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“Als het einde van de tijd is gekomen, zal de berg
waarop de tempel van de Heer staat de hoogste
berg zijn. Hij zal hoger zijn dan de hoogste bergen,
indrukwekkender dan de hoogste heuvels. Alle
volken zullen daarheen gaan.”
Jesaja 2:2
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WAT I S V I S I O N B U I L D E R S ?
De afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de wereld er vandaag de dag heel anders
uitziet dan voorheen. Toch blijft één ding hetzelfde: “De berg waarop de tempel van de
Heer staat.” Wij, Gods Kerk, zijn een constante in deze wereld - Een constante gever
van leven, brenger van licht, een veilige plek, drager van redding en transformatie. Om
die reden is en zal deze berg altijd de belangrijkste berg zijn, en niets anders dat onze
samenleving te bieden heeft, kan ermee vergeleken worden. Laten we duidelijk zijn, als
we het over de kerk hebben, hebben we het over haar volledige uitdrukking. Waar 4 of
5 samenkomen rond een tafel voor een diner en zinvolle gesprekken hebben over God;
waar mensen samenkomen in groepen in onze steden; en waar 50, 100 of honderden
samenkomen voor aanbidding in diensten: Hier besteden we onze aandacht aan, het
maken van volwassen discipelen en de hoop van Jezus naar onze buurten brengen. Dit
is de belangrijkste berg, de kerk.
Bedankt voor jullie standvastigheid als kerkgemeenschap in alle verschillende seizoenen
van het leven en van de samenleving. Bedankt dat jij deel uitmaakt van deze community
en het tot leven brengt. Amsterdam en Almere zijn er beter door. Natuurlijk blijft de uiting
van de kerk zich aanpassen in een veranderende wereld. We realiseren ons meer dan
ooit dat er een toenemende behoefte is om lokaal in onze buurten een gemeenschap te
zijn die leven geeft. We zijn toegewijd om onze Groepen en discipelen, jullie, voorop te
stellen en toe te rusten. Dus voor Vision Builders dit jaar zijn we enthousiast om een deel
van de giften hieraan te besteden.
Met een doel van €160.000 gaat 10% naar Groups en discipelschap, specifiek naar het
opnieuw opstarten van C3 College, en hiermee bediening en Bijbelse training aan te
bieden aan iedereen die dat wil. Ons doel is om ergens in de komende jaren weer een C3
College te hebben. We vinden het belangrijk om verstandig om te gaan met onze financiën,
en het bezitten van gebouwen is een goede investering. Daarom zijn we enthousiast dat
het Paasheuvelweg 24- project in het tweede kwartaal van 2023 van start zal gaan. Dit
geeft ons de mogelijkheid om onze focus te verleggen naar ons volgende bouwproject;
de aankoop van een pand voor onze locatie in Almere. Zoals eerder genoemd, zetten we
ons in om ‘lokaal’ aanwezig te zijn, in zoveel mogelijk buurten.
Met als doel €160.000 in te zamelen voor dit jaar met Vision Builders, gaat 55% (€
88.000) naar onze gebouwen. Maximaal €50.000 hiervan gaat naar het huren van een
tijdelijk gebouw voor onze Amsterdam Zuidoost-locatie en onze C3 Imagine-kantoren,
en minimaal €40.000 naar ons volgende vastgoedproject, namelijk de aankoop van een
gebouw voor onze locatie in Almere.
De laatste, maar niet de minste van onze Vision Builders-investering, is dat 35% zal worden
geïnvesteerd in zeer specifieke missieactiviteiten, zoals beschreven in dit magazine.
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We vinden het geweldig om te kunnen investeren en invloed te hebben in onze steden
in Nederland, maar ook in projecten en kerken het buitenland. Er is een geluid van iets
nieuws dat uit de hemel komt en de aarde raakt. Het is het geluid van een vernieuwde
Kerk, op een vernieuwde missie, die klaar is voor een grote oogst. Mensen keren terug
en zullen blijven terugkeren naar de berg van de tempel van de Heer. God gebruikt jou
en mij als katalysatoren voor het nieuwe, terwijl we dromen, zaaien, naar buiten gaan en
bouwen. Onze vrijgevigheid en giften zijn één van die instrumenten: Wanneer we ‘het
ongewone’ geven, creëren we ‘ongewone resultaten’.
We nodigen je uit om mee te doen met Vision Builders om de toekomst van Amsterdam,
Almere en daarbuiten te beïnvloeden.
Wat willen we bereiken met Vision Builders?
Vision Builders is onze jaarlijkse fondsenwerving voor zeer specifieke aspecten van de
visie van C3 Imagine. Het richt zich vooral op het investeren in de aankoop van gebouwen
en in zendingswerk.
Gebouwen
Het bezitten van een gebouw voor één van onze locaties zorgt voor een consistente
aanwezigheid in de buurten die we bereiken; een plek van waaruit we leven, redding
en transformatie kunnen brengen. Daarnaast biedt het bezitten van gebouwen meer
flexibiliteit voor kerkactiviteiten en is het verstandig financieel beheer.
Zendingswerk
Onze missies zijn gericht op het starten van nieuwe locaties en projecten van liefdadigheid.
We investeren in het starten van nieuwe locaties en andere bedieningen waar we een
directe relatie mee hebben. Dit stelt ons in staat om niet alleen financieel te geven, maar
ook om bemoediging en andere steun te kunnen geven. Vision Builders stelt ons in staat
om bij te dragen op een manier die levens verandert door middel van verschillende
missies, waardoor we impact kunnen hebben op plekken in Nederland en ver daarbuiten.
Projects of 2022-2023
Renovatie en bijdrage aan een tijdelijk gebouw voor onze Amsterdam Zuidoost locatie,
Sparen voor de aankoop van een pand voor onze Almere locatie, C3 Cares Holendrecht
& C3 Cares Amsterdam Nieuw-West, Stichting Te-Kworo, Compassion, Starten van de
nieuwe C3 Church Dubai locatie, C3 Church Edinburgh, Financieren van de start van C3

Steve & Lizby Warren
Senior Pastors C3 Imagine
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EEN KERK
D R I E L O C AT I E S

6

7

AM S T E R DAM
ZUIDOOST
Door jullie vrijgevigheid en gebed heeft God een deur geopend om de
oppervlakte van het gebouw van de Amsterdam Zuidoost locatie aan de
Paasheuvelweg te laten toenemen. We gaan van 1.250 m2 naar meer dan
3.000 m2 met ruimtes waarmee we de gemeenschap van Amsterdam
Zuidoost kunnen bereiken en van dienst kunnen zijn. Er zal een klein
auditorium komen met een keuken die gebruikt kan worden door C3
Cares, Imagine Youth en voor andere wekelijkse activiteiten; ook kan er
in ons café een lekker kopje ‘barista’ koffie gedronken worden voor maar
een paar euro, is er een binnen-kinderspeelplaats, ruimtes die gebruikt
kunnen worden voor buurtfeestjes, en rustige werkplekken voor mensen
die niet in hun appartement willen werken; we zullen zelfs een kleine
gym hebben en een danszaal, naast een groot auditorium voor grotere
evenementen en de wekelijkse diensten. We gaan zoveel betekenen
voor deze buurt, we kunnen niet wachten totdat het zover is!
“Vision Builders is voor iedereen een ‘stretch’ in onze vrijgevigheid, we
willen daar elk jaar weer in groeien. Waarom? We zien de vrucht, we zien
dat God niet alleen in de kerk zegent, maar ook ons eigen leven. God is
goed en we nemen grond in door gebouwen te kopen.”

Peter & Monique Jacobsz

Locatie Pastors Amsterdam Zuidoost
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AM S T E R DAM
CITY
In 2019 zijn we begonnen met het opbouwen van de diensten voor
onze nieuwe locatie. We zijn in eerste instantie begonnen met koffieconnect momenten op zondagavond en in maart 2020 hadden we onze
eerste dienst in De Hallen. We hadden zo veel zin om te beginnen! Een
pandemie en enkele andere uitdagingen zorgden ervoor dat de officiële
start werd uitgesteld, maar in oktober 2021 begonnen we eindelijk met
wekelijkse diensten in het Boom Chicago theater. En zo begon onze C3
Imagine City locatie! We zien nu elke week nieuwe mensen binnenkomen
en er vormt zich een levendige gemeenschap.
We hebben drie groepen die sterk en gezond zijn en we weten dat er nog
meer zullen volgen. De droom van C3 Imagine is om een gemeenschap
van gelovigen te hebben die gepassioneerd is over Jezus, om hun stad
te dienen en die graag samenkomt, zowel in diensten als in groepen.
“Het zou een droom zijn om ooit een eigen ruimte in de binnenstad te
bezitten. We weten dat deze dingen bij God niet onmogelijk zijn. We
kunnen niet wachten om te zien wat God gaat doen in de binnenstad
van Amsterdam!”

Loey & Intan Wittink
Locatie Pastors Amsterdam City
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AL M E R E
Almere is een snelgroeiende stad, en deze stad heeft een kerk nodig die
hoop brengt. Wij geloven voor een groep in elke wijk, omdat wij geloven
dat God elke buurt van de steden waartoe Hij ons geroepen heeft wil
bereiken. We zitten momenteel in een school in Almere Poort, die we
elke week ombouwen tot kerk. Hoewel we hier veel energie van krijgen,
beperkt het wel onze mogelijkheden om flexibel te zijn, een centrale
visie te hebben voor de locatie en de vrijheid te hebben om de locatie
precies zo in te richten als we willen. Om deze redenen willen we in de
toekomst graag een eigen gebouw hebben.
“Als locatie zij we enorm dankbaar dat Vision Builders ons de mogelijkheid
heeft gegeven om geluidsapparatuur aan te schaffen, bijvoorbeeld een
elektrisch drumstel om aanbidding tot leven te brengen. We maken
regelmatig gebruik van de livestream faciliteiten, zodat we samen God
kunnen zoeken.

Sipke Bontekoe

Locatie Pastor Almere
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U P DAT E OV E R H E T
NIEUWE GEBOUW
Sinds 2017 zijn we al bezig met het rondkrijgen van een projectontwikkeling
waarbij we met de opbrengsten van appartementen een community center
kunnen bouwen. Sinds maart 2022 zijn we zover dat we een goedgekeurd
voorlopig ontwerp hebben, waarna we een definitief ontwerp aan het uitwerken
zijn om vervolgens de vergunning aan te vragen. In de 5 jaar dat we hiermee
bezig zijn, zijn we steeds beter gaan begrijpen wat projectontwikkeling inhoudt
en waar de risico’s van het project zitten.
Het is een avontuur en elk seizoen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.
Of het nu het goedgekeurd krijgen van het ontwerp is of het gebruik van
de materialen van het exterieur, het vinden van de juiste bouwpartner, het
rondkrijgen van cijfers of het omgaan met de stijging van de bouwprijzen, het
blijft tumultueus. Tegelijkertijd geldt: hoe langer dat we ermee bezig zijn, hoe
kleiner de risico’s worden, contracten worden gesloten, partijen stappen aan
boord, de gemeente Amsterdam die meewerkt in het planologische proces; we
maken goede vorderingen. Het project is continu in beweging en samen met
ons team van adviseurs (projectwikkelaars, architect en advocaat) werken we
aan een prachtig plan.

Peter Jacobsz

Projectleider Gebouwen (Namens het Bestuur)
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ZENDINGSWERK
& NIEUWE KERK
L O C AT I E S
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TE-KWORO
F O U N DAT I O N
Stichting Te-Kworo zet zich in om kwalitatief goed onderwijs, moeder- en
kindgezondheidszorg en sociale bescherming te bieden aan door oorlog
getroffen vrouwen en kinderen in het noorden van Oeganda. Scan de
QR code hieronder voor het verhaal van Alice, de oprichter van Te-Kworo
foundation.
Alle donaties gaan onder andere naar de bouw van een nieuw ziekenhuis,
verwijzingen naar andere ziekenhuizen, de ‘labour of love’-cheques
(prenatale zorg, geboortekit, check-ups, vaccinaties) en opleidingen voor
jonge vrouwen, onder andere.

Scan de QR-code om een video te
zien van Te-Kworo

KWALITEIT
OPLEIDING

S t i c h t i n g Te - Kw o r o i s
toegewijd om te zorgen
voor:
MOEDER EN KIND
GEZONDHEIDSZORG

DE GEBOUW VAN
EEN NIEUW ZIEKENHUIS
ZORG VOOR SOCIALE
BESCHERMING VOOR DOOR
OORLOG GETROFFEN
VROUWEN EN KINDEREN IN
HET NOORDEN VAN OEGANDA

JOUW DONATIE ZAL
GA NAAR:

PRENATALE ZORG,
GEBOORTEKIT EN CHECK-UPS

ONDERWIJS VOOR
JONGE VROUWEN
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C O M PA S S I O N
De organisatie Compassion is een christelijke organisatie die kinderen
in armoede voorziet van onderwijs en voeding. Naast veel van onze C3
Imagine-leden die persoonlijk kinderen ondersteunen, ondersteunen we
als kerk drie kinderen via Compassion (Vio, Bunga en Tibebu).

C O M PA S S I O N I S
TO E G E W I J D O M T E
ZORGEN VOOR:

JOUW
DONATIE

MAALTIJD

WERK

Ieder kind krijgt een gezonde maaltijd
door het project.

Betaald werk vinden, zichzelf ontwikkelen
als leraren, kerkleiders en gemeenschapsleiders.

EDUCATIE

Hebben minder kans op school uitval.

BOUW

Een voorbeeld van zo'n project is het hebben van toiletblokken
in gebouwen waar kinderen worden opgevangen.

Scan de QR-code om een video te
bekijken over Compassion
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C3 EDINBURGH
We zijn C3 Imagine zo dankbaar voor jullie voortdurende liefde en
steun - we houden van jullie! Zoals jullie vast ook hebben meegemaakt
in Nederland, waren onze afgelopen jaren gevuld met lockdowns en
andere Covid-turbulentie. C3 Edinburgh ging het grootste deel van
2020 online en kon elkaar pas in juni 2021 persoonlijk ontmoeten.
Sinds onze herlancering komen we wekelijks op zondagmiddag samen
en leggen de nadruk hierbij op aanbidding, het Woord van God en het
samenzijn. We houden van de doordeweekse Connectgroepen die we
onlangs hebben gelanceerd, en deze groeien - met een nieuwe groep
die in de komende weken begint!
Jullie vrijgevigheid, gebeden en partnerschap hebben onze groei vanaf
onze eerste dagen ondersteund en we weten dat jullie voortdurende
steun ons zal helpen de toekomst in te gaan die Jezus voor ons heeft
gepland.
We houden van jullie, C3 Imagine! Stel je voor - waar zouden we zijn
zonder jullie?! Ons seizoen van heropbouw als gemeenschap, onze
toewijding om standvastig te blijven in de overwinning van Jezus, wat
er ook komen gaat, en onze mooie toekomst is iets waaraan je bijdraagt
als je dit jaar Vision Builders steunt!

Nathan and Lisa Oliver

Pastors C3 Edinburgh
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C 3 D U BAI
Vijf jaar geleden plaatste God een droom in ons hart om één kerk te
bouwen in drie locaties: Kenia, Australië en de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE). In 2019, na 4 jaar de eerste locatie in Nairobi te hebben
geplant, voelden we dat onze tijd in Kenia ten einde liep. Aanvankelijk
dachten we dat het volgende deel van het verhaal de start van de
tweede locatie in Abu Dhabi of Dubai zou zijn. Kort daarna betrad COVID
echter het wereldtoneel en gaf God de mogelijkheid om de richting van
onze stappen te bepalen (Spreuken 16:9). Uit het niets opende God de
deur voor ons om het leiderschap van een bestaande kerk in Newcastle,
Australië, op zich te nemen.
We hebben de afgelopen 16 maanden besteed aan het helpen van deze
kerk bij de overgang vanuit een moeilijk seizoen, het bouwen van relaties
met de mensen en het communiceren van ons hart voor een wereldwijde
kerk. Beide gemeentes in Nairobi en Newcastle hebben de hand van God
gevoeld bij deze samenvoeging, en onlangs was er veel enthousiasme
toen we een nieuwe naam voor onze kerken aankondigden: Rhythm
City! Dit was een belangrijke stap in het verhaal van onze kerk, en op de
dag dat we de nieuwe naam lanceerden, stond de visie voor een derde
locatie in de VAE voorop!
Maar nadat we God hebben gezocht en deze regio hebben bezocht,
hebben we het gevoel gekregen dat God naar Dubai leidt in plaats van
naar Abu Dhabi. De visie voor deze derde locatie brandt in ons beiden,
evenals in de twee gemeentes die we leiden. We zijn dankbaar voor
de manier waarop God ons heeft geleid tijdens dit COVID-seizoen en
blijven standvastig en vol vertrouwen in de visie van een bloeiende kerk
in het Midden-Oosten. We zijn zo dankbaar voor het partnerschap met
C3 Imagine, die bereid is om vooruit te kijken naar de toekomst en ons
voor te bereiden op de dag die God heeft bepaald
voor de geboorte van deze kerk. We houden van
jullie!

Garth and Jaime Ball
Senior Leiders Rhythm City Church
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C 3 C AR E S
C3 Cares is de bediening van C3 Imagine die de liefde van Jezus toont
aan de mensen uit de buurt. We delen kleding en maaltijden uit aan
mensen die praktische ondersteuning nodig hebben. Daarnaast houden
we aanbiddingsdiensten en delen we een boodschap van geloof, hoop
en liefde. We zien veel mensen hun leven aan Jezus geven. C3 Cares
is op twee locaties; in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Nieuw-West.
In Nieuw-West houden we onze diensten in buurthuis “de Honingraat”
op Plein ‘40-‘45 in Slotermeer. We hebben gezien dat mensen
regelmatig terugkomen, enthousiast zijn over wat we doen en dat er
een hechte groep is ontstaan.
In Amsterdam Zuidoost zijn we dit jaar begonnen met een voedselmarkt.
We krijgen eten van hoge kwaliteit van een bedrijf, dat we na de dienst
uitdelen aan de mensen. Dit is een zegen voor zoveel mensen. Ook
houden we nog steeds één keer in maand een kledingmarkt van
donaties van kleding en speelgoed. De kleding en het speelgoed dat
overblijft gaat naar de Masisa Care Foundation. Zij zorgen ervoor dat
de kleding en het speelgoed naar Congo, Ghana en Nigeria gaan.
“Bedankt voor het geven aan Vision Builders. Het is geweldig dat wij
zo gezegend zijn en ook andere mensen kunnen zegenen.” Raymond
& Evelien Kuhurima, C3 Cares Pastors

Raymond & Evelien Kuhurima
C3 Cares Pastors
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V E R H AL E N
Scan de QR-codes om te kijken naar de financiële doorbraak van
mensen van C3 Imagine.

Het verhaal van Danny & Esther van Ommeren
van C3 Imagine Amsterdam Zuidoost.

Het verhaal van Arjen & Nikki
Wolfard van C3 Imagine Almere.

Het verhaal van Mirjam de Bekker van C3
Imagine City
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P R AK T I S H E T I P S
OV E R G E V E N
Overweeg in gebed welk niveau van geven voor jou geschikt is. Neem
je beslissing zowel gebaseerd op geloof als op wijsheid. Onthoud
dat je tienden gaan naar het wekelijkse reilen en zeilen van de kerk,
terwijl Vision Builders giften hier bovenop worden toegewijd aan de
ontwikkeling van de gebouwen en zendingswerk van onze kerk.
C3 Imagine heeft hiervoor een aparte spaarrekening. We hebben
ondervonden dat dit een goed moment is om na te denken over creatieve
manieren waarop jij kunt bijdragen: belastingteruggave, sparen door een
ander soort vakantie te kiezen, nieuwe inkomstenstromen genereren
door iets nieuws te ondernemen en vele andere mogelijkheden.
Je kan een formele toewijding maken tijdens onze Vision Builders
zondag op 25 september 2022.

Scan de QR Code voor meer
informatie.
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