
 

Er gebeurt van alles bij Leven in Zuidwest. De ene dag 

sta je met een groep mensen een plafond te schilderen 

en de andere dag vier je het Paasfeest. Hier weer een 

kleine update van een aantal mooie gebeurtenissen in 

de wijk.   

Pasen 

Op Tweede Paasdag hebben we een goede viering 

gehad. Met ongeveer 30 mensen hebben we van een 

heerlijke paaslunch genoten in een gezellige en 

ontspannen sfeer. Dankzij het mooie weer konden de 

kinderen ook heerlijk met elkaar buiten spelen, terwijl 

de volwassenen binnen goed met elkaar konden 

praten. Na de lunch gingen de kinderen buiten op zoek 

naar de door ons verstopte paaseieren. Ze sloegen 

geen enkel hoekje van het speelveld over en kwamen 

trots terug met hun buit. Daarna hadden ze één en al 

oor voor het Paasevangelie dat Jannozien op een 

creatieve manier vertelde. Het bijzondere is dat de 

kinderen uit de wijk al weken vooraf vroegen om het 

Paasverhaal. En bij de volwassenen zorgde het 

Paasverhaal juist voor veel gesprekken met ons over 

het kruis en de opstanding van Jezus. 

 

 

Zondagse vieringen 

Elke eerste zondag van de maand komen we bij elkaar 

als gemeenschap. Misschien denkt u: wat doen jullie 

daar dan? Daar vieren we met elkaar het leven dat God 

heeft gegeven! Het is er gezellig, we eten wat lekkers 

met elkaar, maar er wordt bovenal nagedacht over 

mooie thema’s die ons allemaal raken. En dit allemaal 

vanuit een christelijke identiteit. In april en mei 

hadden we bijvoorbeeld een mooie ‘tweeluik’ over het 

thema groeien. Dit hadden we samen met een vrouw 

uit de wijk georganiseerd.  

De eerste keer hadden we het over onze wortels. Niet 

die mooie oranje groente uit de winkel, maar over ons 

diepgewortelde ZIJN. Wie jij bent heeft alles te maken 

met hoe je ontstaan bent, hoe en waar je ter wereld 

kwam en hoe je bent opgegroeid. Wie zijn of waren je 

ouders, hoe stonden zij in het leven? Werd je als kind 

gezien en gehoord? Wat gebeurde er in je jeugd? Hoe 

was het met je broers en zussen? Al dit soort vragen 

en antwoorden daarop kunnen je iets vertellen over 

wie jij bent geworden en hoe jij nu in het leven staat. 

Daarbij lazen we uit Psalm 139: hoe God je vanaf het 

begin al kent en bij elke stap die je gezet hebt aanwezig 

was. 
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De tweede keer ging het over geestelijke groei. Dat kan 

je niet direct vanaf de buitenkant zien, zoals we 

bijvoorbeeld kinderen zien groeien. Geestelijke groei is 

eigenlijk het proces waarin wij steeds meer op Jezus 

gaan lijken. Het is een diep verlangen om Hem te 

dienen. Geestelijke groei is niet om godsdienstig te zijn 

en je te houden aan wat regels of wetten. Of dat je 

gehoorzaam bent vanuit een schuldgevoel. Nee, het is 

echt een verlangen wat diep uit je hart komt. Daarbij 

lazen we 2 Petrus 1, waar het gaat over hoe je kunt 

groeien in je geloof.  

Bij deze vieringen zijn we ook creatief aan de slag 

gegaan. De eerste keer hebben we onze eerste 

levensfase als de wortels van een plant getekend (0 tot 

18 jaar) en de 

tweede keer onze 

groei als volwassene 

als de plant boven de 

grond (18 jaar tot 

nu). Deze creatieve 

verwerking zorgde 

voor diepgaande 

gesprekken. Ook 

kwamen er bij 

sommigen van ons 

heftige dingen naar 

boven. We kijken op 

deze vieringen met 

veel dankbaarheid 

terug. 

Tel je zegeningen! 

Het is een vaak gehoord gezegde: tel je zegeningen! En 

dat doen we dan ook als Leven in Zuidwest. Waar 

moeten we beginnen? Eerst al de vieringen die we 

hebben gehad met Pasen en de zondagse vieringen. 

We zien mensen richting Jezus bewegen, ook al 

hebben ze dat vaak zelf niet door. We zien mensen 

praktisch geholpen worden. Succes dat gehaald wordt 

in een traject van schuldhulpverlening. Mensen die blij 

en gelukkig worden wanneer we hen helpen met 

boodschappen, een muur verven of een goed gesprek 

tijdens acties in samenwerking met Present en 

Burenhulp. We zien een gemeenschap ontstaan van 

een groep mensen die ook aangeven dat ze zich thuis 

voelen bij Leven in Zuidwest. Mensen noemen ons hun 

familie en hun kerk. 

Ook zijn we heel dankbaar voor  de vrijwilligers die ons 

helpen. Soms gewoon mensen uit de wijk die het mooi 

vinden wat we doen. Maar ook mensen uit de kerken. 

We zijn speciaal dankbaar voor de inzet van de 

jeugdvereniging die ons dit jaar als hun goede doel 

ondersteunden. Ze hebben burgers gebouwd, 

gevolleybald, geborreld en geveild. Maar het 

allermooiste vonden we stiekem dat ze hun handen uit 

de mouwen hebben gestoken bij een paar Present-

klussen van ons. Hopelijk smaakt dat naar meer… 

Verder 

Naast deze en nog meer activiteiten blijven we ons 

inzetten tijdens het inloopcafé, kidsclub en 

buurtmaaltijd op vrijdag. We zijn u en jullie dankbaar 

voor het vertrouwen in het werk dat gedaan wordt. 

Onze dank is vooral gericht aan God. Het is Zijn werk 

en het is bijzonder dat Hij u en ons wil gebruiken om 

Zijn licht te laten schijnen in de wereld om ons heen. 

Wilt u voor ons werk blijven bidden? Het is zó 

noodzakelijk! 

Gebedspunten 

Danken voor: 

- Mooie vieringen met Pasen 

  en op zondagen 

- Betrokkenheid van de jeugd 

 

Bidden voor: 

- Gezegende Pinksterviering  

- Goede activiteitenweek voor de wijkkinderen 

   in de zomervakantie 

 

De volgende gezamenlijke gebedsavond is op 

maandag 8 juli,  van 20.00 tot 21.00 uur op 

Sterrenoord 81A. 

“Jullie zijn als familie voor mij” 


