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Namens het bestuur
Een nieuwe start/doorstart
Na een periode van vakantie zullen velen van u de reguliere bezigheden weer hebben opgestart; zo ook
het bestuur van Stichting In de Wingerd.
In de vorige nieuwsbrief heeft u iets kunnen lezen
over een brainstormsessie, waarbij in het
bijzonder is gesproken/nagedacht over de invulling
van de gezamenlijke wens van Harold en Erna
(gezinshuis In de Wingerd) en het bestuur om
verder samen te werken. In dat kader is er mooi
nieuws te melden: in de schuur (voormalige
therapieruimte) naast het pand is een zelfstandige
woonplek gerealiseerd voor een jongere/jong
volwassene. Hierdoor is het mogelijk dat een
jongere vanuit het gezinshuis in deze zelfstandige
woonsetting onder begeleiding van Harold en Erna
kan doorgroeien naar zelfstandigheid. Op de
website van Stichting In de Wingerd, onder het
kopje “De Schuur” kunt u hierover meer lezen. Deze ontwikkeling past heel mooi in het “Wapenvelds
Model”, en voorziet in een concrete behoefte: dank aan onze Vader!
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd: bestuursleden Henk Meijer (voormalig voorzitter) en André
Mijnheer (voormalig penningmeester) zijn afgetreden. Vanaf deze plek bedanken we hen voor hun inzet
voor (Stichting) In de Wingerd. Henk en André: bedankt, en het ga jullie goed onder de zegen van Vader!
Inmiddels is Pieter Plas aangetreden als nieuwe voorzitter en is Josje van den Berg als bestuurslid
aangetreden. Josje heeft een zorginhoudelijke achtergrond binnen jeugdzorg en zal zich vooral
bezighouden met de “zorginhoudelijke” zaken die op de bestuurstafel komen. Hierin kan ze ook Harold
en Erna mooi ondersteunen. Als bestuur zijn we erg blij met deze inhoudelijke versterking.
Met de komst van Josje zijn we als bestuur weer op volle sterkte. In navolging op de komst van Josje heeft
Rik Klein echter recent aangekondigd dat hij het bestuur wil verlaten. Rik en zijn vrouw Ilja hebben ver
uitgewerkte plannen om jonge (aanstaande) moeders op te vangen en te begeleiden, en hebben hiervoor
de Stichting “Gezi(e)n Worden” opgericht. We danken Rik voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen jaren

en wensen hem en Ilja veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe bij de uitwerking en verdere invulling
van hun plannen. Op de komende vrijwilligersavond (18 september) willen we graag formeel afscheid van
Rik nemen.
Wederom willen wij u vragen: wilt u Harold en Erna met hun gezin (kinderen en gezinshuiskinderen)
blijven opdragen in uw gebeden? Als bestuur ervaren we het steeds weer als een enorme zegen dat Harold
en Erna op ons pad zijn gebracht, zodat we samen met hen kunnen werken aan de invulling van onze
doelstelling als Stichting: “het begeleiden van kwetsbare jongeren waardoor zij in de toekomst hun plek
in de maatschappij kunnen innemen”. Wilt u God vragen deze samenwerking verder te zegenen, ons
hierbij inspiratie en richting te geven bij de uitwerking van (nieuwe) plannen, en de uitvoering hiervan te
zegenen? In het bijzonder vragen wij uw gebed voor de kinderen in het gezinshuis, waar we overigens
hele mooie dingen zien gebeuren en duidelijk Gods werk in ervaren.
Uw steun in de vorm van uw gebed, maar ook uw geldelijke steun, is meer dan welkom!
Hartelijke groet,
het bestuur van stichting In de Wingerd

Als de Heer het huis niet bouwt
“Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun
best”. Deze zin uit Psalm 127 kwam bij mij binnen toen ik op een recente zondagmiddag aan het nadenken
was over mijn eerste bijdrage aan de Nieuwsbrief van In de Wingerd. Ik spreek bewust van “In de Wingerd”
en niet van “Stichting in de Wingerd”, omdat wij als bestuur in de samenwerking met Harold en Erna van
gezinshuis In de Wingerd in de afgelopen maanden hebben ervaren dat we samen aan één doel werken;
op basis van Gods onmisbare en helende liefde kwetsbare kinderen/jongeren begeleiden op het pad naar
zelfstandigheid als Zijn geliefde kind. Als Stichting mogen we Harold en Erna hierin faciliteren, en Harold
en Erna mogen in hun directe relatie met de kinderen/jongeren hen hierin begeleiden. Telkens weer, en
vaak op de momenten dat we het zelf niet meer weten, zien we dat God helpt bouwen aan “het huis”:
Toen het bestuur eigenlijk al de moed had opgegeven in de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor
de gebouwen van Stichting In de Wingerd, bracht God Harold en Erna op ons pad.
Toen plannen werden uitgewerkt voor verbouwing van de oorspronkelijke therapieruimte (op dit moment
spreken we nog van “De Schuur”) naar een ruimte voor begeleide bewoning voor jongeren (urgentie werd
mede bepaald door de noodzaak voor zelfstandige woonruimte voor één van de gezinshuiskinderen
vanwege de leeftijd van deze jongere), ontving de Stichting een grote donatie en werd een aanvraag om
subsidie bij het Dirk Bos Fonds gehonoreerd.
Gods leiding wordt tevens duidelijk door de steun die we voortdurend ontvangen van zowel onze vaste
vrijwilligers als hen die hebben geholpen bij de verbouw van “De Schuur”.
Ten slotte zien en ervaren we Gods werk in de ontwikkelingen binnen het gezinshuis, zowel in de groei
die de kinderen/jongeren doormaken, als in de geïnspireerde liefdevolle zorg die Harold en Erna hen
telkens weer kunnen bieden.

Wat het zeker ook nog waard is te noemen, is de zegen in de relatie met de gemeente Heerde in het kader
van de invulling van de nieuwe jeugdzorgtaken van de gemeente. Ja, we doen allemaal ons best om aan
het huis te bouwen, maar wel vanuit de overtuiging dat de Heer helpt bij het bouwen van het huis. Als In
de Wingerd willen we meewerken aan Zijn bouwplan, en willen we voortdurend open staan voor Zijn
instructies. Persoonlijk ervaar ik het als zeer inspirerend om hierin samen te mogen werken met mijn
mooie medebestuursleden en met Harold en Erna. De aanvaarding van het voorzitterschap was voor mij
spannend, en ook wel een stap buiten mijn veilige boot. Nog steeds vind ik het spannend, maar wanneer
we ons richten op onze Heer, dan kunnen we op water lopen.
Pieter Plas

De Schuur
Op zaterdag 31 oktober aanstaande hopen we de
nieuwe woonruimte van In de Wingerd voor
“ondersteund zelfstandig wonen” officieel te
openen. Vooruitlopend hierop willen we
iedereen uitdagen een nieuwe passende en
inspirerende naam te vinden voor “De Schuur”.
Als In de Wingerd vinden we deze huidige
werknaam niet passend voor een woonruimte en
een ambitie om “door het bieden van veilige,
goede en plezierige woonruimte en passende
begeleiding, jongeren een tijdje te begeleiden op het pad naar zelfstandigheid”. Stuur uw reactie voor
eind september naar secretarisindewingerd@gmail.com, en wie weet kiezen we uw voorstel en bent u
een van de gasten bij de officiële opening van “De Schuur”.

Vanuit het gezinshuis
Zoals bij iedereen gaat ook bij ons de tijd heel snel. Allerlei dingen uit het leven volgen elkaar in hoog
tempo op.
Er gebeurt altijd veel in het gezinshuis; zo hebben we
regelmatig een verjaardag te vieren en zijn dan druk met
het kopen van cadeaus, het maken van een leuke cartoon
en – uiteraard – het bakken van de lievelingstaart voor de
jarige.

We zijn in de meivakantie met elkaar weggeweest op
vakantie naar Port Zelande. We hebben genoten van een
heerlijke week met uiteraard een dag aan het strand en
heel vaak zwemmen!

Met de kinderen gaat het goed; hun scholen ze zijn in augustus allemaal weer gestart. Sommigen beginnen
in een nieuwe klas op een nieuwe school, anderen gaan weer verder met hun vrienden van vorig jaar.
De verbouw van De Schuur is afgerond in juni en de eerste bewoonster heeft haar plek gevonden. Het is
een plek om zelfstandig te worden en dankzij aannemersbedrijf Alltiro uit Wapenveld , installatiebedrijf
Hulstflier uit Elburg en de inzet van veel vrijwilligers is er een keuken, badkamer, slaapkamer en
woonkamer gerealiseerd! Dankzij giften en steun van een fonds kon dit worden gedaan.

In een later stadium zal ook de bovenverdieping van De Schuur verbouwd worden, zodat er drie
opvangplekken voor begeleid wonen zijn.
We zijn dankbaar dat in deze roerige tijden van transitie in de Jeugdzorg de zorg in het gezinshuis door
kan gaan. We zijn God dankbaar dat hij voor ons allemaal zorgt en mogelijkheden geeft om goede zorg te

kunnen blijven bieden. In de komende periode gaan we kijken hoe we dit verder invulling kunnen geven
in het nieuwe stelsel. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Heerde en in overleg met
onze zorgaanbieder SGJ.
Verder willen we alle vrijwilligers rondom alles wat gebeurt op In de Wingerd bedanken. Van het bestuur
tot de tuin, boodschappen doen of oppas… Het gezinshuis zou niet kunnen draaien zonder al deze mensen
om ons heen! In september hebben we samen met alle bestuursleden een gezellige avond mogen hebben
op In de Wingerd.
Wat geweldig dat we mogen weten dat onze Hemelse Vader alles in Zijn hand heeft, op welk plekje we
ook staan in het leven. We zijn dankbaar te mogen ervaren dat Hij Zijn zegen geeft op In de Wingerd.
Zonder Zijn zegen kunnen we niet en we vragen dan ook uw gebed voor het gezinshuis.
Hartelijke groet,
Harold & Erna Aalbers

