
 

Verhuisd, een nieuw lid van ons kernteam en een 

kerstviering met 120 wijkbewoners. Je leest het in 

deze nieuwe nieuwsbrief van Leven in Zuidwest.    

We zijn als Leven in 

Zuidwest verhuisd van 

pand. Waar we eerst in 

een klein pand zaten 

met onze activiteiten, 

zijn we verhuisd naar 

een (buur)pand van 

Vestia waarin we meer 

ruimte hebben en 

verder kunnen groeien. Het nieuwe adres is 

Sterrenoord 97. De activiteiten blijven (tot nu toe) 

hetzelfde. In dit pand zullen meerdere organisaties 

hun huisvesting krijgen en we zien het als een gezonde 

uitdaging om hier aan de slag te gaan. We bidden voor 

een gezegende 

tijd in dit pand en 

dat ook hier de 

activiteiten 

mogen bijdragen 

tot opbouw van 

de bewoners van 

Bouwlust. 

 

 

Mijn naam is Lianne de 

Lange en ik ben 27 jaar 

oud. Vanaf jongs af aan 

heb ik een hart om 

anderen te dienen en 

hen te vertellen van 

Jezus.  

In 2014 besloot ik een 

Discipelschap Training 

School te doen bij Jeugd 

met een Opdracht. Een school waarin je God beter 

leert kennen om Hem vervolgens verder bekend te 

maken onder de onbereikte volken. Ik heb met een 

onwijs mooi team drie maanden in China mogen 

getuigen en over Jezus mogen delen. Een van de 

mooiste momenten was toen een jongen van tien jaar 

tot geloof kwam midden in een drukke slaaptrein. 

Mijn hart groeide enorm voor zending en voor het 

doorgeven van Gods liefde. Daarnaast werd ik geraakt 

door het onrecht in de wereld. Ik wilde meer leren 

over mensen en hoe hen beter te ondersteunen in de 

moeilijke en lastige situaties die op hun pad komen en 

besloot in 2015 de opleiding Social Work te doen. Ik 

ben op dit moment van schrijven druk bezig met het 

doen van een onderzoek en het schrijven van mijn 
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scriptie voor deze opleiding. Het allermooiste vind ik 

dat ik zowel tijdens mijn studie als in het werken met 

mensen Gods onvoorwaardelijke liefde ervaar en mag 

doorgeven. Bij God mag je altijd komen!  

Dat ik gevraagd werd voor het kernteam van Leven in 

Zuidwest voelde echt als een eer. Door middel van 

mijn social media vaardigheden hoop ik Leven in 

Zuidwest nog zichtbaarder te maken. 

We zijn vanaf nu ook te vinden op 

Facebook. Hierop zullen we onder 

andere foto’s van onze activiteiten 

zetten en melden wanneer er leuke 

activiteiten zullen plaatsvinden. 

Daarnaast hebben we nog veel meer leuke ideeën 

voor de pagina. Die zal je zien als je ons gaat volgen!  

Via www.facebook.com/LeveninZuidwest kun je ons 

vinden of door de naam Leven in Zuidwest te zoeken 

op Facebook. Het leuke is ook nog dat je niet perse zelf 

een account nodig hebt om op onze pagina te kijken! 

Woensdagmiddag 18 december was het weer zo ver: 

kerstviering met 70 kinderen en 50 volwassenen. Een 

voorstelling met kerstverhaal, knutselen, lekker eten 

en natuurlijk de cadeaus. 

Voor de derde keer organiseerden wij de kerstviering 

voor kinderen in Bouwlust die het thuis niet breed 

hebben. De kinderen hadden een week eerder hun 

wensenlijstje al in de kerstboom op Sterrenoord 81A 

gehangen. De kerstboom verhuisde naar de 

Exoduskerk, waar de kinderen woensdag een leuke 

middag hadden. 

De middag begon met een 

voorstelling van Matthijs 

Vlaardingerbroek en zijn 

buikspreekpop Henkie. Matthijs 

vertelde het kerstverhaal, maar 

voerde ondertussen veel 

verbazingwekkende goocheltrucs uit. Om bij te komen 

van alle verwonderingen, gingen de kinderen vlijtig 

aan de slag om een mooie kerstkaart te maken en een 

kersttasje te versieren. Wat een creativiteit! 

Ondertussen konden ze met hun ouders/verzorgers 

genieten van allemaal lekker eten dat de 

ouders/verzorgers hadden meegebracht. 

Maar wat lag er nu allemaal onder de kleden bij de 

kerstboom? De kinderen wisten het al en hadden er al 

de hele middag op gewacht: de cadeaus! Elk kind ging 

met een mooi cadeau naar huis. Fijn om de kinderen 

in deze kersttijd wat extra’s te kunnen bieden. Zeker 

als je hun blijde gezichten ziet.  

Gebedspunten 

Danken voor: 

- de Kerstviering 

- ons nieuwe pand 

- aansluiting van Lianne  

  bij ons kernteam 

Bidden voor: 

- samenwerking in het nieuwe pand 

- de bezoekers van onze activiteiten 

- ontwikkelen van nieuwe activiteiten 

De volgende gezamenlijke gebedsavond is op 

maandag 20 april, van 20.00 tot 21.00 uur op 

Sterrenoord 97. 

Bij God mag je altijd komen! 

Kerstviering 

Facebook 

Contact? Spreek Jannozien, Martin, Rens, Rik of Lianne aan of mail ons op info@leveninzuidwest.nl  

Meer informatie vindt u op www.leveninzuidwest.nl of www.facebook.com/LeveninZuidwest . 

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v Stichting Leven in Zuidwest 
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