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Het afgelopen seizoen 2015 is er binnen de EDC veel gebeurd. Daar willen we de achterban 
graag in laten delen. Tweemaal per maand zijn er het afgelopen half jaar bijeenkomsten 
geweest in Vrijenburglaan 61. De hele Alpha-cursus groep van najaar 2014 met 12 
deelnemers en twee leiders maken de overstap naar EDC toe. Wat gaat ons dat allen 
brengen in het bestaan van EDC/LEEF! in Barendrecht?  Het doel van de EDC community is 
om mensen aan elkaar en aan God te verbinden. 
 
Een avond EDC 
De CBS Vrijenburg in Vrijenburglaan 61 heeft een schoollokaal die wij wat aangekleed hebben, 
omgebouwd tot grote huiskamer. Dit is de ruimte waar de EDC bij elkaar komt. Elke 2e en 4 
maandagavond van de maand. Om 18:00 uur beginnen de voorbereidingen met  de tafels dekken 
voor zo’n 20 personen. Met waxinelichtjes op de tafels voor een warme uitstraling. 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 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, 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 zes maanden 
In de afgelopen periode is de EDC Community 11 keer bij elkaar geweest met een opkomst van 18 tot 
24 personen. Wat een plezier is er rondom de maaltijden. De verrassing van het rooster wie er 
gekookt hebben, of het gelukt is en wat we zullen eten. Ooit gehoord van zalm soep? En het smaakte 
meer dan voortreffelijk. Er werd gesmuld van pannenkoeken, stamppotten tot nasi goreng en altijd 
met frisse salades erbij. En het toetje niet te vergeten. Samen eten is zeer sfeer verhogend en er zijn 
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al heel wat echte vriendschappen gesmeed. Mensen ontmoeten elkaar buiten de normale avonden 
om; zoeken elkaar op of gaan samen naar de B.LOFT avond in Hardinxveld-Giessendam. 
Eenmaal per maand gaan een aantal mensen naar de community LEEF! in Rotterdam, waaraan ook 
de EDC community verbonden is. De onderwerpen die zijn ingeleid en besproken op de EDC avonden 
door de teamleden zijn toegespitst op het leren kennen van God. Hoe de Here Jezus ons de Vader 
toont in Zijn wezen. Elke 2 maanden is er een gastspreker en we hebben dit seizoen drie gastsprekers 
in ons midden gehad: Arie de Rover, Aad van Noppen en Theo Visser. 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. En ja, één deelnemer heeft aangegeven gedoopt te 
willen worden. Met haar zijn we een traject ingegaan van doopvoorbereiding met zes 
voorbereidende lessen. Maar daarover straks meer. Er komt een afsluitingsavond van dit seizoen en 
die  gaat plaatsvinden op 6 juli a.s. met een BBQ in de Zorgnijverij, Arnhemseweg 27.  
Belangstellenden, vrienden en familie zijn van harte welkom op deze avond. 

          
Inzoomen 
Ja, één deelnemer geeft in mei aan graag gedoopt te willen worden. Ze wil een volgeling van Jezus 
zijn en dit markeren met de doop. Zij vertelt in een gesprek met één van ons team en Theo Visser 
haar persoonlijke verhaal. En zij vindt het goed haar verhaal ook met anderen te delen.  
Zij is geboren op Zuid. Als derde kind op komst wilde haar moeder –die op dat moment in een echt- 
scheiding zat- haar aborteren, met een breinaald…   Op haar 14e werd ze het huis uit gezet. Ze was 
nog maar 17 toen ze voor het eerst zwanger werd. Inmiddels heeft ze twee huwelijken met misbruik 
achter de rug. Tien jaar geleden gaf haar moeder voor haar begrafenis het lied op: Nobody knows 
the trouble I have seen. De boodschap kwam bij haar binnen: niemand ziet jouw ellende dan God 
alleen. Dit triggerde iets in haar waardoor ze op zoek ging naar God. “Die was a heel lang in mijn 
leven bezig.” 
Ondertussen ontmoette ze steeds vaker christenen. En één van hen nodigde haar uit voor een Alpha-
cursus. Die heeft ze twee keer gedaan en daardoor is ze zo geraakt dat ze tot Jezus is gekomen. 
Inmiddels is de overstap naar de EDC community gemaakt, die samenwerkt met LEEF!  
Via de doopvoorbereiding van LEEF!  wordt ze voorbereid voor de doop in oktober in de Maas.  
Dat is haar keuze. Ze is met haar enthousiasme en openheid een getuige van volgeling van Jezus zijn  
naar anderen. In onvervalst Rotterdams. “De wereld van de christenen heeft mij laten zien dat er ook 
liefdevolle mensen bestaan.” 
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. Wat was ze blij toen er op 
21 juni, de eerste dag van de zomer, voor haar gebeden werd in de kerk.  
En wat een feest is er in de hemel!!                                                                                                                       
 
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/EveryDayChurch1  
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