Januari 2020
Het afgelopen halfjaar stond in het teken van ons feestelijke jubileum.
We vertellen u graag wat we zoal beleefd hebben in de feestweek, Marieke heeft een dochter
gekregen (Mirte) en is sinds juli weer volop aan de slag, Karin is nadat Marieke’s verlof voorbij was
nu werkzaam als PR coordinator in ons Aanloophuis en er staat weer van alles op de planning voor
het komende halfjaar.
Veel leesplezier!

Zondag 15 september was het dan eindelijk
zover en ging onze feestweek ter gelegenheid
van ons 25 jarig bestaan van start. Wat was het
een feestelijke week! Op zondag vond er een
speciale viering plaats. Er was een speciaal
steigerlied gecomponeerd Frans van Egmond.
Maandag zijn we met onze gasten naar Park
Hoenderdaell geweest. Woensdag vond er een
creatieve workshop en een speciale open
maaltijd plaats. Donderdag hebben we er lekker
op los getrommeld tijdens een
percussiworkshop. Vrijdag vond er karaoke
plaats en zaterdag een etentje met onze
vrijwilligers.
Kortom, we hebben feest met elkaar gevierd!

Daar zijn we dankbaar voor! Een hoogtepunt in
de afgelopen periode was het moment dat we
rond kerst met een bolderkar vol kadootjes,
warme chocolademelk en live kerstmuziek de
Achterdam in zijn geweest. Dat deed de dames
daar zichtbaar goed!

Tijdens de feestdagen houden wij altijd onze
gewone openingstijden aan. En dus waren wij
1ste en 2de kerstdag open. Woensdag hebben
we kerstliederen met elkaar gezongen. En vond
’s avonds onze kerstmaaltijd plaats. Donderdag
was onze huiskamer ook gezellig open.

We zijn onze Hemelse Vader dankbaar voor
zoveel zegeningen en al 25 jaar een veilige plek
voor onze gasten.

De laatste tijd zijn er een aantal nieuwe
vrijwilligers in ons Achterdam team bij gekomen.

Ook oudjaarsavond hebben we dit jaar
gezamenlijk gevierd. Het was – o.a. vanwege de
mist- niet erg druk, maar wel heel gezellig!

Een nieuwe activiteit van de afgelopen periode is
de creatieve activiteit. Toen we begonnen vond
dit plaats op dinsdag. En inmiddels vind het
plaats op donderdagmiddag. Een gezellige, leuke
activiteit waarbij gasten op een andere manier
bezig zijn. Soms met nieuwe bezoekers, maar
vaak ook gasten die vaker in de huiskamer
komen. Leuk om zo verborgen te talent te zien
en te ontdekken!

Sinds een tijdje hangt onze huiskamer vol met schilderijen gemaakt door Bram Harder van onze
gasten. Mooie schilderijen, van mooie mensen.

Over mooie mensen gesproken...
Tijdens onze feestweek hadden we op een kaartje staan ‘omdat het in ons eendje niet gelukt
was’. Bedoelt voor onze vrijwilligers. We hebben ook in de afgelopen periode weer nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen.
Voor iedereen, lang of kort werkzaam in De Steiger, mag het gezegd worden. Bedankt!

Melodie: Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat (NLB 754)
1. Met God, uit God, voor God leven
is wat Jezus van ons vraagt.
Jezus’ liefde ruimte geven
is wat ook De Steiger draagt.
Refrein:
In De Steiger God ontmoeten,
dat is wat ik vurig wil;
in zijn Geest mijn naaste groeten
met Gods liefde, wijs en stil.
2. In De Steiger zie ik velen
voor wie mens zijn zoveel doet:
luist’ren, spelen, samen delen
uit Gods gaven, rijk en goed.
Refrein
3. In De Steiger hoor ‘k God roepen
“Mensen, voeg je bij mijn Rijk.
Wie Mij en mijn liefde zoeken,
vinden leven, vrij en blij.”
Refrein
4. In De Steiger wil ‘k ontmoeten
Vader, Zoon en Heil’ge Geest
en wie rust en vrede zoeken,
noden tot Gods grote feest.

In de afgelopen periode was Karin onze PR
medewerker. Karin heeft niet stil gezeten. Er is
heel wat gebeurd en veranderd. Om maar even
wat te noemen: Dankzij een match op de
beursvloer van De Waaier zitten wij sinds kort op
heerlijke, nieuwe (tweedehands) bureaustoelen.
Er is een nieuwe beamer. Er zijn nieuwe, frisse
folders om uit te delen.

Tijdens de Open Maaltijd van de feestweek verraste de gasten ons met een zelfgemaakt ABC over De
Steiger. Iedere gast had op papier een letter uitgedeeld gekregen. Met daarop de omschrijving die de
gasten eerder al onderling hadden bedacht. Wij als medewerkers mochten een letter van het
alphabet opnoemen en vervolgens werd er voorgelezen wat er bij de letter hoorde. Wat een leuke
verrassing! Direct bij de ‘B’ ging het eigenlijk al ‘mis’. Een van de gasten gniffelde en had zelf een
andere variant bedacht. De ‘B’ is van Borstvoeding, dat geeft Marieke... Tja, we hebben veel met
elkaar gelachen.
A. Is van Aanloophuis, daar zitten wij nu
B. Is van Bakker, die geeft ons brood
C. Is van Christelijk, wij dienen de Heer
D. Is van Dobbelen, dat wordt veel gedaan
E. Is van Eten, bij de Open Maaltijd
F. Is van Feest, bestaan 25 jaar
G. Is van Gezelligheid
H. Is van Hoenderdaell, daar zijn we geweest
I. Is van Iedereen die welkom is hier
J. Is van Jubileum, dat vieren we deze week
K. Is van Koffie, dat schenken we veel
L. Is van Lachen, dat doen we hier graag
M. Is van Maaltijd, zoals vandaag
N. Is van Niets doen, dat mag hier ook
O. Is van Opstaan, dat deed de Heer voor ons
P. Is van Praten, dat doen we hier veel
Q. Is een rotletter, die doet niet mee
R. Is van Roken, dat doen we hier buiten
S. Is van Slapen, dat mag op de bank!
T. Is van Thuisgevoel, dat is De Steiger hun doel
U. Is van U Heer, U bent er altijd bij
V. Is van Vrijwilligers, dat zijn er heel veel
W. Is van Wandelclub, elke zaterdag weer
X. Is van Xenos, dat is een Bijbelse naam
Y. Is van IJsjes, dat lusten wij wel
Z. Is van Zingen, dat doen we met de viering
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