Nieuwsbrief, najaar 2020
Bouwlust en Vrederust
Op het eerste gezicht lijkt er weinig mis in Bouwlust en
Vrederust. Het is er groen. Het is er rustig. Een ruim
opgezette naoorlogse wijk. Vooral in de zomer zie je
kinderen buiten spelen en mensen elkaar op straat
ontmoeten. Rond winkelcentrum De Stede is er altijd
een gezellig rumoer. Op het plein voor de Lidl zitten
verschillende mensen op bankjes met elkaar de laatste
nieuwtjes uit te wisselen. Even daarachter spelen
jongeren op het veld naast het buurtcentrum een
potje voetbal.

We komen veel mensen uit genoemde situaties tegen.
Het verdriet dat met alle problemen gepaard gaat
horen wij vaak aan. Gelukkig mogen en kunnen we een
luisterend oor bieden. En kunnen we op een heel
aantal adressen met diverse hulpvragen een helpende
hand bieden.

Boodschappen
De huidige tijd is er een die we met z’n allen niet snel
zullen vergeten. Het is voor Leven in Zuidwest ook een
enerverende periode. In de laatste nieuwsbrief
hebben we geschreven over de boodschappenpakketten die we hebben uitgedeeld onder een heel
aantal gezinnen uit Bouwlust en Vrederust. Deze actie
hebben we tot halverwege juli kunnen voortzetten.

Luisterend oor en helpende handen
Het heeft mooie contacten en samenwerkingsverbanden opgeleverd. De voedselbanken draaien nu
gelukkig weer op volle sterkte en mensen komen op
verschillende creatieve manieren weer aan genoeg
boodschappen.

De problemen in deze wijken, met ruim 28.000
inwoners, zijn niet zo zichtbaar. Maar ze zijn er wel:
armoede, werkloosheid, laaggeletterdheid, slechte
gezondheid. Vaak gepaard met eenzaamheid. Er
wonen naast veel ouderen ook veel statushouders,
arbeidsmigranten en ggz-patiënten. In sommige
straten heeft 85 procent van de huishoudens een
betalingsachterstand, in sommige buurten bestaat
zo’n 70 procent van het woningaanbod uit sociale
woningen.

Activiteiten
Sinds 1 juni hebben we de activiteiten op het
Sterrenoord weer kunnen hervatten. Ze werden direct
weer goed bezocht. Mensen gaven aan de
ontmoetingen echt gemist te hebben. We ontvangen
elke week een leuke groep mensen in de ochtend en
ook tijdens de maaltijd zitten we met een mooie club
mensen gezamenlijk te eten. Uiteraard is het nu wel
anders met de anderhalve meter samenleving. Ook
moeten we rekening houden met verschillende
meningen. De een vindt alle maatregelen onzin en de
ander ervaart angst voor het virus.
Ook de kinderclub is weer gestart, maar daar merken
we dat we een kleinere groep hebben dan voor de
start van Corona. We zijn in die tijd het contact met
een aantal kinderen verloren.

Zomerweek
Net zoals de afgelopen twee zomers hebben we ook
deze zomer een vakantieweek georganiseerd. Deze
editie was, helaas, een stuk kleiner dan voorgaande
jaren. Geen uitjes naar verschillende locaties en als
afsluiter geen grote buitenspeeldag, maar kleinschalig
met een groep van 20 kinderen. We hebben lekker
gezwommen en spelletjes gespeeld bij Madestein. De
kinderen zijn hier altijd enthousiast over, juist omdat
ze de wijk vaak niet uitkomen en hun ouders de
kinderen niet altijd meenemen voor een leuk uitje.

Gebedspunten
Danken voor:
De zondagse vieringen worden ook weer gehouden en
bezocht door een vaste groep mensen. Bij de laatste
viering nam een vrouw haar buurman mee. Hem werd
uitgelegd wie we zijn en wat we doen waarop iemand
opmerkte: ‘dit is echt een kerk waar je jezelf kan zijn.’
Dat willen we ook echt zijn. Een plek waar mensen
mogen thuiskomen en een plek waar mensen tot hun
recht komen.

“een kerk waar je jezelf kan zijn”

- De afgelopen ‘Corona-periode’,
waarin we continuïteit konden
bieden voor diverse hulpvragen
- De herstart van alle activiteiten
Bidden voor:
- Alle organisaties die in de wijk werken om de
lasten van bewoners te verlichten
- Onze agenda’s: dat zij gevuld mogen zijn met
Gods plan en Zijn licht

