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(te) Lange tijd
Veel te lange tijd geleden dat er een nieuwsbrief verscheen. We kunnen allerlei redenen bedenken, maar dit duurde echt te lang. De laatste was van November 2014! En
dat terwijl we zo blij zijn met jullie als vrienden van InnSide. Ons excuus. We zullen
de regelmaat weer oppakken en jullie weer 1 keer per kwartaal op de hoogte blijven
brengen van het wel en wee aan Zwarteweg 106 en 106a, wat inmiddels ook 106
b en 106 c is geworden. Zie daarvoor InnSide +. Misschien lees je deze nieuwsbrief
na je vakantie, misschien ga je nog of blijf je thuis. Hoe het ook is: we wensen je de
bescherming en zegen van God toe in deze zomertijd.

Website

We hebben het al vaker aangegeven: de
website wordt vernieuwd. (net zoals de
lay-out van deze nieuwsbrief overigens,
met dank aan Rik) De bouw van de website heeft wat tegenslagen gehad (ziekte
bij de ontwerpers enzo) maar nu is het
dan zo goed als klaar. De oude website
is uit de lucht ( misschien had je dat al
gemerkt) de nieuwe gaat na de zomervakantie online. Hou je mail in de gaten:
we zullen het je laten weten. Hij wordt
echt mooi.

Vakantie

Henk en Tienke zijn al een weekje met
vakantie. Henk en Trix zijn hier nog met
de jongeren. Komend weekend hopen we
samen te vertrekken naar Vaux sur Mer
aan de kust in Frankrijk. Mooie stranden
en vooral: enorme branding. We zijn er
eerder geweest en hebben er zin aan!. Na
een week nemen Henk en Tienke het over
en gaan Henk en Trix samen op vakantie.
De InnSiders hopen 2 augustus terug te
keren aan de Zwarteweg.

Komen en gaan

De afgelopen maanden is er natuurlijk
weer het één en ander veranderd aan de
samenstelling van ons grote gezin. We
raken daar wel wat aan gewend, maar
toch heeft elke verandering ook op ons
nog steed de nodige impact. Zo hebben we een aantal weken voor Lorenzo
mogen zorgen (crisisplaatsing) Het werd
ons duidelijk dat hier niet de defenitieve
plek voor Lorenzo zou kunnen zijn, maar
zijn vertrek vonden we allemaal wel lastig. Op dit moment wonen Chris, Christian, David en Rico in huis. Chris en Christian al behoorlijk lang (we vierden deze
week Chris’ 4e jaar hier) David en Rico
nog kort: ze zijn gedurende de afgelopen
maanden gekomen. Twee veertien jarige
jongens die allebei gek zijn op voetbal.
Verder is David een echte vogelfan. Hij
nam een parkiet mee om hier te wonen.
Dat bleek besmettelijk te zijn: inmiddels
hebben Rico en Christian ook een parkiet.
Chris heeft zijn eerste jaar

Commercieel medewerker niveau 4 met
goed gevolg afgerond. Christian heeft
zijn MBO1 diploma in ontvangst genomen (wat zijn we trots op hem) en zal
na de vakantie MBO 2 Beveiliging gaan
doen. Rico is over naar Havo 4 en David
naar het 3e jaar Groene Welle. Er zijn ook
mensen vertrokken: Sebastiaan kreeg de
gelegenheid een begeleid wonen appartement te betrekken bij de JP van der
Bent stichting. We wensen hem alle goed
en Gods zegen toe. Kim is bij haar vader gaan wonen, die naar een groter huis
verhuisde. Een wens die Kim al langere
tijd had. Mooi dat dit nu werkelijkheid
kon worden. Kim heeft lang bij ons gewoond, het is dus best erg wennen dat
ze nu hier niet meer is. Ook haar wensen
we geluk en zegen van God toe.
Twee plekken leeg dus, dat laten we
deze vakantie periode even zo. Na de
vakantie kijken we naar de invulling van
de lege plekken.

Wel en wee

In januari werd Tienke ziek: Wat begon met een ontsteking aan de kaak liep uit in
een crisisachtige situatie met een spoedopname en spoedoperatie. Wat werd het
ons duidelijk hoe kwetsbaar leven is en daarmee ook ons samen leven binnen InnSide.
Tienke is het hele voorjaar bezig geweest om weer aan te sterken. We zijn God dankbaar dat Hij haar heeft gespaard voor Henk en de kinderen en voor ons allemaal. Het
overlijden van Peter vd Veer (begin juni) heeft diepe indruk op ons gemaakt. Naast
dat hij een voorganger in onze gemeente was, was er ook een groeiende vriendschap
tussen hem, zijn vrouw Annet en ons. Wat een enorm verdriet. We bidden voor Annet en de kinderen om troost en kracht. Op 3 juli was er een groot feest in de tuin:
Ton (zoon van Henk en Trix) ging trouwen met Esther. Wel 150 gasten mochten we
welkom heten. Het was prachtig weer en een geweldig mooi feest.

InnSide +

Loopt boven verwachting! Nog steeds
bewoond door Wiljan, Sjoerd, Joyce en
Simone. Ze groeien alle vier in zelfstandigheid en in persoonlijkheid. Prachtig
om dat te zien en dankbaar dat we ze
mogen begeleiden. De gemeente Zwolle
heeft inmiddels ons plan positief gewaardeerd door een ‘omgevingsvergunning
voor gezinsnabij begeleid wonen’ te
verlenen. Vandaar de nieuwe huisnummers 106 b en 106 c. We zijn blij met
de medewerking en waardering van de
gemeente Zwolle. Dank daarvoor!

Aktie voor Innside!

Collega’s en studenten van hogeschool
VIAA gaan een sponsortocht voor InnSide houden. Rond de
opening van het schooljaar worden er allerei sportieve activiteiten gehouden in en rond de hogeschool. De sponsortocht
wordt een rondje Ijsselmeer op de racefiets. Een monstertocht van meer dan 340 km in twee dagen. Elke fietser
laat zich sponseren en de opbrengst is voor InnSide. Dat
komt super goed uit: de computers zijn na 7 jaar intensief
gebruik helemaal op. Collega’s en studenten: bij voorbaat
dank en veel succes bij het fietsen en sponsors zoeken.
We houden jullie allemaal op de hoogte van het verdere
verloop. Hou ook facebook in de gaten….

Vrienden van InnSide

We zijn erg blij met de trouw van alle InnSide-vrienden. Door jullie gebed en meeleven
voelen we ons rijk gezegend. Iets wat we zeer regelmatig tegen elkaar zeggen: We
leven in een gezegend huis. Dank voor jullie gebed. Wij en vooral de jongeren hebben
dat erg nodig: er is veel in hun levens gebeurd, er is veel te verwerken en er is veel
herstel nodig. We zijn ook blij met jullie financiële ondersteuning. Sterker nog: zonder
dat kan InnSide niet bestaan. Hoe meer vrienden ons steunen met een (klein) bedrag
hoe stabieler onze financiele positie kan zijn. Ken je nog iemand die ons zou willen
steunen met gebed en/of een gift? Van harte aanbevolen!
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