
BELEIDSPLAN JESSEHOF DELFT 2022-2025

DEEL 1
1. INLEIDING

U leest hier het beknopte beleidsplan van het Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof in 
Delft. In 2022 viert de Jessehof haar 10-jjarig bestaant. Vanaf de oprichtng is het doel van de 
Jessehof onveranderd: een warm onthaal bieden aan mensen die zich vaak alleen voelen en 
vaak te kampen hebben met fnanciële of administrateve problement. De Jessehof is een 
ontmoetngscentrum, waarin de mensen centraal staant. Iedereen mag er zijn en is als mens 
waardevolt. 

2. VISIE
Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof wil de eenzaamheid van mensen 
verminderent. Daarbij gaat het om sociale eenzaamheid en om emotonele eenzaamheidt. 
Sociale eenzaamheid is het hebben van minder contacten via werk of actviteiten 
buitenshuis dan gewenstt. Vaak komt sociale eenzaamheid voort uit het feit dat mensen 
langere tjd in armoede leven – weinig geld hebben, niet kunnen lezen of schrijven, moeilijk 
aansluitng vinden en met andere mensen, zich buitengesloten voelent. 
Emotonele eenzaamheid is het gemis aan een inteme relate met iemand aan wie je je 
verhaal kwijt kunt, een partner, familielid of vriend die je begrijptt.

3. PRESENTIEBENADERING
De Jessehof werkt vanuit de presentebenaderingt. Presente betekent leterlijk: 
aanwezigheidt. Het betekent: aansluiten bij de leefwereld van mensen die ons bezoekent. De 
Jessehof onderscheidt zich met de presentebenadering van wat tegenwoordig de 
hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op producte georiënteerde 
zorgverleningt.  Wij richten ons vooral op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke 
relate tot het leven – ook als dat leven vastzitt. 

4. MISSIE
Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in 
Delft. De bijbel is een inspiratebron voor de Jessehoft.  Het is een plaats van geloof, hoop en 
liefdet. Ieder mens mag gezien en gehoord wordent. De Jessehof probeert de drempel van de 
huiskamer laag te houdent. Mensen kunnen binnenlopen voor een kopje kofe of thee, ze 
kunnen elkaar kunnen ontmoeten, hun eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met 
vragen op sociaal-jmaatschappelijk gebiedt. De Jessehof stelt zich in principe open voor alle 
inwoners van Delft. Door het bieden van een ontmoetngsplaats willen wij eraan bijdragen 
dat mensen betekenisvolle contacten kunnen hebbent. 



DEEL 2 STRATEGISCHE DOELSTELLING EN WERKPLAN

De Jessehof benadert mensen open, onbevangen, met zo min mogelijk vooroordelen en 
aannamest. De Jessehof kijkt en luistert naar haar bezoekers, is geduldig, neemt de tjd om 
goed te laten doordringen wat iemand zegt en vraagt en poogt zoveel mogelijk aan te sluiten
bij zijn of haar wensen, redeneringen en logicat. Zonder te precies te tellen hoeveel mensen 
er wanneer komen, probeert de Jessehof haar belang wel uit te dragen door het delen van 
belangrijke ervaringent. De Jessehof heef de ambite dat kerkelijke, gemeentelijke en 
maatschappelijke organisates de weg weten naar onze ontmoetngsruimte, dat zij mensen 
op ons spoor zeten en vertellen wat de Jessehof voor hen kan betekenent. 

De belangrijkste elementen in de missie van de Jessehof zijn:
• iedereen is welkom
• luisterend oor
• presente
• niets moeten
• warme ontmoetng
• eenzaam en kwetsbaar
• bezoeker is mens en geen probleem
• christelijke spiritualiteit van naastenliefde drijf ons
• uitgaan van behoefe van de bezoekers
• waar mogelijk talentontwikkeling

5t. ACTIVITEITEN
Naast de inloop op zes dagdelen in de week organiseren we actviteiten zoals Tafelgenoten 
(maaltjden) , exposites, lezingen en kunnen bezoekers een potje biljarten of kaarten en een 
computer gebruikent. Ook buiten is de Jessehof present, ot.at. door huisbezoek aan mensen 
die door ziekte of kwetsbaarheid zelf niet in staat zijn het inloopcentrum te bezoekent.  
De Jessehof is een interkerkelijk initateft. De bijbel is een belangrijke inspiratebront. Dit 
krijgt onder meer vorm in:

 Een moment van bezinning voorafgaand aan de inloop
 Maandelijkse Jessevieringen
 De bijbel-jleesgroep (Bijbelen)
 De aanwezigheid van de pastores bij pastorale gesprekken
 De viering van kerkelijke hoogtjdagen
 De contacten met de diverse kerken in Delf

6. AMBULANT WERK
De komende jaren organiseert de Jessehof naast het ontmoetngscentrum ook ambulant 
werk, dat zich richt op mensen die niet in staat zijn naar Jessehof te komen of voor wie de 
drempel toch te hoog blijkt te zijnt. Het werk is een eigentjdse voortzeeng van het 
straatpastoraat dat in de jaren ’90 is ontstaan om mensen te bereiken die vooral op straat 
leven, zoals dak-j en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problement.



7. INDIVIDU EN GEMEENSCHAP
Veel individuen hebben de weg naar de Jessehof gevonden en ervaren geborgenheidt. Ze 
horen ergens bijt. De presentebenadering heef als belangrijk efect dat de bezoekers van de 
Jessehof ook naar elkaar gaan omkijken en een gemeenschap gaan vorment. Mensen zoeken 
elkaar op, gaan samen dingen doent. De Jesse-jgemeenschap is wel broost. Mensen hebben 
vaak veel te verduren (gehad) en kunnen hun ongemak op elkaar afwentelent. Om te 
voorkomen dat hierbij grenzen worden overschreden heef de Jessehof een eenvoudig 
agressieprotocol voor bezoekers vastgesteldt.

Het is van groot belang dat de Jessehof energie steekt in het versterken van de 
gemeenschapt. Dit kan zich, naast de vanzelfsprekende aandacht voor de bezoekers, uiten in 
aandacht voor degenen die weg blijven en/of ziek zijn, voor degenen die (nog) niet in staat 
zijn naar de Jessehof te komen, en ook voor de ouderen die in de fats boven de Jessehof 
wonent. De Jessehof is er niet alleen voor de bezoekers binnen, maar maakt ook de beweging
naar buitent. 

Iedere bezoeker mag er zijnt. Hij of zij heef kwaliteiten en talentent. Door de 
omstandigheden waarin de mensen hebben verkeerd of nog verkeren, zijn die talenten vaak 
verborgent. Voor de vrijwilligers en de coördinator is het de kunst om de talenten te 
herkennen en positeve ontwikkelingen aan te moedigent. 
Feesten zijn mooie samenbinderst. De Jessehof viert ze dan ook graagt. Naast de vieringen van
kerkelijke hoogtjdagen als Kerst en Pasen, grijpt de Jessehof ook andere gelegenheden aan 
om in de Jesse-jgemeenschap te vieren, zoals het 10-jjarig bestaan, de opening van een 
exposite en andere mijlpalent.

8. VRIJWILLIGERS
Het bestuur van de Jessehof bestaat uit 6 (onbezoldigde) leden, daarnaast zijn er tentallen 
vrijwilligers die praktsche zaken kunnen regelen, gesprekken kunnen voeren met onze 
gasten en ze kunnen bijstaan als ze vragen hebben of in een moeilijke omstandigheid 
verkerent. Alle vrijwilligers (en ook de coördinatoren) bij de Jessehof hebben een 
gedragscode ondertekendt. 

Iedereen in de Jessehof moet zich veilig voelent. De Jessehof beschikt over meerdere 
onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de vrijwilligers en coördinatorent. Zij kunnen een 
beroep op op een vertrouwenspersoon doen op die momenten dat ze zich onverhoopt 
onveilig en/of onpreeg voelen als gevolg van gedrag dat ze ervaren van een ander en 
daarover graag met een onafhankelijk persoon willen pratent. 

Om te kunnen werken met kwetsbare mensen, moeten alle vrijwilligers voldoen aan 
minimale kwaliteitseisen, die zijn vastgelegd in het vrijwilligersbeleid van de Jessehoft. 
Vrijwilligers krijgen een basistraining en jaarlijks aanvullende trainingen aangeboden; er 
worden gesprekken met de vrijwilligers gevoerd om te zien en te horen of zij zelf wel lekker 
in hun vel ziten en zijn samen-jleergroepen acteft. Immers, wie als een broer of zus naast 
onze gasten wil staan moet goed kunnen kijken en luisterent. Een stabiele levenshouding en 
voldoende zelfvertrouwen is daarvoor een voorwaardet. 



* Betrokkenheid 
Belangrijk voor de vrijwilligers van de Jessehof is dat de betrokkenheid zich vooral uit in een 
passie voor de mensent. Onze vrijwilligers:

 doen wat ze beloven: dus ze komen wanneer ze ingeroosterd zijn
 zoeken vervanging wanneer ze onverwachts niet kunnen en melden dat
 zijn bereid om indien mogelijk af en toe in te vallen voor een collega
 stellen tjdens de dienst het welbevinden van de bezoekers centraal 
 bezoeken de trainingen en de samen-jleer-jbijeenkomsten
 lezen en beantwoorden mails en andere berichten te lezen 
 en denken indien mogelijk mee met de Jessehof als organisate

De vrijwilligerscoördinator en de sleutelhouders merken de betrokkenheid van de 
vrijwilligers op en bespreken die tjdens de voortgangsgesprekken of – indien de 
betrokkenheid lijkt af te nemen – eerdert. 

Iedere vrijwilliger heef eigen sterke kanten en voorkeurent. De vrijwilligerscoördinator heef 
hier oog voor en creërt waar mogelijk kansent. 

* Respect
Onze vrijwilligers doen ertoet. De Jessehof en de bezoekers hebben veel respect voor hun 
betrokkenheidt. Dat geldt zowel voor de vrijwilligers van de inloop, kookploeg, pastores, 
donoren en individuele bestuursledent. De organisate uit het respect met complimenten, 
dank, atentes en door te werken aan teambuildingt. De Jessehof investeert bewust in de 
vrijwilligerst. Een combinate van trainingen met gezelligheid en onderlinge ontmoetngen is 
hierbij van grote waardet. 

* Kwaliteit 
Vrijwilligers werken in de Jessehof met kwetsbare mensent. Daar hoort een minimale 
kwaliteit van handelen en gedrag bijt. We werken zoveel mogelijk met de 
presentebenadering en zoeken dus aansluitng bij de leefwereld van de bezoekerst. Onze 
gesprekken hebben ondergrenzen: ze moeten verder gaan dan alleen de keuze van een 
koekjet. Tegelijkertjd hebben ze ook bovengrenzent. We zijn geen therapeutent. Zo nodig kan 
een bezoeker met zware problematek eventueel wel worden doorverwezen naar formele 
begeleiding uit de zorgt. Wijzelf staan meer naast iemand, wij luisteren als een broer of zus, 
maar wij beperken onze contacten tot de Jessehof zelft. 

* Werving. 
Nieuwe vrijwilligers komen vaak spontaan binnen via een andere vrijwilliger of na een 
oproep in een parochiebladt. Niet zelden zijn het mensen die hun baan verloren hebben of 
hun partnert. Ze zijn vaak gemotveerd vanuit hun eigen behoefent. Weinig mensen komen 
solliciteren omdat ze de visie van de Jessehof zo geweldig vinden (ze zijn er wel)t. Een 
combinate van de twee zou mooi zijn, maar dan liefst op een manier dat de meerderheid 
(minimaal 75%) van de vrijwilligers voldoet aan een profel dat bij de Jessehof pastt. 
Dat betekent dat de Jessehof benoemt welke vrijwilligers wij zoeken en gelegenheden benut
om deze vrijwilligers te wervent. Te denken valt aan de vacaturebank voor vrijwilligers, 
lezingen bij de kerken, internatonale studenten,  otary, Lions, en vluchtelingent. De Jessehof
hecht ook in dit verband aan persoonlijk contact en enthousiasmet.

*Training en begeleiding



Training is belangrijk voor de ontwikkeling van de vrijwilligers en de organisatet. De Jessehof 
biedt nieuwe vrijwilligers drie maanden inwerktjd startend met  een basistrainingt. Na de 
basistraining besluiten we of iemand vaste vrijwilliger kan worden en dus het 
vrijwilligerscontract kan krijgent. De coördinator vrijwilligers organiseert het aanbod van de 
trainingent.

De basistraining wordt individueel of in een kleine groep in twee dagdelen gegeven t. Dit 
hangt af van het aantal nieuwe vrijwilligerst. Het eerste dagdeel gaat over de Jessehof zelf: 
achtergrond, visie, organisatestructuur en regelst. Het tweede dagdeel is een korte 
presentetrainingt. Deze module gaat dus over de basis werkwijze van de Jessehoft.

Toerusting.  Per jaar biedt de Jessehof naast de basistraining,  twee modules aant. Die kunnen 
gaan over intervisie, agressie, levensvragen, psychische ziektebeelden etct. Van elke  
vrijwilliger verwacht de Jessehof dat hij of zij minimaal 1 module per jaar volgtt. Een module in
de avond, een in de middagt. Als er door omstandigheden geen module gevolgd is, moet de 
vrijwilliger het volgende kalenderjaar twee modules volgent. Indien dit ook niet gehaald wordt,
scheiden de wegent. Voor zover mogelijk wordt voor de trainingen een andere locate in Delf 
gebruikt dan de Jessehoft.

9. BESTUUR

Aan het bestuur van de Jessehof nemen leden van de diverse kerken deelt. Het bestaat uit 
minimaal 3 personen, voorziter, secretaris en penningmeestert. In het bestuur moet 
minstens één  ooms-jKatholiek lid ziten en één lid dat behoort tot de Protestantse 
Gemeente Delft. 

Het bestuurslidmaatschap van de Jessehof  is een onbezoldigde functet. Inherent aan de 
kwaliteiteisen die de Jessehof aan bestuursleden stelt, kunnen we ervan uitgaan dat zij het 
bestuurslidmaatschap combineren met andere maatschappelijke functest. Mede om die 
reden verwachten we niet dat alle bestuursleden dagelijkse betrokken zijnt. Om de 
persoonlijke contacten tussen bezoekers, vrijwilligers en bestuur te vergemakkelijken, 
streven we er wel naar dat één of twee bestuursleden wel wat meer tjd en ruimte zouden 
hebben voor een meer betrokken (hands on) bestuursstjlt. 

Het bestuur heef een faciliterende, begeleidende, beleidsbepalende, initërende en 
controlerende taakt.

-j Faciliterent.    Het bestuur moet zorgen voor de nodige fnanciële middelent. 
Fondsenwerving is belangrijke taak van het bestuurt. Het bestuur benoemt  twee-jdrie 
leden uit haar midden in een werkgroep Fondsenwervingt. Daarnaast zorgt het 
bestuur voor voldoende randvoorwaarden (huisvestng, personeel) om het de 
algemeen coördinator en het vrijwilligersteam mogelijk maken om de Jessehof 
draaiende te houdent. Eén bestuurslid stelt zich verantwoordelijk voor het technisch 
beheer van de Jessehof en huurt in overleg met de penningmeester indien nodig een 
technisch expert int. 
Het bestuur maakt gebruik van een beschermde digitale omgeving waarin relevante 
bestuursdocumenten bewaard en uitgewisseld kunnen wordent.

-j Begeleident.    Het bestuur stelt zich open voor de ideeën, voorstellen, zorgen en kritek
van de coördinatoren en de vrijwilligerst. Op basis van te maken afspraken moeten 



ook bezoekers terecht kunnen bij het bestuurt. Het bestuur is er ook voor de 
bezoekerst.

-j Beleidsbepalent.   Bestuur en de coördinatoren werken voortdurend aan de 
ontwikkeling van de visie van de Jessehof: wie zijn we? Wat is ons aanbod? Hoe 
breed zeten we de Jessehof in? 

-j Verbinden  t. De Jessehof staat in constante relate met de kerken en kerkelijke 
instellingen in Delf en probeert wat betref de diaconie hierin een verbindende rol te
spelent. Ten behoeve van het relatebeheer, zal het bestuur een bestand met 
noodzakelijke gegevens opbouwent.

-j Initërent.   Het bestuur zoekt samen met de coördinatoren en het vrijwilligersteam 
naar vernieuwing en verbetering van de dienstverleningt.

-j Controlerent.   Het bestuur houdt in de gaten of gemaakte beleidsafspraken worden 
uitgevoerd, of er een correcte fnanciële huishouding ist. Het bestuur heef regelmatg
contact met de coördinatoren over hun functonerent.

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaart. In de najaarsvergadering (bij voorkeur 
november) stelt het bestuur de begrotng voor het volgend jaar vastt. In de 
voorjaarsvergadering (bij voorkeur april) stelt het bestuur de jaarrekening vastt. De  
coördinatoren kunnen bij de vergaderingen aanwezig zijn en hebben een adviserende stemt. 
Het bestuur nodigt voor twee vergaderingen per jaar ook (een vertegenwoordiging van) de 
stchtngsraad uitt. 

10. PASTORES
De bezoekers vinden het preeg om met een pastor te pratent. Voor hen blijkt het belangrijk 
dat zij weten wanneer welke pastor aanwezig ist. Dit wordt gemeld op het mededelingenbordt. 

11. INTERNE EN EXTERNE RELATIES
De Jessehof vindt samenwerking binnen de organisate en daarbuiten met andere 
voorzieningen in Delf essenteel voor het werkt. Dit gaat zowel om goede afstemming van de
diverse onderdelen binnen de Jessehof, als om samenwerking binnen het sociale netwerk 
van Delf en met andere vormen van inloopt.

a. Interne verbinding: één gemeenschap Jessehof

De Jessehof omvat verschillende spelerst. Voor de weerbaarheid en de toekomst is het 
belangrijk dat er een goede onderlinge verbinding bestaat van de organisate op alle 
onderdelen:

-j Bestuur
-j Vriendenstchtng
-j Pastores
-j Stchtngsraad
-j Sponsors
-j Deelnemende kerken

Van belang voor de Jessehof is een goede interne communicate om alle vrijwilligers tegelijk 
te bereikent. Hiervoor moeten alle communicatelijnen op elkaar afgestemd zijn, zodat voor 



iedereen duidelijk is wat de taken/ verantwoordelijkheden zijnt. Ook moet in kaart worden 
gebracht hoe de communicatelijnen lopen en waar informate vandaan gehaald kan worden
Op het gebied van communicate zijn vooral praktsche oplossingen te vindent.

 App/sms of emails voor vrijwilligers voor belangrijke mededelingen en om zo nodig 
om vervangingen te regelen en meldent. Sleutelhouders hebben daarnaast de taak 
om vrijwilligers die niet beschikken over App/sms of email kopieën te geven van de 
mededelingent.  

 Handleiding voor vrijwilligers: Werken met vrijwilligers betekent werken met mensen
die slechts enkele uren per week aanwezig zijnt. Om de betrokkenheid te vergroten, 
schrijven de sleutelhouders zoveel mogelijk zelf de handleiding voor vrijwilligerst. 
Deze handleiding is een levend document, en wordt door de vrijwilligerscoördinator 
contnue bijgewerktt.

b. Sociaal netwerk; helpen om verbinding te leggen

Veel bezoekers hebben problemen met de omgang van de formele instellingen zoals 
Gemeente als schuldsaneringt. Ze snappen de formulieren die ze krijgen niet en zijn 
defensieft. Vrijwilligers hebben makkelijker contacten met netwerk en gemeente en kunnen 
met begeleiders praktsche zaken voor bezoekers regelent. De bezoekers vertrouwen de 
vrijwilligers die de instellingen soms kunnen bellen of mee kunnen gaan naar de baliet. Deze 
hulp is niet de hoofdactviteit van het inloophuis, maar er zijn situates waarin de vrijwilliger 
geen andere keuze heef dan toch bij te springent. Wel moet de vrijwilliger zich steeds 
afvragen tot hoever hij of zij kan gaant. De Jessehof is immers geen zorginstelling maar kan  
wel helpen om verbindingen tot stand te brengen en heef een signalerende functe naar 
politek en gemeentet. Voorkomen moet worden dat de Jessehof taken van andere 
hulpverleners gaat overnement. 

c. Spinnenweb: verbinding met andere inloopplekken
Sinds de opening van de Jessehof hebben kerken, partculieren en stchtngen  ook op andere
plaatsen in Delf inloop-j en kofeplekken ontwikkeld voor mensen die eenzaam zijnt. De 
Jessehof is er voorstander van als contactpersonen van de diverse inloopplekken 1 keer per 
jaar bij elkaar komen om kennis en ervaring te delen, bijvoorbeeld over werving en selecte 
van vrijwilligers, trainingen, agressie van bezoekers, subsidieaanvragen en de relate met de 
gemeentet.

De Jessehof maakt gebruik van de diverse communicatemidelent.

d. Draagvlak: Maatschappelijk en kerkelijke contacten

Bij de oprichtng van Jessehof heef een Comité van Aanbeveling een rol gespeeld in het 
verwerven van draagvlakt. Inmiddels bestaat het Comité niet meert. Toch blijf het van belang 
dat de Jessehof blijf werken aan draagvlak in de stadt. Dat zal de Jessehof zeker zelf doen 
door het aantrekken van relates, bijvoorbeeld uit de Algemene Kerkenraad of Diaconie van 
de Protestante gemeente Delf, het bisdom  oterdam, de TU Delf,  TNO, IHE, Haagse 
Hogeschool, Stchtng Perspectef, Joris Gasthuis,  otary, Lions of Soroptmistent. 

Daarnaast is in 2021 de Stchtng Vrienden van de Jessehof gerevitaliseerdt. De Vrienden 
zullen de komende tjd hun eigen beleid formulerent.



12. FONDSENWERVING
Het bestuur heef een werkgroep Fondsenwerving benoemdt. Deze werkgroep bereidt 
subsidieaanvragen voor waarmee de Jessehof een aantal projecten kan neerzetent. De 
werkgroep kan “out of the box” denken, heef kennis van het fondsen-j’landschap’ en 
onderhoudt contacten met de fondsent. De functe van de werkgroep fondsenwerving is een 
wezenlijk andere dan die van de penningmeester, die de actuele fnanciële situate bijhoudt, 
“op de kleintjes let”, en zorgt dat rekeningen op tjd worden betaaldt. Het bestuurslid 
fondsenwerving, stuurt de werkgroep aan, zorgt voor de aanvragen, het overleg met de 
penningmeester en de vriendenstchtngt.

We onderscheiden bij de fondsenwerving de volgende fasen:
fase 1:

 bepalen hoeveel geld er nodig is, penningmeester
 welke fonds aan de beurt is fondsenwerver
 bepalen wat voor welk project gevraagd wordt fondsenwerver

Fase 2: 
 aanvragen schrijven inhoudelijk fondsenwerver

Fase 3: 
 correspondente met fonds fondsenwerver
 bevestgen subsidie fondsenwerver

Fase 4:  
 fnanciële verantwoording penningmeester
 verantwoording project fondsenwerver 

13. INNOVATIE:  Straatpastoraat
Het ambulante diaconale werk Delf is een onderdeel van het Interkerkelijk Diaconaal 
Centrum de Jessehof dat zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare mensenin de 
samenlevingt. Hoewel het inloophuis met haar werk veel mensen bereikt, realiseren we ons 
ook dat er veel mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet makkelijk 
laten bereiken door georganiseerde actviteitent. Binnen onze beperkte (uren) mogelijkheden
voelen wij de behoefe om meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaant. 

De doelstelling van het ambulant diaconaal werk in Delf is om als Jessehof present te zijn in 
de stadt. We willen ook aandacht hebben voor mensen die ons inloopcentrum (nog) niet 
bezoeken en voor de vragen of moeilijke omstandigheden waarmee zij te maken hebbent. 
Het straatpastoraat, als voorloper van het ambulant diaconaal werk, is in de jaren 90 in 
Nederland ontstaan om een specifeke groep mensen te bereiken die zich vooral op straat 
bevonden: daklozen en verslaafdent. Het ambulant diaconaal werk van de Jessehof richt zich 
ook op deze groep, maar is tevens gericht op mensen die eenzaam zijn, psychische 
problemen hebben of gewoon een gesprek willent. Daarom noemen wij het nu dan ook 
ambulant diaconaal werkt. 
De ziel van het werk is het ‘gewone': present zijn, naar mensen toe gaan en gesprekspartner 
zijn omdat zij vaak het contact met vrienden en familie zijn verlorent. Veel mensen leven op 
als er iemand echt luistert naar hun persoonlijke verhaalt. Het ambulant diaconaal werk staat 



grotendeels buiten het systeem van de reguliere hulpverleningt. Het is laagdrempelig en 
bereikt daardoor ook de zorgmijderst.
De pastoraal-jcoördinator vervult het straatpastoraat naast haar 20 uur voor de bezoekers 
aan het inloopcentrum de Jessehoft. Het is een extern gesubsidieerd projectt. Zolang deze 
externe subsidie beschikbaar is, kan het straatpastoraat kan worden voortgezett.

14. DE MENSEN
De Jessehof draait op vrijwilligers, en heef een pastoraal-jcoördinator voor de bezoekers, 
een vrijwilligerscoördinatort. De coördinatoren hebben een eigen taak, overleggen met 
elkaar, vullen elkaar aan en zonodig vervangen ze elkaart. Zonder hen en alle vrijwilligers en 
zonder de steun van de kerken, zou de Jessehof niet kunnen bestaant.

Delf, 21 mei 2021
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