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NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 
 
 

Groet van de Stuurgroep 
 
Aandacht is eerbiedig,  
ze dringt zich niet op 
Ze kan wachten, 
ze laat vertrouwen groeien 
Ze leeft zich in, ze kan ontvangen 
 
Aandacht is tijd, ze neemt de tijd 
Ze jaagt niet op, ze overhaast zich 
niet 
 
Aandacht is attent, ze ziet het kleine 
Ze vergeet niet, ze doet wat ze zegt 
 
Aandacht is trouw, ze blijft komen. 
Ze houdt de lange duur vol,  
ze komt ook in moeilijke tijden 
 
Aandacht is aanwezigheid, 
ze kent de waarde van er zijn 
Ze weet stil te zijn, ze is eenvoudig  
 
Aandacht heel onze wonden,  
ze versterkt onze innerlijke kracht 
 
Aandacht schept gemeenschap, 
Gelukkig is de mens die aandacht 
schenkt en aandacht ontvangt 

 

De stuurgroep van The Innercity 
Project wenst u een gezegend en 
aandachtvol 2019!  

In deze uitgave: 

 Groet van de Stuurgroep  

 Terugblik vrijwilligersbijeenkomst september 2018 

 In Memoriam 

 Zomaar een woensdagavond in…. november 2018 
 

 
Terugblik op het vrijwilligersuitje van september 2018 
 
Op 15 september was het weer tijd voor het jaarlijkse 
vrijwilligersuitje. Omdat wij als vrijwilligers tijdens de TIP-
avonden met onverwachte zaken te maken kunnen krijgen 
was het thema van het uitje dit jaar: EHBO! 
Een kundige en enthousiaste EHBO’er was bereid gevonden 
om ons de fijne kneepjes van de EHBO bij te brengen.  
Eerst gezellig even bijkletsen onder het genot van een 
bakje koffie en daarna... Aan de slag!! 
 
                                             >>>> lees verder op de volgende pagina
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Vervolg van pagina 1… 
We kregen een heldere uitleg over wat te doen bij kleine en grotere 
snijwonden, onderkoeling, verstuiking of verzwikking, onwel wording 
en allerhande mogelijk kleine of grotere calamiteiten. Steeds een 
stukje uitleg en daarna zelf aan de slag met handschoenen, 
verbanden, warmtedekens enzovoorts. Dat betekende naast heel veel 
interessante informatie ook: hilariteit alom!  
 
Naast alle verbandmateriaal had de instructeur ook een leerzame 
koffer meegenomen met voorbeelden van allerlei drugs en 
verdovende middelen. Deze hebben we met elkaar besproken: wat 
doet dit middel, op welke manier kun je gebruik herkennen en wat 
moet je doen als iemand sterk onder invloed is. Gelukkig is het in de 
praktijk bijna nooit nodig om deze kennis te gebruiken, maar het is 
goed om echt voorbereid te zijn.  
 
Deze gezellige en leerzame dag werd afgesloten met een heerlijke 
maaltijd. Wij kunnen er weer tegenaan voor een jaar! 
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IN MEMORIAM- Miny Warman-Martens (80)  

Beste lezers van de Nieuwsbrief, 
  
Opnieuw moeten wij in onze nieuwsbrief plaats maken voor een ‘In Memoriam’. Deze keer moeten wij 
afscheid nemen van Miny Warman-Martens. In de leeftijd van bijna 80 jaar is ze na een niet gemakkelijk 
ziekbed op 22 augustus jl. te Rotterdam overleden. Wat missen we haar bij TIP enorm! 
  
Wie kende Miny eigenlijk niet? Vele instanties in Rotterdam kenden haar als vrijwilligster maar voor zover 
wij weten was de stichting Pameijer voor haar wel een van de meest bekende vanwege haar zitting in de 
clienten-raad. Zij hield van haar vrijwilligerswerk want zij deelde heel vaak haar verhalen en ervaringen 
met ons. Zij deed dat op een altijd indringende en enthousiaste wijze. Miny was een erg gelovige vrouw. Zij 
was ook bekend door het voordragen van haar gedichten met een sterk Christelijk karakter. Ze had daarin 
ook een vriend gevonden: Jezus; haar Vriend. En daar getuigde ze dan ook van in haar leven maar zeker 
ook in haar aanwezigheid bij ons.  
  
Bij TIP verlopen de avonden doorgaans gezellig en rustig. Maar als de avonden wat spannend waren en er 
werden hier een daar wat zaken “uitgepraat” dan was het weleens moeilijk om de rust te bewaren maar 
dan was er altijd nog Miny met haar mondharmonica die dan zachtjes een opwekkingslied begon te spelen 
en de zaak weer rustig kreeg. De eerlijkheid gebiedt wel dat soms ook Miny onderwerp was van de 
discussie. Zij kon ook best haar mening verkondigen waar niet iedereen zo blij mee was.  
  
Miny heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze was altijd wel heel trots op haar zoon Wim Warman, een 
pianist waar ze ook altijd veel over vertelde. Ze woonde in Rotterdam-Zuid en kwam altijd met de tram 
naar TIP. Heel veel wisten we niet van haar maar ze wist weer wel veel over andere gasten wat ons als 
team weleens goed uitkwam. Ze was dol op Fred, de pastor van “De Bron” (waar wij als TIP de ruimte van 
huren). Ze konden het altijd goed met elkaar vinden.  
  
Zoals gezegd schreef Miny heel veel gedichten over het leven met Jezus Christus. Daarin kon ze haar ziel en 
zaligheid volledig kwijt en dat heeft menigeen binnen TIP erg ontroerd. Haar plekje was al een poosje leeg 
aan de tafel waar ze altijd zat. We misten haar al een poosje maar we wisten ook dat ze ziek was en dat het 
niet goed met haar ging. Haar geest was nog prima maar haar lichaam gaf het op. Op 22 augustus jl heeft 
ze haar handen in die van haar Verlosser/Vriend mogen leggen. Het was goed zo. Ook haar naam staat in 
de handpalm gegraveerd van haar Heer en Heiland. 
  
Wat zal ze het bijzonder zijn om haar nooit meer te kunnen spreken of horen! Een zeer markante gast is 
van ons heengegaan. A Dieu Miny et….. Au revoir! 
  
Namens het hele team van The Innercity Project Rotterdam, 
Henk van Deijk 
(Lid Stuurgroep) 

 

 

“Werpt al uw bekommernis op 
Hem want Hij zorgt voor U.” 

1 Petrus 5:7 
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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! 
 

 

            

 

Zomaar een woensdagavond in…. November 2018 

Afgelopen woensdag hebben wij met het team en onze gasten een mooie en rustige avond beleefd. Loes 
en Ita hadden heerlijk gekookt. Het was deze keer niet zo overvol: ca. 32 gasten; dus er was meer dan 
voldoende. Diverse mensen konden we extra eten mee naar huis geven. Dankbaarheid troef dus op deze 
dankdag! 
  
De 2e helft van de avond hebben we met elkaar nagedacht over oordelen en vergeving. Dit naar aanleiding 
van Johannes 8 vers 1 t/m 11: het verhaal van de overspelige vrouw.  
We zagen een gedeelte uit de TEDTALK van Monica 
Lewinsky over schaamte en schuld en een korte 
verfilming van Johannes 8 vers 1 t/m 11. 
Twee verhalen; 1 uit het verleden en 1 uit het 
heden; hetzelfde verhaal. Veroordeling ligt zo 
dichtbij. Jezus geeft een prachtig voorbeeld door 
oog te houden voor de persoon zelf, niet te 
veroordelen en de mens in kwestie weer op te 
richten. Het verhaal vertelt verder dat Hij onze 
schaamte en schuld draagt en van ons overneemt. 
Amazing Grace!  We sloten af met het zingen van 
Zie de Mens van Sela en dankgebed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het TIP-team wenst u een 

gezegend 2019!  
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