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Het jaar loopt al weer ten einde, de voorbereidingen voor de feestdagen zijn weer in volle 
gang. Het kerstfeest nadert weer, denken aan de geboorte van Jezus en wat dat voor ons 
betekent heeft. Het bewijs van Gods liefde voor ons en die liefde willen we graag doorgeven 
aan de mensen die op ons pad komen

Beneden Westerdiep

In de afgelopen tijd zijn we veel bezig geweest met alle veranderingen die op vanwege de 
veranderingen in de zorg op ons af komen. Er is, nog steeds, veel onduidelijk wat dat 
betekent voor de bewoners, maar ook voor ons als organisatie.

Om ons goed voor te bereiden hebben vooral gekeken
naar wat we als bestuur en medewerkers van het 
Mosterdzaad goed doen en wat we nog kunnen 
verbeteren. Kunnen we voldoen aan de eisen die aan 
een organisatie als de onze gesteld worden? Wij 
denken dat we dat zeker kunnen en willen daar ook 
transparant in zijn. In december komt de wethouder 
op bezoek om te kijken wat we hier doen.

Het hele jaar door hebben we “vol” gezeten. De hulpvraag is zeker niet verminderd. Nog 
steeds worden er ook hele gezinnen aangemeld en dat is
wel schrijnend om te merken. In de zomer zijn we met
een heel aantal (ex)bewoners naar de New Wine
conferentie geweest. Een week lang kamperen en
workshops en vieringen meemaken. We hebben er
enorm van genoten.

Vrijwilligers.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een ICT vrijwilliger die ons kan ondersteunen bij het 
beheer en het juiste gebruik van de server. Hebt u interesse neem dan contact op met 
Ronald Kleiweg 0598-395888
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Wildervanksterdallen

De appartementen zijn allemaal bezet en op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven 
wordt er hard gewerkt aan de volgende 
appartementen. Nadat er veel in en om de 
boerderij was opgeruimd zijn de voorbereidingen 
getroffen voor het storten van de betonvloer. 
Begin oktober is deze dan ook daadwerkelijk 
gestort voor de volgende 5 appartementen. Er zijn 
aan de kant van het pad 2 kozijnen geplaatst. Voor 
4 appartementen staat het houten skelet van de 
benedenverdieping en liggen de balken van de 

eerste verdiepingsvloer. Kortom er zit weer schot in. Er staan dan ook 3 mensen op de 
wachtlijst voor een appartement.

In de Loods wordt 1x in de maand een creatieve avond georganiseerd door een vrijwilliger. 
Ook een aantal bewoners van de BWD nemen hier aan deel. Het is leuk om te zien dat de 
kantine zo ook gebruikt wordt waar het voor bedacht is.

Gebedspunten

• Danken voor al het werk wat er mag gebeuren
en voor de kracht die we ontvangen.

• Bidden voor wijsheid, creativiteit en
doorzettingsvermogen om op een goede wijze
met alle veranderingen om te gaan.

• Bidden voor de bewoners.

Ineke en Eelco,

Andrea en Ronald
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