
 

Highlights House of Light najaar 2019  

Namens het pioniersteam van House of Light delen  

we een paar hoogtepunten van afgelopen najaar.  

Medio 2020 zullen we u een jaarverslag over 2019 sturen.  

 

House of Light bijeenkomsten op zondag 

In het eerste jaar van House of Light keken we naar Bijbelverhalen over het ontmoeten van 
Jezus in de hoop dat ook de deelnemers Hem mogen ontmoeten. Vanaf september 2019 zijn we 

bezig met de verhalen van Mozes. Bij veel bezoekers is er een vorm van gevangenschap. Dat 

kan te maken hebben met het verleden, met schulden of met verslavingen. Sommigen zijn 

gevangen in een eeuwige zoektocht om er echt te mogen zijn in de ogen van anderen. Heel 
concreet keken we hoe God ons door het Paaslam Jezus wil bevrijden van deze “Farao’s” van 

ons leven. Maar ook hoe we soms zelf – net als Israël – door eigen schuld gevangen blijven en 

God ons vraagt om op te staan en weg te gaan. Dit is soms best spannend. Een bezoeker die 

voor het eerst kwam op de zondag dat de 9 plagen aan de orde kwamen zei: “Ik hoor gelovige 
mensen eigenlijk alleen praten over hoe God hen liefdevol helpt in hun leven, maar dit is 

helemaal nieuw voor mij. Ik ben wel benieuwd waar dit verhaal eindigt.” 

 

Kerstfeest 2019 

De Kerstviering van house of Light was in één woord geweldig! De sfeer was heel warm en 

open, de maaltijd fantastisch. Maar vooral was het een geweldige kans om in onderlinge 

verbondenheid de komst van Jezus te vieren. De groep van circa 35 bezoekers luisterden naar 

een indringende overdenking over eenzaamheid en hoe Jezus is gekomen om dat te 

doorbreken. Veel van deze mensen worstelen met grote zorgen en met eenzaamheid. In hun 

verdriet en pijn voelen ze zich vaak alleen en geïsoleerd; en soms ook letterlijk aan de kant 

gezet. Het is daarom zo 

bijzonder om te zien dat de 

onderlinge band heel hecht 

is geworden en dat mensen 

voor elkaar zorgen met 

troost, bemoediging en 

vriendelijkheid. We zien 

zwaar beschadigde mensen 

hoop vinden bij God en we 

zien hoe Hij mensenlevens 

transformeert. Het was 

bijvoorbeeld heel mooi om 

een getraumatiseerde 

Afrikaanse vrouw 

opgetogen mee te zien 

helpen met de Kerst-

maaltijd. Tot voor kort zat 

zij gevangen in een vreselijke situatie en werd zij zwaar mishandeld. Het verlossende werk van 

Jezus Christus is zo zichtbaar in dit soort mensen, daar zijn wij als pioniersteam soms stil van.  

 



Pioniersteam versterkt 

Het pioniersteam is uitgebreid met drie vaste bezoekers van House of Light. De visie van House 

of Light is om steeds meer te groeien naar een grotere verantwoordelijkheid van de doelgroep 

en een kleinere rol voor de initiatiefnemers. We zien een sterke motivatie bij de vaste 

bezoekers om hun aandeel te leveren. De uitdaging is om hen goed te begeleiden en de ruimte 

te geven om leiderschapsvaardigheden op te doen. De ICF-kerkelijk werker doet sinds 

september ook mee met het pioniersteam en richt zich onder andere op fondsenwerving. In 

maart zal het pioniersteam, o.l.v. de pioniersplek-begeleider van PKN, twee dagen werken aan 

teambuilding en visie-ontwikkeling.  

 

Kinderwerk 

Er is een mooi intercultureel team van kinderwerkers die prachtige dingen doen onder de circa 

12 kinderen van House of Light. Een aantal kinderen komt uit instabiele gezinnen en hebben zo 

hun eigen ‘bagage’. De kinderwerkers slagen er altijd in om hen even naar een andere wereld te 

brengen: van goed nieuws, geloof, liefde en hoop. Een meisje ging spontaan in stilte bidden 

toen de juf vertelde dat ook kinderen NU in Jezus kunnen geloven en Hem aan mogen nemen in 

hun hart. Een 8-jarig jongetje uit Afghanistan liet trots zijn bijbeltje aan zijn moeder zien; hij 

sprak ook hardop de Bijbelteksten uit die hij tijdens het Kerstfeest had geleerd. Er zijn meer 

mensen met een Moslim-achtergrond betrokken bij het kinderwerk. Een Syrische moeder komt 

trouw helpen en doet van harte mee. We zien het kinderwerk als essentieel voor het bouwen 

van de House of Light gemeenschap.  

 

Pastorale zorg  

Zorgen en problemen spelen vrijwel altijd. Pastorale zorg wordt vooral in de eigen omgeving en 

bij House of Light-bijeenkomsten verleend. Soms is er iets speciaals nodig. Dit najaar 

organiseerde House of Light een pastorale midweek in Amerongen in Hebron Missie in de 

bossen. Vijf vrouwen hebben een onvergetelijke tijd gehad met God en met elkaar als groep. 
Op het programma stond bijbelstudie, thema-onderwijs, het delen van persoonlijke 

getuigenissen en gebed. Onderwerpen waren toegesneden op hun levenssituatie. Het ging over 

strijd in het denken, vergeving vanuit het hart en Gods bemoediging bij tegenslag.  

Twee reacties geven 
weer wat de 

impactwas: 

· 'Leven, de natuur, 

vol liefde mogen 
zijn, altijd gehoord 

worden, vergeving 

kunnen en mogen 

vragen' 

· 'Ik ben dankbaar 
dat ik hierbij kon 

zijn, bevrijd ben van 

verdriet en dat ik 

toch geleerd heb om 
te vergeven. Ik ben 

blij dat ik van een 

last ben bevrijd. 

Dank U Heer’.  
--------voor meer info: churchworkers@icfrotterdam.nl---- 


