KLEURmorfose

verslag van de uitgeoefende ACTIViteiten 2015
(doel: Christus zichtbaar maken. In individuele levens, in relaties en in de buurt)
januari t/m december 2015
– netwerken in de buurt (bij gemeentelijke instellingen en zorgorganisaties,
buurtparticipatieavonden)
– ACTIV: buurtpastor Marcel heeft gesproken in katholieke kerk, voor
zorgprofessionals in de buurt, multireligieus platform en gesprekken gehad
met verschillende gemeenteambtenaren om KLEUR op de kaart te zetten
– op weg om openbare plek in te richten voor de buurt
– ACTIV: met Pasen een KLEURkoinonia (iedereen mag iets delen) bij
organisatie 'De Vierde Wereld' georganiseerd, r waren ongeveer 15 mensen
aanwezig, waaronder drie uit de buurt
– teambuilding in de eerste KLEURkring
– ACTIV: weekend en dagen georganiseerd voor bouwen van team, 7/8
mensen komen nog steeds elke woensdag bij elkaar
– bezoeken van kwetsbare mensen (isolement doorbreken)
– ACTIV: followup gegeven aan nieuwe mensen die met KLEURkoinonia met
pasen er waren
– meerdere groepen starten
– ACTIV: we zijn gegroeid naar vijf groepen: twee KLEURkringen, alpha
cursus, kidsclub en een mannengroep
– geven van alphacursus (basiscursus christelijk geloof)
– ACTIV: twee cursussen gegeven: de eerste in juni, de tweede in oktober, we
maken werkelijk verschil in mensenlevens door deze cursus, mensen die
zonder hoop leefden krijgen hoop, die in isolement leefden raken verbonden
– promotie op buurtbraderie
– ACTIV: een hele dag met een kraam op braderie gestaan, vele gesprekken
gevoerd, veel pakketjes uitgedeeld waarmee je een bakkie in het inspiratie
cafe kan halen
– communiceren van KLEURverhaal (door video, grafische vormgeving, etc.)
– ACTIV: we proberen consequent ons verhaal te blijven communicerenin de
verschillende uitingen, door de nodige creativiteit

– beheren site en social media
– ACTIV: de content voor de site wordt ververst en social media wordt nog
steeds gebruikt voor transparantie en werving
– bestuursvergaderingen stichting ‘KLEURmorfose’
– ACTIV: we hebben dit jaar drie vergaderingen gehad, notulen zijn aanwezig
– structurele gesprekken met pionierscoach vanuit www.christianassociates.org
– ACTIV: met voorganger Remko Dekker van Crossroads Leiden hebben we
eens in de zoveel maanden een gesprek
– structurele gesprekken met onze intermediair vanuit www.crossroadschurch.nl
– ACTIV: eens in de zoveel maanden hebben we een gesprek met associate
pastor van Crossroads Internationale kerk, hij is een soort intermediair naar
het oudstenteam van Crossroads toe
– participeren in intervisiegroep vanuit PKN (Protestantse kerk Nederland)
– ACTIV: elke maand kom is er een meeting met een aantal pioniers vanuit de
PKN
– schrijven van blog over pionieren
– ACTIV: voor site www.kerkenin.nl/denhaag twee blogs over KLEUR
geschreven met betrekking
– geven van spreekbeurten (voor externe partijen) over discipelschap,
pionieren, etc.
– ACTIV: voor katholieke pastoraal werkers een inspiratiesessie gegeven over
het verhaal van KLEUR

augustus t/m december 2015
– inloopplek (inspiratiecafe) in de buurt (Reva Den Haag) creatief inrichten
– ACTIV: meeste spullen uit kringloop gehaald, een aantal sponsors hebben
ons financieel geholpen
– weekprogramma voor inspiratiecafe gemaakt
– ACTIV: hangt buiten aan muur van het cafe
– ontmoetingen met buurtbewoners in inspiratiecafe
– ACTIV: als we in het cafe zitten komen er gemiddeld zo'n 4/5 mensen per
dag binnen)(dit zijn elke keer weer andere mensen

– 1 op 1 coaching (in discipelschap: volgen van Christus)
– ACTIV: gemiddeld elke week zo'n 2 gesprekken om te groeien in het volgen
van Christus
– pastorale gesprekken (eenzame mensen, mensen die kwetsbaar zijn, etc.)
– ACTIV: gemiddeld elke week zo'n 2 pastorale gesprekken met mensen uit de
buurt
– helpen van mensen via stichting Present (praktisch helpen: opruimen, leuke
gezellige middag, leven beetje op orde krijgen, etc.)
– ACTIV: via de burenhulpcentrale een vrouw geholpen met het opruimen van
tuin en installeren van nieuwe schutting)(een Afrikaans gezin geholpen met
benodigheden voor in huis
– organiseren van kinderclub op woensdagmiddag
– ACTIV: Een team samengesteld, en gemiddeld komen er 1015 kinderen)
(deze kinderclub is eens in de 14 dagen

November t/m december 2015
– ontwikkelen van creatief format voor KLEURkerk op zondag ('Open Hemel')
– organiseren van KLEURkerk (elke week op zondagochtend 11:00)
– ACTIV: we hebben met een team elke zondag de KLEURkerk georganiseerd,
minimale inspanning met maximaal resultaat)
– ontwikkelen cultuurdocument (de KLEURcode, met visie, missie en waarden)
– ACTIV: we hebben dit document tot de backbone gestript en gaan het nu
weer door ontwikkelen

December 2015
In december hebben we extra veel activiteiten gepland. Ook omdat we ons als
nieuwe buurtkerk goed kunnen profileren.
– kerstpakkettenactie voor minderbedeelden in de buurt (45 stuks)
– ACTIV: met pakketten gaan netwerken bij cafe's, bedrijfjes en organisaties in
de buurt, we zijn ze allemaal kwijt geraakt, een te gekke samenwerking met
de burenhulpcentrale

– verzorgen van verschillende kerstvieringen in huizen voor ouderen met
beperking
– ACTIV: de verschillende organisaties weten ons nu te vinden, er is
vertrouwen gegroeid en men nodigt ons uit voor kerstvieringen, we hebben er
dit jaar twee verzorgt
– kerstmaaltijd voor buurtbewoners (20 december)
– ACTIV: er kwamen zo'n 15 mensen op af, waaronder 5 uit de buurt
– KLEURviering op kerstavond (25 december)
– ACTIV: er kwamen zo'n 20 mensen op af, waaronder 10 uit de buurt
– oudejaarsavond in de buurt ('KLEURknal')(31 december)
– ACTIV: er kwamen zo'n 15 mensen op af, waaronder 5 uit de buurt

