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In de tweewekelijkse bijeenkomsten van EDC in CBS Vrijenburg gebeuren mooie en 

bijzondere dingen. Eén van de mooiste ervaringen dit najaar was de doop van Gezina 

Mulderij door onderdompeling in de Waal, in een dienst uitgaande van de GKV BPA op 

zondag 20 september. Naast de EDC bijeenkomsten  is er parallel vanaf half oktober een 

EDC ALPHA van start gegaan in de Zorgnijverij. Een hele intensieve periode voor het team 

brak aan. Maar wat een zegen rustte er op deze Alpha avonden. Voor de deelnemers en 

voor het team. Alle deelnemers van de Alpha van najaar 2015 maken de overstap naar EDC 

toe in 2016. En tot slot is de EDC gevraagd om te zien naar een andere ruimte, omdat in 

het lokaal in de CBS Vrijenburg een wijkteam was geïnstalleerd, waardoor er voor de EDC 

geen plaats meer was. Vanaf januari 2016 komt de EDC bij elkaar in de Zorgnijverij, 

Arnhemseweg 29.  God gaat voor ons uit en Hij heeft deuren geopend. Het doel van de 

EDC community is om mensen aan elkaar en aan God te verbinden. 

 

Doop 
Ja, één van de mooiste ervaringen dit najaar was de doop van Gezina Mulderij. Zij heeft  in het najaar 

van 2014 deelgenomen aan de EDC Alpha cursus. Haar 2
e
, want het jaar daarvoor heeft zij de 

ochtend Alpha voor vrouwen meegemaakt bij Riet van Veelen. Daar werd zij steeds meer gegrepen 

door het evangelie van Jezus Christus. In januari 2015 heeft zij de overstap naar de EDC community 

gemaakt en in mei geeft zij aan gedoopt te willen worden. Ze wil een volgeling van Jezus zijn. 

Via de doopvoorbereiding van LEEF! is ze voorbereid op haar doop en na een aantal gesprekken met 

ds. D.J. van Diggele van de GKV en de kerkenraad is de datum van 20 september vastgesteld. 

Haar getuigenis – opgenomen in het liturgieboekje van 20 september 2015 – geeft ze als volgt weer: 

‘In mijn leven heb ik heel wat meegemaakt, en de hardheid van het bestaan is niet aan mij voorbij 

gegaan. Maar ik heb er voor gekozen om positief in het leven te staan, voor mijzelf en voor mijn 

omgeving. Al een aantal jaren leefde ik voor mijn gevoel met God, maar de Bijbel kende ik niet. Toen 

ik Jacomien leerde kennen heeft zij mij geholpen om mezelf te verdiepen in de Bijbel. Zij heeft mij 

o.a. meegenomen naar een Alpha-cursus. Dat heeft me een geweldige boost gegeven om te LEVEN 

zoals God dat van mij verwacht. Ik vind het mooi om samen met anderen op te trekken. En ik wil ook 

graag mijn LEVEN inzetten om iets voor anderen te betekenen door te zijn wie ik ben. Ik wil uitstralen 

wat God voor mij betekent. Door te leven zoals Jezus leefde: liefdevol! LEVEN zoals het LEVEN 

bedoeld is. Omdat ik Jezus wil volgen laat ik mij dopen. Dopen door onderdompeling omdat juist  

door onderdompeling de afwassing van de zonden weergeeft en opstaan in een nieuw leven.’   

 



 

 

Dit is waar we bij de EDC community zo naar uitgekeken hebben. Het is onze focus en diep 

verlangen dat mensen die Jezus niet kennen en de  huidige cultuur inademen zelf volgelingen van 

Jezus worden, uitstappen in leiderschap en de fakkel weer verder brengen. Het is dan onze taak als 

christenen om juist hen te begeleiden en toe te rusten. En wat een voorrecht om dat te mogen doen. 

Ook aan de GKV in Barendrecht weet zij zich verbonden met veel mensen. Zij heeft er onverwacht en 

ongekend een grote familie gevonden, een sterke band door het geloof. En wat een feest is er in de 

hemel!!                                                                                                                    

 

EDC ALPHA 

Op dinsdagavond 13 oktober 2015 is de tweede Alpha cursus van start gegaan in de Zorgnijverij.  

Vooraf is er intensief geflyerd, zijn veel mensen benaderd,  gebeden. Er zijn twee voorbereidings-

avonden geweest om een hecht Alpha team te worden. De teamleden zijn: Wout Barendregt, Gezina 

Mulderij, Jasper Noordijk en Wendelmoet Visser. Een start van samen bidden en wederzijds 

vertrouwen opbouwen.  Tot de laatste week waren er twee aanmeldingen, maar op de startvond 

waren er zes, en een week later zeven deelnemers. Een intensief en prachtig proces ontwikkelt zich 

daarna. Er staat een grote gebedsgroep vanuit de GKV om de Alpha groep heen. De bidders leven 

intensief mee door het wekelijkse verslag. Er wordt gekookt en de maaltijden worden elke week  

naar de Zorgnijverij gebracht. Wat een waardering van het team en de deelnemers. Zo’n warm bad! 

Na drie maanden moeten zij toeleven naar afscheid nemen van deze wekelijkse ontmoetingen. 

Hoe moeilijk is dat? Een van de teamleden zei het zo: ’Als dit kerk is, mag ik er hier dan bij horen?’   

In het Alpha-weekend, wat altijd intensief en cruciaal is voor het geloof, gaat de groep een uurtje 

roeien. 

                     
Afscheid nemen hoort bij het leven. Maar de deelnemers mogen – als zij dat willen – aansluiten bij de 

EDC Missional Community. In december 2015 wordt een ontmoeting georganiseerd in het 

pannenkoekenhuis aan de Oude Maas. Elkaar wat beter leren kennen bij het Alpha concept van 

samen eten. Wat was het gezellig en ontspannen. 

In januari zullen vijf van de zeven deelnemers overstappen naar de EDC. 

 

De EDC  verhuist 

De CBS Vrijenburg in Vrijenburglaan 61 heeft de EDC twee jaar onderdak verleend, maar medio 2015 

is er ook een wijkteam van de gemeente gevestigd. En zo is de EDC gevraagd om te zien naar een 

andere locatie. En die hebben we gevonden in de Zorgnijverij, Arnhemseweg 29.  

Elke 2
e
 en 4e maandagavond van de maand komen we hier vanaf 19:00 uur bij elkaar.  

Om 18:15 uur beginnen de voorbereidingen met  de tafels dekken voor zo’n 24 – 26  personen.  

Vanaf 18:30 uur komt het team bij elkaar om de bijzonderheden voor de avond te bespreken en met 

elkaar te bidden en een zegen te vragen.  



 

 

Tegen 19:00 uur druppelen de deelnemers binnen en begint de avond naar Alpha concept met een 

maaltijd. Met een rooster koken er steeds vier deelnemers en zijn er vier andere deelnemers om 

alles af te ruimen en de afwas te doen. 

Het plezier van samen eten, van de voorbereiding, van het elkaar ontmoeten in ontspannen sfeer, 

van samen voor hetzelfde doel gaan geeft meer en meer vriendschappen. Wat wordt er veel 

gedeeld!                         

    
 

Om 20:00 uur wordt een onderwerp ingeleid door één van de teamleden of door een gastspreker, 

vaak ondersteund met een filmpje, of met een lied. Het onderwerp is er steeds op gericht om God 

beter te leren kennen. Om God als Vader te leren kennen. Om door Jezus te leren wat genade is.  

Daarna is er pauze met koffie of thee en wat lekkers. 

De groep is te groot om het onderwerp te bespreken, dus worden er twee groepen gemaakt met 

ieder een eigen ruimte. Daar wordt doorgepraat, vragen gesteld, van elkaar geleerd en zo leren de 

deelnemers elkaar en God steeds beter kennen. Voor de afsluiting komt de groep weer bij elkaar en 

wordt de invulling van de bespreking uitgewisseld.  Ter afsluiting wordt met elkaar de Here God 

gedankt voor deze avond en vertrouwen we Hem ons leven toe. 

 

De afgelopen twee maanden, januari en februari was er het gewenningsproces, vooral bij de net 

aangesloten Alpha deelnemers. De groep is ineens wel erg groot. En dan gaat dan ten koste van alle 

persoonlijke vragen en aandacht. Maar mensen worden aangeraakt en delen dat met elkaar.  

Er is sprake van een zeer open sfeer en ook een steeds groter vertrouwen op God.  

Als team zien we die groei bij elkaar in het presenteren van het onderwerp van die avond.  

We zien die groei ook bij de individuele deelnemers.  

We bidden de Here God of Hij ieder lid in Zijn ontferming wil opnemen en dragen in Zijn koninkrijk. 

Aan Hem alle eer en glorie.                            

 

Inzoomen 

Namens het EDC/LEEF! team:  Alexander Visser, Jasper 

Noordijk, Wendelmoet Visser, Ria van den Berg, Jacomien 

Glasbergen.    

Reacties? Vragen?  Laat het ons weten. Telefoon: 06-

24285538. E-mail.: J.glasbergen@everydaychurch.nu                 

www.facebook.com/Every-Day-Church  

www.everydaychurch.nu  

 

 

Bij het plaatje: de kerk als levende gemeenschap. 

 

       

  

 


