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NIEUWSBRIEF  EDC/LEEF!  2      januari 2015        

 

Het nieuwe jaar 2015 is begonnen. Voor alle lezers een goed en gezegend nieuw jaar. 
In oktober verscheen de 1e nieuwsbrief van EDC/LEEF! Die nieuwsbrief kwam uit naar 
aanleiding van de bijeenkomst dinsdag 7 oktober in Vrijenburglaan 61. Dat was een 
keerpunt, een naar buiten treden van het bestaan van EDC/LEEF! in Barendrecht.  
Gemarkeerd in de ontmoetingsavond met andere christenen in de wijk en in Barendrecht. 
 
Na drie maanden 
Met veel plezier kijken we terug op de avond van 7 oktober in Hart van Vrijenburg waarin we in een 
breder verband de toekomst van de kerk hebben kunnen bespreken. We zijn in het praatje met Theo 
Visser ( hij is verbonden aan LEEF! Rotterdam) vooral  meegenomen naar ‘de kerk van de toekomst’.  
Daarbij zijn met name modellen en vormen van kerk-zijn in het verleden en heden besproken. 
We komen nu bij een soort van kerkmodel 3.0  waarbij de verkondiging van het evangelie centraal 
staat, maar dat in combinatie met contacten uit je persoonlijke netwerk. Bij LEEF! Rotterdam  is hier 
het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan.  Kerk-zijn in een “community-vorm” waarbij groepen 
gelijkgestemden zoals bijvoorbeeld kunstenaars of mensen die afkomstig zijn uit een bepaald land 
met elkaar verbonden zijn en zo “kerk-zijn”. Deze communities zijn aangesloten bij LEEF! Rotterdam.  
EDC Carnisselande/Portland  is ook zo’n community, die zich aansluit bij LEEF! Rotterdam. 
LEEF! Rotterdam komt elke zondagmorgen  samen van 11.30 tot 13.30 in de Nassauhaven 433. 
(www.leef.cc) Op zondag kunnen de communities van LEEF! Rotterdam samen komen om elkaar te 
ontmoeten.  LEEF! Rotterdam  wil op die manier de mensen aan elkaar en aan God verbinden. 
 

Alpha-cursus             
Op maandag 8 september is de Alpha cursus van start gegaan in Vrijenburglaan 61. Via publiciteit en 
door mond op mond reclame hebben zich 12 deelnemers aangemeld. Met een Alpha team van vier 
leiders en twee gastvrouwen is de cursus voorbereid. Veel enthousiaste leden van De Kandelaar 
gemeente hebben zich opgegeven om een keer te koken voor 18 mensen. In een wat aangekleed 
schoollokaal, omgebouwd tot grote huiskamer werden er twaalf Alpha avonden gegeven. 
  
Elke week was er de ontmoeting met eerst samen eten. Elke week opnieuw de verrassing wat voor 
maaltijd de groep werd voorgezet. Van Chili-concarne, Babi-pangang, Nasi goreng tot soep met 
broodjes. Het was elke week een verrassing en wat een gezelligheid geeft het samen eten.  
In de eerste avonden werd het ijs gebroken, want het is wel wennen om elke week over het geloof te 
horen en door te praten. God schreef een brief aan de wereld: de Bijbel.  En daar hebben we elke 
week iets meer over gehoord. Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis? Waarom Bijbel lezen? 
Bidden, waarom en hoe?  Wat is het werk van de Heilige Geest?  Hoe leidt God ons? 
 
De ALPHA staat voor eten, ontmoeten, praten , lachen, leren en luisteren. Je leert er wat geloven is 
en dat geloven positief is. Je leert er elkaar kennen en na drie maanden zijn we heel vertrouwd met  
elkaar en zijn er steeds meer vertrouwelijke gesprekken. 
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Wat is nou de zin van het bestaan? Veel vragen én we leren  God en Jezus kennen.  Aan het eind van 
de cursus is er een laatste avond waarop deelnemers een gast mogen meenemen. Maandag 24 
november zitten we met 24 mensen aan tafel en genieten samen van de maaltijd en van elkaar. 
In een grote kring luisteren we daarna naar het laatste onderwerp ‘Hoe vertellen we het aan 
anderen?’ Daarna gaan we met alle deelnemers als afsluiting zondag 30 november naar de 
Triomfatorkerk, de eerste  Adventzondag. 

                                                                                                                               
Hoe verder?    
 
Tweemaal per maand samen blijven komen 
Alle Alpha deelnemers voelen er voor om elkaar te blijven ontmoeten en om over diverse 
onderwerpen door te praten.   Het is belangrijk om een opvolging aan te bieden die op een 
natuurlijke manier aansluit bij de Alpha-cursus, waarin warmte, onderling contact, open gesprek, 
open Bijbel en gebed een plaats heeft. 
In januari 2015 gaan we daarom eenmaal per twee weken weer verder met de EDC avonden. 
Elke 2e en 4e maandag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur. In januari is dat de 12e en de 26e. 
 
Inzoomen 
Maandagavond 12 januari om 19:00 uur beginnen we - zoals we gewend zijn - met een maaltijd.  
Dit keer gaat Marieke Visser, de vrouw van Alexander voor ons koken. 
Daarna gaan we een soort rooster maken, zodat we zelf worden ingeschakeld bij de voorbereiding. 
Het worden avonden die zich kenmerken door een warme en open sfeer, met de Bijbel open en veel 
aandacht voor elkaar en voor de werking van de Geest. Oog hebben voor de vragen die er leven.  
Maandag 12 januari wordt het onderwerp behandeld uit Lucas 15 : 11 - 32. De gelijkenis van de 
verloren zoon of beter die van de liefdevolle vader. Mooi om dit gedeelte van te voren alvast te 
lezen.  
 
We willen ook een keer kennismaken met de zondagse samenkomsten van LEEF! Rotterdam. Dit zijn 
met name laagdrempelige diensten, ontmoetingen waar mensen zich snel thuis zullen voelen.  
EDC en LEEF! gaan in 2015 intensiever samenwerken en dit is een logische vervolgstap. 
 
Samen met u en jou wil EDC/LEEF! zich inzetten voor de bloei van ons prachtige, veelkleurige en 
unieke dorp Barendrecht/Carnisselande/Portland 
 
Reacties, meedenken, meedoen?    Het is allemaal welkom bij het EDC/LEEF! TEAM: 
Jacomien Glasbergen, Erika Janse, Jasper Noordijk, Wendelmoet Visser en Alexander Visser. 
Telefoon: 0180-618127 of 06-24285538  
E-mail: j.glasbergen@everydaychurch.nu 
 www.facebook.com/EveryDayChurch1  
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