NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018

Het nieuwe jaar is nog maar enkele uren oud als ik dit schrijf. Net bekomen van allerlei festiviteiten
rondom de jaarlijkse feestdagen zijn ‘we’ weer een beetje geland en vangt het werk weer aan.
Vrijwilligerswerk wel te verstaan en als team staan we dan ook weer klaar voor nieuwe uitdagingen
in ‘De Bron’, waar onze wekelijkse aanwezigheid voor zovelen van groot belang is. Met de
afgelopen feestdagen achter de rug moest ik toch wel vaak denken aan onze gasten. Ieder met
een eigen verhaal. Eenzaamheid, een chaotisch bestaan van het ‘van hot naar her’ verhuizen
omdat er weer eens geen plaats was (in de herberg??....), buitenslapen , drank, drugs en ook vaak
veel lichamelijke en geestelijke ongemakken die dan ook met ons worden gedeeld. De verhalen
zijn vaak eindeloos en wij? Wij kunnen slechts luisteren en hier en daar een bemoedigend woord
spreken.
Wat is luisteren dan toch belangrijk! De gasten weten zich gekend en gehoord terwijl dat bij
instanties vaak niet het geval is. De warmte die wij hen kunnen bieden met een kop koffie en een
soepje en soms ook wat lekkers, zoals rond de kerstdagen en de jaarwisseling zorgt voor een hele
andere belevingswereld dan die daarbuiten. ‘Op verhaal komen’ is wat we vaak zien en soms ook
horen. Oprechte belangstelling voor onze gasten is een sleutelbegrip waarbij de zorgen om de
situatie rondom de gast vaak een kernpunt is in de gesprekken die we met hen hebben. Zo zijn er
momenteel gasten die het wel heel erg moeilijk hebben met een ernstige zieke en de daarbij
komende (vervolg) behandelingen. Vaak maakt hun eenzame bestaan dan het leven uitzichtloos.
Psychische problemen kunnen het gedrag van de gasten beïnvloeden en het is altijd weer
pionieren hoe hier als team mee om te gaan. Scheldpartijen of zoals u wilt ‘verschil van mening’ zijn
nogal eens zaken waar een verantwoord optreden van teamleden gevraagd wordt. Niet altijd
makkelijk maar vooral door duidelijke grenzen aan te geven proberen we escalaties op een
vreedzame wijze te beperken wat vaak ook goed lukt. Daarnaast kunnen we gelukkig terugzien op
over het algemeen hele gezellige avonden waarbij teamlid Mark altijd iets creatiefs in de
aanbieding heeft voor zowel teamleden als bezoekers. Ook het jaarlijkse uitje wordt niet vergeten
en het is altijd weer een puzzeltje hoe we zo voordelig mogelijk op stap kunnen.
We zijn als TIP benieuwd hoe het in het nieuwe jaar zal gaan. Het bestuur en met name de
stuurgroep vergaderen vaak over beleidszaken. Daarvoor is het belangrijk dat we ook op de
hoogte blijven van besluiten van de Gemeente Rotterdam ten aanzien van dak – en thuislozen en
de uitdagingen die daar voor ons uit voortvloeien. The Innercity Project weet zich ook in 2018 in
haar vrijwilligerswerk gesteund door de wetenschap dat velen voor ons project bidden. We doen
ons werk vanuit het geloof in Jezus Christus die ons geleerd heeft op te komen voor de mensen in
nood; ver af maar ook dichtbij. Een mooi project dat waardering verdient en waarbij we dankbaar
mogen werken aan een stukje toekomst binnen Gods’ komende Rijk!
Bestuur, Stuurgroep, Teamleden en gasten wensen U allen een heel fijn en gezond Nieuwjaar toe!
Henk van Deijk,
Lid Stuurgroep
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Kappers in Tip!
Een aantal keren per jaar heerst er een bijzonder gezellige drukte in Wijkgebouw
‘de Bron’. Deze ‘kappersavond’ begint altijd verwachtingsvol. Vaak zijn er veel
gasten, die ernaar uitkijken weer ‘geknipt en geschoren’ aan het einde van de
avond het pand te verlaten. Eerst worden de haren gewassen en daarna mag
men plaats nemen in de ‘kappers’stoel. Haren worden naar wens geknipt en
ingevlochten. Samen met onze gasten kijken wij uit naar deze avonden.
Dankzij de aandacht en vriendelijkheid van onze kappers
verlaat iedereen aan het einde van de avond tevreden de
Bron. Kappers, bedankt weer!

Zomaar een woensdagavond in…. januari 2018
Afgelopen woensdag hebben we een mooie avond met elkaar gehad. Het zat weer helemaal vol!
We hebben heerlijk gegeten van de soep en boerenkool met worst en toetjes. Alles ging weer schoon op!
Kokers: weer bedankt hoor!
De tweede helft hebben we met elkaar stil gestaan bij de
betekenis van Psalm 1. Daarna zongen we deze Psalm in de
uitvoering van SELA met elkaar. Een van de vrijwilligers gaf een
mooie getuigenis over haar ervaring van het afgelopen weekend
rondom haar lievelingslied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer
mijn God. Wel drie keer werd zij op diverse manieren geraakt
door dit lied: een vingerwijzing van Gods Geest. We sloten af
met het zingen van dit lied en dankgebed.
Het was weer bijzonder met elkaar en de mooie reacties van onze gasten. Hartelijke groet!

Gastenuitje 2018
Ook dit jaar staat er weer een mooi uitje gepland met onze gasten. Even uit
de dagelijkse sleur, met elkaar gezellig onderweg! Het doel is een gezellige
en ontspannen dag beleven in Rotterdam.
Op de planning staat dit jaar een bezoek aan het Noorse kerkje in
Rotterdam, gevolgd door een gezellige lunch.

Wilt u ons steunen?
Wij hopen minimaal 700 euro bij een te brengen door Crowdfunding: sponsoring vanuit
onze achterban. Hiervoor hebben wij een speciale actiepagina gemaakt op
https://voorjebuurt.nl/nl/projects/innercityproject
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Wist u dat?
 Wij tegenwoordig te vinden zijn op Facebook? https://www.facebook.com/theinnercityproject/
 U ons ook kan vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/innercity-project-8a8128114/
 Wij nog vrijwilligers zoeken voor de donderdagavond?
 Wij in verband met de koude winter op zoek zijn naar winterjassen, herenjeans en thermosbekers?
 Ook sportieve herenschoenen of sportschoenen van harte welkom zijn!

Gebed gevraagd
 Meeleven met onze gasten doen wij dan door een bemoedigend woord, het lezen van een Psalm of
door een kaart te sturen. Ook worden onze gasten in het ziekenhuis bezocht en wordt er voor hen
gebeden tijdens de avond opening. Bekende gasten zoals John en Miny maken moeilijke tijden
mee. Wilt U ook voor hen bidden?

Deze nieuwsbrief wordt ongeveer twee 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 naar
info@innercityproject.nl
Wilt u het werk van The Innercity Project financieel steunen, maak dan uw gift over op IBAN: NL80 INGB
0004 2013 96. Bij voorbaat dank!

Het TIP-team wenst u een
voorspoedig 2018
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