Na onze eerste nieuwsbrief in februari is er veel gebeurd.
De eerste activiteiten zijn gestart en het project is
ondergebracht in de stichting Leven in Zuidwest. Wij hopen
u hier weer helemaal bij te praten. Ook stellen de
kernteamleden Jannozien en Rik zich aan u voor.
Sterrenoord 81A
In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat we
op zoek waren naar een ruimte. Ons gebed is verhoord!
Sinds april maken we gebruik van Sterrenoord 81A. Dit
pand wordt gebruikt door en voor de wijk. De
hoofdhuurder heet ‘Huis van de Grootmoeders’. Daarnaast
zijn er verschillende stichtingen en particuliere initiatieven
die de ruimte voor activiteiten huren. Zo zijn er onder
andere workshops, computerlessen, taallessen en een
buurtbibliotheek. Wij mogen als missionair werkers ook
twee dagdelen mensen ontmoeten. Op vrijdagochtend
organiseren wij een inloopcafé waarbij mensen wol
kunnen spinnen, haken en
breien. ’s Avonds bereiden we
een maaltijd voor wijkbewoners.
Tijdens deze momenten bouwen
we aan relaties. Het was
behoorlijk spannend om de
activiteiten te starten. Komen er
mensen op af? Hoe gaan
mensen reageren?
Goede gesprekken
We hebben tijdens de activiteiten al meerdere mensen
mogen ontmoeten: contacten die we al hadden en mensen
die ‘per ongeluk’ langskomen. Op een ochtend was er
bijvoorbeeld een vrouw met een moslimachtergrond waar
het spinnen warme gevoelens opriep van vroeger. Met
deze vrouw waren er goede gesprekken. Ook hebben we
contact met een man die de post kwam brengen tijdens de
inloopochtend. Hij is slechts 10 minuten geweest. Maar
toen Martin hem een maand later tegenkwam in de wijk,
gaf hij aan dat hij het als leiding ervaart dat wij hem hebben
ontmoet. Hij vertelde dat hij bemoedigd weer van de

inloopochtend was vertrokken. Heel bijzonder. Bij de
maaltijd is er al een paar vaste gasten waar we soms diepe
gesprekken mee voeren en waar we ons leven mee delen.
Tijdens deze maaltijden bidden we, lezen we een Bijbelse
boodschap en vertellen daar wat over. Dit geeft vaak
genoeg reden voor een goed gesprek en we merken dat de
mensen daar ook voor komen.
Bouwen aan relaties
Nu we er elke week
zitten, hebben we ook
steeds meer contact
met de mensen die in
de directe omgeving
van Sterrenoord 81A
wonen. Maar ook buiten Sterrenoord 81A bouwen we
verder aan relaties. We ontmoeten mensen in het
wijkcentrum en op straat. We maken contact met de
wijkagent, mensen van welzijnsorganisaties en andere
christenen in de wijk. Daarnaast is Martin nog steeds als
vrijwilliger werkzaam als schuldhulpmaatje in de wijk en
Rens heeft zich aangemeld bij het wijkcentrum om mensen
thuis op te zoeken.
Eens in de zes weken organiseren we een gebedsavond om
het werk in de wijk op te dragen aan God. U wordt daar
voor uitgenodigd, maar ook de evangeliegemeente
Morgenstond uit Bouwlust heeft zich hierbij aangesloten.
We zien dat het goed is om met andere christenen in de
wijk op te trekken, elkaar te versterken en te bemoedigen
in de missionaire taak die we hebben.
Agenda Sterrenoord 81A
Elke vrijdag:
- 10.00 tot 12.00 uur Inloopcafé
- 17.30 tot 21.30 uur Maaltijd voor de wijk
Gebedsavonden:
- Maandag 26 juni en maandag 4 september
- 20.00 tot 21.00 uur

Kernteam
Als kernteam komen we geregeld bij elkaar. We delen het
leven, bemoedigen elkaar en zoeken God door gebed en
Bijbellezen. We delen onze gedachten over de wijk en
denken na hoe we onze visie concreet kunnen maken. We
ervaren het als een grote uitdaging om vanuit het niets een
project op te zetten wat bijdraagt aan de levens van de
mensen in Bouwlust-Vrederust. Het is een verlangen om de
mensen te vinden die geestelijk honger hebben en gevoed
willen worden met Gods liefde.
Rens en Martin hebben zich de vorige keer al aan u
voorgesteld. Nu is het de beurt aan Jannozien en Rik.
Jannozien
Mijn naam is Jannozien Moggré, in 1954
geboren in Brabant, getogen in Rijswijk.
Mijn vader was predikant. We speelden
thuis kerkje en ik stond graag achter de
lezenaar waarop een grote statenbijbel
lag. Het zat er blijkbaar al vroeg in om de
boodschap van redding en heil met
anderen te delen. Op verschillende manieren heb ik hier
vorm aan mogen geven. Koffiebarwerk, kinderwerk,
jeugdwerk,
godsdienstonderwijs,
bijbelstudie,
gebedskringen en allerlei evangelisatiewerk. Uiteindelijk
ben ik in 2009 afgestudeerd als HBO-theoloog met
pastorale zorg als afstudeerrichting. Inmiddels ben ik in
deeltijd werkzaam in een verpleeghuis als geestelijk
verzorger en verbonden aan een kerkelijke gemeente als
pastoraal werker. Toch blijft het missionaire trekken. Ik
vind het een voorrecht mee te mogen werken in Gods
wereld. “Elke dag mogen we Leven toevoegen aan een dag,
in plaats van dagen aan dit leven”, is een uitspraak die me
daarbij erg aanspreekt.

dat ik nu kan bijdragen aan een project zo dicht bij huis en,
samen met Jannozien, Martin en Rens mag ondersteunen
in hun werk als missionair pioniers.
Stichting Leven in Zuidwest
Het missionair-diaconale project in Bouwlust-Vrederust
wordt gedragen door drie samenwerkende kerken: de
Leeuwendaalkerk (NGK), de CGK Den Haag en de
Morgensterkerk (GKv). De kerkenraden van deze kerken
hebben een stuurgroep ingesteld om het project
bestuurlijk vorm te geven. Omdat betaalde werkers in
dienst van dit project zijn genomen hebben deze
kerkenraden vervolgens een stichting opgericht, die als
werkgever van de betaalde werkers fungeert. De leden van
de stuurgroep werden de bestuursleden van de stichting.
Zij zijn verantwoording schuldig aan de kerkenraden.
De stichting verzorgt de bestuurlijke en huishoudelijke
aspecten van het project om zo het missionaire team in
staat te stellen de aandacht volledig op de missionaire
activiteiten te richten. De stichting zorgt voor:
•
•
•

het werkgeverschap van de betaalde werkers,
waaronder zorgen voor goede coaching;
het opstellen van beleid en begroting in overleg met
het missionaire team;
het werven van gelden naast de toezeggingen door de
drie samenwerkende kerken;
als gevers kunnen optreden:
individuele donoren, landelijke
missionaire fondsen en andere
fondsen van waaruit dit werk
gesteund kan worden.

De bestuursleden zijn Gert-Jan Bakker (voorzitter), Johan
van Popta (secretaris), Wieger Koen (penningmeester) en
Marc Verheij (lid). Ds. Peter Strating is missionair adviseur
van het project.

Rik
Mijn naam is Rik van der Vliet. Ik ben 42
jaar, getrouwd en trotse papa van een
lieve dochter. Ik heb een baan als
projectleider bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek. In 2001 ben ik voor
mijn werk van Huizen naar een
portiekflat in Bouwlust verhuisd.
Inmiddels wonen we met ons gezin in Vrederust. Het is dus
niet vreemd dat ik mij verbonden voel aan het missionaire
project in deze wijken. Maar mijn belangrijkste motief is
het verlangen dat Jezus’ liefde buiten de kerkmuren
zichtbaar wordt. In het verleden heb ik al deelgenomen aan
diverse korte missionaire en diaconale activiteiten in
binnen- en buitenland. Ik heb het als Gods leiding ervaren

Gebedspunten
Wilt u met ons danken voor:
- De vele mooie en bijzondere gesprekken
- De gevonden ruimte om mensen te ontmoeten
- De activiteiten die we mochten starten
Wilt u met ons bidden voor:
- De mensen die we ontmoeten: dat zij
geraakt mogen worden door Gods liefde
- Geloof, creativiteit en doorzettingsvermogen
- Wijsheid voor het stichtingsbestuur

