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Voorwoord

Via Nova is een open lerende christelijke gemeenschap in Amsterdam. Het is de roeping
van Via Nova om de echtheid van Gods goede boodschap te ontdekken en zichtbaar te
maken.
In dit verslag vindt u een overzicht van de ontwikkelingen en activiteiten in en vanuit Via
Nova van 1 januari tot en met 31 december 2017, en de winst- en verliesrekening over
de afgelopen jaren. In dit jaar namen we afscheid van onze voorganger Gert-Jan Roest
en verhuisden we naar LAB111.
We zijn God dankbaar voor het afgelopen jaar. Ook zijn we dankbaar voor de
betrokkenheid en financiële ondersteuning van onze vrienden op verschillende plekken in
Nederland en van de Commissie Partners van Zendingsgemeenten.
Hartelijke groet,
Kernteam van Via Nova
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Ontwikkelingen in 2017
Na een mooie tijd in broedplaats Lola Luid, vonden we een prachtige nieuwe plek in
LAB111. Vanaf september 2017 houden we onze zondagse samenkomsten in de kapel van
dit gebouw.
In juli namen we afscheid van Gert-Jan Roest als voorganger van Via Nova. Hij was biddend
tot het besluit gekomen om zijn werk bij Via Nova af te ronden. Vijftien jaar lang heeft hij
zich ingezet voor de voorbereiding en uitbreiding van onze gemeenschap. We zijn heel
dankbaar voor wat hij en zijn gezin voor ons hebben betekend. Laurens van Lavieren bleef
(parttime) voorganger van Via Nova.
Als Via Nova verlangen we ernaar juist ook studenten en twintigers te bereiken met het
evangelie. We zijn dan ook dankbaar dat de verbinding tussen Via Nova en de
studentenwereld groeit door het werk van studentenpastor Maarten Vogelaar op de
Universiteit van Amsterdam. Hij gaat in gesprek met studenten over hun levensvragen,
zoals hoe ga je om met alleen-zijn, de waarde van je werk, liefde, geluk, succes, ziekte
en natuur? Sinds januari 2016 combineert Laurens van Lavieren zijn werk als medevoorganger bij Via Nova ook met werk voor studentenorganisatie IFES. Laurens en
Maarten werken hierin steeds meer samen.
We zijn blij met de steun van vrienden en partnergemeenten die we ook in 2017 weer
ontvingen.
Activiteiten in 2017
Wekelijks werd een samenkomst gehouden op zondagochtend, met de ene week een
‘podiumsamenkomst’ en de andere week een ‘forumbijeenkomst’ met meer ruimte voor
interactie. Vanaf oktober 2017 experimenteerden we met Zondag in de Stad: eens in de
vier weken geen centrale samenkomst, maar de mogelijkheid voor ontmoetingen op
verschillende plekken in de stad.
Daarnaast zijn er ca. zeven huiskringen. Dat zijn kleine groepjes van ca 6-9 mensen die
meestal tweewekelijks bij elkaar thuis komen, samen eten en de toespraken of een
boekje of andere thema’s bespreken. In de kringen zijn ook enkele mensen betrokken die
geen deelnemer van Via Nova zijn.
Een groep deelnemers en daarna een groep zoekers en jonge gelovigen volgden een
aantal avonden over gebed aan de hand van het Onze Vader. Het waren prachtige
avonden die een inkijkje gaven in de liefdevolle verhouding tussen Jezus en zijn Vader,
waarin Hij ons wil laten delen.
Ook was er weer een mooie serie van zeven tafelgesprekken over het christelijk geloof,
met als basis het boekje dat voorganger Gert-Jan Roest heeft geschreven in de afgelopen
jaren. Deelnemers komen hierop af via internet, de samenkomsten of door contact met
iemand bij Via Nova. Tijdens deze gespreksavonden worden zoekers uitgedaagd in hun
denken. Ze kunnen al hun vragen en twijfels op tafel leggen.
Daarnaast deelde een groepje deelnemers ervaringen in enkele gespreksavonden over
geloofsopvoeding.
In 2017 ontvingen we met vreugde zes kinderen die in onze gemeenschap werden
gedoopt en verwelkomden we vier volwassen deelnemers, van wie een zich liet dopen.
We namen afscheid van enkele gezinnen die zich binnen andere gemeenschappen in
gaan zetten.
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Regelmatig werd er in de samenkomst geld ingezameld en gebeden voor een organisatie
in de buurt, Amsterdam of elders. We zijn dankbaar dat we op deze manier als
gemeenschap betrokken kunnen zijn bij de stad en de wereld.
We hielden contact met onze vrienden in het land via een aantal nieuwsbrieven per mail
of post.
Interne organisatie
Laurens van Lavieren was in 2017 (parttime) voorganger bij Via Nova.
Deelnemers worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en activiteiten binnen
Via Nova via de deelnemersmail die ca. eens per week wordt verstuurd.
Betrokkenen bij Via Nova die bijvoorbeeld af en toe de samenkomsten bezoeken, worden
op de hoogte gehouden via een mail die ongeveer maandelijks wordt verstuurd.
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