcursus op te geven. En voor ons is het aanleiding om
ons voor de zoveelste keer te verwonderen over onze machtige en liefdevolle God.
* Om privacy-redenen gebruiken we hier een andere naam
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Makers van moois
Wij geven vorm aan moderne media voor
bedrijven, organisaties, gemeenten en kerken
in heel Nederland.
Denk aan logo’s, huisstijlen, websites
en magazines als deze.
Bel Paul Wolters voor een kennismaking
met kleur en inhoud: 06-219 67 610.

wolters vormgeving.nl

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 over het Missie Centrum van waaruit
de overige activiteiten in de wijken worden gecoördineerd.
Arjen ten Brinke is als wijkpastor verbonden aan deze wijk.

.................................................
• 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

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 om de week op zondag een bijeenkomst en
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.
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De Wegwijzer Almere Stad Muziekwijk

Gods liefde en trouw
“Geweldig wat jullie doen voor de kinderen
in de buurt”, riep een mevrouw vanaf de
bovenste etage van een flat. Dit spontane
dankwoord kwam na afloop van de VakantieBijbelClub (VBC) waarbij veel tieners samen waren gekomen in een park in Almere
Muziekwijk voor een sportieve afsluiting van
een geslaagde VBC. Het is mooi om te zien
hoe Gods liefde steeds meer zichtbaar wordt
in Muziekwijk en ook daadwerkelijk gevoeld
wordt door de mensen uit de buurt.

‘
KinderBijbelClub
In Almere Muziekwijk wordt al ruim
20 jaar elke zaterdag een KinderBijbelClub (KBC) gehouden. Veel enthousiaste juffen en meesters hebben in al die
jaren mogen meehelpen het Woord
van God te verspreiden.
Maar er is maar één juf die er bijna
vanaf het begin bij betrokken is en
nog steeds wekelijks te vinden is op
de club en dat is juf Anita. Ze is zelf
via de KBC tot geloof gekomen en ook
de eerste dopeling van gemeente De
Wegwijzer. Ze was eerst als ouder van
haar kinderen op de club en al snel ook
als medewerker. Juf Anita komt nog

Almere
Buiten

Almere Stad

Muziekwijk

STAD

Almere Stad

OOST

Muziekwijk
Almere
Haven

Bijzonder is het om
te horen dat veel kinderen
écht uitkijken naar de
KinderBijbelClub

steeds trouw elke zaterdag naar de
club om de kinderen, de ouders en niet
te vergeten alle juffen en meesters te
voorzien van een hapje en een drankje. Ze zorgt daarbij voor een gezellige
en huiselijke sfeer wat inmiddels kenmerkend is voor de club in Muziekwijk.
God heeft haar manier van getuigen al
vaak gebruikt om kinderen en volwassenen tot Hem te brengen.
We zijn God dankbaar dat in het huidige team van medewerkers ook veel
juffen en meesters zitten die eerst als
kind of als ouder de KBC in Muziekwijk
hebben bezocht en nu trouw en vol
passie meehelpen als juf of meester.
| 12
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MU ZIE KW IJK

Het is een mooi voorbeeld dat het
werk in Muziekwijk vrucht draagt en
dat God doorgaat met Zijn werk.
Bijzonder is het ook om te horen dat
veel kinderen echt uitkijken naar de
KBC. Medewerker Arno, zelf woonachtig in Muziekwijk, krijgt minimaal
één keer in de week van een willekeurig kind de volgende vraag te horen:
“Meester Arno, is er deze zaterdag weer
KBC?” Na een bevestigend antwoord
volgt bijna altijd de volgende reactie:
“Gelukkig maar! Ik kom ook!”.
Dat alleen al is reden genoeg om vol
passie en enthousiasme door te blijven gaan!

volop in beeld

kwijk, onderdak voor de VBC, KBC en de

De school ‘De Lichtboei’ in Almere Muzie

Tienerclub
Op dit moment hebben we in Muziekwijk ook een grote groep tieners
die jarenlang als kind op zaterdag de
KBC heeft bezocht. Omdat deze tieners
iets te oud werden voor de KBC is er 2
jaar geleden een start gemaakt met de
Tienerclub in Muziekwijk. Op dit moment is er om de week een Tienerclub
op vrijdagavond die druk wordt bezocht door een gezellige groep jongens
en meiden van rond de 14 jaar die echt
heel veel zin hebben om te komen. En
de volgende generatie KBC-medewerkers dient zich nu al aan, want deze
tieners helpen nu al regelmatig vol
enthousiasme mee op de KBC!
VakantieBijbelClub
Afgelopen zomervakantie was er ook
weer een gezegende VBC. Veel kinderen en tieners hebben de club bezocht.
Naast veel bekende gezichten hebben
we ook weer veel nieuwe kinderen en

Tienerclub!

‘

Veel ouders en andere
mensen uit de wijk
zijn geïnteresseerd in
een Bijbelcursus

tieners mogen verwelkomen. Zo mooi
om al die blije en dankbare kinderen te
mogen zien. We zijn God dankbaar dat
we Zijn liefde hebben mogen uitdelen
aan kinderen die het zo hard nodig

hebben. Veel kinderen uit gebroken
gezinnen en met diverse emotionele
littekens hebben we mogen vertellen
dat er Iemand is Die zo veel van ze
houdt, dat Hij zelfs Zijn leven voor hen
wilde geven.
Erg mooi waren ook de vele positieve
reacties van vele ouders. Een mooie en
spontane reactie kwam van een vrouw,
| 13

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

Gerdinand de Vries
Arno van der Vliet

die zelf aanwezig was als maatschappelijk begeleider van 3 tieners:
“Doen jullie dit serieus allemaal
vrijwillig? Wauw!”.
Bijbelcursus
Dat God niet alleen met de kinderen
en tieners in Muziekwijk bezig is, maar
ook met de volwassenen blijkt uit de
vele gesprekken die zijn gevoerd tijdens de VBC. Veel ouders en andere
mensen uit de wijk zijn geïnteresseerd
in een Bijbelcursus. Als u dit leest, is de
cursus inmiddels van start gegaan. In
de hoop en het vertrouwen dat velen
door deze cursus God persoonlijk mogen leren kennen. De belofte dat God
veel volk in deze stad heeft, geldt ook
voor Muziekwijk. Hij gaat door!

Tijdens de opening van het Missie Centrum hield
René Peeters, loco-burgemeester en wethouder (D’66)
van de gemeente Almere, een toespraak. We hebben
deze toespraak met zijn toestemming overgenomen.  

‘Het belang van een kerk in een
Foto: Gemeente Almere

Ik ben een gemeentebestuurder die heel
erg gericht is op de menselijke kant. Een
van de zaken waar ik het vandaag met u
over wil hebben is de titel van het collegeakkoord van de gemeente Almere (2014
- 2018). De titel van dat college-akkoord
is ”De kracht van de stad”. Ik heb het zelf
mogen bedenken. De kracht van de stad
betekent dat de politiek ertoe doet! Maar
precies zoals de heer Segers zei, wij zijn beperkt in onze mogelijkheden. We hebben
elkaar nodig. De kracht van de stad: dat
bent u, dat is de samenleving. De politiek
kan alleen maar proberen daar iets aan te
doen met faciliteren, soms met middelen,
soms ook met regelgeving.

Wethouder dhr. René Peeters

Ontmoeting
Over deze onderwerpen heb ik heel diep
nagedacht. Bij het nadenken over dit onderwerp dacht ik aan een aantal woorden.
Een van die woorden is ontmoeting. Alles
wat we in deze stad, die heel binnenkort
200.000 inwoners telt, organiseren rondom het woord ontmoeting, dat slaagt!
Ik ben nu ruim 6 jaar wethouder. Ik heb
gezien dat daar waar mensen bij elkaar komen, waar mensen gedreven zijn om voor
elkaar te zorgen, elkaar te helpen en elkaar
te delen, daar lukt het! En ik vind de kern in
deze gemeenschap die ik vanmorgen heb
gezien, waarvan ik heb gezien dat er zo’n
30 etniciteiten of nationaliteiten aanwezig
zijn – overigens in een stad waar er 185 zijn,
dus u heeft er nog een paar te gaan! – in
zo’n stad is dat samenwerken ongelofelijk
belangrijk. De kerk speelt daar een heel grote rol in. U heeft uw drijfveren, uw drijfveer
is het grote geloof dat u heeft. Dat wilt u
uitdragen en dat draagt u uit! Daarnaast
geeft u mensen hoop.
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een pluriforme samenleving’
Liefde geven
Vanmorgen werd ik ontvangen bij
de deur en werd mij gezegd: in deze
stad kun je blijven geven, je kunt
liefde blijven geven, zolang als je wil!
Het is niet zo snel voldoende. Dat is
ook zo. Wij hebben heel rijke, gelukkige en tevreden mensen in deze stad.
Maar we hebben ook mensen die
het heel erg zwaar hebben. Dat kan
ik u vertellen als wethouder Jeugd
en als wethouder WMO. Er zijn heel
veel mensen die het zwaar hebben.
En die zwaarte komt niet omdat ze
dat zelf veroorzaakt hebben, maar
heel vaak omdat ze in hun eerste levensjaren niet de juiste begeleiding
hebben gekregen. Ik ben iemand die
zich heel erg richt op het jonge kind,
eigenlijk al voor de geboorte. Zeker
daar waar het hechtingsstoornissen
betreft, leidt dat tot heel fundamentele fouten. Ik ben dan ook heel blij
dat ik in dit gebouw ook heb gezien
dat er een heel goede kinderopvang
komt.
Belangeloos
Er is nog een woord dat bij mij binnenkomt. Het is denk ik een wat
minder bekend woord. Het is dat u
het allemaal belangeloos doet; zonder dat u er iets voor terug wilt.
Dat u zegt “ik wil geven aan mijn
medemens, zonder dat u er iets voor
terugkrijgt”.
Dat ‘belangenvrij’, dat vind ik zelf in
deze maatschappij ongelofelijk belangrijk! Waarbij het tegenwoordig
steeds meer om materie gaat, en om
“wat bezit ik”, “bezit ik meer dan de

ander”, en: “als ik geef, wat krijg ik ervoor terug?” Als je het hebt over het
belang van de kerk, in een pluriforme
samenleving, is dit eigenlijk wel een
woord wat bij mij naar boven komt.
Dichtbij
Dit, in combinatie met een laatste
woord, en dat is het woord dichtbij. Ik praat nu misschien voor 300
of 400 mensen, maar het beste gesprek vindt plaats in kleine groepen.
Misschien wel het allerbeste gesprek vindt één op één plaats. Waar
je de ander ziet, waarbij de spreker
ook zichzelf moet blootgeven. Ik heb
gezien bij de rondleiding die ik net
heb gekregen, dat het op alle mogelijke manieren mogelijk wordt.
Kwaliteit
Het woord dat net bij mij naar boven kwam toen ik hier net zat, is dat
alles wat ik vanaf aanvang vandaag
gezien heb, dat heeft één titel en dat
is: kwaliteit.
Of het nu ging om de heel mooi afgewerkte muziek, de hoge kwaliteit
van de zangers, de diversiteiten die
ik heb gezien, de afwerking van het
gebouw – zeg ik even tegen de aannemer -, en de ongelofelijke prestatie die geleverd is om deze middelen
te genereren in deze tijd, ik geef een
groot compliment! Maar nog veel
meer wens ik u een fantastische toekomst!
Een boom planten
Ik eindig met een oud spreekwoord.
Het spreekwoord luidt: “De beste tijd
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om een boom te planten is 20 jaar
geleden. De één na beste tijd is vandaag”!
U heeft een boom geplant die in de
komende jaren echt zal leiden tot
het ademen, groen, samen, je kunt
eronder schuilen.

Ik wens u ongelofelijk veel
succes en wijsheid in deze
prachtige stad. Dank u!

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

