april 2021
Nieuwe kansen in een rare tijd
Nieuw kansen bij het BijbelCafé
Gelukkig kan het BijbelCafé in aangepaste vorm weer
doorgaan. De groep van ruim dertig bezoekers is
verdeeld in groep 1 en groep 2. Elke eerste zaterdag
van de maand is groep 1 aan de beurt. Elke derde
zaterdag groep 2. In het Palet wordt deze groep
ook weer verdeeld in twee lokalen, zodat we met
niet meer dan 9 personen in één ruimte zitten.
Helaas kunnen we nog niet samen eten tijdens het
BijbelCafé, maar we starten altijd wel met iets lekkers
(liefst zelf gebakken ). Omdat de groepen kleiner
zijn, ontstaat er meer interactie. Door de Bijbelstudie
in kleine groep zien we dat meer mensen iets
durven zeggen, durven delen. We zien dit als nieuwe
kansen, dat ook ‘smaakt naar meer’. Het is prachtig
om te horen dat mensen in de kleine groep durven
vertellen wat God in hun leven doet. Dat ze – voor
het eerst- durfden te bidden en ongelofelijk veel
rust mochten ervaren. Een ander getuigenis over de
betekenis van levend water; hoe reinigend dit voor
je kan zijn! De avonden zijn enorm bemoedigend. Er
werd gesuggereerd dat de bezoekers alleen zouden
komen ‘voor gratis eten’. Het tegendeel blijkt waar:
er is geen maaltijd bij en bijna alle bezoekers blijven
trouw komen. Tijdens de lijdenstijd hebben we allen
dezelfde 40-dagen kalender gevolgd. Ook dit geeft
nieuwe mogelijkheden en verbinding.
Nieuwe kansen bij de Kringloopwinkel
Na een periode van sluiting is de Kringloopwinkel weer
open. Wijkbewoners kunnen op afspraak winkelen.
Bij de bar in het Palet is een ‘wachtruimte’. Mensen
met een afspraak moeten daar even wachten tot
ze gehaald worden. Zo ontstaan er nieuwe kansen!
Goede gesprekken tussen de medewerker van het
Inloopcafé, een kopje koffie of thee of soms goede
gesprekken tussen
wachtende mensen
onderling.
Deze
week nog ving ik een
gesprek op tussen
twee dames die
zaten te wachten.
Eén
met
twee
jonge kinderen. De
kinderen
kregen

even wat drinken en iets lekkers. En tussen de dames
ontstond een gesprek: Waar kom je vandaan? Hoe
lang ben je al in Nederland? Heb je al diploma’s
behaald? ‘Ga je werken?’, vroeg de één. ‘Nee, ik blijf
thuis bij de kinderen’, zei de ander. ‘Nee joh’, zei de
één, ‘je kunt beter gaan werken’…. En zo praatten de
dames nog even door, tot ze naar de winkel mochten
om ongetwijfeld weer mooie aankopen te doen!
Ook in deze lockdown merken we dat veel mensen
hun huis en kasten opruimen. Er worden veel spullen
ingeleverd bij de winkel, waar regelmatig ook pareltjes
bij zijn. De facebookpagina van Kringloopwinkel Het
Palet is ook zo’n kans om veel mensen te bereiken.

Nieuwe kansen bij Studio KNAPP
Hoewel het bij het mannenwerk bij de OpKNAPPerij
momenteel erg rustig is, groeit het vrouwenwerk.
Elke woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is
er het KNAPPzakmoment; een moment van rust,
ontspanning, ontmoeting en creativiteit.
Er komen steeds meer vrouwen uit de wijk bij elkaar
die het heerlijk vinden om ‘de knapzak’ neer te leggen.
We ervaren dat veel vrouwen veel meesjouwen in
hun ‘knapzak van het leven’. Soms gaat het knoopje
van de zakdoek even los. Ervaringen, verhalen delen.
Elkaar bemoedigen. Spontaan voor elkaar bidden.
Het samen bidden voor één van ons in grote nood,
was een prachtig moment. We ervaarden (opnieuw)
hoe krachtig het gebed is. Dit geeft nieuwe kansen!
Enkele vrouwen komen nu een half uur eerder naar
Studio KNAPP om met en voor elkaar te bidden. Gaaf
om te zien hoe God aan het werk is.
Nieuwe kansen
De betrekkelijke rust in het Palet geeft Henk ruimte
om meer mensen individueel te helpen, samen
met het team van het maatschappelijk spreekuur.
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Het zijn soms langdurige trajecten met bezoekers
om hun financiën op orde te krijgen, te helpen bij
schoolkeuze van kinderen, te helpen bij het zoeken
naar een andere woning. Door één op één begeleiding
ontstaan langdurige, intensieve contacten. Het is
prachtig om te zien hoe mensen een nieuwe kans
krijgen omdat hun schulden zijn afbetaald of omdat
ze (eindelijk) in de schuldhulp terecht zijn gekomen.
Hoe mensen weer ‘iemand’ zijn, omdat ze weer een
bankrekening of ID hebben.
Hoe klein of groot je ook van betekenis mag zijn, hoe
klein of groot je iemand anders kan helpen met een
nieuwe kans…. Jezus zegt: ‘Al wat je gedaan hebt
voor de minste van mijn broeders en zuster, dat heb
jij voor mij gedaan’. Laten we onze ogen, onze oren
en onze armen open houden voor iedereen die een
nieuwe kans verdient.
Nieuwe kansen als er weer meer mogelijk is
We merken dat deze tijd door mensen gebruikt
worden om keuzes te maken. De keuze om te
stoppen met vrijwilligerswerk. De keuze om meer
te focussen op werkzaamheden die het beste bij je
passen en met andere dingen te stoppen. De keuze
om als vrijwilliger nieuwe dingen op te gaan pakken.
LunchCafé
Het LunchCafé wordt, als het weer mag, iedere
maandag gehouden van 11.30 tot 12. 45 uur. We zijn
op zoek naar mensen die het leuk vinden om daar
regelmatig bij te helpen. Lekkere dingen bedenken
en klaarmaken, boodschappen doen, zorgen dat de
tafels gezellig gedekt zijn. Kortom: zorgen voor een
heerlijke lunch, waar buurtbewoners van kunnen
genieten.
De Opknapperij voor mannen
Regelmatig krijgen we concrete hulpvragen binnen
van mensen. Het kan variëren van het vervangen van
een lampje, tot het repareren van een fiets of het
leggen van een stuk vinyl of het aansluiten van een
nieuwe wasmachine (en het afvoeren van de oude).
Ook zijn we regelmatig op pad om grotere meubels
die verkocht zijn weg te brengen. Of meubels die we
aangeboden krijgen op te halen. Op dit moment is de
woensdagochtend ons vaste dagdeel in de week voor
deze klussen. Het zou mooi zijn als we dit richting
de toekomst zouden kunnen uitbreiden naar meer
dagdelen. Bijvoorbeeld door ook hulpvragen via de
diaconieën of Stichting Present op te gaan pakken.
Lijkt het je leuk om mee te doen in zo’n dienst voor
hand- en spandiensten? Neem dan contact op met
Henk den Breejen.
Samen Eten
Heel wat vrijwilligers zijn vanaf het begin betrokken
geweest bij Samen Eten. De start was zo’n negen jaar
geleden. Super dat ze het zo lang gedaan hebben!

Een aantal van hen vindt het nu mooi geweest. Tijd
dat nieuwe mensen het over gaan nemen. Samen
Eten is een wijkmaaltijd op de donderdagavond
van 18:00 tot 20:00 uur. Twee keer per maand. De
voorbereidingen beginnen om 16:00 uur en dan zijn
de boodschappen al gedaan.
Zou jij/u het leuk vinden om te helpen met
boodschappen doen, koken, tafels dekken, gastheer
of gastvrouw zijn? Met één keer per maand zijn
we al heel blij. Uiteraard mag je gratis mee-eten
en je maakt deel uit van een enthousiast team.
Een heel natuurlijke en dankbare manier om met
wijkbewoners in contact te komen. Neem contact op
als je mee wilt gaan doen.
Nieuwe kansen in fondswerving
In Nederland zijn heel veel fondsen die aangeschreven
kunnen worden voor een bijdrage aan het werk van
Open Arms. Inmiddels hebben we een aantal van
deze fondsen in het vizier om een aanvraag te doen.
Het doen van een goede aanvraag kost veel tijd en
voorbereiding. We zijn op zoek naar mensen die ons
hierin willen helpen. Veel van de werkzaamheden
kun je gewoon thuis doen op momenten dat het u/
jou goed uitkomt. Laat het weten als u/jij beschikbaar
bent.
Andere ideeën
Goed nieuws zijn kan op heel veel manieren! Heb
jij een goed idee? Heeft u al langer een plan in uw
hoofd om iets voor anderen te betekenen, maar is
het er nog nooit van gekomen?
Neem contact op. We gaan graag in gesprek om te
kijken hoe we uw/jouw idee samen kunnen oppakken
om meer wijkbewoners van dienst te kunnen zijn.
Danken en bidden voor nieuwe kansen
God is aan het werk in het Lage Land. Iedere keer
weer ontdekken we dat vanuit Open Arms. We zijn
en raken er steeds meer van overtuigd dat we mogen
zoeken naar waar God aan het werk is, wat Hij aan
het doen is én hoe wij daarbij aan kunnen sluiten.
Wilt u met ons mee danken voor alles wat er gebeuren
mag vanuit het Palet?
Wilt u met ons mee bidden voor nieuwe kansen
om goed nieuws te zijn voor de mensen in Het Lage
Land? Hartelijk Dank!
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