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Urban Expression jaaroverzicht 2016

‘Paulus schreef dat hij niet alleen het evangelie wilde delen, maar zijn eigen leven. De mensen van Urban Expression

brengen dit in praktijk. Met dit boekje kun je zien hoe boeiend, uitdagend, weerbarstig, pijnlijk en fantastisch het is om van

Jezus te getuigen in achterstandswijken. Concreter dan dit kan een boek haast niet worden. Lees het!’

(Stefan Paas, hoogleraar missiologie Vrije Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit Kampen over de Survivalgids

pionieren van Urban Expression)

Missie en focus

Urban Expression is een netwerk voor creatieve gemeentestichting in aandachtswijken en oude volkswijken van de stad. In

deze wijken is de kerk niet of bijna niet meer aanwezig. In veel van deze wijken werkt de gevestigde vorm van kerk-zijn vaak

niet meer. Er zijn nu 11 teams: in Amersfoort (2 teams), Amsterdam (3 teams), Arnhem (2 teams), Den Haag (2 teams),

Enschede, Rotterdam en Zaanstad.

Bestuur:             

Jan Martin Berghuis 

Wilma Bode 

Frans van Dommele 

Margrietha Reinders

Coördinator:      

Oeds Blok (0,22 FTE)
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In 2016...
Hebben wij de voorlopige oogst van onze ervaringen kunnen delen in 3 boeken: de Survivalgids pionieren, Heilig
vuur. Een pioniersreis voor beginners in samenwerking met de Protestantse Kerk en Avontuur van geloof in
samenwerking met de Unie van Baptistengemeenten!

Groeiden we met nieuwe teamleiders in Amsterdam Betondorp, Amsterdam Transvaal en Den Haag Moerwijk.

Hadden onze 11 teams in totaal een netwerk van relaties met zo’n 500 mensen.

Droegen Matthijs en Lindsey Vlaardingerbroek de leiding van wijkgemeente In de Praktijk in Spoorwijk Den Haag over

aan een leiderschapsteam dat in de loop van de jaren is gevormd.

Matthijs en Lindsey Vlaardingerbroek dragen het stokje over aan nieuwe leiders

van In de Praktijk, Spoorwijk Den Haag
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Versterkten we het contact tussen teams in regio’s met ‘meeleefmaaltijden’.

Beleefden we het 8ste Urban Expression weekend met als thema ‘De geloofsreis van de pionier’. De overdenking van

Margrietha Reinders over ‘De geloofsreis van Elia’ is te beluisteren op onze website.

Nam Lindsey Vlaardingerbroek afscheid als adviseur van het bestuur en trad Wilma Bode aan als bestuurslid.

Heeft coördinator Oeds Blok 4 teamleiders gecoacht, 4 teams met elkaar verbonden rondom start en visie en de

training The Undefended Leader gegeven voor 6 teamleiders. Hij besteedde tijd aan de uitgave van de Survivalgids

pionieren. Het Nederlands Dagblad en EO Visie besteedden aandacht aan de Survivalgids met een essay en een

interview.

Werkten we samen binnen Kerklab, alliantie voor kerkplanting met diverse kerken en organisaties.

Werd Ans, met wie het team Kruiskamp al langere tijd optrekt, gedoopt in de Baptistengemeente Amersfoort. Zoals ze

eerder zei: ‘Er is nu ruimte in mijn hoofd om aan God te denken.’

Ans met Matthijs en Sarah Stemmer, Kruiskamp Amersfoort

Kleine verhalen
We zijn dankbaar voor hoe God door ons werkt, vaak tussen mensen die aan de rand van de samenleving staan. We houden

ons er aan vast dat kleine verhalen er toe doen voor God.

Kor en Evelien van As (Poelenburg, Zaanstad)

Poelenburg is in 2016 in het landelijke nieuws op de kaart gezet met ‘treitervlogger’ (akelig woord) Ismail Ilgun. Kor en

Evelien van Puur Poelenburg schrijven: ‘Gespierde taal, provocaties en een grote hoeveelheid blauw op straat. We krijgen

regelmatig de vraag of ‘we er wat van merken’. Ja, zeker wel. Tegelijkertijd moedigt het ons aan om met meer

vastberadenheid door te gaan. Om elkaars vertrouwen te winnen. Niet door eigen kracht of macht, maar door zijn Geest.

Hier willen we ons graag voor inzetten. Daarom wonen wij in deze wijk in navolging van Jezus die onder ons woonde.

Daarom willen we graag in woord en daad vredestichters zijn.’
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Meer kleine verhalen

Margrietha Reinders (Heilig vuur, Oud West Amsterdam)

Nynke Dijkstra (Missionair Werk en Kerkgroei Protestantse Kerk in Nederland), schrijft over

het boek Heilig vuur van Margrietha: ‘Een prachtig, meeslepend boek van een dappere

vrouw.’ Margrietha is inmiddels gestart met Betondorp Bloeit. In Betondorp is geen kerk

aanwezig. 

Middag met teams in Betondorp Amsterdam, Café De Avonden

Leendert van den Dool (Pathmos Enschede, een volkswijk zonder kerk)

‘Ons leven is heel anders geworden. Veel leuker.’ Dat zei een tienermeisje op een

zondagochtend op weg naar de brunch tegen haar moeder. Voor zo’n twintig tot vijfentwintig

mensen is de zondagse brunch iets geworden om elke week naar uit te kijken.’ ‘Hiernaast’
bestaat inmiddels 6 jaar.

Werken met kunst in Hiernaast, Pathmos Enschede

Dirk Jan Riphagen (De Geitenkamp, Arnhem, ook een volkswijk zonder kerk)

‘Dirk Jan werd gevraagd als begeleider mee te gaan op een gezinsvakantie voor wijkbewoners. Er gingen zo’n 50 mensen

mee, ouders en kinderen. In deze kleine week was er uitgebreid ruimte om mensen beter te

leren kennen. Tijdens een van de avonden, zittend bij het vuur, ontstond er ruimte om met

enkelen persoonlijk te spreken. DJ stond al bekend als ‘de dominee’ en juist door dat labeltje

raakten we in gesprek over geloof. Voor een paar mensen bleek geloof veel belangrijker dan

ik eerder had gedacht. Kerkelijk waren ze absoluut niet, maar de hoop die ze door geloof

hadden was wel heel belangrijk voor hen. Wat een bemoediging!’

Brunch en viering in de Geitenkamp
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Versterken achterban

2016 was het vierde jaar met Oeds Blok in dienst als coördinator (vaste aanstelling voor 8 uur
per week)

We hielden in november een Urban Expression dinner XS om mensen persoonlijk kennis te
laten maken met ons werk. Dit resulteerde in een mooie ontmoeting en leverde enkele nieuwe

donateurs op.

Er is een trouwe achterban van ongeveer 40 particuliere donateurs. Daarnaast ontvingen we
van een aantal kerken een bijdrage voor ons werk. We zijn blij met de kring van mensen die

ons in gebed en met giften ondersteunt. Bedankt voor uw betrokkenheid!

Ditta Westerbeke in Moerwijk-Noord, Den Haag

2017 jaar van gebed

Aandachtspunt blijft zes kleine teams van slechts een of twee personen: de teams in Amsterdam Betondorp, Amsterdam

Slotervaart, Amsterdam Transvaal, Den Haag Moerwijk, Rotterdam Oude Noorden, Zaanstad Poelenburg. Het blijkt lastig in

de aandachtswijken teamleden te vinden die zich willen verbinden. Wat praktisch meespeelt is dat de huizenprijzen in

Amsterdam enorm zijn gestegen.
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Willen jullie meebidden dat God mensen roept met hart en gaven om hun leven en

het goede nieuws van Jezus te delen in de aandachtswijken van Nederland?

Oeds Blok en Dirk Jan Riphagen in de Geitenkamp

Graag ook jullie gebed voor initiatieven om in de wijken een netwerk van christenen op te bouwen, om bij gebrek aan een team toch

praktisch samen te kunnen werken. 

‘Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput

en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 

Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen 

te halen.’  (Matteüs 9,36-38)

Spelletjesavond in Soesterkwartier Amersfoort

Meer info

Website: www.urbanexpression.nl 

Facebook: www.facebook.com/urbanexpressionNL 

Twitter: twitter.com/urbanxpressionl

NL65 RABO 0142926639 

(ANBI Stichting, giften aftrekbaar van de belasting)

Urban Expression avontuur van geloof

Dit jaaroverzicht is mede mogelijk gemaakt door DP Service & Advies
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