"Altijd gezellig om even binnen te komen!"

Lieve vrienden en vriendinnen van het Inloophuis Schothorst,
We berichten u graag weer even over het wel en wee van het werk en de activiteiten in
Inloophuis Schothorst.
We werken iedere dag aan en met ons motto: Samen leven, samen Leven . Of anders gezegd bij
elkaar in de buurt blijven. Bij elkaar in de buurt blijven betekent in verbinding raken met elkaar.
Maar iedereen voelt wel aan dat dat niet zo makkelijk is. In de samenleving zijn we erg
geïndividualiseerd om nog maar niet te spreken over het groeiende wantrouwen. Daardoor
komen we soms niet zo makkelijk met elkaar in verbinding. Zo merken we dat ook als
wijkbewoners voor de eerste keer naar de inloop of een activiteit komen. Het blijkt niet altijd
makkelijk om elkaar gastvrij te ontvangen, te begroeten en op zijn/haar gemak te stellen. De
gastmensen doen hun best, ieder op de eigen manier, daarvoor. We kunnen ons ook voorstellen
dat iemand bij de eerste keer zich wat onwennig kan voelen in een groep mensen die wel heel
divers is. Maar juist die diversiteit maakt het inloophuis levendig. Drink eens een kop koffie met
iemand die je niet kent, met iemand die misschien vreemd op je over komt. Wie weet welk een
mooi mens je ontmoet of de ander in jou een mooi mens ontmoet.
Uit de overweging van de Vesper in januari: God wordt zichtbaar in mensen
die in verbinding zijn met elkaar. Foto: verbeelding van Riemer Baumfalk.
Van het bestuur.
Het is goed om weer even 'bij te praten'. Er gebeurt genoeg en dat is fijn. Om te
beginnen even de samenstelling van het bestuur: Wilco van de Heuvel heeft, al eerder,
aangegeven, dat hij wil gaan stoppen. Ruim vier jaar heeft hij met heel veel inzet de -nieuwe
website-. de redactie van het jaarverslag, lidmaatschap van de bezinningscommissie, sinds een
jaar ook de notulen van de bestuursvergadering en nog allerlei andere zaken voor zijn rekening
genomen. Wij zijn hem
daar heel dankbaar voor en zullen hem missen. Op de eerstvolgende medewerkersbijeenkomst
zullen we afscheid van hem nemen. Gelukkig kunnen we ook een nieuw bestuurslid voorstellen,
Willy Maat. Zij is al bekend bij de gastmensen met wie zij al verschillende trainingen gedaan
heeft. Wij zijn daarom blij, dat zij het bestuur wilde komen versterken, haar speciale
verantwoordelijkheid wordt om namens het bestuur de samenwerking met de nieuwe
organisatie 'indebuurt033' in te vullen. Zij doet dit samen met Trudy. Met haar kunnen we ook
nader kennismaken op de medewerkersbijeenkomst. Dan is na vele jaren er over praten op 28
december jl. de 'Stichting Inloophuizen Amersfoort', de SIA, eindelijk opgericht. Onze
penningmeester, Bert Dijkman, vertegenwoordigt ons IHS in dat bestuur. In de SIA nemen naast
IHS ook 'de Herberg'[in Nieuwland] en het DAC [aan de Zuidsingel] deel. Toen eind februari de
voorzitter van dit bestuur om gezondheidsredenen direct zijn functie moest neerleggen werd
onze voorzitter, Reina van Mourik, gevraagd om deze taak over te nemen. Ter wille van de
noodzaak om op korte termijn tot een goed werkmodel voor de nieuwe stichting te komen heeft
zij daar ja opgezegd, in ieder geval op tijdelijke basis, want zij wil het werk voor het IHS gewoon
kunnen voortzetten. Dit voor nu, wij hopen dat iedereen in de komende "Stille week" rust zoekt
en vindt om dan ook een blij en gezegend Paasfeest te kunnen vieren.
Groet Reina van Mourik (vz IHS)

De Paasbrunch.
Op tweede paasdag maandag 17 April bent u van harte welkom bij de Paasbrunch,
verzorgd door Theo en Sjoerd. Start is om 11 uur en zal duren tot 13 uur. Kosten €
4,50. Opgave tot 14/4.
Lief en leed.
In januari ontvingen we bericht van het overlijden van Dhr Antoon Stuik. Jarenlang was hij
betrokken bij het inloophuis als gastman en organiseerde hij mee met activiteiten zoals muziek
op zondagmiddag. Hij leerde ons klassieke muziek luisteren. Ook bereikte ons het droeve bericht
dat Judith Meijboom overleden is. Zij was jaren geleden stagiaire. Op een condoleance kaart naar
de familie van Judith Meijboom schreven we Gekoesterd door het licht, gedragen door de aarde,
overstelpt door de hemel. Moge dat voor beiden zo zijn.
Burgemeester Lucas Bolsius schoof aan.
Bij de wijkmaaltijd verzorgd door Willem en Diana,
vrijwilligers van WEP wijk en participatie, in het
inloophuis heeft hij genoten van een lekkere maaltijd.
Hoe is dat zo gekomen dat de burgemeester kwam eten,
Willem? In een kort interview legt Willem Töpfer uit dat
hij via zijn werk bij Cleanfors op het gemeentehuis werkt
en de burgemeester sprak bij een kop koffie. Zo kwamen
ze te spreken over het Inloophuis Schothorst en de
wijkmaaltijd van het WEP. Er bleek een gezamenlijke hobby namelijk lekker koken. Komt u een
keer bij ons eten als ik kook? , vroeg Willem. Die uitnodiging nam de burgemeester aan en een
afspraak was snel gemaakt. Willem op de bewuste dinsdag toch wat zenuwachtig heeft de
burgemeester met trots welkom geheten. Samen met de andere wijkbewoners hebben ze
genoten van een Turkse pilav. Natuurlijk was er voor de burgemeester een vegetarische variant.
Tijdens de maaltijd is er gemoedelijk gepraat met de burgemeester. Zijn interesse in de mensen
viel op en werd erg fijn gevonden. Er zijn foto’s, selfies geschoten. De burgemeester nam weer
afscheid met de waardering voor de geweldige maaltijd. Maar ook het bestaan van het
inloophuis in de wijk vond hij erg belangrijk.
Zinnige Zondag met Abe de Verteller.
Zondagmiddag 26 maart 2017. "Op weg naar Pasen".
Vanmiddag hebben we geluisterd naar verhalen van Abe de Verteller.
Beeldend en vol humor vertelde hij het Middeleeuwse
ridderverhaal van Karel en de Elegast. Over een koning en een dief,
een wonderlijke stem in de nacht, over verraad en moed. Na een korte,
maar gezellige pauze vertelde Abe over Everard Meyster. Hoe deze in
de zeventiende eeuw stoere Amersfoorters zo ver kreeg dat zij een enorme steen van de grens
van Soest naar de Varkensmarkt sleepten. Was het een grenssteen? Verplaatsten zij zo eigenlijk
de grens van Soest naar het hartje van Amersfoort? Hoe Amersfoorters keientrekkers werden en
hoe schaamte veranderde in trots. We zagen alles gebeuren en hebben genoten! Een middag die
wat ons betreft voor herhaling vatbaar is.
De volgende Zinnige Zondag is op Zondagmiddag 30 April. Dan komt Dhr. Bert Prinsen vertellen
over bijzonder plekken in Amersfoort. Plekken die herinneren aan gebeurtenissen in de tweede
wereldoorlog. Zijn verhaal zal hij vertellen met het tonen van dia’s en foto’s via de beamer. U
bent welkom van 14 tot 16 uur. Een vrijwillige bijdrage voor deze middag is gewenst.
Koningsdag 27 April zal het Inloophuis gesloten zijn.

Het voorjaar is vol van het wonder van zaaien en kiemen.
Met Pasen wens ik je Licht en Kiemkracht.

Trudy Paus.

