
Sociaal jaarverslag 2016 
Voor u ligt het Sociaal Jaarverslag 2016 van The InnerCity Project (TIP) in Rotterdam. Door 
middel van dit jaarverslag willen wij u een indruk geven van de werkzaamheden die hebben 
plaatsgevonden.  
 
1. Activiteiten 
Woensdagavond: warme maaltijd en bijbelstudieavond.  
Iedere woensdagavond (met uitzondering van de zomervakantie) organiseert The Innercity 
Project een bijbelstudieavond. Gedurende het afgelopen jaar werd de bijbelstudieavond 
steeds druk bezocht. Gemiddeld kunnen we hier rond de 35 gasten verwelkomen, waarvan 
een groot deel trouwe bezoekers.  
De avonden beginnen met een warme maaltijd. Deze maaltijden worden vers gekookt voor 
diverse vrijwilligersgroepen. De maaltijden zijn lekker, gevarieerd en overvloedig en worden 
door de gasten zeer gewaardeerd. 
Tijdens de bijbelstudie wordt steeds een bepaald thema of onderdeel uit Gods Woord 
behandeld. Tijdens de studie proberen we een brug te slaan tussen het leven, met zijn 
dagelijkse moeiten, en Gods Woord. Er is ruimte voor gesprek en vragen.  
 
Donderdagavond: inloopavond. 
In 2016 wat wijkgebouw ‘De Bron’ elke donderdagavond weer geopend voor de 
inloopavonden van The InnerCity Project. We mochten per avond ongeveer 20-30 mensen 
verwelkomen, met een lekkere bak koffie en een luisterend oor.  
De donderdagavonden beginnen officieel om 20:00 uur. Maar om 19:30 staat er vaak al een 
groep gasten te wachten. De deuren worden geopend, gasten druppelen binnen en de 
medewerkers gaan koffie/thee zetten en broodjes smeren. De avond begint met gebed en 
een gedeelte uit de bijbel of dagboek. Daarna delen we koffie, broodjes en praten we met de 
gasten. Soms doen we een spel of een creatieve activiteit. Kleding en slaapzakken worden 
zo nodig uit gedeeld. De sluiten de avond rond 21:45 af met gebed.  
 
2. Vrijwilligers 
In 2016 hebben we een tiental nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. We zijn erg blij met 
deze versterking, want helaas hebben we ook afscheid genomen van een aantal vaste 
krachten. God voorziet ook hierin!  
 
Kappers: eens in de 10 a 12 weken komen de kappers naar de Bron. Deze avonden zijn erg 
geliefd bij de gasten, en worden dan ook druk bezocht. We zijn heel blij met onze trouwe, 
vaste kappers die steeds weer voor onze gasten klaar staan.  
 
3. Communicatie/media 
Sinds 2016 is onze nieuwe website online. Wij hopen hierdoor op een meer eigentijdse 
manier toegankelijk te zijn voor belangstellenden. De nieuwsbrief is in 2016 3x verschenen. 
Vanaf 2017 gaat deze volledig digitaal! Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven via 
de website.  
 
4. Bedankt 
Een hele groep vrijwilligers maakt het mogelijk dat we door kunnen gaan met het werk. 
Bestuursleden, leden van de stuurgroep, gastvrouwen en – heren, kookgroepen, iedereen 
zet zich in voor de gasten. Boven alles gaat onze dank uit naar onze hemelse Vader, door 
Wie wij dit werk kunnen en mogen doen!  
 



 


