
 

Hier is voor u de eerste nieuwsbrief van het kernteam van 

het missionair-diaconale project Bouwlust. Het project is 

met de aanstelling van Martin en Rens als missionair 

werkers nu echt van start gegaan. 

Even voorstellen 

Martin 

Mijn naam is Martin Schep. Ik ben 51 

jaar, getrouwd met Heleen, vader van vijf 

zonen en een schoondochter en trotse 

opa van een kleinzoon. Met veel plezier 

ben ik in verschillende kerkelijke 

gemeentes actief (geweest): jeugd-

werker, ouderling, leiden van een kring, 

hand en spandiensten bij deze en gene. 

Ik hou van het contact met mensen en ben een doener. Ik 

vind het fijn om over Gods liefde te vertellen aan ieder die 

ik tegenkom of die we in ons open huis ontvangen, zoals 

buren, pleegkinderen, mensen in nood. We hebben 6,5 

jaar een gezinshuis gehad. 

In 2015 ben ik schuldhulpmaatje geworden in Bouwlust, 

waardoor ik de wijk heb leren kennen. Wat bijzonder dat ik 

nu voor 20 uur in de week in  de wijk Bouwlust-Vrederust 

aan het werk mag. Gaaf om nu hier met mensen in contact 

te komen en Gods liefde zichtbaar te maken. Naast deze 

mooie baan doe ik de HBO-studie Godsdienst Pastoraal 

Werk in Ede. Een mooie combinatie. 

Rens 

Mijn naam is Rens Snoep, 30 jaar en voor 

16 uur werkzaam voor dit bijzondere 

project. Ik ben getrouwd met Loïs en ben 

vader van drie kinderen; Ryan (5 jaar), 

Iwan (3 jaar) en Nadia (8 maanden). 

Missionair werk liep als een rode draad 

door mijn studie HBO-theologie. Mijn stages kwamen altijd 

uit bij lokale missionaire initiatieven. 

 

 

Wat mij zo trekt om dit werk te doen? Liefde voor God, 

mensen en de stad. Een leven zonder Christus kan ik mij 

niet voorstellen. De liefde die God voor u en mij heeft, gaat 

intens diep. Dat wil ik met anderen delen. Het is mijn 

droom dat mensen in Bouwlust-Vrederust God leren 

kennen en een nieuw leven beginnen met Christus. Wat 

zou het mooi zijn als er zo een groep mensen ontstaat, die 

hun leven met elkaar willen delen.   

 

Terugblik inzegeningsdienst 

Na een tijd van wachten was het eindelijk zover. We 

mochten als kernteam officieel van start gaan. Heel 

bijzonder om met de drie  betrokken kerken uit Den Haag 

en Rijswijk samen een zegen van God te vragen over deze 

missie. De kerk was afgeladen vol. We hebben de dienst 

ervaren als een bemoediging en stimulans. We danken u 

allen voor uw aanwezigheid, wensen, bemoedigingen en 

zegeningen. 

 

Wist u dat Bouwlust-Vrederust: 

- ongeveer 28.000 inwoners heeft; 

- voor bijna de helft uit eenpersoonshuishoudens bestaat; 

- voor 68% inwoners met een migratieachtergrond telt; 

- 13 keer zoveel inwoners per km2 heeft dan 

   gemiddeld in Nederland; 

- voor 84% bestaat uit meergezinswoningen (flats); 

- voor bijna 70% bestaat uit sociale huurwoningen; 

- gewoon een hele mooie wijk is om te wonen. 

 

 



Ervaringen Martin en Rens 

We zijn inmiddels drie maanden aan het werk. Deze 

maanden stonden in het teken van kennismaken. 

Kennismaken met de wijk, maar ook met elkaar. We 

kenden elkaar tenslotte nauwelijks. Op vrijdagochtend zijn 

we samen aan het werk. We beginnen met Bijbellezen en 

gebed. We delen onze belevenissen. we maken plannen en 

denken na over een concrete visie. Waar en hoe willen we 

de komende tijd aanwezig zijn in de wijk? Wat is er nodig?  

Missionair bezig zijn vraagt om zorgvuldig te kijken naar de 

omgeving waarin je aan de slag gaat. Wat leeft er? Wie 

wonen er? Wat gebeurt er allemaal? Waar kunnen we ons 

bij aansluiten? Met regelmaat trekken we met onze fietsen 

de wijk in om de cultuur te snuiven, te ontdekken en tot 

antwoorden op die vragen te komen. We maken afspraken 

met allerlei mensen en organisaties en hebben zo al veel 

mensen ontmoet; voorgangers van bestaande kerken, 

buurtkamers, stichtingen, werkgroepen, kerkleden die in 

de wijk wonen, organisaties, buurt- en jongerenwerkers en 

natuurlijk ook bewoners. 

We hebben ons aangesloten bij de werkgroep Tolerantie. 

Dit is een initiatief vanuit de welzijnsorganisatie Stichting 

Mooi, waarbij mensen van verschillende geloofs-

gemeenschappen, organisaties en initiatieven in de wijk, 

bij elkaar komen om samen na te denken over de wijk. Wij 

stellen ons voor als ‘christelijke opbouwwerkers’. Soms zie 

je dan verbaasde blikken. Maar wij willen vanuit onze 

overtuiging mensen met elkaar en met God verbinden.  

Verder zoeken we gericht naar een goede zichtbare ruimte 

in de wijk, waar we een aantal dagdelen aanwezig kunnen 

zijn. Dan kunnen we mensen uitnodigen voor een gesprek, 

kop koffie of een activiteit . Zo kunnen we verder gaan dan 

alleen gesprekken  op straat of in de supermarkt.    

Op deze manier vormen we ons een beeld van de wijk. We 

leren veel van de mensen die we gesproken hebben. We 

geven hiervan nu twee praktijkvoorbeelden. 

Twee ontmoetingen 

Rens ging op de dinsdag in de week voor Kerst naar de 

kerstbingo in het wijkcentrum (echt zijn ding…). Hij zit daar 

aan een tafel en komt tot een gesprek met een vrouw van  

 

55 jaar. Na enkele minuten stromen de tranen over haar 

wangen, “ik voel me ontzettend eenzaam,” vertelt ze. Er 

volgt een kwetsbaar verhaal waarin ze zomaar haar leven 

deelt. “Hiervoor was ik niet naar de bingo gekomen,” zei ze 

nog met een glimlach. De 

rijkdom van je tijd delen en een 

luisterend oor bieden.       

Martin heeft door zijn 

vrijwilligerswerk bij  Schuldhulp-

maatje een man leren kennen 

uit het overzeese deel van ons koninkrijk. Hij heeft voor en 

na zijn detentie grote schulden opgebouwd. Martin is 

intensief met deze man aan het werk gegaan om hem in de 

schuldsanering te krijgen. Mooi om te merken dat er bij 

hem ruimte is ontstaan  om door te praten over zijn 

negatieve ervaring met kerken (waar het alleen over geld 

ging) en dat hij nu zelfs bezig is stappen te zetten richting 

herstel van de relatie met zijn kinderen. Inmiddels is tijdens 

een gesprek het Bijbeltje van zijn moeder al een keer 

geopend. Heel bijzonder! 

Gebedsavonden 

Wij beseffen dat we in dit werk afhankelijk zijn van God. Al 

in de beginfase van het nadenken over missionair bezig 

zijn, zijn de betrokken kerken regelmatig bij elkaar 

gekomen om samen te bidden. Ook als kernteam hebben 

we u al een aantal keer uitgenodigd voor een gebeds-

bijeenkomst. We willen doorgaan met dit gezamenlijk 

bidden, want wij doen dit werk niet alleen. De 

gebedsavonden zullen ongeveer 

om de zes weken zijn. De 

eerstvolgende bijeenkomst 

hebben we gepland op 

maandagavond 13 maart.  Bidt u 

met ons mee? Ook als u niet op de 

gebedsavonden komt?  Gebed is 

voor ons onmisbaar. Hieronder 

vindt u een aantal gebedspunten die we speciaal onder uw 

aandacht willen brengen.  

Gebedspunten 

Danken voor: 

 

- De start van het project 

- De vele ontmoetingen die er al geweest zijn 

- Aanwezigheid van christenen in de wijk 

 

Bidden voor: 

 

- Een locatie/ruimte om mensen te ontmoeten 

- Verdieping van de contacten die gelegd zijn 

- Wijsheid om de juiste dingen te zeggen en te doen 

- Dat de Geest van God gebroken harten heelt 


