Jaarverslag 2017 bestuur stichting ‘Leven in Zuidwest’
Missie en visie
Onze missie is “Het Evangelie van Jezus Christus verkondigen in de wijk Bouwlust/Vrederust door
middel van een missionair-diaconaal project in die wijk.”
Het doel is het stichten van een nieuwe christelijke gemeenschap in deze wijk. Deze doelstelling moet
gezien worden als een ‘stip aan de horizon’. Gemeentestichting laat zich niet afdwingen door
projectplannen of tijdschema’s, maar vloeit voort uit het missionaire en diaconale werk als dit de
zegen van onze God krijgt.
Geschiedenis
Op 18 maart 2014 hebben afgevaardigden van de kerkenraden van de Leeuwendaalkerk (NGK), de
Nebokerk (CGK) en de Morgensterkerk (GKv) een stuurgroep in het leven geroepen om een
gezamenlijk missionair project in de wijk Bouwlust op gang te brengen. In het najaar van 2014 werd
vervolgens een missionair kernteam gevormd van vier vrijwilligers. In het najaar van 2016 werd
namens de drie kerken de stichting ‘Leven in Zuidwest’ opgericht voor de bestuurlijke vormgeving
van het missionaire en diaconale project, waaronder het fungeren als werkgever voor betaalde werkers.
De leden van de stuurgroep werden aangesteld als bestuursleden van de stichting. Vervolgens werden
per 1 november 2016 Martin Schep en Rens Snoep aangesteld als diaconaal-missionair pioniers voor
een jaar, ieder voor ongeveer twee dagen per week. In een gezamenlijke dienst van de drie betrokken
kerken op 6 november 2016 werden de leden van het kernteam en hun werk in het project aan de Heer
onze God opgedragen.
Samenstelling
Het bestuur van de stichting had gedurende het gehele jaar 2017 de volgende samenstelling:
Gert-Jan Bakker, voorzitter, CGK
Johan van Popta, secretaris, GKv
Wieger Koen, penningmeester, NGK
Marc Verheij, lid, NGK
Het bestuur werd bijgestaan door:
Peter Strating, adviserend lid missionair werk, NGK
Het kernteam bestond gedurende het gehele jaar 2017 uit de volgende personen:
Jannozien Moggré
Martin Schep
Rens Snoep
Rik van der Vliet.
Bestuurlijke activiteiten volgens het beleidsplan 2017
1. Bestuur en verantwoording: beleid en begroting opstellen, bespreken met kernteam en
kerkenraden, opzetten website, verantwoording afleggen van activiteiten en financiën.
2. Fondsenwerving: verkrijgen ANBI-status, werving van landelijke fondsen, donateurs in
achterban. De stichting verkrijgt gelden door toegezegde donaties van de ondersteunende kerken
en werft gelden uit ondersteuning door landelijke kerkelijke organisaties, uit giften van
individuele donateurs en andere fondsen die de activiteiten steunen. De stichting heeft slechts een
gering eigen vermogen dat volledig wordt ingezet om het werk van de stichting te financieren. De
bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging voor hun werk en alleen een
vergoeding voor onkosten die voortvloeien uit hun werkzaamheden.
3. Werkgeverschap: voortgang en evaluatie en organiseren coaching. Het personeel wordt betaald
volgens de regelingen van het Steunpunt Kerkenwerk (SKW).
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Vergaderingen e.d.
Het bestuur vergaderde vijf keer, waaronder één keer met het kernteam en één keer met de missionair
werkers. Verder had het bestuur twee maal een bijeenkomst met de afgevaardigden van de kerken.
Namens het bestuur voerde de secretaris twee maal functioneringsgesprekken met de beide werkers
afzonderlijk. De missionair adviseur van het bestuur voerde in de regel elke maand een coachingsgesprek met de missionaire werkers.
Activiteiten
Naast dit verslag wordt een missionair jaarverslag door de werkers opgesteld. Daarin ligt de nadruk op
de missionaire activiteiten, terwijl in dit verslag de nadruk ligt op de bestuurlijke activiteiten.
In dit missionaire project willen we mensen roepen tot geloof in Jezus Christus en tot gelovige
aanvaarding van het goede nieuws over Gods koninkrijk. Maar het is de heilige Geest die harten van
mensen opent en ontvankelijk maakt. In het besef van hun afhankelijkheid van zijn werk hebben de
missionaire werkers eens per zes weken een gebedsbijeenkomst op maandagavond voor leden van de
kerken en andere belangstellenden georganiseerd. Naast enkele leden uit de ondersteunende kerken
doen hieraan ook regelmatig leden van de evangeliegemeente Morgenstond mee.
Begin 2017 stelde het bestuur zijn beleidsplan voor het komende jaar vast.
In februari werd de eerste nieuwsbrief over het project verspreid. Daarin stellen de werkers zich voor
en delen ze van hun ervaringen in de fase van kennismaken met de wijk en met allerlei werkers en
bewoners in de wijk.
Na een zoektocht door de missionaire werkers werden enkele ruimten in het pand Sterrenoord 81a
voor twee dagdelen gehuurd met ingang van 1 april. Op vrijdagochtend is er een inloopochtend en op
vrijdagavond een open maaltijd. De huur is heel betaalbaar en het pand ligt vlakbij het centrum van
Bouwlust met bijvoorbeeld het wijkcentrum. Wel is het pand weinig zichtbaar. Voor activiteiten met
veel deelnemers wordt incidenteel de Exoduskerk gebruikt, die ons heel bereidwillig door de eigenaar,
de Eglise Evangelique De La Haye, ter beschikking wordt gesteld.
In april werd het ANBI keurmerk voor de stichting verkregen, zodat giften van individuele gevers
voor de belasting aftrekbaar zijn.
Ook is er een internetpagina door een vrijwilliger aangemaakt met daarop allerlei informatie voor de
achterban en met een agenda, zie www.leveninzuidwest.nl. Het visueel aantrekkelijker maken van de
deze pagina’s vraagt nog wel aandacht.
In juni verscheen de tweede nieuwsbrief met daarin onder meer informatie over de eerste activiteiten
die in het huurpand werden georganiseerd, over gesprekken met bewoners van de wijk en bouwen aan
relaties.
Een andere vorm van communicatie naar de leden van de ondersteunende kerken zijn de praatjes die
de werkers houden tijdens kerkdiensten bij een collecte voor het project. Deze vorm van communicatie
lijkt goed over te komen en roept ook reacties van kerkleden op.
Onder begeleiding van de missionair adviseur hebben de werkers een missionair plan van aanpak
opgesteld dat in november op een vergadering van het bestuur met de afgevaardigden van de kerken
besproken is.
Met steun van de drie kerken werd per 1 november 2018 een nieuw jaarcontract met de werkers
afgesloten.
Voor een aantal bestuurlijke doelen is nog weinig vooruitgang geboekt, zoals:
- Het verkrijgen van financiële ondersteuning uit landelijke missionaire fondsen van de CGK en
de GKV.
- Het aantrekken van een vrijwilliger of eventueel betaalde werker voor communicatie naar de
achterban en wijkbewoners.
- Meer gerichte activiteiten om individuele donoren uit de aangesloten kerken te werven en zo
mogelijk financiële steun uit andere fondsen te verkrijgen.
Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor het jaar 2018. Daar komt nog bij de meningsvorming over
de voorwaarden voor en de vormen van voortzetting van het project na 31 oktober 2018.
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Afsluiting
Bestuur en kernteam konden ongehinderd en in goede onderlinge samenwerking dit project uitwerken.
Daar zijn we God onze Heer dankbaar voor. Ook zijn we dankbaar voor de contacten die zijn ontstaan
waardoor een aantal wijkbewoners regelmatig aan activiteiten gaat deelnemen. Wat we bereikt hebben
is niet door onze eigen kracht tot stand gebracht, maar door Gods genade in ons. Onze eer en dank
komen Hem toe.
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