Jaarverslag 2019 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, 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 2019 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 jaar 2019 uit de volgende personen:
Jannozien Moggré, Martin Schep, Rens Snoep en Rik van der Vliet.
In het najaar is Lianne de Lange toegetreden; zij wil zich met name richten op communicatie via social
media en vervult daarmee een al lang gevoelde behoefte.
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).
Vergaderingen e.d.
Het bestuur kwam vier keer bijeen. Eén daarvan was samen met het kernteam om gezamenlijk de
voortgang van het missionair-diaconale werk te bespreken. Ook was één daarvan een bijeenkomst met

de afgevaardigden van de kerken. Al deze bijeenkomsten waren in de eerste helft van het jaar.
Meerdere oorzaken maakten dat het bestuur weinig activiteiten kon verrichten in het najaar.
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. We zijn dankbaar voor de gelegenheid om
specifieke punten van aandacht onder dankzegging met gebed aan God voor te leggen. Wel is de
deelname buiten de kring van bestuur en kernteam vrij gering.
Het gehele jaar kon gebruik worden gemaakt van het pand Sterrenoord 81a dat op vrijdag wordt
gehuurd. In de ochtend is er een inloopactiviteit en een wolcafé, in de middag een kidsclub en in de
avond een open maaltijd. Ook wordt hier op elke eerste zondag van de maand een viering gehouden
voor werkers en contacten.
De huur van dit pand is heel betaalbaar en het ligt vlakbij het centrum van Bouwlust met bijvoorbeeld
het wijkcentrum. Wel is het pand weinig zichtbaar.
Namens het bestuur voerde de secretaris functioneringsgesprekken met de beide werkers afzonderlijk.
We zijn dankbaar dat de werkers in goede samenwerking met elkaar en de vrijwilligers en in goede
gezondheid hun werk kunnen verrichten. De missionair adviseur van het bestuur voerde in de regel
elke maand een coachinggesprek met de missionaire werkers.
Het bestuur is dankbaar voor de vrijwilligers, in en naast het kernteam, die bijdragen aan de
verzorging van allerlei activiteiten. Het aantrekken van extra vrijwilligers, noodzakelijk om het werk
goed te kunnen uitvoeren en waar mogelijk uit te breiden, heeft veel aandacht van het kernteam
gevraagd. We zijn dankbaar voor uitbreiding van het aantal vrijwilligers, maar verdere uitbreiding
blijft gewenst, vooral voor het kinderwerk.
In 2019 werd twee maal een nieuwsbrief over het project verspreid. Daarin beschrijven de werkers de
belangrijkste activiteiten in de voorafgaande periode.
Ook is er een internetpagina door een vrijwilliger aangemaakt met daarop allerlei informatie voor de
doelgroep en achterban en met een agenda, zie www.leveninzuidwest.nl. Het visueel aantrekkelijker
maken van de deze pagina’s vraagt nog wel aandacht.
Een andere vorm van communicatie naar de leden van de ondersteunende kerken zijn de praatjes die
de werkers houden tijdens kerkdiensten, bijvoorbeeld bij een collecte voor het project. Deze vorm van
communicatie lijkt goed over te komen en roept ook reacties van kerkleden op.
Het totaal van de bijdragen van individuele gevers was in 2019 ruim € 10.000 lager dan het hoge
bedrag in 2018. Dit is een aandachtspunt voor het bestuur.
In contact met CGK deputaten is gebleken dat deze alleen hulp bij fondswerving bieden als er ook een
coachingtraject voor de werkers wordt aangegaan. Dat laatste is voor ons niet nodig of gewenst, dus
deze mogelijkheid m.b.t. geldwerving vervalt. Het verkrijgen van financiële ondersteuning uit
regionale en landelijke missionaire fondsen van de GKv is lastig, omdat de classiskerken hun bijdrage
aan bestaande missionaire projecten willen verminderen. Daarbij komt nog de hoge algemene reserve
van het project op de balans per 31/12/2019. Dat tezamen heeft tot gevolg dat een verzoek om een
financiële bijdrage vanuit de GKV-classis, dat formeel door de Morgensterkerk dient te worden
gedaan, een zeer kleine kans van slagen heeft.
Afsluiting
Bestuur en kernteam konden ongehinderd en in goede onderlinge samenwerking aan dit project
werken. 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.

