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Al jaren staan de vrijwilligers van The Innercity Project twee avonden per week klaar voor dakloze en/of 
eenzame  (thuisloze) mensen.   
Ook in 2017 zijn de deuren van de Bron, Vondelweg 254, op woensdag- en donderdagavond open 
gegaan.   
Iedere woensdagavond wordt een warme maaltijd geserveerd. Daarop volgt een Bijbelstudie. 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 maaltijden werden vers gekookt 
door 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.    
Daarnaast was 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, broodjes smeren en vaak wordt er iets warms 
bereid: soep, pannenkoeken of gebakken eitjes. 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. We sluiten de avond rond 
22.00 uur af met gebed.    
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 en 
heeft zijn of haar eigen taken daarin.                 
Een greep uit wat er verder georganiseerd is in 2017:   
Eens in de 10 a 12 weken komen de kappers naar de Bron. Deze avonden zijn erg geliefd bij de gasten en 
velen gaan met een nieuwe coupe weer naar huis.   
De nieuwsbrief is drie keer verschenen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven. De brief 
wordt digitaal verzonden.  
Vaak wordt er iets creatiefs georganiseerd. Er werden kaarten gemaakt, er werd geschilderd of een 
bloemstuk gemaakt voor Pasen of Kerst.  
   
In 2017 hebben we weer een groot aantal mensen mogen ontmoeten.  We zijn God dankbaar voor de 
zegen die we mochten ontvangen. Ook zijn we dankbaar dat het werk door kan gaan door uw donaties,  
betrokkenheid, steun en gebed.  
 


