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1. Inleiding

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof. 
Na een voorbereidingsperiode van zo’n twee jaar werd het diaconaal centrum in januari 2012 
geopend. Het nut en de noodzaak van de Jessehof zijn in dat eerste jaar reeds vast komen te 
staan. Het gemiddeld aantal bezoekers per dagdeel openstelling is sinds de opening blijven 
stijgen. Hoewel het een plek voor iedereen is, zijn het toch vooral de meest kwetsbare mensen 
in de Delftse samenleving die meer en meer hun weg naar de Jessehof vinden. 

Die stijging van het aantal bezoekers heeft een aantal redenen. Armoede steekt sinds enige 
jaren weer prominent (óók in Delft) de kop op. De � nanciële én economische crisis, maar ook 
de radicale bezuinigingsmaatregelen van de verschillende overheden worden meer en meer 
merkbaar. Een aanzienlijk deel van de Delftse samenleving merkt dit in hun beurs en beste-
dingsruimte. Ook in Delft leeft een groter wordende groep mensen onder de armoedegrens óf 
op de rand ervan. Armoede is weer een reëel gegeven. Die armoede is echter niet alleen een 
� nancieel-economische aangelegenheid. Armoede kent ook een sociale én vooral simpelweg 
een puur menselijke kant. Mensen die in armoede vervallen, zijn steeds meer personen die 
op de een of andere wijze niet (meer) in staat zijn om adequaat deel te nemen aan onze (te) 
snelle, (te) technische in hoge mate digitale samenleving. Door die aansluiting te missen, ra-
ken ze (steeds verder) achterop, worden geïsoleerd en kunnen absoluut niet meer meedoen. 
Ze vallen langzamerhand buiten de boot. Steeds meer mensen dreigen de boot te missen, te 
vereenzamen, komen in grote � nanciële en/of psychische problemen. Voor nogal wat mensen 
ligt naast armoede ook sociale uitsluiting en eenzaamheid op de loer. Ook in Delft doen deze 
problemen zich voor. In 2012 zijn er een aantal buurthuizen gesloten, plaatsen waar men-
sen elkaar tegenkomen, waar sociale contacten worden gelegd, waar mensen vaak bij allerlei 
spreekuren van dienst- en hulpverleners hun verhaal kwijt kunnen. In de geestelijke gezond-
heidszorg is de dagopvang voor mensen met een psychiatrisch heden en/of verleden inge-
krompen. Waar moeten de mensen die hiervan gebruik maakten anders heen dan de straat 
op met alle gevolgen van dien. Deze mensen die meer en meer buiten onze samenleving val-
len, vinden (gelukkig) hun weg naar de Jessehof. We zijn als bestuur, projectcoördinator en 
vrijwilligers trots dat we er mogen zijn voor onze gasten, maar tegelijkertijd maken we ons 
ook al zorgen over de grenzen aan onze mogelijkheden.

De Jessehof heeft in 2012 � nancieel geen zorgen gehad, dankzij prudent � nancieel beleid 
en doordat er bijdragen waren van de participerende kerken, een aantal fondsen, giften en 
wat inkomsten uit acties en verhuur. We hopen natuurlijk dat ook volgend jaar en de jaren 
erna fondsen, sponsoren en goede gevers ons willen blijven steunen. Een woord van dank 
geldt dan ook de kerken, de fondsen en de velen die een gift deden of een actie ten behoeve 
van de Jessehof organiseerden. Heel veel dank ook aan al onze vrijwilligers die zich enorm 
hebben ingezet om van de Jessehof een succes te maken.

De Jessehof als een plek in Delft voor iedereen, is in 2012 in de stad tot een begrip gewor-
den. 

Jan Lamberts, voorzitter   Anita van Velzen, project-coördinator 
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2. Histo rie

In het najaar van 2009 heeft een aantal pastorale beroepskrachten, vertegenwoordigers van 
de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen uit Delft, de koppen bij elkaar gestoken 
en een ‘Initiatiefgroep inloophuis/diaconaal centrum’ gestart. De leden van deze initiatief-
groep zagen reeds langer de behoefte aan een laagdrempelige gelegenheid voor ontmoeting 
en opvang. Doordat ze elkaar tegenkwamen in het netwerk van de kerken, concludeerden 
zij al snel dat een dergelijk concept alleen in samenwerking tot stand kon komen. De kracht 
van een dergelijk diaconaal centrum zou erin zijn gelegen dat de verschillende kerken zou-
den samenwerken op één centrale plek in de stad Delft. De christelijke spiritualiteit moest 
de basis vormen waarop het diaconaal centrum zou drijven. De Jessehof moest dan ook een 
interkerkelijk initiatief zijn. Begin 2011 werd duidelijk dat de tijd rijp werd voor meer concre-
te stappen. De initiatiefgroep werd omgevormd tot een heuse werkgroep. Deze stelde zich tot 
taak om in september 2012 de deuren van het diaconaal centrum te kunnen openen. Daar-
toe moest een heel aantal stappen worden genomen.

De eerste stap bestond eruit dat de werkgroep de contouren van het diaconaal centrum 
probeerde te verwoorden. Er werd een tijds- en stappenplan voor de verdere ontwikkeling 
opgesteld en de eerste subsidie bij het Skan-fonds werd aangevraagd. De beoogde project-
coördinator werd in de werkgroep opgenomen en deze ging zelf ook praktisch aan het werk. 
Een van de eerste taken van de beoogde projectcoördinator was het uitvoeren van een be-
hoefte-onderzoek ten aanzien van een dergelijk diaconaal centrum, zodat meer duidelijk zou 
worden over de haalbaarheid van dit initiatief. Uit dit onderzoek bleek dat aan een diaconaal 
centrum voldoende behoefte was, en bovendien bleken de gemaakte plannen ook (� nancieel) 
haalbaar. 

De tweede stap was het vinden en inrichten van een geschikte locatie. In samenwerking 
met woningcorporatie Vestia werd in de zomer van 2011 eerder dan verwacht een geschikt 
onderkomen gevonden aan de Burgwal, waardoor de Jessehof zeer centraal in Delft is gele-
gen. Dat bracht het hele voorbereidingstraject in een stroomversnelling. Want waarom nog 
tot september 2012 wachten, als voor een van de belangrijkste voorwaarden, de huisvesting, 
een mooie oplossing was gevonden. In een verhoogd tempo werden de voorbereidingen voor 
een ingebruikname getroffen. Op 21 januari 2012 werd het diaconaal centrum of� cieel door 
de burgemeester van Delft geopend. Omdat het de bedoeling was om klein te beginnen, werd 
met een aanbod van drie inloopochtenden (op de dinsdag-, donderdag en zaterdagochtend) 
van start gegaan. Gaandeweg zou in de praktijk de behoefte bij de gasten worden onderzocht. 

In het tweede half jaar van 2012 is met de Jessehof de derde stap gezet. Allereerst werd 
bij de notaris op 11 juli de ‘Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof’ statu-
tair opgericht. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde diezelfde dag. Na de zomer 
werden de openingstijden van de Jessehof verruimd met de vrijdagmiddag. Daarnaast werd 
ook het activiteitenaanbod vergroot met een maaltijd eens per maand en een aantal creatieve 
middagen. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de nabije toekomst een verruiming van 
de openingstijden zal plaatsvinden en dat het activiteitenaanbod verder wordt uitgebreid. Het 
aantal gasten dat per open dagdeel de Jessehof bezoekt wordt ondertussen groter.
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3. Visie

Men zegt weleens dat de kerken de grootste vrijwilligersorganisatie vormen in Nederland. 
Een ongeloo� ijk aantal mensen besteedt een deel van hun vrije tijd als kerkelijke vrijwilliger 
om de medemens van dienst te zijn. Deze dienst vanuit de kerken aan mens en samenleving 
wordt met de term ‘diaconie’ aangeduid. 

In Delft hebben de gezamenlijke kerkelijke diaconieën besloten om samen te komen tot het 
oprichten van een Interkerkelijk Diaconaal Centrum waar gastvrijheid wordt geboden aan 
een ieder die daaraan behoefte heeft; waar mensen een kopje kof� e of thee kunnen drinken 
en een eenvoudige maaltijd kunnen gebruiken; mensen hun problemen in alle anonimiteit 
uit kunnen spreken; mensen over levens- en geloofsvragen kunnen praten; waar informatie 
en advies kan worden gegeven ten aanzien van plaatselijke, regionale (professionele) hulp; en 
waar men in en uit kan lopen, lezen, mediteren, bidden of tot rust kan komen. 

De Jessehof heeft een “buitenkant”: het is zichtbaar en herkenbaar en nodigt door zijn 
uitstraling uit naar binnen te gaan. Het heeft ook een “binnenkant” waar in de individuele 
behoefte wordt voorzien, in materiële zin met een kopje kof� e of een drankje, en immaterieel 
door middel van aandacht en/of een gesprek.

Er zijn in Delft veel sociale voorzieningen aanwezig, maar die zijn veelal gericht op hulpver-
lening. In de Jessehof komen mensen als persoon en niet als probleem. De meerwaarde voor 
de gasten is juist dat zij in het centrum tot niets verplicht zijn. In het centrum kunnen wel 
behoeften aan hulp die door maatschappelijke instellingen wordt geboden gesignaleerd wor-
den. Er wordt gericht informatie verstrekt, maar zeer beperkt doorverwezen, omdat de gasten 
vaak al in bepaalde hulpcircuits meedraaien. De Jessehof probeert zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij bestaande voorzieningen, door waar mogelijk door te verwijzen. 

Een groot deel van de werkzaamheden van de Jessehof wordt verricht door vrijwilligers 
vanuit diverse betrokken kerkverbanden en geloofsgemeenschappen die ‘diensten’ draaien. 
Daarnaast is een heel aantal pastores die op toerbeurt in de Jessehof aanwezig zijn. Het di-
aconale werkveld leent zicht uitstekend voor interkerkelijke samenwerking. De Jessehof pro-
beert de mens met al zijn problemen en zorgen nabij te zijn en stimuleert zo tegelijkertijd de 
betrokkenheid van anderen bij de kwetsbare mens.
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4. Kerken

De volgende kerken hebbeb in 2012 – � nancieel en/of in natura – hun steun verleend aan 
het project van de Jessehof: 

•  Rooms Katholieke Kerk
•  Protestantse Kerk in Nederland (Nederlands Hervormd en Gereformeerd)
•  Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
•  Christelijke Gereformeerde Kerk
•  Remonstrantse Gemeente
•  ABC-gemeente 
•  Oud-Katholieke Kerk
•  Evangelisch Lutherse Gemeente 
•  Gereformeerde Gemeente

5. Organisatie

De oorspronkelijke werkgroep, die de Jessehof heeft vormgegeven, kwam voort uit de eerste 
initiatiefgroep en bestond uit de volgende leden: Jan Lamberts (voorzitter), Anita van Velzen 
(projectcoördinator, onderzoeker), Johan Groot Nibbelink (� nanciën), Joke Tummers (vrij-
willigers), René Strengholt (secretaris), Peter Beuman, Willemien van den Hurk en Jan van 
Oosten.

Na de opening werd er een (tijdelijk) bestuur gevormd uit de bovengenoemde personen. Dit 
tijdelijke bestuur onderging een aantal wijzigingen. Mensen vielen af en mensen werden toe-
gevoegd. Nico van der Heiden en Gerrit de Mik kwamen het bestuur versterken en in plaats 
van René Strengholt werd Bart Sturm als secretaris aangesteld. Vervolgens werden de statu-
ten opgesteld en vanaf 11 juli 2012 is de stichting “de Jessehof” een feit. Vanaf dat moment 
stond de stichting op eigen benen, met een eigen bestuur en begroting. De projectcoördinator 
maakt geen deel uit van het bestuur. 

De organisatie van de Jessehof (per 31 december 2012) is hieronder schematisch weergege-
ven: 

Hans van Bemmel
Cees Dekker
Henk de Roest
Bas Verkerk
Jan Wessels

Johan de Gelder
Gerwin Guichelaar
Ed Kanters
Klaas van Breugel

René de Caluwe
Ger Fischer
Janneke Stam

Comité van
Aanbeveling

Stichtingsraad
Vrienden van de

Jessehof

Jan Lamberts (voorzitter)
Bart Sturm (secretaris)
Johan Groot Nibbelink (penningmeester)
Gerrit de Mik
Nico van der Heiden

Bestuur Coöordinator

Vrijwilligers
SIeutelhouders
Pastores
Algemene vrijwilligers

Anita van Velzen
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Naast het bestuur is in 2012 een stichtingsraad ingesteld, die het reilen en zeilen van het 
bestuur controleert en waar nodig adviseert. De stichtingsraad bestaat uit leden van de par-
ticiperende kerken. 

Een belangrijke functie binnen de Jessehof, die van de projectcoördinator, wordt vervuld 
door Anita van Velzen. Zij is de coördinator van de Jessehof en is verantwoordelijk voor het 
dagelijkse reilen en zeilen van de Jessehof. Zij staat in nauw contact met de vrijwilligers en 
zorgt dat de zaken geregeld worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan de oprichting van 
een Stichting ‘Vrienden van de Jessehof’. Verder is er een comité van aanbeveling in het leven 
geroepen.

6. Financiën 

Financieel gezien heeft de Jessehof in 2012 een goed jaar gehad. Er waren ruimschoots geld-
schieters die de start van de Jessehof wilden ondersteunen. Financieel gezien steunt de Jes-
sehof op twee pijlers: de Delftse kerken en een aantal fondsen die met name sociale cohesie 
hoog in het vaandel hebben. Het grootste aandeel van de inkomsten is afkomstig van deze 
fondsen, waarbij het Skanfonds het leeuwendeel voor haar rekening genomen heeft.

De bijdragen uit fondsen voor de periode september 2011 – december 2012 zag er als volgt 
uit:

• Skanfonds: € 19.384
• Fonds 1818: € 7.560
• Stichting Rotterdam: € 6.000
• HaellaFonds: € 5.000
• Diocesane Caritas Instelling van het bisdom Rotterdam: € 4.000

De bijdrage van de Delftse kerken bedroeg € 21.368. Er zijn twee kerken die een grote 
� nanciële bijdrage leverden, te weten de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk 
(PKN). Daarnaast hebben de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeer-
de Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk een substantiële bijdrage gegeven. Deze vijf kerken 
hadden van tevoren ook een bijdrage toegezegd. De Gereformeerde Gemeente en de Oud-Ka-
tholieke Ursulaparochie hebben zonder voorafgaande toezegging een gift gedaan. Bovenop de 
toezegging zijn er binnen de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk collectes gehouden voor 
de Jessehof, wat € 1.500 Heeft opgebracht.

De bijdragen van de bezoekers willen we hier niet onvermeld laten. Deze post was niet be-
groot, maar de bezoekers dragen graag ook zelf een steentje bij in de kosten, door geld in het 
‘giftenpotje’ te doen. In totaal was dat in 2012 € 847. 

Aan de uitgavenkant gaat zijn personeel en de huisvesting de grootste posten. Personeel 
betreft het salaris en de werkgeverslasten van de projectcoördinator. Huisvesting is de huur 
die aan Vestia betaald wordt voor de zaal. Daartegenover staat dat het medegebruik door 
derden weer wat geld in het laatje brengt.

In dit jaarverslag willen we verantwoording a� eggen voor de inkomsten en uitgaven over 
de periode vanaf de voorbereiding voor de Jessehof vanaf september 2011, tot en met het 
eind van 2012. Over deze periode is er ook vooraf een begroting opgesteld en zijn er fondsen 
geworven. De Jessehof is eerst op 11 juli 2012 opgericht en kan als rechtspersoon dus pas 
vanaf die datum verantwoordelijk worden gehouden. De periode daarvoor viel onder verant-
woording van het Rooms Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD). 
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Rekening van Baten en Lasten

Begroting Sept 2011 – dec 2012

Inkomsten
Fondsen €  49.100 € 41.944
Verhuur €  1.500 €  2.113
Bijdrage kerken €  21.500 €  1.368
Bijdrage bedrijven €  1.500 € 780
Bijdrage particulieren €  500 € 1.660
Bijdragen maaltijden €  800 € 96
Giftenpotje € – – € 847
Totaal € 74.900 €  68.808

Uitgaven
Huur Jessehof €  15.000 € 15.062

Nutsvoorzieningen €  5.500 €  3.635

Onderhoud € 1.200 € – –

Aanpassingen Jessehof €  8.000 € 7.570

Inrichting € 3.000 € 1.325

Personeelskosten €  20.300 € 22.573

Schoonmaakkosten €  2.000 € 1.856

Behoeftenonderzoek €  3.000 € 3.000

Activiteiten €  3.600 € 3.392

Kantoor en PR € 4.000 € 1.747

Opleiding vrijwilligers €  2.000 €  1.915

Notariskosten €  500 € 690

Overig & Onvoorzien €  6.800 € 628

Totaal € 74.900 € 63.393

Batig saldo €  5.415

Balans

11-7-2012 31-12-2012

Bezittingen
Rekening courant  € -  € 3.927 
Spaarrekening  € -  € 5.000 
Debiteuren  € -  € 4.668 

Totaal A  € -  € 13.595 

Schulden

Crediteuren  € -  € 8.180 

Totaal B  € -  € 8.180 

Kapitaal A-B  € -  € 5.415 
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7. Vrijwilligers

Een groot deel van de werkzaamheden wordt verricht door een keur aan vrijwilligers, die on-
der leiding van een professionele coördinator gestalte geven aan het diaconale werk dat de 
oprichters voor ogen stond. Zij realiseren de dienst aan de naaste. 

Binnen de groep vrijwilligers is er een aantal taken te onderscheiden. Allereerst zijn er de 
‘algemene vrijwilligers’, die zorgen voor de gastvrijheid en feitelijk het gezicht van de Jes-
sehof zijn. Omdat dit een belangrijke en verantwoordelijke functie is, gaat de stichting erg 
zorgvuldig om met de vrijwilligers. Zo volgen ze allemaal doelgerichte trainingen en er is een 
gezamenlijke maaltijd georganiseerd in 2012. De vrijwilligers krijgen na een inwerkperiode 
uiteindelijk een contract van het bestuur waarin de verantwoordelijkheden goed worden om-
schreven. Verder zijn er eenmaal per jaar gesprekken tussen de vrijwilligers en de coördina-
tor plus een lid van het bestuur over het functioneren van de vrijwilliger.

 Naast de algemene vrijwilligers zijn er ook vrijwilligers die ‘sleutelhouder’ zijn. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor het openen en sluiten van de Jessehof en zijn het aanspreekpunt in geval 
van calamiteiten e.d. Een andere belangrijke groep binnen de Jessehof zijn de pastores. Zij 
zijn aanwezig in de Jessehof om, waar nodig, pastorale zorg te verlenen en als gesprekspart-
ner te fungeren. Ook al is de doelstelling van de Jessehof om een open huis te zijn, waar 
mensen er gewoon kunnen zijn, het komt ook vaak voor dat mensen behoefte hebben aan 
een pastoraal gesprek met een pastor. 

Op het moment dat bekend was dat een locatie beschikbaar was en de vermoedelijke 
datum van ingebruikneming bekend was, werd begonnen met het werven van een aantal 
vrijwilligers. De openingstijden van de Jessehof worden immers bepaald door de aanwezige 
menskracht. Voor het werven werden een aantal criteria opgesteld waaraan de vrijwilligers 
moeten voldoen. Door de grote inzet van het bestuurslid Joke Tummers en de inmiddels aan-
gestelde coördinator Anita van Velzen werd een twintigtal mensen (gastheren en gastvrou-
wen) geselecteerd. 

Aan de vrijwilligers werd een basiscursus aangeboden om zo goed mogelijk voorbereid te 
zijn op hun taak: het omgaan met mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond; het zor-
gen voor een goede, vertrouwelijke omgeving; het accepteren van mensen zoals ze zijn; het 
kunnen luisteren naar de verhalen; het kunnen voeren van gesprekken; het zo nodig verwij-
zen naar (professionele) hulpverleners en instanties in overleg met de coördinator. Men mag 
er niet van uit gaan dat deze vaardigheden bij voorbaat bij iedereen aanwezig zijn maar ze 
kunnen door training en opleiding wel worden ontwikkeld. Daarnaast werden meer speci� e-
ke cursussen georganiseerd gericht op het omgaan met bezoekers met een verslavingsverle-
den of psychische stoornissen.

Met de vrijwilligers werden en worden intervisiebijeenkomsten gehouden waarin ervaringen 
worden gedeeld en ervaren moeilijkheden aan de orde worden gesteld. Enkele vrijwilligers 
werden aangesteld als zogenaamde “sleutelhouder”. Zij vervangen de coördinator bij afwe-
zigheid, coördineren de inloop, begeleiden de vrijwilligers en openen en sluiten de Jessehof. 
Voor alle vrijwilligers geldt dat na een aantal maanden te hebben gefunctioneerd, wordt vast-
gesteld of de vrijwilliger inmiddels over voldoende kwaliteiten beschikt of wat nog nodig is 
aan verdere opleiding. Bij geschiktheid wordt een vrijwilligerscontract getekend waarin een 
aantal zaken contractueel is vastgelegd, zodat zowel de vrijwilliger als het bestuur duidelijk 
voor ogen hebben wat van elk van de partijen kan worden verwacht.
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Het volgende overzicht geeft de stand van zaken per 31 december 2012

• Aantal vrijwilligers met contract  18
• Aantal vrijwilligers zonder contract 3
• Sleutelhouders    4

De algehele en dagelijkse leiding berust bij de projectcoördinator Anita van Velzen, die een 
tijdelijk dienstverband heeft van twee dagen per week.

8. Pastores

Bezoekers van de Jessehof vormen een zeer divers gezelschap. Veelal zijn het alleenstaanden 
met een zeer beperkt sociaal netwerk. Hun binding met een kerkgenootschap is eveneens be-
perkt, zo niet afwezig. Juist vanwege die beperkte contacten of contactmogelijkheden, wordt 
bezoekers de mogelijkheid geboden een gesprek met één van de Delftse pastores te voeren. 
Het gaat hier dan om gesprekken van pastorale aard, gesprekken op het gebied van zingeving 
die een professionele achtergrond vereisen.

Aan alle Delftse pastores (beroepskrachten en voorgangers uit de Delftse kerken) is ge-
vraagd of zij met een zekere regelmaat beschikbaar willen zijn in de Jessehof. Dit geschiedt 
op vrijwillige basis, zonder enige vergoeding. Enkele hebben aangegeven daartoe bereid te 
zijn, en zijn - volgens een rooster - op de door hen aangegeven tijden enkele uren aanwezig in 
de Jessehof. Zij voeren met bezoekers een gesprek van hart tot hart of bieden een luisterend 
oor voor iemand die zijn verhaal kwijt wil. Voor gesprekken is desgewenst een aparte ruimte 
beschikbaar. Regelmatig wordt met alle betrokkenen een evaluatie gehouden. 

De volgende pastores leverden in 2012 een bijdrage: Ton Nap, Leen den Breejen, Fred van 
Helden, Caroline der Nederlanden, Peter Wilbrink, Jose de Boer, Robin Voorn, Hilbrand van 
Eekeren, Jan Lamberts en René Strengholt.

9. Huisvesting

Het gebouw waarin de Jessehof is gevestigd, ligt op een zeer centrale plek in Delft, namelijk 
aan de Burgwal 50. Het gebouw wordt gehuurd van Vestia en heeft in het verleden gediend 
als een gemeenschappelijke zaal voor de bewoners van het complex boven de ruimte van de 
Jessehof. 

Het gebouw is door de stichting in het najaar van 2011 in de aanloop naar de opening 
opgeknapt om er een gastvrij onderkomen van te maken. In 2012 is de tot op de draad ver-
sleten vloerbedekking vervangen door een prachtige nieuwe marmoleum vloer. De bezoekers 
kunnen er biljart spelen (er staat een professioneel biljart), ze kunnen computeren, lezen, 
knutselen of gewoon een kop kof� e drinken. Er zijn regelmatig kunstexposities in de Jesse-
hof, waarbij plaatselijke of lokale (amateur)kunstenaars hun werk kunnen exposeren.

In eerste instantie waren de openingstijden van de Jessehof op dinsdag, donderdag en za-
terdagmorgen. Na een half jaar ging de Jessehof ook op vrijdagmiddag open. Omdat er een 
goede opkomst is op deze dagen, is het plan opgevat om in 2013 meer dagen open te zijn 
voor de bezoekers. Naast de ‘normale’ openingstijden is het ook mogelijk voor groepen om de 
Jessehof te gebruiken tegen een gebruiksvergoeding. Hier werd in 2012 regelmatig gebruik 
van gemaakt.
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De Jessehof op de hoek van de Oude Langedijk en de Burgwal (op de foto rechts de nieuwe 
Kerk in Delft op de achtergrond).

10. Pr en media

Al tijdens het opknappen en inrichten van de Jessehof is geprobeerd media-aandacht te 
krijgen voor het inloopcentrum. In 2012 heeft er zesmaal een artikel met foto in een van de 
lokale kranten gestaan. Daarnaast werd een aantal keer een aankondiging voor een maaltijd, 
open atelier of expositie geplaatst. Bijna iedere maand werd een stukje over de Jessehof op-
genomen in het katholieke parochieblad van de Ursulaparochie, viermaal in het kerkblad van 
de PKN en een aantal publicaties in andere kerkbladen en op websites van o.a. de Raad van 
kerken en het Bisdom Rotterdam.

11. Samenwerking binnen netwerk

In 2012 werd samengewerkt met een aantal Delftse instellingen, zoals met bijvoorbeeld de 
Algemene Bejaardenbond, wiens leden bij de Jessehof een biljartcursus volgden en nu we-
kelijks komen biljarten op donderdag. Diva stuurde zowel individuele personen door naar de 
Jessehof, als een groep van 80+ heren die meer contactmogelijkheden zochten. Tevens werd 
er incidenteel samengewerkt met organisaties als B&S, Pact tegen de Armoede, ISF, Johanni-
ter Hulpgroep, Interkerkelijk Stadsdiakonaat, M25 en Vakantiebank.

12. Activiteiten

De belangrijkste activiteit van de Jessehof is de inloop op de dinsdag-, donderdag- en zater-
dagochtend en op de vrijdagmiddag. Daarnaast ontstaan er spontaan ook nieuwe activitei-
ten.

Tafelgenoten
Een aanbod van maaltijden is een onderwerp waar vaak over gesproken werd door de gasten. 
Enerzijds hebben veel alleenstaanden geen zin om elke avond voor zichzelf te koken, ander-
zijds is het gewoon gezellig om samen te eten. Aan tafel maak je ook makkelijker contact, 
zegt men. Om voor meerdere mensen te kunnen koken, is de keuken van de Jessehof recent 
vergroot. Er is een tweede kookplaat aangeschaft en een grote koelkast. De lijst met 30 eters 
is over het algemeen snel vol. Er is een kookploeg, met ook vrijwilligers van buiten, die steeds 
beter op elkaar ingespeeld raakt. De maaltijd met Kerst was hiervan een goed voorbeeld. 
Ongeveer 40% van de kosten wordt door eigen bijdragen gedekt. Een aantal bezoekers heeft 
echter te weinig geld om zelfs de 3 euro voor de maaltijd te betalen. 
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Open Atelier
Na de zomer is een nieuwe activiteit gestart: het open atelier. Dat is een creatieve middag 
waar men tussen 14.00 - 17.00 uur gezellig met elkaar bezig kan zijn op het gebied van:

• handwerken
• boetseren
• tekenen en schilderen
• andere vormen

Van te voren wordt er een programma opgesteld met het speci� eke aanbod op de middagen. 
Dit kan één middag boetseren zijn, maar het kan ook 2-3 keer achter elkaar dezelfde acti-
viteit zijn. Een workshop wordt geleid door één speci� eke vrijwilliger die de activiteit heeft 
voorbereid. Enkele andere vrijwilligers assisteren of schenken kof� e/thee. 

Kaarten
Op eigen initiatief is een aantal oudere, regelmatige bezoekers een kaartclub gestart op vrij-
dagmiddag, waarbij vooral wordt geklaverjast. 

Exposities
In 2012 werden zes exposities gehouden van amateur kunstenaars. De eerste drie exposities 
waren van vrijwilligers van de Jessehof: Johan Willems (foto’s), Joyce de Bruin (spiegels), 
Paola Brai (intuïtief schilderen) en drie van gasten: Peter Schareman (veren), Ingrid Voerman 
(schilderijen) en Jan Jense (landschappen). Deze exposities leveren de gasten veel gespreks-
stof en leveren de Jessehof vooral veel PR op.

13. Stagiaires

Janneke Stam, stagiaire ‘Theologie’ bij het RK Stadsdiaconaat, heeft in het voorjaar en de 
zomer van 2012 regelmatig diensten gedraaid bij de Jessehof. Zij werd begeleid door Jan 
Lamberts.

Vanaf september was Jojanneke Zoutendijk, studente ‘HBO Maatschappelijk Werk’, weke-
lijks één dag actief als vrijwilliger in de Jessehof. Zij werd begeleid door de projectcoördina-
tor.

14. Contactinformatie

Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof

Burgwal 50 
2611 GJ Delft
Telefoon: 015-8871539

Email: info@jessehof.nl

Website: www.jessehof.nl

KvK nummer:  55670652 

IBAN  NL93trio0254754120

De Jessehof is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.


