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“Wie is er bereid om te verhuizen,
wanneer we verder gaan met het
planten van kerken?” Deze vraag stelde
pastor Arno tijdens de Apostolische
Training die in 2018 in GODcentre
werd gegeven. Een gewichtige vraag,
want verhuizen betekent vaak meer
opzeggen en achterlaten dan alleen je
huis. Toch ontstond er een passie in het
hart van meerdere mensen.

Na de succesvolle start van GODcentre
Gouda in september 2018, kwam het
verlangen bij onze pastors om op korte
termijn weer een kerk te gaan planten. Dit
keer kwam er visie voor de plaats Utrecht.
Jonathan & Tamara Kroeske zullen als
voorgangers worden uitgezonden naar
deze plek, met een prachtig kernteam: In
totaal vijf echtparen die gaan verhuizen
naar de regio Utrecht en sommigen die
daarbij ook wisselen van baan. Een grote
stap, een groot offer, maar ze gaan ook
met grote blijdschap. Ieder echtpaar heeft
persoonlijk van God op het hart gekregen
om mee te gaan bouwen aan de nieuwe
kerk. Ontzettend bijzonder. Ze laten hier
namelijk ook veel achter. Hun (kerk)familie,
vrienden en hun bekende omgeving. Toch
hebben ze ontzettend veel zin in het
avontuur:

V.l.n.r.:
Amy & Anthony, Lyanda & Wouter,
Jonathan & Tamara, Hubert & Inge, Samantha & Rick
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Jonathan & Tamara: “We wisten dat de
dag ooit zou komen dat we uitgezonden
zouden worden, maar we hadden zelf
niet direct aan Utrecht gedacht. Nadat
we gevraagd werden voor GODcentre
Utrecht, zijn we hiervoor gaan bidden.
Na een gesprek met pastors (en goede
vrienden) Jeroen & Petra van GODcentre
Gouda, kregen we vrede en passie om
deze stap richting Utrecht te maken.
Wanneer je vervolgens ziet hoe God alles
leidt, niet alleen voor ons, maar ook voor
ons hele team, dan wordt je alleen maar
enthousiaster voor wat Hij in Utrecht gaat
doen.”
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Hubert & Inge: “ We hadden al het
verlangen om naar het midden van het
land te verhuizen vanwege het werk van
Inge. We wilden echter wel bij GODcentre
blijven. Dus waren we van plan om op en
neer naar Voorschoten te gaan rijden.
Toen pastor Arno ons vroeg na te denken
om mee te gaan naar Utrecht, voelden
we ons meteen geroepen. Heel bijzonder
dat Hubert inmiddels een baan in Utrecht
heeft gevonden die echt op zijn lijf is
geschreven. En we geloven dat een huis
ook snel zal volgen!”
Rick & Samantha: “Ook wij hebben zin
in dit nieuwe avontuur. We hebben een
huis gekocht in IJsselstein en vanaf eind
september gaan we daar wonen. Hoe dit
is gelopen is ook bijzonder, want eigenlijk
hadden andere mensen ons overboden en
ging deze woning aan onze neus voorbij.
Anderhalve week later kregen we ineens
een telefoontje dat het de andere kopers
toch niet ging lukken en werd dit ons huis.”
Anthony & Amy: “Wij hebben ook gezien
dat God voor ons uitgaat. Afgelopen
juli zijn we getrouwd en vanaf eind vorig
jaar waren we al intensief op zoek naar
een huis. In februari dit jaar kwam er
een woning online in Vianen. Dit was
het grootste huis wat we tot dan toe in
de zoektocht van zes maanden hadden
bezocht en we dachten dat we geen schijn
van kans maakten. We deden een bod en
werden gekozen! We zijn nog jong, maar
op bijzondere wijze al eigenaren van een
mooie eensgezinswoning.
Tamara: “Wat ik zo bijzonder vind aan dit
hele proces is de manier waarop God voor
ons uitgaat. In deze Corona-tijd lijken veel
dingen stil te staan en ook wij hebben
goed nagedacht.: “Kan alles wel doorgaan
zoals we gepland hadden?” Maar God liet
juist zien dat Hij in beweging is en blijft.
Voor het worshipteam van GODcentre
Utrecht bijvoorbeeld: Ik kreeg ineens een
nieuwe gitaar en Amy wilde een piano
kopen, maar de verkoper besloot haar de
piano te schenken. Allemaal voorzieningen
die zo aan ons gegeven werden.”
Amy :”Ja, echt tof! ik wilde sinds klein
al ooit een akoestische piano als ik een
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eigen huis zou hebben. Nu had ik er een
gevonden op marktplaats. Toen we de prijs
gingen bespreken gaf de eigenaar aan dat
hij de piano gratis aan mij wilde geven als
investering in de nieuwe generatie. Wat
een blessing!
Wouter & Lyanda: “Ook de timing van
God is bijzonder. Wij kregen een paar
jaar geleden, los van elkaar, de indruk
dat wij ooit met Jonathan & Tamara mee
zouden gaan wanneer zij zouden worden
uitgezonden. Dit was een gevoel en
verlangen dat de jaren erna alleen maar
sterker werd.
Toch waren de afgelopen jaren niet altijd
makkelijk. We hadden sterk een kinderwens,
maar die werd niet werd vervuld. In 2017
begonnen wij aan een ziekenhuistraject
dat fysiek en emotioneel erg pittig was.
Tegelijkertijd zagen we dat God ons hier
doorheen droeg. Eind vorig jaar, net voor
oud & nieuw kregen wij een telefoontje
uit het ziekenhuis: Lyanda was zwanger.
Op het moment dat dit magazine uitkomt,
is Lyanda net bevallen van ons dochtertje
Yara. We zijn zo dankbaar dat we straks,
samen met onze dochter, deze nieuwe
fase ingaan. Lyanda is straks in Utrecht
het hoofd van de kinderkerk en dan kan ze
andere kinderen bedienen, met onze eigen
Yara op haar arm. Zo bijzonder.”
LOCATIE
Afgelopen januari zijn Pastor Arno en
Jonathan naar Utrecht gegaan om daar
locaties te bezichtigen. De locatie zou
een plek moeten zijn die goed bereikbaar
is, waar er genoeg ruimte is voor de
kinderkerk en de mogelijkheid om te
groeien als kerk.
Jonathan: “We hebben die dag meerdere
locaties bezocht, maar bij de eerste plek
hadden we gelijk een klik: evangelische
middelbare school ‘De Passie’ in de
wijk Lunetten. Deze plaats biedt allerlei
mogelijkheden. We hebben we een
prachtige (vernieuwde!) aula tot onze
beschikking en meerdere lokalen. Verder
ligt de plek op loopafstand van station
Lunetten en is er voldoende gratis
parkeergelegenheid voor de deur. We zijn
erg enthousiast dat we hier straks kunnen
samenkomen.“

ENCOUNTER GOD
EMPOWER PEOPLE
E N J OY L I F E
We willen een kerk zijn waar mensen kunnen komen om God te ontmoeten en Hem te ervaren.
We willen mensen bekrachtigen om te leven als volgeling van Jezus.
We willen samen genieten van het leven dat God ons heeft gegeven.
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Blijf op de hoogte via onze kanalen!

PLANNING
In de komende periode gaan we ons voorbereiden op de start van de gemeente. We zullen op woensdag 04 november
een speciale gebedsdienst hebben in GODcentre, waarin het team wordt voorgesteld aan de gemeente en we gaan
bidden voor deze nieuwe stap. Op donderdag 12 november zal er een Interest Meeting gehouden worden in ‘De Passie’
voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe kerk. In januari 2021 wordt het team uitgezegend vanuit GODcentre.
De eerste dienst van GODcentre Utrecht zal worden gehouden op zondag 31 januari 2021.
We zien uit naar een geweldige start van de gemeente en nieuw land dat we samen in bezit mogen gaan nemen!
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