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Mensen komen in beweging
‘Taal en Taart’ is een plek van ontmoeting, gezelligheid en taal leren in Zwolle. Mede-initiatiefnemer
is de Zwolse Elly Volkerink, kerkelijk werker in de
Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle. Met
een team van werkers uit deze 4.000 leden tellende gemeente nam ze van 2012-2014 deel aan een
leergemeenschap in Assen. ‘Taal en Taart’ is een
concreet effect van dit traject.

CGK Zwolle is in 2016 opnieuw met hun team van
drie predikanten en vijf kerkelijk werkers mee gaan
doen.
Een ander voorbeeld: in Maastricht zijn Tjerk en
Anneke van Dijk aan het pionieren. Ze zijn bewust
in een achterstandswijk gaan wonen om hun leven
daar te delen met mensen in hun buurt. Ook zij hebben deelgenomen aan Nederland Zoekt. Ze hebben
geleerd wat logische momenten zijn om samen te
eten en mensen uit te nodigen. Ze hebben geleerd
hoe ze activiteiten doen waar ze zelf plezier in hebben en waarbij mensen aan kunnen haken.

Zo werkt Nederland Zoekt: de input van de leergemeenschap heeft concrete gevolgen voor het leven
van Elly. Daarnaast zijn er in deze kerk verschillende pilots gestart en heeft het denken vanuit
discipelschap een plek gekregen in het beleid. De

Tjerk en Anneke hebben hun leven zo ingericht dat
hun missie integraal onderdeel is van hun leven. Je
missie, gezin, werk en je leven met God integreren.
Zodat Anneke kon promoveren in 2016 aan de
universiteit van Maastricht en Tjerk zijn werk kan
doen en er ondertussen een mooie gemeenschap
groeit daar in Maastricht. Waar mensen uit de wijk,
vluchtelingen en expats een plek vinden. In 2016
zijn ze in een nieuwe fase gekomen door groei en
door versterking van een ander echtpaar en een
gezin die in Maastricht zijn komen wonen. Mensen
die samen met hen gaan leven en pionieren.
Het ei van Columbus bestaat niet
De samenleving verandert snel, net als de houding

van veel Nederlanders ten opzichte van kerk en
geloof. Kerken raken veel leden kwijt. Is dat proces
te stoppen en wat moet je dan doen? Nederland
Zoekt heeft geen ei van Columbus en dat ei bestaat
ook niet. Als je deze activiteiten doet of dit model
volgt dan gaat alles beter? Vergeet het maar. Wat
we als Nederland Zoekt wel hebben zijn eenvoudige vanuit de Bijbel opkomende:

In dit jaarverslag nemen we u graag mee naar wat
er in 2016 gebeurde.
Rudolf Setz, directeur

• lenzen om reflecteren op wat er gebeurt in je
eigen leven, groep en gemeente;
• processen om visie te ontwikkelen om tot verandering te komen;
• handvatten die je kunt toepassen in de praktijk;
• inhoudelijke materialen die dit proces ondersteunen;
• aansprekende Nederlandse praktijkvoorbeelden.
Geloven dichtbij huis
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Missie, visie en strategie
Wat doen we in de praktijk?
Nederland Zoekt geeft trainingen, coaching en geeft
boeken uit. Deze activiteiten bieden
handvatten aan mensen:
• Om in de geest van Jezus te leven, als leesbare
brief van Christus.
• Om zich te verbinden met mensen binnen en
buiten het eigen (christelijke) netwerk.
• Om vanuit relaties met mensen bewogen te zijn,
niet veroordelend, lerend, uitnodigend, soms
confronterend.

Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten in Nederland missiegemeenschappen ontstaan. Groepen christenen die
vanuit hun huizen daadwerkelijk goed nieuws zijn
in hun omgeving. Groepen die gericht zijn God, op
elkaar en vanuit die houding gericht zijn op mensen
in hun omgeving.
De missiegemeenschappen zijn open, hartelijk,
uitnodigend, troostend, feestvierend, in verbinding met doelgroepen en buurten. De groepen zijn
flexibel, eenvoudig te organiseren en verbinden zich
makkelijk met andere organisaties en initiatieven
in de wijk zoals buurtzorg, hulpverlening, ouderenwelzijn en vluchtelingenwerk. Zo komt goed nieuws
binnen het bereik van steeds meer Nederlanders die
op zoek zijn naar spiritualiteit, relaties en betekenisvol leven.

‘Wij leven voor een
kostbare missie, niet ons
eigen project, maar deel
van Gods Koninkrijk.’

De missiegemeenschappen hebben grote invloed op
hun omgeving: buurtbewoners voelen zich minder eenzaam, de zorg voor elkaar is toegenomen,
mensen zijn hoopvoller en kunnen zelf meedoen.
De gemeenschappen hebben ook grote invloed op
de lokale kerk: het aantal betrokken mensen neemt
toe: samen eten ze, bidden ze en lezen ze uit de
Bijbel.

AMO

Onze overtuiging is dat groepen christenen een
verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. We
geloven in huizen van vrede met een missie, een
gerichtheid op de buurt.

Dát is onze droom.

Geloven dichtbij huis
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Wat hebben we gedaan in 2016?

Dat doen we al zeven jaar. In de afgelopen zeven
jaar hebben we veel mogen bereiken.
• Sinds 2011 zijn meer dan 100 teams getraind in
discipelschap. Hieruit zijn tientallen missiegroepen ontstaan.
• We bieden in vier regio’s een inspirerende methodiek in de vorm van een leergemeenschap, waar
lokale groepen (groeigroepen, kerkenraden of
andere groepen) worden geholpen om na te
denken hoe zij als missiegroep actief kunnen zijn
in hun omgeving.
• Christenen uit vrijwel alle denominaties participeren in de leergemeenschappen.
• We vertalen en brengen boeken uit.
• We bieden een doordacht en efficiënt coachingtraject (huddels) door getrainde mensen.
• Er staat een sterk team inhoudelijke mensen en
ervaringsdeskundigen: mensen die in de praktijk
hebben gepionierd en lessen kunnen doorgeven.
• Er zijn Nederlandse voorbeelden waar discipelschap echt handen en voeten krijgt.
• We bieden een structuur aan voor groepen die
verbonden willen blijven, het zogenoemde ‘familie op missie netwerk’.

In 2016 hebben we opnieuw hard gewerkt aan onze
droom. We hebben dat onderverdeeld in een aantal
verschillende activiteiten.

plannen. In 2015 is nadrukkelijker gekozen voor een
focus op de 2-jarige leergemeenschap als basisproduct. Dat is in 2016 voortgezet. Hoe ziet dat eruit?

Leergemeenschappen in de regio’s
We dromen ervan dat mensen in beweging komen
in hun eigen omgeving: Nederland Zoekt dichtbij
huis. We willen met de trajecten die we als Nederland Zoekt aanbieden dichtbij de mensen komen in
de regio. Dat heeft veel voordelen. De deelnemers
hoeven maar weinig kilometers te rijden. ze kunnen
daarnaast optrekken met mensen uit hun eigen omgeving en leren van verhalen die zich dichtbij afspelen. We zijn in 2015 begonnen met het zogenoemde
regionaliseren en dat proces is doorgezet in 2016. In
2015 zijn de regio’s Assen en Arnhem gestart en in
2016 zijn daar Rotterdam en Zwolle bij gekomen.
De leergemeenschap
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de
leergemeenschap om teams te ondersteunen in hun
leerproces. In 2015 gingen de 6e en de 7e cyclus van
leergemeenschappen van start. Leergemeenschappen zijn een serie met elkaar verbonden seminars
die in een periode van 2 jaar voorbij komen. Elk seminar heeft als resultaat een half jaar plan per team.
Tussen deze seminars worden deelnemers gecoacht
door middel van ‘huddels’. Op karakter en vaardigheden en op de voortgang in het uitvoeren van de
Geloven dichtbij huis
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Jaar 1

Jaar 2

Gestart in 2015

Seminar – lerende cultuur discipelschap

Seminar – gemeenschappen vormen
als familie op missie

Wat is		

Wat is		

Wat kan

Wat zal

Coaching teamleiders (huddels)
Retraite voor teamleiders + partner

Coaching teamleiders (huddels)
   Retraite voor teamleiders + partner
Seminar –Hoe wordt een initiatief een
beweging?

Seminar – vermenigvuldigend leiderschap
Wat kan

Wat zal

2 jaar doelen en plan voor half jaar

2 jaar doelen en plan voor half jaar

Wat is		

Wat kan

Wat is		

Wat zal

Wat kan

Wat zal

2 jaar doelen en plan voor half jaar

2 jaar doelen en plan voor half jaar
Coaching teamleiders (huddels)

Regionale
leergemeenschap Assen
5 teams

Baptistengemeente
Burgum

Het Lichtpunt
Assen

Ned Geref.
kerk Assen

Open Arms
Rotterdam

Regionale
leergemeenschap
Arnhem
10 teams

Leven in
Schuytgraaf
5 teams

De Lunch uit
Ede
2 teams

Kruispunt
gemeente
2 teams

Baptisten
gemeente
Emmeloord
1 team

In 2016 van start:
Leergemeenschap Rotterdam
11 teams

Coaching teamleiders (huddels)

Familie op missie-netwerk met: Updatedagen, huddels, Inspiratie weekend.

Leergemeenschap Zwolle
7 teams

Baptisten gemeente Alphen
Noord

GKv Gouda

PKN Woerden
wijk west

Charlois collective Groot Nieuws Radio Veenendaal

Netwerk Rotterdam (Navigators)

Ichthus Scheveningen 4 teams

Ontmoeting
Hoogezand
Sappemeer

Oud Ittersum

CGK-Zwolle

Opstandingskerk
(GKv) Zwolle
2 teams

Pinkster-zending
Rijkerswoerd

Kisi kids

Profetische
Assen Zoekt
leergemeenschap
Rotterdam 4
teams
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Evangelische
kerk Kuurne
(België)

CMG Elim Papendrecht

NGK de Lichtboog De Ontmoeting
Wageningen
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NGK Zwolle

Totaal overzicht 2011 tot 2016

Jaar

Aantal teams gestart

Praktijk gemeenschap

2011

12

2012

18

2013

24

10

2014

16

5

2015

22

Familie op missie netwerk

2016

22

Familie op missie netwerk

Totaal

112 teams

bijvoorbeeld als de leden constateren dat er geen
gezamenlijke focus is.

Van de teams die deelnamen van 2011 tot en met
2016 hebben 101 van de 112 teams het tweejarig
traject afgemaakt – een percentage van 90,2%. In
2016 stopten in de leergemeenschap Arnhem teams
uit de Baptisten gemeente, Delta en Hoop voor
Noord Nijmegen.

Updatedagen
In 2016 werden er ook weer Updatedagen gehouden: een combinatie van ontmoeting en bemoediging, gebed, leren en verwerken. Met als doel dat de
deelnemers naar huis gaan met een versterkte focus
op zichzelf en hun plek in Gods Koninkrijk. Er waren
deelnemers uit acht teams aanwezig.

Als team stoppen heeft dat soms te maken met het
feit dat er andere verwachtingen waren van het
leertraject. In andere gevallen heeft het stoppen
te maken met zaken die spelen binnen het team,

Geloven dichtbij huis
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was muziek, discussie, sport en ontmoeting. Hoofdsprekers waren Rich en Anna Robinson en er waren
workshops van onder anderen Hanne Dalsgaard
van 3dm Voice uit Denemarken.

De Updatedagen weden gehouden op vrijdag 25 en
zaterdag 26 november. Op vrijdagavond 25 november was er een toespraak van christen, trainer
en coach Paul Donders. Hij liet zien welke vormen
van gemeenschap een grote kans hebben om een
echte impact op de lokale samenleving te maken.
Op zaterdagmorgen gaf directeur Rudolf Setz een
inleiding over het verlangen voor Nederland vanuit
‘geloven dichtbij huis’ - hoe zou het eruit zien als
iedere Nederlander een missiegemeenschap binnen
handbereik heeft waar hij of zij Goed Nieuws kan
ervaren?

‘Samen leren en
oefenen is erg
inspirerend!’

Daarnaast waren er verschillende workshops.

ARRIEN

Inspiratie 2016
De jaarlijkse Inspiratiedagen zijn opgezet als een
open huis van Nederland Zoekt. Om mensen te
inspireren die al een tijdje met Nederland Zoekt
onderweg zijn en om mensen en kerken kennis te laten maken met deze beweging. Thema in 2016 was
‘Discipelschap en missie: Doen is de sleutel’.

Samenwerking met organisaties
In 2016 is een aantal samenwerkingen met andere
organisaties van start gegaan:

• Transform is opgezet, waarin predikanten in de
PKN en binnen het Evangelisch Werkverband
samenwerken in ‘huddels’ en twee keer per jaar
een trainingsdag volgen. Deze samenwerking is
opgestart in 2016 en krijgt nadere invulling in
2017.
• Samen met Verre Naasten is Mission Alive in het
leven geroepen – een leergemeenschap waarin
verbinding is tussen kerken in Drenthe en christenen in het buitenland. Ook deze samenwerking
krijgt in 2017 verder vorm.
• De relatie met Compassion is verdiept door een
bezoek van directeur Rudolf Setz aan Kenia.

Doel van deze uitgave is lezers praktische handvatten te geven bij het opzetten van missiegemeenschappen. Een missiegemeenschap is ‘een groep van
20-50 mensen die een uitgebreide familie vormt,
met een gezamenlijke missie’. Een van de doelen
van deze groepen, die elkaar regelmatig zien, is in
contact komen met ‘personen van vrede’. Dit zijn
mensen die open staan voor het Evangelie en voor
wie je bent als groep, ze doen graag mee! Na het
uiteenzetten van enkele principes presenteert de
auteur enkele voorbeelden. Vervolgens geeft hij uitgebreid praktische adviezen en legt hij uit waarom
missiegemeenschappen soms geen succes worden.
‘Ondanks de soms wel erg belerende toon zal de
inhoud geïnteresseerde lezers zeker aanspreken’,
schreef het Nederlands Dagblad over dit boek.

Boeken
In 2016 verscheen het boek ‘Missiegemeenschappen. De herontdekking van de basis voor vitale
geloofsgemeenschappen’ van Mike Breen in Het
Nederlands. De vertaling is verzorgd door Remmelt
Meijer.

De boeken worden uitgebracht via de stichting
3DM Nederland.
Coaching
We bieden een doordacht en efficiënt coachingtraject (huddels) door getrainde mensen. In 2016
hebben we huddels georganiseerd voor leiders van
teams die deelnemen aan de leergemeenschap. Ook
hebben we nieuwe huddelleiders opgeleid. Overigens is het ook mogelijk om gecoacht te worden als
je geen onderdeel hebt uitgemaakt van een leergemeenschap.

Op 10,11 en 12 juni gingen de deuren van het
Nederland Zoekt netwerk wagenwijd open. Mensen
konden zich een weekend lang onderdompelen in
een cultuur van discipelschap en een leven als familie op missie. Ze konden proeven aan praktijk en aan
de visie en theologie daarachter. Assen Zoekt hield
open huis, er waren workshops vanuit Nederland
Zoekt en bevriende organisaties werkten mee. Er
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2016: onderzoek naar effect
Innovaties
In 2016 is Vlucht Voorwaarts in het leven geroepen.
Vlucht Voorwaarts wil vluchtelingen (te beginnen
in in Assen) verbinden met Nederlanders. Zodat
zij samen werken aan de bloei van de stad. Voor
een vluchteling betekent dit plannen maken en
uitvoeren richting werk, opleiding en contact met
Nederlanders. Voor Assenaren betekent dit leren
van nieuwe culturen om zo samen te kunnen leven.
Vlucht Voorwaarts maakt gebruik van dezelfde methodiek als Nederland Zoekt: conferenties, huddels
en plannen maken.

Wij geloven in de principes van Nederland Zoekt
en zijn ervan overtuigd dat kerken en christenen er
veel baat bij kunnen hebben. Maar werken de leergemeenschappen en huddels ook echt?

Remmelt Meijer constateert drie lijnen van ontwikkeling:
1.	Gods stem leren verstaan. De vraag ‘wat zegt
God tegen je?’ is een gewone vraag geworden
die een vaste plek heeft gekregen in de verhalen.
2.	Groepen worden gezien als de thuisbasis van
gemeenschapsvorming en veel minder de
zondagse samenkomst. Er wordt hoge waarde
toegekend aan samen eten, leuke dingen doen
met elkaar en investeren in relaties.
3	Missie is geen los onderwerp voor de mensen die aan het woord komen, maar integraal
onderdeel. Het levert nog geen grote aantallen
nieuwe gelovigen op, maar zoekers en niet
kerkelijken nemen op diverse plekken deel
aan missiegroepen of zitten relationeel in het
persoonlijk netwerk van mensen.

Remmelt Meijer is in het afgelopen jaar in gesprek
gegaan met zes initiatieven die gebruik maken van
de gereedschapskist van Nederland Zoekt. De grote
vraag voor dit onderzoek: wat is een paar jaar na die
eerste leergemeenschap geworden van alles? Hoe
ziet het eruit: discipelschap, leiderschap, missiegemeenschappen en huddels? Concreet gaat het om
Assen Zoekt, Baptisten Wageningen, Crossroads
Rotterdam, Opstandingskerk Gkv Utrecht en de
pioniersinitiatieven Gouda Zoekt en Maastricht.

‘Ik zie een beweging
van christenen in
Nederland die hoop
hebben voor een kerk
die het verschil maakt.’
MATTHIJS
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Communicatie en
fondsenwerving

Uitdagingen zijn er ook. Tijd bijvoorbeeld. Mensen
worstelen met hun agenda en moeten nieuwe keuzes maken. Breder: het hele proces vraagt tijd, niet 2
tot 3 jaar maar langer.

Nederland Zoekt is voor haar werk afhankelijk van
verschillende inkomstenbronnen. Teams die deelnemen, betalen een eigen bijdrage. Daarnaast zijn er
verschillende financiële partners die het werk mede
mogelijk maken: MWH foundation, Stichting Christian Support, een fonds van de CGK Zwolle, IDD.nu
en verschillende andere donateurs. Het Kansfonds
heeft en bijdrage toegekend van 10.000 euro voor
Nederland Zoekt in de katholieke context. Voor
Vlucht Voorwaarts zijn bijdragen ontvangen van het
Oranjefonds en de gemeente Assen. Een volledig
overzicht van de inkomsten en uitgaven vindt u in de
Jaarrekening 2016.

‘Ons huis is een
huis voor iedereen
die liefde nodig
heeft.’
DIDY

Nederland Zoekt houdt belangstellenden op de
hoogte via de website www.nederlandzoekt.nl en
via de eigen Facebookpagina www.facebook.com/
nlzoekt/. Onder de naam @NLZoekt is Nederland
Zoekt ook op Twitter actief. Nederland Zoekt
maakt veel gebruik van korte filmpjes om concepten
als leergemeenschappen en huddels uit te leggen.

De tweede uitdaging is doorgroeien. De eerste
stappen zijn gezet, nu komt de fase van groei. Groei
in de vorming van nieuwkomers van buitenaf als
discipel, maar ook vermenigvuldiging van leiders en
missiegroepen.
Wat is er vooral veranderd? Een perspectiefverandering. Anders naar geloof en kerk kijken en missie
zien als natuurlijk onderdeel van je leven.

Personeel en organisatie
Locatie en faciliteiten
Open Hof Assen is de thuisbasis voor Nederland
Zoekt. Het gebouw is aangekocht door de MWH
Foundation ter ondersteuning van Nederland Zoekt
en wordt door de MWH foundation aan ons verhuurd. Nederland Zoekt zorgt voor het beheer. NGK
en Assen Zoekt zijn onderhuurders. We maken er
gebruik van voor vergaderingen, leergemeenschappen en Inspiratie. De combinatie met Assen Zoekt is
belangrijk om verbonden te zijn met een plaats waar
een gemeenschap vorm krijgt vanuit de principes
van Nederland Zoekt. Voor de regionale leergemeenschappen wordt gebruik gemaakt van zalen
van organisaties en kerken.

Het werk van Nederland Zoekt wordt uitgevoerd
door een groot aantal deskundige medewerkers.
Het team bestaat uit:
Jaap Ketelaar
leergemeenschappen
Remmelt Meijer inhoud
Bart Kragt
interne organisatie/bestuurder
Steven Mudde
communicatie
Betty Verdouw
logistiek
Roos Velthuysen 	administratie en beheer
Open Hof
Rudolf Setz
directeur/bestuurder
Ron Becker
profetische leergemeenschap
Tjerk van Dijk
coaching
Wim Verdouw
ondersteuning
Amo Draijer
ondersteuning
Akke Setz
logistiek

Team Vlucht Voorwaarts:
Rudolf Setz - directeur
Janine Otten
Breunis Kuijsten
Harrie v.d. Ruitenbeek
Evert Sulman
Hendrik Timmer
Mariel de Vos

Totaal betaalde inzet: 1,9 fte
Totaal vrijwillige inzet: 1,5 fte
(exclusief Vlucht Voorwaarts)
In het land zijn verschillende regiocoördinatoren
actief:
Arrien Sietsma en Gerrieke Drijfhout (Arnhem),
Jos Kisteman (Rotterdam),
Pieter Messelink (Zwolle),
Theo Velthuysen (Assen)
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Bestuur

Financieel overzicht

In 2016 vond een verandering van het bestuursmodel plaats. Het bestuur werd veranderd in een Raad
van Toezicht, met daaronder twee bestuurders:
Rudolf Setz en Bart Kragt.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het
bestuur zijn:
• Financieringsmodel
• Vaststellen jaarrekening 2015
• Huurcontracten Open Hof
• Overeenkomst met 16Nine
• Afscheid van Laurens Spoelstra
• Nieuwe bestuursmodel: nieuwe statuten, instelling Raad van Bestuur per 1/9/2016
• Vlucht Voorwaarts
• Opstellen beleidslijnen 2017-2019
• Vaststellen begroting 2017

‘Nederland Zoekt is
voor mij een plek
waar ik met vallen
en opstaan mag leren Jezus te volgen.’

De doelstelling van Nederland Zoekt werd ook opnieuw geformuleerd. De nieuwe formulering is:
De stichting heeft ten doel:
a. k
 erken en christenen te ondersteunen om gemeenschappen vorm te geven vanuit de nood en
de zoektocht van mensen;
b. initiatieven te nemen of ondersteunen die mensen helpen om actief een plek in te nemen in een
gemeenschap en in de samenleving;

CHRISTINE

De Raad van Toezicht bestond per 31 december
2016 uit: Arnold van Heusden en Albert Kolthof.
Per 30 augustus 2016 trad Laurens Spoelstra af als
bestuurslid.

Het bestuur van Nederland Zoekt heeft de jaarrekening voor 2016 vastgesteld en de Raad van Toezicht
heeft deze goedgekeurd.
Voor 2016 was een tekort begroot van 15.000 euro.
Gelukkig konden we door het beperken van uitgaven en verkrijgen van extra fondsen afsluiten op een
klein negatief resultaat van 507 euro. Het jaar 2015

werd afgesloten met een klein positief resultaat van
196 euro.
In vergelijking met 2015 waren er minder inkomsten uit de leergemeenschappen. Ook nam het
bedrag dat van donateurs werd ontvangen licht af.
De bijdrage van partners steeg daarentegen wel.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
2016

2015

Netto omzet

191.238

183.738

Kostprijs van de omzet

46.093

Bruto-omzet

28.929
145.145

154.809

resultaat

Kosten
Lonen en salarissen

16.168

41.228

Sociale lasten

8.790

7.450

Overige personeels

76.175

72.218

kosten
Overige bedrijfskosten

44.484

33.768
145.617

154.664

Bedrijfsresultaat

-472

145

Rentebaten en soortgelij-

-34

51

-507

196

ke baten en lasten
Resultaat
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Beginnen met luisteren

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbepaling)
31-12-2016

Twee jaar geleden begonnen we voorzichtig bij elkaar te
komen. Er was een gezamenlijke droom: hoe kan er een
nieuwe community rondom Jezus ontstaan? Wat is daarvoor nodig? Wat kunnen we doen? (Iets dóen, dat wilden
we graag!) Geïnspireerd door de input van de tweejarige
leergemeenschap begonnen we met luisteren.

31-12-2015

ACTIVA
MATERIËLE
VASTE ACTIVA
Inventaris Open Hof

508
508

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

46.452
7.762

43.911
5.062
54.214
54.722

TOTALE ACTIVA

48.973
48.973

PASSIVA
EIGEN
VERMOGEN
Bestemmingsreserve
Algemene reserves

25.850
-258

16.000
249

Kortlopende schulden

25.592

16.249

29.130

32.724

Luisteren naar God. Luisteren naar elkaar. Luisteren
naar ‘de wijk / doelgroep’. Wat wil God, wat vindt Hij echt
belangrijk? Hoe leefde Jezus, wat deed Hij ons voor? Waar
zouden bewoners blij van worden, wat hebben ze nodig?
En dat alles in het vertrouwen dat onze droom voortkomt
uit Gods hart.
En dat hebben we ervaren! Intussen hebben we sinds dit
seizoen het idee dat het echt de bedoeling is dat we een
aantal activiteiten organiseren. In het besef dat het nooit
om die activiteiten gaat. Wat we ook ‘doen’, het gaat om de
kans om een wederkerige relatie aan te gaan met nieuwe
mensen van wie we geloven dat God een plan met ze heeft.
Altijd weer draait het om de relatie die je hebt of kunt
laten groeien met die ander. En door dat alles heen, zullen
we kansen om het over God te hebben zeker benutten.
Maar ook als we het niet over Hem hebben, laten we Zijn
liefde zien. En wie dichterbij deze familie wil komen, is van
harte welkom. Samen zullen we tekenen van het Koninkrijk zien ontstaan!
Hanneke Schaap, www.deboog.nu
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