
 
Urban Expression: investeer mee als ondernemer! 
 
Urban Expression is een netwerk voor creatieve gemeentestichting in aandachtswijken van 
de stad. Op dit moment zijn er teams in Den Haag, Rotterdam (2 teams), Arnhem en 
Amersfoort (2 teams), Zaanstad en Enschede. 
 
Focus  
Wij willen een katalysator zijn voor nieuwe initiatieven in de aandachtswijken van Nederland. 
In deze wijken is de kerk niet of bijna niet meer aanwezig. In veel van deze wijken werkt de 
gevestigde vorm van kerk-zijn niet meer. Bij uitstek in deze wijken spelen maatschappelijke 
thema’s als sociale cohesie en zorg voor kwetsbare mensen. Wij geloven dat deze wijken in 
Nederland een van de meest diverse, uitdagende en spannende omgevingen zijn voor 
zending in deze tijd.  
 
Droom 
Het is onze droom om in de komende jaren in alle 40 Vogelaarwijken of 'prachtwijken’ kleine 
nieuwe christelijke gemeenschappen te zien ontstaan, die positief aanwezig en betrokken 
willen zijn in de wijk. En… u kunt hierin als ondernemer mee investeren! 
 
Welke nieuwe impuls hopen wij de komende jaren te geven? 

Het vormen van nieuwe pionierende teams in de aandachtswijken 

 met mensen die hier hart en gaven voor hebben, maar zelf niet weten hoe ze zouden 
moeten beginnen  

 door samenwerking met kerken en theologische opleidingen 

 door coaching voor mensen met interesse en coaching voor teams 

 
Investeer mee... 
Wij willen met vele anderen samen werken aan onze droom. Om deze droom gestalte te 
geven zijn ook financiële middelen nodig. Daarom zoeken wij particulieren, ondernemers en 
plaatselijke gemeenten die mee willen investeren. Met dit netwerk maken wij het werk van 
Oeds Blok voor Urban Expression mogelijk (16 uur per week) om in de aandachtswijken 
nieuwe teams helpen starten en begeleiden. 
 
Oeds: ‘Iemand vroeg mij op een gegeven moment: wat zou je nou echt willen doen? Toen besefte ik: de 
missie van Urban Expression is wat echt mijn hart heeft. Op vrijwillige basis ben ik met een team een 
pionierende buurtkerk gestart in het Soesterkwartier, de wijk waar ik sinds 1995 met m’n gezin woon. 
Daarnaast ben ik aan de slag gegaan voor Urban Expression. Urban Expression zie ik als een 
gezamenlijke onderneming, waarbij geloof en doorzettingsvermogen nodig is. Urban Expression maakt 
voor mij het volgen van Jezus concreet, met eenvoud en echtheid. Jezus zocht ook de ongedachte 
plekken op...   

 
Investeer mee als ondernemer, dat kan 

 door mee te bidden dat wij een onderdeel mogen zijn van Gods werk in deze tijd   

 door te investeren in de missie van Urban Expression met een jaarlijkse bijdrage van 
één of meerdere ‘aandelen’ van  € 500,-; download het reactieformulier (homepage 
onder tab ‘ondersteun ons’) en stuur dit op, wij nemen dan contact op. 

 
Wij houden u op de hoogte met onze nieuwsbrief. Met de betrokken ondernemers 
organiseren wij elk jaar twee lunchbijeenkomsten. Wij vinden het waardevol dat ondernemers 
vanuit hun ervaring meedenken over de visie en strategie van Urban Expression en dat wij 
elkaar kunnen inspireren. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_40_wijken_van_Vogelaar


Quotes over het werk van Urban Expression 
 
 
‘De missionaire uitdaging van de 21

ste
 eeuw vraagt om een holistische visie op zending. 

Urban Expression werkt aan zo’n visie, door middel van kleine groepen die kerken stichten in 
achterstandswijken van grote steden. Het verbeteren van probleembuurten in prachtwijken 
vereist een totaalvisie op mensen en hun gemeenschappen. Het bijbelse begrip ‘vrede’ komt 
daar misschien nog het dichtst bij. Het is klassiek evangelisch om te zeggen dat een mens 
‘vrede met God’ en ‘vrede met zijn ziel’ nodig heeft. Maar het is niet genoeg: ‘vrede’ betreft 
ook vrede van mensen onderling en uiteindelijk de ‘vrede van de stad’ (Jeremia 29,7). Ik hoop 
dat het werk van Urban Expression ons een weg wijst in de richting van die vrede.’ 
Stefan Paas (bijzonder hoogleraar kerkplanting en –vernieuwing aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en universitair docent missiologie in Kampen; in: Stuart Murray & Juliet Kilpin; 
Creatieve gemeentestichting in aandachtswijken van de stad. Het verhaal van Urban  
Expression. Den Haag 2008 p. 3-4 Woord vooraf) 
 
‘Het mooie van het werk van Urban Expression vind ik dat zij mensen weet te bereiken die 
anders nooit in de kerk zouden komen. Omdat haar teams in de aandachtswijken gaan 
wonen en deel worden van de samenleving, ontstaan er in deze wijken nieuwe christelijke 
gemeenschappen die tot zegen zijn voor velen.’ 
(Matthijs Vlaardingerbroek, In de praktijk, Den Haag) 
 
‘Urban Expression helpt ons met onze missie in Rotterdam door te ondersteunen en te 
inspireren met een belangrijke waarde: vriendschap. Door die vriendschapsrelatie met andere 
teams ervaren we dat we niet alleen zijn, doen we nieuwe ideeën op en worden we 
bemoedigd. Die verbondenheid is voor alle teams hard nodig, want het wonen en werken in 
achterstandswijken is niet vanzelfsprekend en vereist een lange adem. Urban Expression 
helpt ons om af en toe 'op adem te komen'!’ 

(Daniël de Wolf, Thugz Church/Church4all, Rotterdam) 
 
‘Als het evangelie ‘goed nieuws voor de armen’ is, het uitnodigen van de mensen in Gods 
koninkrijk van gerechtigheid en vrede, dan moeten de mensen dit ervaren in de 
aandachtswijken van de stad. Naast de gezelligheid, moed, hoop, creativiteit, veerkracht en 
humor in de buurten van aandachtswijken, zijn dit plaatsen waar verwaarlozing, onrecht, 
armoede, ziekte, gebrokenheid, vervreemding, conflict en angst meer en meer aanwezig zijn. 
Wij geloven dat dit gemeenschappen zijn waar je Jezus zou vinden en dat zijn goede nieuws 
hier weerklank vindt.’ 
(Stuart Murray, oprichter van Urban Expression in Engeland; in: Stuart Murray & Juliet Kilpin; 
Creatieve gemeentestichting in aandachtswijken van de stad. Het verhaal van Urban  
Expression. Den Haag 2008 p. 16) 
 
 
 
www.urbanexpression.nl (meer over onze waarden, teams, nieuws etc.) 
@urbanXpressioNL 
www.facebook.com/Urban Expression NL 
 
 

 
 
Stichting Urban Expression is een Algemeen Nut Beogende Instelling, uw giften zijn aftrekbaar van de 
belasting. Ons rekeningnummer is 1429.26.639 t.n.v. Urban Expression te Amersfoort. 


