Verhuizen naar de moskee
In de vijf jaar dat ‘Huis van Vrede’ bestaat, hebben we in verschillende gebouwen in
Kanaleneiland gezeten: we bevinden ons nu op de derde tijdelijke locatie. Binnenkort gaan
we weer verhuizen. De Turkse moskee wil het pand kopen waar wij nu in zitten, en wij
willen de huidige Turkse moskee graag kopen van de Islamitische stichting Nederland.
We bidden en hopen dat het gebouw een baken van vrede in onze buurt wordt. Om het
pand aan te kopen en te verbouwen hebben we €430.000 nodig. Als kleine Christelijke
geloofsgemeenschap willen we de hypotheek voor deze aankoop zo laag mogelijk
houden, kunt u ons helpen door een bedrag voor dit gebouw te doneren?

Ondersteun nu Huis van Vrede!
Bid voor onze kerk! Plannen maken is goed en noodzakelijk,
maar bovenal hebben we Gods onmisbare zegen nodig in alles wat
we (willen gaan) ondernemen. Om deze plannen mogelijk te maken
hebben we ook financiële middelen nodig. Kunt u daarbij helpen?
Ondersteun ons werk met een donatie:

NL03TRIO0212199609 t.n.v. Huis van Vrede (ANBI geregistreerd)
Onder vermelding van: ‘aankoop moskeegebouw’,
‘ondersteuning Sevi’,‘ondersteuning Henk’ of ‘algemeen’.
U kunt voor Henk of Sevi ook een vast maandelijks bedrag doneren.
Wilt u graag meer weten? Kijk op onze website www.huisvanvrede.org
U kunt ook via info@huisvanvrede.org met een van ons een afspraak maken.

buurtcentrum en kerk in de wijk Kanaleneiland in Utrecht

Wat is ‘Huis van Vrede’?
‘Huis van Vrede’ is een kerk en een
buurtcentrum in de Utrechtse wijk
Kanaleneiland.
We zijn als kerk zo’n vijf jaar geleden begonnen met zondagse kerkdiensten. De viering begint eigenlijk al bij het gezamenlijke ontbijt,
daar nemen we elke zondag ruim
de tijd voor zodat we elkaar echt
leren kennen. Ook ontmoeten de meesten van ons elkaar wekelijks in vaste kleine
groepjes in huizen in de buurt om met elkaar te eten en samen de Bijbel te lezen.
Op zondag zijn we vaak met ongeveer 100 mensen, en ongeveer de helft hiervan heeft
een Nederlandse achtergrond. Diensten worden naar verschillende talen vertaald.
We zitten nu anti-kraak in de voormalige bibliotheek, ons derde tijdelijke onderkomen
sinds we begonnen zijn. Het gebouw is ook dagelijks geopend als buurtcentrum. We hebben een naaiatelier, een technische werkplaats, er worden
Nederlandse en Bulgaarse taallessen gegeven, er wordt regelmatig samen gegeten, er is huiswerkbegeleiding en
er zijn nog allerlei andere activiteiten. Mensen komen er
binnenlopen met vragen, of gewoon voor een kopje koffie. Soms leren mensen door ons werk de vrede van Jezus
Christus kennen. Bid voor onze kerk en kom eens kijken!

Over Kanaleneiland
In onze wijk wonen ongeveer 16.000 mensen. Wij vinden het een prachtige wijk, maar
er zijn veel mensen die daar anders over denken. Relatief veel bewoners zijn laaggeschoold, hebben moeite met taalvaardigheid, en/of hebben het financiëel zwaar. Wat
de wijk kenmerkt is dat 75-80% van de bewoners een migratieachtergrond heeft, waarvan ruim de helft bestaat uit Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Veel van hen en de andere bewoners zijn moslim.
Kanaleneiland is de laatste jaren aan het veranderen, er worden nieuwe appartementen bijgebouwd en dit stuk van de stad wordt meer divers. Onze droom voor de buurt is
dat steeds meer mensen van alle achtergronden de vrede van Jezus ervaren.

Het werk van Henk IJmker
Henk IJmker is missionair werker in dienst van Stichting
UMA (stichtinguma.nl). Hij helpt mensen op Kanaleneiland met allerlei praktische zaken, waardoor veel
mensen hem kennen. Henk geeft bijvoorbeeld fietslessen, en zet zijn tuin- en landbouw achtergrond in om wijkbewoners te helpen om hun tuinen te gebruiken voor
het verbouwen van groente en fruit. Zo bouwt hij aan
relaties en aan vertrouwen, en hij is hoopvol dat deze
contacten met mensen bij hen zullen leiden tot belangstelling voor het Evangelie.
Henk IJmker is ook een leider van Huis van Vrede, hij vertelt het goede nieuws van Jezus
Christus en leidt wekelijkse bijbelstudies. Daarnaast is Henk ook actief in Houten waar
hij een beginnende Christelijke gemeenschap van nieuwe Nederlanders ondersteunt,
vergelijkbaar met Huis van Vrede.
Henk wordt betaald door vrienden die hem maandelijks ondersteunen. Het werk vraagt
geduld en een lange adem. Er is veel te doen: er is potentie voor méér. Kunt u helpen?

Het werk van Sevi
Sevinch Chapkanova komt uit Bulgarije en woont nu zo’n
acht jaar met haar twee kinderen in Nederland. Kanaleneiland is haar buurt. Sevi is een overtuigde volgelinge van
Jezus. Ze is nu bijna drie jaar actief betrokken bij Huis van
Vrede, en sinds juli 2017 werkt ze voor Huis van Vrede.
Het eerste half jaar heeft ze een opleiding gevolgd bij
Bijbelschool De Wittenberg in Zeist. Vanaf 2018 begint
ze als kerkelijk werker bij Huis van Vrede en daar zijn we heel blij mee!
Omdat Sevi Turks-Bulgaars is, spreekt ze beide talen goed: daardoor voelen veel buurtbewoners met een Turkse en Bulgaarse achtergrond zich thuis in ons buurtcentrum.
Sevi is heel extravert en heeft veel contacten in de buurt. Mensen van allerlei achtergronden komen langs voor een kop koffie, een luisterend oor, en vaak ook voor hulp met
hun administratie of met persoonlijke problemen. Vaak heeft Sevi de kans om met hen
over de vrede van Jezus te praten, en daar maakt ze altijd dankbaar gebruik van.
Sevi’s salaris voor 2018 is voor 85 procent binnen. We zijn nog op zoek naar de resterende
4.500 euro. Wilt u misschien Sevi’s werkzaamheden ondersteunen?

