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Nieuwsbrief 7
April 2016
Namens het bestuur
Groeien en bloeien
Nu het voorjaar weer is aangebroken zien we schijnbaar dood hout weer tot leven komen. Dat wekt ieder
jaar weer verwondering. Persoonlijk vind ik dat altijd het mooiste zichtbaar bij de druif. Van een dor en
droog stuk hout verandert de wijnstok in korte tijd in een weldadige oase van groen. Voordat de eerste
knoppen opkomen en zichtbaar worden, zijn in de schijnbaar dode wijnstok de sapstromen al op gang
gekomen. Dat vind ik zo hoopgevend. Ook al zien we uiterlijk nog niet direct tekenen van herstel, toch is
God dan vaak al wel bezig om de sapstromen van dit herstel tot stand te brengen.
Zoals hiervoor gemeld, wordt thans volop gewerkt aan de
uitbreiding van De Rank met twee woonplekken voor 18+
jongeren, en de aanleg van een wat meer besloten tuin
bij De Rank, zodat de jongeren ook buiten wat privacy
hebben. De aanleg van deze tuin heeft letterlijk en
figuurlijk nogal wat voeten in de aarde. Om de grond
toegankelijk en vruchtbaar te maken moet puin geruimd
worden. Eerst wordt chaos gecreëerd, om daarna te
kunnen zaaien en aanplanten.
Ook dit is een mooi beeld van het herstelproces waar
onze gezinshuiskinderen en 18+ jongeren onder
liefdevolle begeleiding van Harold en Erna doorheen
gaan. Dat doen ze met een volhardende inzet en gevuld
met Gods liefde. Voor ons als bestuur is het zeer
inspirerend om hier getuige van te zijn, en hieraan een
bescheiden bijdrage te mogen leveren.

We willen Harold en Erna graag met dit beeld van
de wijnstok bemoedigen. Juist op die momenten
dat jullie geen direct resultaat zien, of mogelijk zelfs
een terugval in ontwikkeling en groei ervaren, wees
je er dan van bewust dat God vaak al de voor ons
nog onzichtbare sapstromen op gang brengt.
Gelijktijdig ervaren we met ons allen veel zegen en
bemoediging in de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren, maanden en weken. Hij is er bij, Goddank!
Hartelijke groet,
het bestuur van stichting In de Wingerd

Vanuit het gezinshuis
In september 2015 ontving u de laatste nieuwsbrief en ook het leven in het gezinshuis is doorgegaan. We
zijn God heel dankbaar dat Hij er elke dag bij was en is. We ervaren Zijn zegen over wat er allemaal
gebeurt.
Alle kinderen kunnen elke dag gezond naar school en we zijn dankbaar dat het goed mag gaan op school.
Elke dag fietsend naar school en weer terug en daarnaast nog veel andere dingen doen vraagt veel
energie.
We zijn ook erg dankbaar dat Harold goed mocht herstellen van een auto-ongeluk dat hij in oktober kreeg.
God heeft hem echt bewaard!
Eind oktober hebben we de opening van De Rank
gevierd. De naam is gekozen uit de inzendingen die
ingestuurd zijn naar aanleiding van de vorige
nieuwsbrief. Mevrouw Aalbers, de moeder van
Harold, heeft samen met wethouder Jolanda Pierik de
officiële opening verricht.
De Rank is een plek waar jongeren vanaf hun 18e jaar
zelfstandig mogen wonen, waarbij ze begeleiding
krijgen vanuit het gezinshuis. We zijn blij dat we
samen met Stichting In de Wingerd en de gemeente
Heerde hier goed vorm aan kunnen geven.
In de komende maanden zal ook de bovenverdieping van De Rank worden verbouwd zodat ook daar twee
plekken kunnen worden gemaakt voor de 18+ opvang. Daarnaast zal in samenwerking met de Groene
Welle uit Zwolle worden gewerkt aan het aanleggen van een tuin voor de bewoners van De Rank.
In januari hebben we als gezinshuis afscheid genomen van onze zorgaanbieder SGJ Christelijke Jeugdzorg.
We hebben 7,5 jaar samengewerkt en daarbij al die tijd dezelfde begeleiders gehad. Heel bijzonder en dus
ook apart om afscheid van hen te nemen. We willen SGJ bedanken voor de begeleiding en dat we met
hun hulp gezinshuis op ‘In de Wingerd’ konden worden.
Per 1 januari 2016 zijn we zelfstandig zorgaanbieder en hebben we een contract met de gemeente Heerde.
Het is goed om te merken dat we zo’n positief contact mogen hebben, we zien om ons heen veel
onzekerheid door de transitie in de Jeugdzorg.
We zijn gezegend met een grote kring van mensen om ons
heen, van bestuur tot vrijwilligers. We zien uit naar
verdere ontwikkelingen op “In de Wingerd’, vertrouwend
op onze Hemelse Vader.
Hartelijke groet,
Harold & Erna Aalbers

