
 

Wanneer start de reis en hoe lang duurt deze? 
De reis start op zondag 7 februari a.s. en duurt 10 weken. 

Wat is het doel van de reis? 
Het doel van de reis is om in 10 weken tijd een dagelijkse intieme omgang met de Vader te 
ontwikkelen. In de Bijbel is te lezen hoe Jezus zich heel regelmatig terugtrekt en in stilte bij de 
Vader is. Jezus heeft het nodig om te bidden, om richting te krijgen, om rust en kracht te 
ontvangen en vooral om daar gewoon even te zijn in de ontmoeting met de Vader. Wij mogen het 
voorbeeld van Jezus volgen om ook een levensstijl te hebben waarin we dagelijks God zoeken. 

Voor wie is de reis? 
Voor iedereen vanaf 12 jaar! Of je het nu enorm lastig vindt om de Bijbel te lezen en te bidden of 
dat je dit al heel regelmatig doet; deze reis bied je de kans om te ontwikkelen, te leren en te 
verdiepen. Als je al een hele vertrouwde relatie met de Vader hebt en lezen en bidden een vast 
dagelijks patroon voor je zijn, dan kan jij anderen helpen in deze reis om hún weg te vinden.   

Wat heb ik nodig? 
De reisgids! Al onze leden krijgen deze reisgids sowieso thuis gestuurd. In de reisgids vind je de 
uitleg van de reis en voor elke dag opdrachtjes, vragen en dingen om over na te denken. Als je 
geen lid bent van de EGMA, maar toch mee wilt doen met de reis, dan vinden wij dat heel erg 
leuk! Stuur dan een mail met je adres en de hoeveelheid reisgidsen die je wilt ontvangen naar 
wegvanhem@egma.nl en dan vallen ze ook bij jou op de deurmat. 

Hoeveel tijd kost deze reis mij dagelijks? 
Het kost je ongeveer 15 minuten per dag. Langer mag natuurlijk altijd… 

Hoe ziet de reis eruit? 
Elke zondag begint een nieuwe week. Er is dan een inspirerende inleiding tijdens de 
zondagochtendsamenkomst. Die kan je live meekijken op ons YouTube kanaal 
(youtube.com/EGMAMaassluis) of terugkijken op de landingspagina www.egma.nl/weg-van-
hem. Van maandag tot vrijdag ga je vervolgens aan de slag met het thema. Op zaterdag blik je 
terug op je week. Na elke drie weken blik je wat langer terug op de afgelegde weg en kijk je waar 
die jou tot nu toe heeft gebracht. 

Reis ik alleen? 
Nee zeker niet! Sowieso gaan we gezamenlijk met de hele gemeente en iedereen die daarbij wil 
aansluiten op reis. Het is daarnaast wel goed en fijn als je één of twee reismaatjes zoekt. Dit kan 
iemand zijn uit je kleine groep, een vriend(in), familielid, etc. Door samen op te trekken, ervaringen 
te delen, elkaar te stimuleren en te inspireren kom je verder!  

Wat doe ik met mijn reismaatje en hoeveel tijd trekken we samen op? 
Heel concreet staan er in de reisgids vragen die je samen met je reismaatje(s) kan bespreken. 
Daarnaast is het mooi om samen te praten over welke ontdekkingen je tijdens je reis al hebt 
gedaan en hoe het gaat. Als het soms moeilijk is om het ritme vol te houden of als je tegen andere 
uitdagingen aanloopt, is het fijn om dit te delen en elkaar aan te moedigen. Hoeveel en hoe jullie 
met elkaar contact houden moeten jullie samen afspreken. Wij raden wel aan om elkaar in ieder 
geval één keer per week te ontmoeten (live of via zoom/teams/Facetime/WhatsApp/etc.).  

Wat moet ik doen als ik geen reismaatje kan vinden? 
Het kan natuurlijk gebeuren dat je even niet weet wie je kan vragen als reismaatje. Stuur dan een 
mail naar wegvanhem@egma.nl met je naam, leeftijd, woonplaats en eventueel telefoonnummer. 
Ook is het handig om kort iets over jezelf te vertellen. Dan helpen wij jou om een reismaatje te 
vinden. 
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Gaan de kleine groepen door tijdens de reis? 
Tijdens de 10 weken vervallen zoveel mogelijk alle activiteiten die niet direct met de reis te 
maken hebben. Zo heeft iedereen maximaal de gelegenheid om mee te doen.  Natuurlijk is het 
wel heel waardevol als een kleine groep ervoor kiest om elkaar (online) te blijven ontmoeten. We 
raden dan uiteraard wel aan om dat te doen rond de thema’s van ‘Weg van Hem’ en daarnaast 
ook altijd groepjes van twee of drie reismaatjes te maken. Die reismaatjes kunnen deel zijn van 
eenzelfde kleine groep, maar het kan ook  heel inspirerend zijn als dat ‘nieuwe’ gezichten zijn. 
 
Doen de jongerengroepen (12-25 jaar) ook mee met de reis? 
Jazeker, ook in het jongerenwerk doen de groepen mee met de reis. De jongeren kunnen zich bij 
hun jongerenwerker aanmelden en krijgen via hun groep de reisgids. Mocht jij, of jouw kind, niet 
aangesloten zijn bij één van deze groepen maar wel graag willen meedoen met de reis, stuur dan 
een mail naar wegvanhem@egma.nl met je adres en dan sturen we een reisgids op.  
 
De reis is vanaf 12 jaar, maar wordt er ook iets georganiseerd voor de kinderen? 
Op de landingspagina www.egma.nl/weg-van-hem komt een link naar een ‘padlet’ waarop vanuit 
het kinderwerk ideeën worden geplaatst voor activiteiten die je als gezin kunt doen rondom het 
thema’s van ‘Weg van Hem’. Ook kunnen ouders hier zelf aanvullende posten. 

Waar kan ik tijdens de reis terecht voor meer informatie? 
Tijdens de reis kun je voor alle informatie én allerlei extra’s terecht op de landingspagina 
www.egma.nl/weg-van-hem. Zo vind je hier de inspirerende inleidingen, een Bijbelleesrooster, 
getuigenissen, extra tips en nog veel meer. Echt de moeite waard dus om af en toe een ‘uitstapje’ 
te maken naar deze pagina!  

Kan ik financieel bijdragen aan de reis? 
We stellen de reisgidsen graag gratis ter beschikking aan alle leden én iedereen die verder mee 
wil doen. Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan het maken van de boekjes, maar ook aan de 
verzending en verspreiding. Mocht je hieraan een financiële bijdrage wilt leveren, dan waarderen 
we dat zeer. Je kunt jouw gift overmaken naar het rekeningnummer NL88 RABO 0372 6369 69 
t.n.v. E.G. Maranatha onder vermelding van ‘Weg van Hem’.  

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen? 
Al je vragen kun je stellen door een mail te sturen naar wegvanhem@egma.nl. 
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