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Even terug in de tijd 

De foto van de zaaiende vrouw is een fragment van een reliëf op ons 
huis in Indonesië. Van 1981 tot 1989 hebben we daar gewerkt, 
uitgezonden door de Hervormde en Gereformeerde Zending, in dienst 
van een kleine kerk op het eiland Sulawesi. Toen we daar ons huis 
bouwden, ontmoetten we een moslim-kunstenaar die op de voorgevel 
van ons huis een voorstelling maakte van de gelijkenis van de zaaier. 
Het eerste wat opvalt dat de zaaier geen man is, maar een vrouw. 
Want het werk op het land in die streek is vrouwenwerk. Het tweede 
wat opvalt is dat er nauwelijks een stukje akker te zien is. Het is 
allemaal oerwoud en onkruid wat je ziet. Dat is ook waarop we ons 
makkelijk blindstaren als Jezus deze gelijkenis vertelt:  wat er allemaal 
mislukt. Het grootste deel van het zaad komt ergens terecht waar het 
geen vrucht draagt. Toch is de gelijkenis niet een pessimistisch verhaal 
over mislukken en falen. Integendeel, de nadruk ligt op de rijke oogst 
die het zaad oplevert, dat in goede aarde valt. Daarom gaat deze 
gelijkenis in alle jaren van mijn domineeswerk als bemoediging met mij 
mee. En het is goed om dan niet te vergeten wat het laatste woord is in 
de uitleg die Jezus geeft: volharding (Lucas 8:15). Want dat heb je wel 
nodig: geduld en standvastigheid.  

Inspiratiedag in het Klokhuis 
De afbeelding van de zaaier kwam weer boven toen 
ons gevraagd werd om naar de teamdag iets mee te 
nemen dat wat zegt over onze inspiratie. Ik besloot 
om deze foto mee te nemen. Op 26 september 
hielden we namelijk een “inspiratiedag” voor alle 
mensen die op de een of andere manier actief zijn in 
de Schone Poort. De dag werd gehouden in het 
Klokhuis, een prachtige locatie in het hart van ons 
“werkgebied”. Symbolisch om in het huis van de 
dromen van kinderen als volwassenen te dromen 
van de kerk van de toekomst.  We zaten met 12 
mensen in de kring  (Was dat nu ook weer 
symbolisch?). De leiding van de dag was in handen 
van Wim Hendriks, die naast zijn werk als 
gemeenteadviseur ook tot taak heeft om ons 
pioniersteam te coachen. Het werd een 
inspirerende en motiverende dag. We gaan dit dus 
zeker nog eens doen. 

 



Werken in het labyrint ……. 
Bezinnen en dromen is goed, maar het gewone werk moet wel doorgaan. Een van de 
dingen die voortdurend aandacht vraagt is het labyrint. Het is al bijna vier jaar geleden 
dat we  begonnen met de aanleg ervan. Het groeit langzamerhand uit tot een mooi 
plekje. Graag zouden we er wat vaker een labyrintwandeling willen houden, maar het is 
lastig om dat in te plannen. Er zijn nog zoveel andere dingen te doen. Een tijdje terug 
hebben we een bord geplaats met uitleg over de betekenis van het labyrint en we zien 
dat dat zijn werk doet. Er gaat nog steeds heel veel tijd in het onderhoud zitten, maar 
gelukkig is er elke zaterdagmorgen een klein groepje vrijwilligers dat ijverig wiedt en de 
planten verzorgt. Ook hier geldt: er is geduld en volharding nodig. 

Dat geldt voor alle werk in de Schone Poort. Ik besef dat dat in deze tijd 
niet altijd even eenvoudig ligt. Ook als het om kerkenwerk gaat, is het 
gewoon geworden dat mensen zeggen “Ik wil wel op projectbasis iets 
doen, maar ik ga me niet binden”.  De Schone Poort is gestart als een 
project. Er is voor een periode van drie jaar financiële steun toegezegd 
door Missionair Werk en Kerkgroei en door het College van 
Kerkrentmeesters. Maar ik besef hoe langer hoe meer dat het gaat om iets 
van de lange adem, om volharding en trouw.  
 
….en in het Cascadepark. 
Door het labyrint zijn we ook betrokken bij andere “groene” initiatieven in 
Poort. Inmiddels is het een traditie geworden om in de herfst met een 
groep vrijwilligers bollen te planten in het Cascadepark.  Dit jaar al weer 
voor de vierde keer. Ook van verschillende basisscholen kwamen kinderen 
(en leerkrachten) om mee te doen. De Kerk-op-Wielen stond in het park 
om de werkers van koffie, thee of warme chocolademelk te voorzien. Het 
aardige was dat op deze dag de nieuwe burgemeester van Almere, Franc 
Weerwind, een kennismakingsbezoek bracht in Almere Poort. Natuurlijk 
kwam hij ook bij het bollenplanten kijken en konden we hem bij de Kerk 
op Wielen een kopje koffie aanbieden.  

 

 
 



      
 

      
Diner bij de Kerststal 
Kerstfeest is nog ver weg, toch zijn de voorbereidingen al begonnen. De Levende Kerststal is al wel een traditie 
geworden in Almere poort. De Winkeliersverenigingen in de Europalaan en de Homerusmarkt vroegen of ze weer op 
onze Kerststal konden rekenen. Op 12 december zullen we present zijn op de Kerstmarkt in de Homerusmarkt en op 
19 december op de Kerstmarkt op  de Europalaan. We zijn dus maar begonnen om de attributen van zolder te halen. 
De tweedehands etalagepoppen die we vorig jaar gekocht hebben, konden wel een likje verf gebruiken. Voorgaande 
jaren nodigden we de scholen uit om een bezoek bij de Kerststal te brengen. Dit jaar gaan we het anders doen.  
Samen met gemeente “de Wegwijzer” en “de Veilige Haven” gaan we op 20 december een groot kerstdiner 
organiseren. De  bewoners van verschillende woonvormen in Almere Poort, de cliënten van het Voedselloket, maar 
ook buurtbewoners worden uitgenodigd. We rekenen op 200 gasten. We hebben dus heel wat vrijwilligers nodig, niet 
alleen voor de catering, maar ook voor de zang en muziek. En natuurlijk de spelers die tussen de gangen van het diner 
het verhaal van de geboorte van Christus uitspelen. Het wordt een heel bijzondere en feestelijke kerstfeestviering, die 
je niet wil missen. Aarzel dus niet en meld je aan als vrijwilliger.   

Met goede moed… 
We begonnen onze teamdag met een bijbelstudie over het slot van het Mattheusevangelie (Matteus 28:16-20). Ik 
vond het heel bijzonder hoe in zo’n overbekend bijbelgedeelte toch weer nieuwe dingen werden ontdekt. Een paar 
dingen die er voor mij uitsprongen: Jezus accepteert dat een deel van zijn leerlingen twijfelt. Dat weerhoudt Hem niet 
om ze erop uit te sturen. Met je vragen en je twijfel wordt je als leerling van Jezus in geschakeld, opgenomen in een 
beweging dit niet alleen tot de einden der aarde gaat, maar ook tot aan het einde van de tijd. Dat vraagt dus 
vertrouwen en geduld. Heel veel geduld. Gelukkig staan we er niet alleen voor: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.” Dat geeft goede moed om verder te gaan. 
Met een hartelijke groet, namens het team, 
Pieter ter Veen 
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