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NIEUWSBRIEF JULI 2018 
 
 

Groet van de Stuurgroep… 

 

De nieuwe Nieuwsbrief, hét moment 
om even terug te kijken op het 
afgelopen halfjaar. 
Elke woensdag- en donderdagavond 
gingen de deuren van de Bron open. 
Een wekelijkse routine en toch is elke 
avond weer zo bijzonder. Natuurlijk 
is er altijd koffie, thee of een 
maaltijd; maar de avonden zijn 
vooral gevuld met verhalen, 
aandacht voor elkaar, kleine en grote 
gesprekken. 
Nieuwe verhalen van nieuwe gasten, 
aanvullingen op de verhalen van 
mensen met wie we al jaren een 
band op hebben gebouwd. Soms 
maken we ons grote zorgen om de 
situatie waarin iemand is terecht 
gekomen of om de lichamelijke 
aftakeling die we zien. Op een ander 
moment kan er weer hard gelachen 
worden om een gevatte opmerking 
of een komische situatie. Maar dat 
we de gelegenheid hebben om er 
voor elkaar te zijn, een band mogen 
opbouwen, en getuigenissen mogen 
horen en geven van de liefde van 
onze God en Vader maakt geen 
enkele avond tot een routine. Het 
maakt elke avond heel speciaal! 

Namens de stuurgroep, 
Antoinette 
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Terugblik op het gastenuitje van april 2018 
Op 7 april 2018 vond het lang verwachtte gastenuitje van The 
Innercity Project (TIP) plaats. Deze keer een combinatie van een 
bezoek aan het Natuurhistorisch museum en de Noorse 
Zeemanskerk.  
 
We verzamelden ons bij het Natuurhistorisch museum. Op de 
trappen van het museum hebben we een groepsfoto gemaakt. In 
het museum hebben we ons vergaapt aan opgezette dieren van 
vlinders tot ijsberen. Het bezoek viel goed in de smaak. Eén van 
de opmerkingen was dat het te kort was om het hele museum te 
zien. Mooiere compliment kon het museum bijna niet krijgen. 

 
                                             >>>> lees verder op de volgende pagina
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Vervolg van pagina 1… 
Na het museum zijn we naar de Noorse Zeemans kerk gelopen die aan de overkant van de weg ligt. In de kerk 
hebben we geluncht. Hierna werden we verrast met klassiek Spaanse muziek. Na de muziek kregen we uitleg over 
het ontstaan van de Noorse kerk in Rotterdam en de betekenis van de schilderingen op de muren en het plafond. Als 
afsluiting waren er Noorse wafeltjes met jam en koffie. Wat een feest! 
 
De gasten die wij normaal bedienen met een gesprek en een bak koffie, zien elkaar meestal meerdere keren per 
week op verschillende plekken in de stad. Het TIP Uitje heeft als doel even elkaar op een andere plek te zien. Zo 
krijgen ze ander perspectief op de stad en op elkaar. Dit zorgt voor nieuw gespreksonderwerpen en een nieuw 
saamhorigheid.  
Volgens ons is dit uitje dan ook helemaal geslaagd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bedankt!  

Zoals u wellicht niet ontgaan is werd een aantal maanden geleden een crowdfunding op 

gezet om het jaarlijks Innercity Project (TIP)-uitje voor onze gasten te financieren. Het is 

gelukt om het gewenste bedrag binnen te halen en dat binnen twee weken! Met het 

geld hebben we onze gasten kunnen voorzien van een leuke, zeer geslaagde dag.  

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Ichtus Praise band in de Bron 

Donderdag 15 maart was de Ichthus Praise Band in de Bron. De 

band speelde allemaal meezingnummers. 

Ze hadden zelfs twee nummers speciaal ingestudeerd voor ons. 

Want natuurlijk mocht ‘de Arend’ (opwekking 488) niet 

ontbreken op zo'n avond. Het viel zowel de band als de gasten 

op dat er veel blije gezichten waren.  

Het was weer een heerlijke Innercity avond! 

 

 

mailto:tip@innercityproject.nl
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IN MEMORIAM- BERT TIMMER (56)  

Helaas is ons ter ore gekomen dat Bert Timmer op 56-jarige leeftijd is overleden. Dat gebeurde al in februari jl. Soms 
horen we dit niet direct, maar pas veel later via via, vandaar dat we daar nu pas op deze plek aandacht aan kunnen 
schenken. 

Bert was een graag geziene gast bij ons. Een welbespraakt persoon die uit een goede familie afkomstig was. Pech 
achtervolgde zijn leven ondanks dat hij Economie gestudeerd had aan de Erasmus Universiteit. Bert was een 
levenslange student. Hij bivakkeerde veel in de bibliotheken van bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit en in die van 
de TU Delft. Hij kreeg landelijke bekendheid door het feit dat hij ook wel de ‘Zweetvoetenman’ genoemd werd. De 
naam zegt het al: de geur van Berts voeten bleek een dusdanig verstorende factor voor andere aanwezigen, dat Bert 
door de universiteiten uiteindelijk als ongewenst persoon buiten de deur werd gezet.  

Bert liet het hier echter niet bij zitten en ging een procedure aan. Deze rechtszaak werd zelfs uiteindelijk door hem 
gewonnen. Verslagen in de dagbladen waren het gevolg en er is zelfs een boek verschenen (‘De Zweetvoetenman’, 
door Annet Huizing) waarom diverse bijzondere rechtszaken worden beschreven en waarin Bert dus ook een podium 
kreeg. 
 
Bert reisde ook heel graag en heeft veel van Europa gezien. Hij zocht altijd de meest goedkope (trein)tickets op die 
hij kon vinden en kende het Europese treinen- en busnet op zijn vingers.   

Bert discussieerde graag over politieke onderwerpen. In gesprekken die wij met hem hadden was hij altijd erg 
geïnteresseerd in mooie banen en hij vroeg ook altijd of wij iets in die richting voor hem konden 
betekenen. Helaas was dat niet het geval en zo heeft hij voor zover wij weten een leven gekend van hoop op iets 
beters, wat helaas maar niet wilde lukken. 

Wij leggen Bert in Gods Vaderlijke handen en hopen dat hij de rust en het 
geluk gekregen heeft waar hij tijdens zijn leven zo naar op zoek was.  

Een markante TIP bezoeker is heengegaan en we verliezen in Bert een 
bijzonder mens die we zeker zullen missen! 

 

Zomaar een woensdagavond in…. Juni 2018 

Woensdag 27 juni was weer de laatste TIP-woensdagavond voor het zomerseizoen. De zaal zat tjokvol. Enkelen 
moesten buiten blijven. Iemand die te luidruchtig was, werd door Arie weer de straat op gestuurd… 
Met zevenendertig gasten begonnen we de avond met rodekool, 
aardappeltjes en een verse worst uit Krimpen. Marja had nog een 
‘kruidig’ soepje vooraf gemaakt. Prima sfeer en lekker gegeten.  
 
Na dit diner de Bijbelstudie. Ik ging verder met de behandeling van het 
boek Openbaringen. Jan, na maanden afwezigheid vanwege revalidatie, 
las het betreffende hoofdstuk 6 voor. Daarna volgde een interessante 
bespreking en mooie geloofsverbondenheid. 
  
Het dankgebed en Opwekking 488 luidden de vakantieperiode in. 
 
 
 

“en zo ik niet meer mocht ontwaken,  

aan U beveel ik dan mijn geest, 

Om voor Uw troon de rust te smaken 

Die hier mijn uitzicht is geweest” 

 
Uit: Johannes de Heer 

mailto:tip@innercityproject.nl
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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! 
 

 

            

 
Afscheid van het NSR Dispuut Hippopotamus 
 
Woensdagavond 6 juni stond in het teken van afscheid nemen van de studenten van NSR Dispuut Hippopotamus. Zij 
hebben gedurende zeven jaar, één keer per maand de maaltijd verzorgd en de bijbelstudie geleid. Helaas gaan zij 
vanaf volgend seizoen een ander project ondersteunen. Uiteraard vinden we dat erg jammer, maar begrijpen het 
natuurlijk wel. 
  
Op deze laatste avond kwamen ze met twaalf man/vrouw sterk om nog eens goed uit te pakken. Er was weer 
heerlijk en uitgebreid gekookt en onze gasten genoten van soep, wraps met veel inhoud en een heerlijk taart dessert 
als afsluiting. Tijdens het eten sprak Anne-Wil Ceelen namens de studenten enkele woorden ten afscheid aan onze 
gasten en zij verraste ons team en onze gasten met een prachtig bronzen beeldje van (jawel) een arend en een 
ingelijste versie van het lijflied van onze gasten (lied 488: door onze gasten ook wel het ‘Arend lied ‘ genaamd) 
voorzien van een arend en de achterkant van het kenmerk van het dispuut: het nijlpaard (=hippopotamus). 
  
Als team en gasten hebben we uiteraard ook de 
studenten hartelijk bedankt voor al die jaren dat 
zij voor ons klaarstonden, de vele maaltijden en 
bijbelstudies die zij voor onze gasten hebben 
verzorgd. Omdat studenten altijd wel in zijn voor 
een hapje en drankje, hebben we een mooie 
mand met delicatessen overhandigd met daarbij 
(inderdaad!) ook een ingelijste versie van lied 488 
met een afdruk van Arend en Nijlpaard. De 
studenten gaven aan nog een jaarafsluiting voor 
de boeg te hebben, dus dat kwam vast wel goed! 
  
Wat er na het heerlijke eten nog over bleef aan 
tijd, werd gevuld met een korte overdenking van de studenten over (alweer!) de Arend met de parallel dat ook God 
ons draagt zoals de Arend zijn jong opvangt en draagt. We sloten af met uiteraard lied 488 en dankgebed.  
 
NSR Dispuut Hippopotamus, bedankt!   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Het TIP-team wenst u een 

hele fijne zomervakantie!  
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