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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 
 
 

 

Groet van de Stuurgroep… 

 

Het heeft even geduurd, maar 

voor u ligt de allereerste 

digitale nieuwsbrief! Per 2017 

zijn wij volledig digitaal. Neemt 

u ook een kijkje op de nieuwe 

website, waardoor u op de 

hoogte kan blijven van de 

avonden en de activiteiten 

van The Innercity Project! 

 

Het afgelopen jaar was 

opnieuw een gezegend jaar. 

De bijbelstudies op de 

woensdagavond worden 

steeds drukker bezocht. De 

nood, zowel geestelijk als 

lichamelijk, is groot in zo’n 

wereldstad als Rotterdam. 

Ook de Inloopavonden op de 

donderdag trekken weer 

volop bezoekers en er vinden 

mooie gespreken 

plaatsvinden.  

 

Mede dankzij uw gebed en 

steun mogen en kunnen wij 

ons werk blijven doen.  

 

Hartelijk dank hiervoor!  
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In april 2017 vond de jaarlijkse vrijwilligersdag weer plaats. 
Dit was belangrijk, want in 2016 zijn we gezegend met een 
tiental nieuwe vrijwilligers. Helaas hebben we ook afscheid 
genomen van een aantal vaste krachten, maar we zijn blij 
en dankbaar voor de versterking!  
Eerst hebben we in groepjes stil gestaan bij belangrijke 
waarden voor ons werk bij TIP, zoals gastvrijheid, 
openheid, contact. Hierbij was de vraag vanuit welk 
bijbelgedeelte wij onszelf laten inspireren.  
Waardevolle en mooie gesprekken. 
 
Daarna hebben we met elkaar stil gestaan bij de 
presentietheorie. Hoe is deze theorie ontstaan 
en op welke manier krijgt deze vorm in ons werk?  
Leuk en leerzaam om hiermee bezig te zijn! 
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Adres: Wijkgebouw de Bron, Vondelweg 254, 3031 PW Rotterdam. Email: tip@innercityproject.nl.  

Website: www.innercityproject.nl. IBAN: NL80 INGB 0004 2013 96 

Deze nieuwsbrief wordt ongeveer drie keer per jaar uitgegeven door The Innercity Project Rotterdam. De 

nieuwsbrief wordt verspreid onder de “vriendenkring”, kerken, organisaties en geïnteresseerden. 

 

Wilt u zich aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief: kijk dan op onze site www.innercityproject.nl. 
Heeft u overige vragen of wijzigen? Stuur dan een mailtje met daarin de benodigde gegevens naar 
info@innercityproject.nl 
 
Wilt u het werk van The Innercity Project financieel steunen, maak uw gift over op IBAN: NL80 INGB 0004 2013 96 
 
Bij voorbaat dank! 
 

 

            

 

 

Presentietheorie 

Zoals hierboven beschreven hebben wij als vrijwilligers (opnieuw) kennis 

gemaakt met de Presentietheorie. Maar wat zegt deze presentietheorie 

eigenlijk? In de Presentietheorie staat het ‘aanwezig/ present’ zijn 

centraal. Niet wat wij wensen en willen voor een ander, niet wat de ander 

van ons moet, maar het ‘zijn’ is belangrijk.  

 

Als Intercity Project denken wij dat deze 

theorie aansluit bij onze christelijke visie, 

omdat wij hierin het voorbeeld zien van de Heere Jezus. Tijdens Zijn 

rondwandeling zocht Hij juist die mensen op die door andere verlaten 

waren, en at en dronk met hen.  

 

 

Zomaar een woensdagavond in…. Oktober 2017 
 
Het was weer een goede avond. De zaal zat weer helemaal vol.  Het eten kwam van onze vaste 
kantoorploeg, bedankt!  Wij zijn gewend dat zij altijd heel vroeg zijn, maar deze keer was er om kwart voor 
zeven nog niemand. Chris nam het voortouw om ervoor te bidden. Verhoring op het gebed het kon niet 
sneller, want er werd direct aangebeld: daar waren de pannen vol eten! Alles ging er snel en met smaak in. 
 
De Bijbelstudie werd gedaan door René. Hij vertelde zijn 
persoonlijk verhaal, hoe hij door God aan de hand genomen 
is en vast gehouden werd. Altijd weer indrukwekkend om te 
horen, het zichtbare werk van God. 
 
Wij danken Hem voor deze gezegende avond! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het TIP-team wenst u alvast 

goede kerstdagen en een 

voorspoedig 2018 
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