Dag broeders en zusters van City Life Church,
Allereerst willen wij van het Aanloophuis Leeuwarden u hartelijk danken dat de collecte voor ons
bestemd is! Wellicht kent u het Aanloophuis al, maar misschien is het ook een nieuw begrip. Daarom
even een korte toelichting.
Wij willen: ‘Beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte
en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben’.
Het Aanloophuis is al 37 jaar een begrip in Leeuwarden. Wij willen een plek bieden waar mensen
welkom zijn, waar mensen even kunnen ontspannen, op adem kunnen komen, gezelligheid ervaren en
elkaar kunnen ontmoeten. De gasten zijn mensen die dak, of thuisloos zijn, zich eenzaam voelen of op
een of andere manier binnen stappen. Iedereen is welkom. Het is een diaconaal initiatief van een aantal
kerken in Leeuwarden. Dat betekent dat er voor de gasten op zondag ook een viering/ kerkdienst is. Er
is aandacht voor hen, ook op pastoraal gebied. In deze tijd van corona is de dienst om de week, maar
normaliter is deze elke zondag. Gelijkwaardigheid, naastenliefde en ontmoeting staan hoog in het
vaandel. Voor de gasten, maar ook voor de vrijwilligers waarop het Aanloophuis draait. We willen met
elkaar heel praktisch een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Gods liefde laten zien door een plek te
bieden voor de mensen die dat nodig hebben. Praktisch ook door het aanbieden van maaltijden
(broodmaaltijden, warme maaltijden, vers fruit). Daar is uw bijdrage heel belangrijk voor. Maar niet
alleen voor maaltijden en vers fruit, als de corona-maatregelen versoepelen willen we ook graag weer
activiteiten aanbieden voor de gasten. Ook is voor professionalisering en aanbod van cursussen van de
coördinator en vrijwilligers financiële ondersteuning nodig. Kortom, we zijn in beweging en dat kost
geld. Daarom zijn we ontzettend blij en dankbaar met uw financiële bijdrage vanuit deze collecte.
Het Aanloophuis draait niet alleen op geld, maar ook op gebed. Daarom vragen wij u ons in uw
gebeden op te dragen aan God. Zodat wij, met Zijn zegen, een verschil kunnen maken voor de
medemens in nood.
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