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ACTIE

DE WITTENBERG, DÉ PLEK WAAR
JE J EZELF, ELKAAR EN GOD VINDT
EN J E TOEKOMST ONTDEKT.

Investeer in het Koninkrijk!

Voor de nieuwe opzet van de Wittenberg is veel geld
nodig. Naast ontwikkelkosten voor het onderwijs, leef
gemeenschap en retraites maken we promotiekosten.
Ook verwachten we dat het aantal deelnemers de eerste
jaren nog niet op volle sterkte zal zijn waardoor de in
komsten de exploitatiekosten nog niet zullen dekken.
In totaal is er een bedrag van € 250.000 nodig voor de
nieuwe opzet van de Wittenberg!

Vertrouwen

Omdat we vertrouwen dat de Wittenberg ook in de
komende jaren voor velen tot zegen zal zijn, zetten we
nieuwe stappen. We zijn daarbij blij met alle positieve
aanmoedigingen. We zien interesse ontstaan voor de
nieuwe opleiding, voor de retraites en de nieuwe vorm
van de leefgemeenschap.

We verwacht dat de Wittenberg ook de komende jaren
een plaats zal zijn waar (jong)volwassenen de geestelijke
accu kunnen opladen om daarna verfrist hun taken in
deze wereld en kerk te kunnen oppakken. Wij geloven

dat we met een vernieuwde Wittenberg investeren in
jongeren en daarmee in het Koninkrijk van God!

Doet u mee aan de actie Investeer in het
Koninkrijk? Dit kan door:

• Het nemen van een ‘Aandeel in de Wittenberg’
van € 1000.
• Sponsoren van een student voor één maand à € 500.
• Vaste donateur worden voor een vast bedrag per
maand, kwartaal of (half)jaar.
• Een eenmalige, bijzondere gift voor de nieuwe opzet
van de Wittenberg.
Helpt u mee zodat de Wittenberg dé plek blijft waar
(jong) volwassenen zichzelf, elkaar en God vinden
en hun toekomst ontdekken? Vul het bijgaande
antwoordformulier in en stuur dit naar ons op of
maak meteen een bijzondere actiegift over naar
IBAN: NL91 RABO 0162 1443 93 met vermelding van
Actie: Investeer in het Koninkrijk.

ACTIE Investeer in het Koninkrijk
DE WITTENBERG Inside-out
Nieuwe opleiding voor jongeren van 17 – 24 jaar!

Wie wil ik zijn? Wat betekent
geloven in God voor mij? Hoe ga ik
mijn toekomst vormgeven?
Dat zijn de belangrijkste vragen die jongeren zich
stellen. Ze zijn op zoek naar persoonlijke vorming,
geloofsverdieping en het vinden van richting voor
hun toekomst. Daarvoor ontwikkelt de Wittenberg
de nieuwe opleiding Inside-out, leven vanuit je hart.

Steun de vernieuwde Wittenberg

Voor de nieuwe opzet van de Wittenberg is geld
nodig. We maken aanloopkosten voor het ontwikkelen van het onderwijsprogramma, de nieuwe opzet
van de leefgemeenschap en gebouw aanpassingen.
In totaal is er een bedrag van € 250.000 nodig voor
de nieuwe opzet van de Wittenberg!
Helpt u mee met de actie Investeer in het Koninkrijk? We willen dat de Wittenberg dé plek blijft
waar (jong) volwassenen zichzelf, elkaar en God
vinden en hun toekomst ontdekken!
Kijk op de achterkant van deze nieuwsbrief
hoe u kunt meedoen!

Verder in deze nieuwsbrief

»
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• Wittenberg in Beweging door Peter Oudshoorn

De Wittenberg
Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist
030 692 41 66 | info@dewittenberg.nl
IBAN: NL91 RABO 0162 1443 93
De Wittenberg is afhankelijk van giften van particulieren, kerken, stichtingen en bedrijven. Steunt u ons werk
door uw gebed, vrijwillige inzet, giften, een schenking, legaat of nalatenschap. Dankzij uw steun blijft de
Wittenberg, dé plek waar jong volwassenen zichzelf, elkaar en God vinden en hun toekomst ontdekken.
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• Willeke van Kruistum en Klaas Beestheer hebben
vertrouwen in nieuwe ontwikkelingen

Tijdens de vijf maanden ontdekken de jongeren
samen onder leiding van professionele coaches hun
talenten en passies. Ze bestuderen de Bijbel en denken na over wat het geloof voor hen betekent. Daarbij hoort ook het luisteren naar en het betrekken van
God bij het maken van keuzes voor hun toekomst.
Lees verder op pag. 3 »
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De Wittenberg
in beweging
Weet u het nog? In december 2018 werd het besluit
genomen om de Wittenberg anders vorm te geven.
Sinds die tijd hebben we niet stil gezeten. Na de fase
van onderzoek wordt er nu hard gewerkt aan de uit
werking van de plannen. Alles is volop in beweging.
We hebben veel positieve reacties ontvangen. Per 1
augustus 2019 gaat de Wittenberg nieuwe stijl van start.
Zo werken we aan de nieuwe vijf maanden Inside-out en
zal ook de leefgemeenschap worden vernieuwd, onder
andere met de introductie van drie gebedstijden per dag.
Ook bieden we als Wittenberg retraites aan. Jongeren en
ouderen zijn hartelijk welkom, in een groep of alleen, met
een eigen programma of een door ons georganiseerde
retraite.

WILLEKE VAN
KRUISTUM (35)

Willeke is sinds een jaar kernbe
woner van de leefgemeenschap.
Het leven met elkaar had ze daarvoor al meegemaakt tijdens Een
jaar Wittenberg. Ze woont in de leefgemeenschap
en werkt als begeleider bij Abrona en bij Operatie
Mobilisatie.
Willeke is enthousiast over de leefgemeenschap.
Willeke: “De combinatie van samen optrekken,
gezelligheid én inhoudelijke diepgang maakt het zo
bijzonder. Je leert mensen op een goede manier kennen, spreekt elkaar elke avond en voelt je betrokken
bij elkaar. Daaruit ontstaan vriendschappen.”
Ze kijkt uit naar de nieuwe opzet. W: “Ik verwacht
dat er meer geestelijke verdieping ontstaat, onder
andere door de gebedstijden. De nieuwe opzet lijkt
me ideaal voor jongvolwassenen die met anderen
willen leven en groeien in geloof.

(vervolg van pagina 1)
Vijf maanden aan de slag met jezelf, je geloof en
je toekomst! Nieuwe opleiding voor jongeren van
17 tot en met 24 jaar!

Wilt u ons blijven steunen? Want naast de jaarlijkse giften
is ook een startkapitaal nodig om de kosten van de ontwikkeling van het nieuwe programma te dragen. Samen
mogen we bouwen aan een nieuwe opzet. We zien ernaar
uit dat de vernieuwde Wittenberg
betekenis zal zijn voor de levens
van veel jongvolwassenen en daarmee voor het Koninkrijk van God!
Peter Oudshoorn
interim-directeur

Wonen in de Wittenberg en ‘op missie’

Met andere jongeren wonen ze deze vijf maanden
op kamers op de Wittenberg. Dit is een karakteristiek
pand aan de bosrand van Zeist. De jongeren blijven
niet alleen binnen de muren van het gebouw, ze
gaan ook ‘op missie’! Met andere deelnemers trekken ze erop uit om opdrachten uit te voeren. Daarbij
ontmoeten ze bijzondere mensen van wie ze veel
kunnen leren.

Nieuwe website

Kans tijdens
tussenjaar

De website is overzichtelijk van opbouw, zodat alle
informatie snel te vinden is. De mooie vormgeving is
helemaal in lijn gebracht met ons nieuwe logo en de
kleuren van de huisstijl. Op de vernieuwde website is
alle informatie te vinden over de nieuwe opleiding,
retraites, leefgemeenschap, verhuurmogelijkheden en
actueel nieuws. Daarnaast is het mogelijk vrijwilliger
te worden, in te schrijven voor activiteiten of om een
gift over te maken. Bekijk ook de foto’s en filmpjes van
jongeren en (jong) volwassenen en luister naar hun
enthousiaste verhalen!

Potentiele studenten kunnen alvast sfeer proeven
tijdens een Open Avond. Die houden we op 16 april,
23 mei en 11 juni. Ook kunnen ze een dagje mee
lopen op 14 & 15 mei en 5 juni 2019. Kijk ook op de
website voor meer informatie.

Bij een frisse start horen ook frisse uitingen. Daarom
heeft de Wittenberg een nieuwe website gelanceerd,
ongeveer tegelijkertijd met de verschijning van deze
nieuwsbrief. Ook hebben we, zoals eerder zichtbaar in
deze nieuwsbrief, een nieuw logo.

KLAAS BEESTHEER (53)
kernbewoner leefgemeenschap

kernbewoner leefgemeenschap

“Samen leven en
groeien in het geloof.”

DE WITTENBERG Inside-out

In de nieuwe opzet kan de Wittenberg niet zonder vrij
willigers op uiteenlopend gebied. Op onze nieuwe website (www.dewittenberg.nl) is meer informatie te vinden.
Misschien iets voor u?

Klaas meldt zich in 1988 bij de Wittenberg als
diaconaal medewerker voor één jaar, na dat jaar
komt hij in vaste dienst. Hij werkt nu als allround
onderhoudsmedewerker. Samen met beheerder Dirk
Nijenhuis en een aantal vrijwilligers onderhoud hij
het gebouw, van fundering tot de nok.
Klaas: “Dit is veel meer dan een baan. Het werken
op de Wittenberg verrijkt mijn leven!” Klaas voelt
zich betrokken bij de jongeren die een studie volgen
en/of wonen op de Wittenberg. Klaas: “Regelmatig
spreek je studenten over levensvragen, ook over het
geloof.”

“Daar waar God aanwezig is,
gebeurt er iets in je leven!”
“Op de Wittenberg gebeurt zoveel moois. Daar waar
God aanwezig is, gebeurt er iets in je leven! Dat zie
ik ook in de
levens van onze
jongeren. God
is altijd trouw
geweest aan de
Wittenberg.”

De Wittenberg
Inside-out is een
mooie invulling van
vijf maanden in een
tussenjaar. Daarnaast hebben de
jongeren nog tijd
voor andere zaken,
zoals geld verdienen en reizen. Ze kunnen instappen op twee momenten in het jaar, namelijk eind augustus of februari.

Jongerenwerkersopleiding (JWO)

Nieuw logo

Per studiejaar 2019/2020 wordt de JWO verzorgd
door een andere organisatie. Informatie en aanmelden kan tot nader bericht via info@dewittenberg.nl

Uw gebed voor de Wittenberg

Het nieuwe logo is in verfrissende, lichte kleuren
gemaakt. Achter de ‘W’ is een fraai gestileerd hart
geplaatst dat verwijst naar de liefde van Christus. Onder
de naam staan drie woorden die de kern van ons werk
weergeven: ontdekken – geloven – beleven.
De Wittenberg wil ook licht uitdragen, zoals Jezus tegen
zijn discipelen zegt:

‘Jullie zijn het licht in de wereld, (…) een stad
op een berg die niet verborgen kan blijven.’
(Matt. 4:14, NBV)

Wilt u bidden voor:
• geestelijke groei van onze studenten,
ook tijdens hun stage
• ontwikkeling van de nieuwe opleiding en de
werving van studenten
• opzet van retraiteprogramma’s en werving van
deelnemers
• nieuwe opzet van de leefgemeenschap en de
werving van nieuwe deelnemers
• werving van vrijwilligers, coördinatoren leef
gemeenschap, een coördinator bedrijfsvoering
• onze medewerkers, bestuursleden, docenten
en vrijwilligers
• actie: Investeer in het Koninkrijk voor de
aanvangskosten van de vernieuwde Wittenberg
Hartelijk dank voor uw gebed!
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