Nieuwsbrief Leven in Zuidwest Oktober 2018

We hebben een mooie zomer gehad. Ook in Bouwlust.
Daarvan laten we in deze nieuwsbrief graag iets zien.
Zomerweek
Van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 juli hebben we
verschillende activiteiten georganiseerd voor de
kinderen in de wijk. Daarmee wilden we ze een
ontspannen week geven waarin zij liefde en aandacht
konden ervaren. Ook konden we zo onze relaties met
hen en hun ouders/verzorgers verdiepen. Bovendien
was het goed voor de onderlinge band tussen de
kinderen.
Dinsdag
Op dinsdag was ons uitje naar geitenboerderij
’t Geertje in Zoeterwoude. Daar hebben de kinderen de
geiten verzorgd en eten gegeven en een rit gemaakt op
een pony. Aansluitend hebben we gepicknickt en
ontspannen bij het recreatiemeer het Noord Aa in
Zoetermeer.

van Pluk! begeleidden de
kinderen en leerden hen veel
over planten en dieren. In de
ene workshop mochten de
kinderen van de geplukte
producten, zoals vruchten,
brandnetels en andere planten,
een smoothie maken. In de
andere workshop kregen de
kinderen informatie over
dierenwelzijn en mochten ze
de
dieren
verzorgen.
Halverwege de middag wisselden de kinderen van
workshop.
Donderdag
Op donderdagmiddag konden de kinderen knutselen
op Sterrenoord 81a. Drie vrijwilligers hadden drie
verschillende knutselwerkjes voorbereidt. Na het
knutselen deed een deel van de kinderen mee aan een
dansworkshop. Het andere deel ging liever voetballen
op een veld in de buurt. Daar waren ook andere
kinderen aanwezig, wat een gezellige voetbalwedstrijd
heeft opgeleverd.

Vrijdag
Woensdag
Op woensdagmiddag hebben de kinderen en hun
ouders twee educatieve workshops gehad op
zorgboerderij Pluk! in Den Haag. Twee medewerkers

Op vrijdagmiddag was er een buitenspeeldag voor de
hele wijk. Er waren: twee springkussens, stormbaan,
spelmateriaal, suikerspinautomaat, popcornautomaat, drinken, fruit en live muziek. Er zijn rond de 200
kinderen en volwassenen langs geweest om te spelen,

te eten en te praten. De middag heeft zo ook voor
verbinding tussen wijkbewoners gezorgd. Aansluitend
hebben we gebarbecued met de vrijwilligers die zich
ingezet hadden om de kinderen in de wijk een
onvergetelijke week te geven.

We hebben de zomerweek samen met een
bewoonster uit de wijk georganiseerd en hulp
gekregen van vrijwilligers uit de wijk en uit onze drie
kerken. Financieel was de week mogelijk door een
subsidie van Fonds 1818.
Vieringen
Voor de zomervakantie hebben we twee mooie
vieringen gehad tijdens Pasen en Pinksteren. Bij deze
vieringen nodigen we mensen uit waar we contact
mee hebben en dat heeft geleid tot twee vieringen
met elk 40 bezoekers. Tijdens deze vieringen hebben
we gezellig met elkaar gegeten, spelletjes gedaan en
het evangelie op een pakkende en beeldende manier
verteld.

Deze stichting heeft als doel om kerken of andere
instellingen en groepen te verbinden met mensen die
hulp nodig hebben. Wij mochten, dankzij hulp uit de
drie kerken, al verschillende projecten doen en
hebben bewoners erg blij kunnen maken.

Verder
Naast al deze activiteiten blijven we ons op vrijdag
inzetten tijdens het inloopcafé, de kidsclub en de
buurtmaaltijd. We zien veel contacten groeien en
verdiepen. We kijken daarom dankbaar terug op de
afgelopen periode waarin we veel mensen hebben
mogen ontmoeten en waar we goed samen konden
werken met lokale instanties en het welzijnswerk. Wij
danken God, die zijn Geest in ons en anderen laat
werken. God geeft elke keer weer kracht en inspiratie
om door te gaan en bemoedigt ons in het werk.
Gebedspunten
Danken voor:
- Goed verlopen zomerweek
- Mooie vieringen
- Verdieping met wijkbewoners
Bidden voor:
- Het vormgeven van gemeenschap
- Mensen met schulden
- Gods leiding in beslissingen

Present
Sinds het voorjaar hebben we in de wijken BouwlustVrederust een samenwerking met Stichting Present.

De volgende gezamenlijke gebedsavond is op
maandag 15 oktober, van 20.00 tot 21.00 uur op
Sterrenoord 81A.

