Het ontkiemen van SpringLevend
SpringLevend anno nu
Koos, Kirsten, Nina en Christine hebben een gezamenlijk dagritme. Elke dag wordt er
rond 18.30 uur samen gegeten en de dag wordt om 22.00 uur afgesloten met een
avondgebed. De taken in en om huis zijn verdeeld. Er is een goede en open sfeer in huis.
Er wordt naar elkaar omgezien.
Avondgebed
Het avondgebed is overgenomen van het Stadsklooster. Dit is nu enkele maanden
gebeden en dinsdag 16 oktober is het geëvalueerd door de leefgemeenschappers.
SpingLevend heeft een eigen ansichtkaart. Af en toe worden er kaarten gestuurd ter
bemoediging naar mensen voor wie is of wordt gebeden.
Inspiratie-avonden
De dinsdagavond is de inspiratie-/bezinningsavond en deze wordt door een persoon
voorbereid. Regelmatig nodigt de leefgemeenschap een inspirator uit. Onlangs is Ronald
Heins geweest. 22 Oktober komen alle mensen van het Stadsklooster.
Eens per maand hebben we als pioniersteam een gezamenlijke inspiratie-avond. Mark
zal binnenkort een zangworkshop verzorgen naar aanleiding van het gezongen gebed,
een avond met Wim Bos staat ingepland en Hette Domburg en Wim van der Kooij zijn
gevraagd. Zij hebben ook positief gereageerd om een avond te komen. De gasten worden
uitgenodigd om vooraf samen te eten met de leefgemeenschap.
Activiteiten
De leefgemeenschap is bezig met het opzetten van de eerste activiteiten.
Er is aangehaakt bij frisseluchtarnhem.nl voor het organiseren van stiltewandelingen.
Elke maand op een zaterdagochtend (zie website en facebook) kun je vanuit de pastorie
meewandelen met iemand van SpringLevend en daarna ben je welkom voor een kop
koffie of thee in de pastorie.
Samen met het Stadsklooster worden er een aantal inspirerende avonden georganiseerd
rondom gebed (24/7 prayer).
Naar aanleiding van de startzondag is er een initiatief om een aantal avonden verder te
spreken over het thema ‘Een goed verhaal’. 21 Oktober is hier de eerste
voorbereidingsavond van samen met het Stadsklooster.
Het idee is dat er in de tuin een grotere vuurplaats komt. Zo kunnen er ook
kampvuuravonden worden georganiseerd. Waarbij we in een ontspannen setting van een
kampvuur en een biertje elkaar kunnen ontmoeten. De eerste avond is gepland op 25
oktober i.s.m. de jongerenwerker van de Koepelkerk.
SpringLevend is al aangehaakt bij ‘150 jaar jong - Schaarsbergen’ en een van hen gaat
ook meewerken met het grote theater dat in september 2020 wordt uitgevoerd.
Gasten aan tafel
Dinsdag- en donderdagavond zijn de vaste avonden waarop gasten mee kunnen eten met
SpringLevend.
Er zijn inmiddels een aantal mensen uitgenodigd om aan te schuiven, onder andere het
Stichtingsbestuur, Karen Verkerk (zij verzorgt de stichtingsakte) en anderen.
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Wat doen wij als pioniersteam
Gezamenlijke inspiratie-avond eens per maand.
Regelmatig samen bidden met het avondgebed.
Spontaan gezellig samen koffie drinken en/of eten.
Afstemming over het pionieren doen we een keer per maand.
Elkaar ons levensverhaal vertellen. Ieder van ons bereid deze avond een keer voor. We
hebben inmiddels vier avonden gehad.
Eerste trainingsdag geweldloze communicatie is op 27 oktober. De training wordt
verzorgd door Hugo Roele.
Maandgesprekken
Iedere leefgemeenschapper heeft eens per maand een gesprek met Jeske.
Werven van een nieuwe leefgemeenschapper
Er komt binnen 2 weken een groot artikel in het Nederlands Dagblad (foto is inmiddels
gemaakt, interview volgt nog. Verslaggever was op eerder geplande datum ziek).
Ontwerp van de nieuwe wervingsflyer is bijna klaar.
Het vormgeven van de website wordt uitbesteed. De opdracht wordt gegeven na
goedkeuring door de Stichting voor deze financiële uitgave.
Stichting
Karen Verkerk zal de stichtingsakte op korte termijn laten passeren. Alle benodigde
informatie is bij haar aangeleverd.
Donaties
Heel regelmatig komt de vraag of Leefgemeenschap SpringLevend een ANBI-status
heeft. Na het passeren zal de stichtingsakte naar de belastingdienst gaan voor aanvraag
van een ANBI-status.
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