
Nu de Covid-maatregelen zijn versoepeld, hebben we 

alle activiteiten op het Sterrenoord weer kunnen 

oppakken. Alle doelgroepen zijn ontzettend blij dat de 

activiteiten weer gestart zijn. We zijn dankbaar dat het 

Inloop Café weer volledig draait, dat de maaltijden 

weer gestart zijn en we genoeg vrijwilligers hebben 

voor de kinderclub die weer open is. 

We zijn nu bezig met de start van een Repair Café om 

mensen in de wijk te helpen met het repareren van 

hun apparatuur, kleding en fietsen. Deze activiteit zal 

tijdens en naast het Inloop Café plaatsvinden. Ben jij 

technisch en heb je op vrijdagochtend tijd om samen 

met mensen uit de wijk Bouwlust hun meegebrachte 

spullen te repareren? Dan ben je van harte welkom! 

Neem gerust contact met ons op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Voor het eerst sinds we het nieuwe pand op 

Sterrenoord 97 hebben betrokken, starten nu alle 

organisaties in het nieuwe wijkcentrum. Daarom was 

het nodig om verschillende taken te gaan verdelen. Als 

Leven in Zuidwest hebben we vanuit woningcorporatie 

Vestia de taak toevertrouwd gekregen om het beheer 

en coördinatorschap van het pand op ons te nemen. 

We zien uit naar een goede samenwerking met alle 

betrokken organisaties en hebben zin om het pand te 

laten floreren voor de wijk en haar bewoners.  

 

Van eind maart tot en met eind juni hebben we in 

samenwerking met de evangeliegemeente 

Morgenstond in de Exoduskerk de Alpha-cursus 

georganiseerd. Met een geweldig team aan kokers, 

bidders, praktische handen en mensen die de inleiding 

verzorgden, hebben we bijzondere Alpha avonden 

meegemaakt. Aanvankelijk hadden twaalf mensen 

zich aangemeld, maar kwamen er de eerste avond drie 

mensen opdagen. Ook de tweede avond was dit het 

geval. Iemand uit ons team kreeg het verlangen van 

God om de flats in de buurt van de Exoduskerk te 

bezoeken en mensen direct uit te nodigen aan de deur. 

Dat heeft geresulteerd in meerde deelnemers. 

Uiteindelijk hebben rond de 10 mensen de Alpha-

cursus kunnen volgen met een zeer diverse groep. 

 

 

Activiteiten Sterrenoord Beheer en coördinatie 

“Verlangen om mensen uit te nodigen” 
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Alpha cursus 



Het Alpha weekend 

was indrukwekkend 

voor de deelnemers 

en de leiding. Als 

uitstapje waren we 

naar het ‘Tuinhuis van 

God’ in Moerkapelle 

geweest waar in een 

omgebouwde 

vrijstaande woning 

een prachtig decor is 

gebouwd (zie foto) en 

het evangelie wordt 

verteld door de 

eigenaar van dat 

pand. Het was een 

inspirerend verhaal 

waar we allemaal 

door geraakt werden.  

 

De deelnemers hebben de Alpha als heel fijn ervaren. 

Ze hebben verlangen naar meer. Ze zijn zelf de Bijbel 

en andere lectuur gaan lezen. Ze hebben dus echt 

geestelijke honger. Toen we hen een aantal weken 

geleden vroegen wat ze als vervolg wilden, gaven ze 

onafhankelijk van elkaar aan om de Alpha nog een keer 

te willen doen. Dat heeft ons doen besluiten om in 

september de Alpha weer te gaan organiseren. We 

hebben alle deelnemers gevraagd om iemand anders 

mee te nemen naar de cursus. Verder gaven de 

deelnemers aan de Bijbel meer te willen ontdekken. In 

de maanden juli en augustus zullen we daarom met de 

Alpha groep om de week een Bijbelstudie doen.  

 

Op een bezinningsdag in februari 2020 is het idee 

opgekomen om een tweede stichting op te richten. 

Deze stichting heeft als doel het verrichten van 

algemeen maatschappelijk werk, gericht op 

wijkbewoners in Bouwlust en Vrederust zonder 

onderscheid te maken tussen godsdienst, afkomst e.d. 

 

Voor dit werk kan deze stichting subsidies verkrijgen 

van organisaties die uitzien naar betrouwbare 

instellingen met een goede reputatie. Verder wil deze 

stichting de diaconale activiteiten van de bestaande 

organisatie van Leven in Zuidwest (LiZW) op zich 

nemen. De hoop is dat deze stichting financieel 

zelfvoorzienend wordt, zodat het geld van kerken en 

individuele sponsors gericht kan worden op het 

missionaire werk. Zo kan de financiële duurzaamheid 

van het werk van LiZW vergroot worden. De naam die 

we voor de nieuwe stichting gekozen hebben is ‘Leven 

in Zuidwest – Maatschappelijk’, afgekort LiZW-M. 

Daarmee wordt uiting gegeven aan de verbondenheid 

tussen beide stichtingen en wordt voortgebouwd op 

de goede reputatie die LiZW verkregen heeft in de wijk 

en bij de gemeente Den Haag. 

De nieuwe stichting LiZW-M werkt vanuit dezelfde 

christelijke identiteit. Wel wordt LiZW-M statutair 

onafhankelijk van LiZW en de kerken. Tegelijk wil LiZW-

M nauw samenwerken met LiZW en de band met de 

kerken vasthouden en daartoe jaarlijks 

verantwoording afleggen aan de kerken.  

Er zijn drie personen gevonden om het bestuur van 

LiZW-M te vormen. Op de jaarlijkse bijeenkomst met 

de kerken in juni 2021 hebben de kerken groen licht 

gegeven om met de nieuwe stichting van start te gaan. 

Het plan is LiZW-M in het najaar op te richten en per 1 

januari 2022 van start te gaan. 

 

Vanuit het bestuur 

Gebedspunten 

Danken voor:  

- heropeningen van alle activiteiten 

- de goed verlopen Alpha-Cursus 

- ‘groen licht’ voor de nieuw op te richten 

stichting 

Bidden voor: 

- een goede Bijbelstudie in de zomer en  

Alpha-cursus vanaf september 

- een goede start met de nieuwe stichting LiZW-M 

- wijsheid in alle activiteiten die ondernomen 

worden 

 

   
Contact? Spreek Jannozien, Martin, Rens of Rik 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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