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1. Voorwoord 
 
2017 was het jaar van het eerste lustrum van interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof. Dat jubileum 
hebben we in januari met bezoekers, bestuur, vrijwilligers en belangstellenden gevierd. De tijd is voorbij 
gevlogen. In die eerste jaren van ons bestaan is de Jessehof uitgegroeid tot een van de belangrijkste ‘huiska-
mers van Delft’. De Jessehof heeft zich in Delft een plek verworven, is voor velen niet meer weg te denken en 
tot een vast ankerpunt in het leven uitgegroeid.  
 
Dat voor velen zo’n ‘plek waar men terecht kan’ belangrijk is, blijkt uit onderzoek en cijfers aangaande de 
sociale problematiek in Delft. Die sociale problematiek is afgelopen jaar in Delft niet minder ernstig gewor-
den. Uit het Algemeen Dagblad van 1 mei blijkt dat bijna een kwart van de inwoners in Delft enige of grote 
moeite heeft om rond te komen. Dat aantal is hoger dan in Zuid-Holland West en Nederland in het alge-
meen. Het aantal meldingen van personen met verward gedrag steeg in de onderzochte periode (2014-2016) 
met maar liefst 53 procent ten opzichte van de periode ervoor. Landelijk steeg dit aantal met 26 procent. 
Volgens de GGD komt "verward gedrag veel voor in combinatie met huisuitzetting en schulden, sociaal iso-
lement, verwaarlozing, verlies van werk of huisvesting of als gevolg van een ingrijpende emotionele gebeur-
tenis. Er is dan sprake van kwetsbaarheid met een daarmee gepaard gaand risico op verslechterde fysieke, 
geestelijke en sociale gezondheid."  Veel gasten van de Jessehof behoren tot deze groep Delftenaren. 
 
2017 was behalve een lustrumjaar ook een jaar van ‘business as usual’. Het kost inspanning en organisatie 
om de Jessehof draaiende te houden. De sterke groei van het aantal gasten per jaar van de laatste jaren is in 
2017 afgevlakt. Er was nog maar een lichte stijging waar te nemen. Al met telt de Jessehof nog steeds meer 
dan 1500 bezoekers per maand. De openingstijden werden niet verder verruimd. Om de zes dagdelen open 
te kunnen zijn, zijn voldoende en getrainde vrijwilligers nodig en mogen de financiële middelen niet ontbre-
ken. Daarnaast werd ernaar gestreefd om op een aantal momenten in de week de aanwezigheid van een van 
de Delftse pastores te garanderen. Een tweetal activiteiten moesten helaas worden gestopt omdat er geen 
begeleidende vrijwilligers waren (crea en koor). Andere activiteiten (zoals de maandelijkse maaltijd ‘Tafelge-
noten) werden druk bezocht.  
 
Op bestuurlijk vlak was het een rustig jaar met een stabiel samengesteld bestuur. We moesten enkel af-
scheid nemen van Mirjam Koorevaar die om persoonlijke redenen haar bestuurslidmaatschap beëindigde.  
Ook in 2017 kon de Jessehof niet bestaan zonder de steun van de kerken, de hulp van de vriendenstichting, 
de financiële injecties van fondsen en giften van hen die ons een warm hart toedragen. We zijn dankbaar 
voor al deze ondersteuning. 
 
Een woord van dank ook aan de algemeen coördinator en alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.  We 
spreken de wens en de hoop uit om ook in 2018 weer op steun van kerken en fondsen en goede gevers te 
mogen rekenen om de dagelijkse inloop en activiteiten te garanderen, maar om ook de kwaliteit van onze 
dienstverlening te kunnen verbeteren. We willen als Jessehof present zij in de Delftse samenleving en die zo 
belangrijke huiskamerfunctie goed kunnen invullen. 
Samen zorgen we ervoor dat de Jessehof die plek blijft waar mensen even tot rust kunnen komen, zichzelf 
weer vinden. 
 
Jan Lamberts,  
Voorzitter bestuur Jessehof   20 mei 2017  
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2. Visie 
 

In 2017 bestond de Jessehof 5 jaar! We startten in 2012 als initiatief van verschillende kerken in Delft. De 

Jessehof is een plek waar iedereen welkom is en anderen kan ontmoeten. Doel van de Jessehof is het tegen-

gaan van isolement, eenzaamheid en armoede. We bieden bezoekers een veilige plek, een luisterend oor, 

ondersteuning en hulp. Waar nodig wordt doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. 

 

 (Ook) in Delft zijn er mensen die in hun levens worden beperkt door isolement, handicap of  armoede. De 

christelijke geloofsgemeenschappen in Delft zien het als een van hun taken er te zijn voor de ander in nood. 

Door de Jessehof willen we de genoemde noden mede helpen lenigen. Het gaat hierbij niet om professionele 

hulpverlening zoals die binnen de Zorg- en Welzijnssector wordt geboden.  

Een groeiende groep inwoners van Delft is in de loop der jaren of meer recentelijk in de problemen gekomen. 

Mensen kampen met langdurige werkloosheid, schulden, huurachterstand en met de psychische problemen 

en het sociaal isolement wat hiervan vaak het gevolg is. Daarnaast zijn er de ex gedetineerden, verslaafden 

en mensen die langdurig in behandeling zijn bij de GGZ. Zij hebben behoefte aan een plek waar zij even uit 

kunnen blazen en in anonimiteit kunnen verblijven, als zij dit willen. Meestal heeft de problematiek meerdere 

lagen die met elkaar verweven zijn. Financiële problemen en armoede leiden vaak tot  sociaal isolement en 

vereenzaming. Uiteraard zijn er de reguliere organisaties die hulp verlenen in dit probleemveld en dat is een 

goede zaak. Bij de formele instelleningen moeten mensen echter ook aan allerlei eisen en voorwaarden vol-

doen om hulp te kunnen ontvangen. De Jessehof is een zeer laagdrempelige voorziening waar al deze men-

sen welkom zijn en waar geen eisen aan ze gesteld worden. Ze mogen aanschuiven om even bij te komen van 

alle inspanningen en spanningen waar zij dagelijks mee te maken hebben. Ze kunnen hun verhaal kwijt, maar 

kunnen hierover ook zwijgen, als zij dit liever willen. 

 

We proberen in de Jessehof voor deze mensen ´present´ te zijn, bewust aanwezig. Andries Baart (2001) heeft 

de presentietheorie geformuleerd als theologische reflectie op zijn werk met buurtbewoners in oude wijken. 

Uitgangspunt is dat er in de eerste en voornaamste plaats tussen mensen verbinding wordt aangegaan waar-

bij aandacht en toewijding centraal staan. Het probleemoplossend handelen wordt voor langere tijd opge-

schort. Het gaat dus niet om het oplossen van een hulpvraag maar om de relatie waarin de rol van beide 

personen nog niet vaststaat maar zich moet vormen.  Deze op het oog simpele methode gaat in tegen de 

gangbare zorgstructuren. Ze vertrekt vanuit de menselijke waardigheid en het belang om sociaal opgenomen 

te zijn. In praktijk werkt deze visie: mensen krijgen vertrouwen en ontmoeten respect voor wie of wat ze zijn. 

Deze vorm van presentie proberen we in de Jessehof vorm te geven.  

 

Professor Baart hield op 22 augustus 2017 - de dag dat koningin 

Maxima bij onze inloop binnenwandelde - een lezing met de titel 

´Naar een herbergzame samenleving´. Hierin analyseerde hij het 

probleemveld waarbinnen de verschillende soorten van inloophuizen 

in Nederland in opereren. Hierin onderscheidde hij zes dilemma´s, 

waarbinnen de inloophuizen richting zullen moeten kiezen en balan-

ceren in hun beleid. Cruciaal voor Baart is dat de inloophuizen scherp 

hebben en houden wat er op het spel staat in deze kwesties. Uitein-

delijk gaat het om present-zijn, het bieden van een veilige plek.  

Als bestuur willen we dit gaan doordenken.  
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IN ALLE AFWEGINGEN EN KEUZEN 
      DEZE VRAGEN CENTRAAL HOUDEN 

 

(schema uit lezing Prof.dr. Andries Baart, zie voor gehele presentatie:  

www.presentie.nl/images/stories/AJ_Baart_2017_-Naar_een_herbergzame_samenleving_inleiding_Delft.pdf) 

 

Uit de dagelijkse aanloop van zo´n 40 tot 60  mensen blijkt dat er behoeft is aan de plek die we bieden. Hier-

door ontstaan nieuwe ontmoetingen en bouwen mensen nieuwe contacten op. Isolement wordt doorbroken 

en er ontstaan nieuwe mogelijkheden. 

De kerken vormen  een van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. In deze moeilijke tijd, waarin de 

overheid zich meer en meer terugtrekt, er steeds meer taken bij de lokale overheid terechtkomen, die op hun 

beurt weer moeten bezuinigen, is de dienst van de ‘diaconie’ vanuit de kerk aan de medemens onontbeerlijk. 

De Jessehof is daarvan een uitingsvorm. Er is een kopje koffie of thee en op gezette tijden een simpele maal-

tijd. Mensen kunnen hun problemen in alle anonimiteit uitspreken, met anderen over levens- en geloofsvra-

gen praten en informatie en advies krijgen aangaande plaatselijke, regionale (professionele) hulp. Er ontstaat 

zo weer vertrouwen in mensen en vooral een  groeiend zelfvertrouwen. 

  

http://www.presentie.nl/images/stories/AJ_Baart_2017_-Naar_een_herbergzame_samenleving_inleiding_Delft.pdf
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Dit jaar hadden we een project ‘talentontwikkeling’. Maar niet te 

projectmatig alsjeblieft. Juist in de  ‘gewone‘ activiteiten op de Jes-

sehof zag onze coördinator Anita van Velzen kansen om de talenten 

van onze bezoekers tot bloei te brengen. 

 

“Neem nou muziek. We merken dat mensen die muziek kunnen maken dat 

soms niet meer doen omdat ze daarvoor de context of gelegenheid missen. Als je ze 

daarmee een rol kunt geven bloeien ze op. Eerst simpel en schuchter beginnen in bij-

voorbeeld de viering en het Jessekoor. Voor je het weet spelen ze dan in een kerk en 

nemen ze een actieve rol in voorbereiding en oefenen met anderen. Anderen zingen 

spontaan een lied voor Maxima. Stap voor een stap naar een grotere rol en het aan-

gaan van nieuwe contacten. Mooi om te zien hoe positief dat kan uitpakken.  

 

Of samen eten. Elke maand hebben wij verschillende momenten waarop er met el-

kaar wordt gegeten. Voor de warme maaltijd moet een kleine bijdrage betaald wor-

den. Wie dat geld niet heeft, eet wel mee maar mag helpen afwassen. Zo is er een 

team van tafeldekkers, afwassers etc ontstaan, die er trots op zijn dat ze bij het ‘per-

soneel’ horen. Iedereen kan afwassen. Maar het is een talent om te zien wanneer je 

wat moet doen, overzicht en rust houden. Sommige zie je hierin groeien. Deze manier 

van ‘betalen’ levert ze echt veel meer op. 

 

Creativiteit! Een aantal jaar hadden we maandelijks een creatieve middag in de Jes-

sehof, geleid door een vrijwilliger. Zij kreeg helaas gezondheidsklachten en stopte. 

Niemand van de andere vrijwilligers wilde dit overnemen en het lag een half jaar stil. 

De deelnemers mopperden er wel over. Ik heb bewust niets gedaan. Nu heeft een van 

de jongere bezoekers de stoute schoenen aangetrokken en wil het zelf gaan overne-

men. Ik weet dat ze het technisch kan. Het is een belangrijke stap voor haar. Wij zul-

len haar helpen met de organisatie etc.  

 

Ik ben heel blij dat men dit zelf opgepakt heeft.” 
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3. Activiteiten en projecten 
 

3.1 Inloop 
De inloop als laagdrempelige ontmoetingsplek vormt het hart van de Jessehof. Hier komen mensen als eerste 

binnen om te bezien of het centrum 'iets voor hen is’. Behalve koffie drinken en praten, kunnen de gasten de 

kranten of tijdschriften lezen, hun mail bekijken op een computer en evt. een spelletje doen. Er wordt vooral 

veel met elkaar gesproken. Indien gewenst is het mogelijk dat een gast een gesprek houdt met een van de 

vrijwilligers of een pastor in  de spreekkamer.  

Door de week is de Jessehof inmiddels open op maandagmiddag, dinsdag- en donderdagochtend , vrijdag-

middag en zaterdagochtend. Steeds een dagdeel.   

Ook op zondag is er inloop: we zijn dan twee uur open, draaien met  twee vrijwilligers en schenken alleen 

koffie en thee.  

 

3.2 Tafelgenoten 
Tafelgenoten was ook in 2017 een van goed lopende activiteiten. Elke maand verzorgt het project Tafelgeno-

ten een driegangen maaltijd voor 30-40 bezoekers. De maaltijden worden zelf gekookt met verse producten 

en met veel liefde bereid. Het gaat niet alleen om het eten zelf maar om de gezellige avond met elkaar, mooi 

gedekte tafels en veel gesprekken. De sfeer op die avonden is anders; het is een klein feestje. De bezoekers 

helpen met het koken, tafel dekken, afwassen etc. 

De keuken in de Jessehof is dit jaar in slechtere staat geraakt. Er zijn door het bestuur fondsen aangeschreven 

om de keuken in 2018 te kunnen vernieuwen. 
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3.3 Nederlandse les 
In de Jessehof komen uiteraard ook mensen van allochtone afkomst. Het aantal is niet erg groot omdat de 

meeste allochtonen in de buitenwijken van Delft wonen en niet in het centrum. 

Van de buitenlandse gasten die er wel komen, horen we dat zij vaak geïsoleerd zijn en problemen hebben 

met instellingen door taalproblemen. Zij hebben wel eens les gehad maar doordat ze kinderen hebben, ouder 

zijn of moeilijk leren omdat ze ook in eigen taal niet kunnen schrijven, is men daar mee gestopt (schaamte). 

Bij ons kunnen ze informeel op zaterdag aan een aparte tafel conversatieles krijgen van een docenten van het 

Mondriaan College. Gemiddeld zitten er 12-15 'leerlingen' in de klas.  

 

3.4 Jessezang 
In onze samenleving wordt niet zo veel meer gezongen. Een groep van 10-15 deelnemers komt bij elkaar om 

samen oude en nieuwe liedjes te zingen onder deskundige en enthousiaste leiding van een van onze vrijwilli-

gers. Het doet mensen  goed om, ondanks vele problemen, te  lachen en te zingen. Zingen in groepsverband 

vormt een mooie stimulans dit te blijven doen. 

 

 

3.5 Expositie 
Amateur kunstenaars: schilders, tekenaars, fotografen etc.  krijgen de mogelijkheid om in de Jessehof twee 

maanden hun producten te tonen. Er kunnen zo'n 12 stukken hangen aan de muren.  De Jessehof  verzorgt 

de opening en de pr. Een beeldend kunstenaar zorgt voor de selectie van de kandidaten.  

 

3.6 Jesseviering 
De Jessevieringen draaien hebben een redelijke vaste groep deelnemers. Het mooie van deze vieringen is het 

feit dat ze door wisselende voorgangers met vrijwilligers en bezoekers worden voorbereid. Het is een zeer 

laagdrempelige oecumenische viering met gemiddeld 15 bezoekers. Bezoekers lezen gedichten of lezingen, 
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branden een kaarsje, delen hun zorgen, etc. Na deze korte viering, eten we gezamenlijk een broodje en dis-

cussiëren aan tafel verder. 

 

 

 

3.7 Bijbelen 
Na de zomer werd gestart met ´Bijbelen´; het simpelweg in een kleine groep van ca. 8 mensen lezen van een 

Bijbelverhaal en met elkaar doorpraten over de betekenis ervan. We begonnen met het verhaal van Jozef. 

Onze voorzitter Jan Lamberts en coördinator Anita van Velzen leiden deze gesprekken.  

 
3.8 Talentontwikkeling 
In 2016 startten we het project Talentontwikkeling. Hierbij richten we ons vooral richten op wat de bezoekers 

kunnen en willen. We zien de talentontwikkeling heel breed, zowel informeel als formeel. Informeel zijn 

stappen die bezoekers in lopende activiteiten durven zetten (zie ook elders in dit jaarverslag). Formeel: GGZ 

verzorgde een cursus ‘Opkomen voor jezelf’. 

Halverwege de zomer startte een samenwerking begonnen met Delftse Donuts, een maatschappelijke on-

derneming  van drie jongens die donuts bakken en op de markt verkopen. De Delftse Donuts had een werk-

plek nodig en mensen die ver van de arbeidsmarkt staan om er in te werken. Bezoekers en vluchtelingen 

zouden onder hun leiding het werk doen. De sociale begeleiding lag bij de Jessehof.  

Daarnaast zijn gericht bezoekers gevraagd voor activiteiten: R is gevraagd als lid van voorbereidingsgroep 

liturgie, P is gevraagd als begeleider van een activiteit etc. Dit soort activiteiten doen mensen heel goed: 

geeft zelfrespect en maakt hen ook meer betrokken bij de gemeenschap. 
 

3.9 Speciale activiteiten 
Naast deze reguliere activiteiten waren en in 2017 de volgende speciale activiteiten: 

Sinterklaasviering, 1
e
 en 2

e
 Kerstdag, seder maaltijd, 1

e
 en 2

e
 Paasdag en nieuwjaarsreceptieviering van het 5-

jarig bestaan.  
. 
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4. De mensen 
 

4.1 Gasten  
 

Het afgelopen jaar zijn de bezoekersaantallen vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van 2016. Tellen we het 

totaal aantal bezoeken, zien we een kleine toename (12.862 in 2017, 12.298 in 2016). Gemiddeld stapte er 

kwartaal meer dan 3000 keer iemand bij De Jessehof over de drempel (3215). Dat zijn gemiddeld 250 bezoe-

ken per week. Het is goed daarbij op te merken dat er een vaste kern van gasten is die meerdere malen per 

maand de Jessehof bezoekt. 

De zomermaanden laten dit jaar een kleine dip zien. Dat is veroorzaakt door de zomersluiting, waarin we een 

aantal weken slechts drie dagdelen open konden zijn.  

 

Welke mensen bezoeken de Jessehof?  We kunnen de volgende groe-

pen beschrijven, waarbij we tegelijkertijd moeten aantekenen dat de 

meeste bezoekers onder meerdere categorieën vallen: 

-mensen met langdurig psychische problematiek of arbeidsongeschikt 

zijn 

-mensen met langdurige schuldenproblematiek 

-ouderen 

-mensen die langdurig werkloos zijn en/of in de bijstand zitten 

-daklozen 

-buitenlanders die specifiek voor de lessen Nederlands komen 

-eenzame mensen 

 

Er worden in de Jessehof geen activiteiten voor specifieke groepen geor-

ganiseerd. De inloop en overige activiteiten staan expliciet voor iedereen open. 
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4.2 Organisatie 
 

Vanaf 11 juli 2012 is de stichting "Jessehof” een feit. Vanaf dat moment stond de stichting op eigen benen, 

met een eigen bestuur en begroting. Een belangrijke functie binnen de Jessehof, die van projectcoördinator, 

wordt vervuld door Anita van Velzen. De projectcoördinator maakt geen deel uit van het bestuur. Zij is de 

coördinator van de Jessehof en regelt in feite het dagelijkse reilen en zeilen van de Jessehof. Zij staat in nauw 

contact met de vrijwilligers en zorgt dat de zaken geregeld worden. 

 

In de loop van 2017 nam Miriam Korevaar afscheid van het bestuur. Haar positie is nog niet ingevuld.  Daar-

naast zijn er twee vacatures bij de Stichting Vrienden van de Jessehof, die overigens formeel los staat van het 

bestuur. Dhr. De Roest en dhr. Wessels uit ons comité van aanbeveling hebben aangegeven daarmee te stop-

pen, omdat ze letterlijk niet meer gelinkt zijn met de stad Delft. Als bestuur zoeken we naar aanvulling, maar 

bezien we ook de mogelijke rol van het comité van aanbeveling die na  vijf jaar toch een andere is dan in de 

opstart-fase.  

 

De organisatiestructuur en de huidige bemensing is hieronder weergegeven: 
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4.3 Vrijwilligers 
 

De activiteiten van de Jessehof zouden niet mogelijk zijn zonder een grote groep betrokken vrijwilligers. Bin-

nen 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 Jessehof zijn. Naast de algemene vrijwilligers 

zijn er ook vrijwilligers die ‘sleutelhouder’ zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de 

Jessehof en zijn het aanspreekpunt in geval van calamiteiten e.d 

 
In 2017 is er afscheid genomen van een aantal vrijwilligers en zijn er nieuwe vrijwilligers binnengekomen, 
waardoor er totaal 29 vrijwilligers werkzaam zijn in de Jessehof als gastheer/vrouw of bij de maandelijkse 
kookploeg, waarvan zes als sleutelhouder.  

 

Naast de standaard openingstijden verzorgen een aantal vrijwilligers maandelijks een zang-middag, een maal-

tijd op vrijdagavond, een korte viering met aansluitend een lunch. De vrijwilligers spelen dus een belangrijke 

rol in het reilen en zeilen van de Jessehof. Dat vraagt ook om trainingen en teambuilding. Voor de vrijwilligers 

zijn in 2017 de volgende activiteiten georganiseerd:  
- Een aantal vrijwilligers heeft meegefietst met de sponsortocht van de Rabo fietstocht.  

- In de zomer is er een borrel georganiseerd voor de vrijwilligers bij Knus in de Delftse Hout.  

- Tijdens de intervisiebijeenkomsten kunnen ervaringen worden uitgewisseld, met als doel van elkaar 
te leren hoe in bepaalde situaties te handelen. Er zijn dit jaar twee intervisie-bijeenkomsten gehou-
den.  

- Er is een basistraining gegeven voor 
nieuwe vrijwilligers.  

-  Jaarlijks heeft elke vrijwilliger een ge-
sprek met de coördinator en/of ie-
mand vanuit het bestuur over het 
functioneren van de vrijwilliger, de 
coördinator en het bestuur.  

- Er is een bijeenkomst geweest over 
Psychiatrische ziektebeelden en het 
omgaan daarmee.  

 

 

4.4 Pastores 
 

 

Tijdens de inloop op de doordeweekse dagen is er een pastor aanwezig van een van de betrokken kerken die 

de ochtend met de vrijwilligers opent en die daarna pastorale (en ook maatschappelijke) gesprekken kan 

hebben met de gasten als zij dit willen. Zeker de pastores die regelmatig op een vaste dag aanwezig zijn, zijn 

echt deel van de Jessehof geworden. De pastores spelen ook een belangrijke rol in de maandelijkse vieringen. 

De volgende pastores, vanuit  protestante, katholieke en evangelische kerken,  leverden in 2017 een bijdrage: 

Ton Nap, Fred van Helden, Peter Wilbrink,  Hilbrand van Eeken, Rob van Essen, Jan Lamberts, Rene  Streng-

holt, Arnold Vroomans, , Rene Kok. 
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5. Plaats in de stad 
 

 

5.1 Pand 
 
Het gebouw waarin de Jessehof is gevestigd, ligt op een zeer centrale plek in Delft, namelijk aan de Burgwal. 

Het gebouw wordt gehuurd van Vestia en heeft in het verleden gediend als een gemeenschapsruimte voor 

het toenmalig bejaardencomplex boven de Jessehof. 

Het gebouw is door de stichting in 2012 opgeknapt om er een gastvrij onderkomen van te maken. Zo is er een 

nieuwe linoleum vloer in gelegd.  Naast de ‘normale’ openingstijden is het ook mogelijk voor groepen om de 

Jessehof te huren. Hier werd in 2017 regelmatig gebruik van gemaakt. 

 

De voorzieningen in het pand maken het mogelijk om de inloop te houden (voorzieningen tbv koffie, thee 

etc. zijn up to date). De keukenvoorziening is basaal en gedateerd, maar maakt het mogelijk ook in maaltijden 

te voorzien. 

Het afgelopen jaren is de digitale voorziening in het pand door De Jessehof verbeterd. Er staat een drietal 

goede computers met goede internetverbinding . Zo bieden we gasten zonder computer de gelegenheid hun 

zaken te regelen.  

 

De keuken gebruiken we ook voor het voorbereiden van de maaltijden bij Tafelgenoten. Voor 2018 is het plan 

deze keuken te vernieuwen. In 2017 ontvingen we al de nodige toezeggingen van financiële steun hiervoor. 

Wordt vervolgd… 

 

5.2 Samenwerking 
 

De kerken in Delft zijn de steunpilaren van de Jessehof.  Er zijn contacten en samenwerking met onderstaan-

de kerken en gemeenten. Deze contacten worden concreet gemaakt door de activiteiten van vrijwilligers en 

pastores, maar ook door de financiële steun en inhoudelijke ondersteuning vanuit de kerken. 

- Protestantse Kerk in Nederland 

- Rooms Katholieke Kerk 

- Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

- Christelijk Gereformeerde Kerk 

- Evangelisch Lutherse Gemeente 

- Kerk aan het Noordeinde 

- Remonstrantse Gemeente 

- Evangeliegemeente Morgenstond 

- ABC-kerk  

- Oud-Katholieke Kerk 
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6. Financiën 
 

NB: dit verslag kan nog wijzigen als gevolg van controle van daartoe aangewezen extern deskundigen. 

De rekening van baten en lasten is ook dit jaar opgesplitst in een deel voor de algemene exploitatie van de 

Jesshof en een deel voor de projecten. We beginnen met een overzicht van de algemene exploitatie voor 

2017. 

 

Exploitatie 

Het totaalbedrag van de exploitatie over 2017 bedraagt € 71.747,-. Projecten zijn hierbij inbegrepen. Het jaar 

2017 sluiten we af met een klein tekort van €70,-. 

 

Fondsen en Kerken 

Ook dit jaar draaide de Jessehof weer zonder overheidssubsidie. Een grote pijler voor ons werk is de bijrage 

van Stichting Stalpaert van der Wiele (€ 11.000) en het fonds De Lichtboei (€ 29.000). Bijdragen zonder welke 

we niet zouden kunnen draaien.  

De andere grote en onmisbare pijler waar de exploitatie op rust, is de bijdrage van de kerken. Naast grote 

bijdragen van de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk, dragen ook de Gereformeerde Kerk (vrij-

gemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente structureel bij aan de 

Jessehof. Van de Vrijzinnige Hervormden worden collecte-inkomsten ontvangen. In totaal dragen de kerken 

bijna €22.000,-  bij.  

 

Giften en Verhuur 

Onder de noemer ‘giften’ zijn giften van bezoekers en bijdragen aan de maaltijden samengenomen (overige 

inkomsten). Bij elkaar was dat bijna € 2.400. De zaal van de Jessehof wordt regelmatig gebruikt door een 

inmiddels redelijk vaste groep gebruikers. Dit bracht in 2017 zo’n € 3.000,- op. 

 

Personeel 

Het grootste deel van de uitgaven van de Jessehof gaat zitten in het salaris (en werkgeverskosten) van de 

projectcoördinator, in totaal bijna €40.000,-. Het bedrag wat toegerekend kan worden aan de inloop en dus 

algemene exploitatie (bijna € 35.000,-) is 45% van onze begroting. Een kleiner deel van deze kosten zijn ge-

koppeld aan projecten, maar het overgrote deel is nodig voor de inloop. 

 

Huisvesting 

De zaal van de Jessehof wordt gehuurd van Vestia. In de post ‘huisvesting’ zijn daarnaast de voor verwar-

ming, water en elektriciteit en inrichting van de zaal zijn opgenomen. 

 

Projecten 



  JAARVERSLAG JESSEHOF 2017 

13 

Een deel van het complete werk van de Jessehof wordt gevormd door specifieke projecten. Daarover leest u 

hieronder meer. De projecten vormen met bijna €9000,- ca. 13% van onze exploitatie.  

Faciliteiten 

Onder faciliteiten verstaan wij die zaken die niet direct aan de activiteiten zijn toe te rekenen, maar die wel 

nodig zijn om de Jessehof goed draaiende te houden. Het gaat dan om kosten voor administratie, PR, verze-

keringen en dergelijke. 

 

 

 

 

 

  

 € 44.851 ; 63% 
(fondsen) 

 € 21.654 ; 30% 
(kerken) 

 € 2.320 ; 3% 
(giften) 

 € 2.919 ; 4% 
(verhuur) 

Inkomsten exploitatie 

€ 19.560; 27% 
(huur) 

€ 34.417; 48% 
(persoonskosten 

tbv alg 
exploitatie) 

€ 5.227; 7% 
(inloop kosten) 

 € 8.903 ; 13% 
(projecten) 

 € 3.637 ; 5% 
(faciliteiten) 

Uitgaven exploitatie 
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 € 2.742 ; 31% 
tafelgenoten 

 € 1.706 ; 19% 
culturele 

activiteiten 

 
€ 2.339 ; 26% 
jesseviering 

 € 449 ; 5% 
trainingen 

 € 1.667 ; 19% 
talent 

ontwikkeling 

Uitgaven projecten 

Projecten 

 

In 2017 zijn er de volgende projecten geweest: 

 Tafelgenoten 

 Open Atelier 

 Jessevieringen 

 Culturele activiteiten zoals het Jessekoor 

 Trainingen 

 Talentontwikkeling 
 

Bij de eerste vijf genoemde projecten zijn er ook kosten voor personele voorbereiding en begeleiding door de 

coördinator aan het project toegerekend (indirecte kosten). Daarnaast is er sprake van directe kosten als 

inkoop van materialen en dergelijke. 

Voor de meeste project zijn er apart fondsen geworven. Fondsen die aan de verschillende projecten bijdroe-

gen in 2017 zijn: Stichting Interkerkelijke Orientatie (Jessevieringen), Oranjefonds (culturele activiteiten en 

open atelier), Kansfonds (talentontwikkeling), Stichting Armoedefonds (tafelgenoten).  

De projecten zijn daarmee ruim voor de helft gefinancierd. Dat betekent dat het resterende deel door de 

Jessehof zelf is gedragen (eigen bijdrage voor de projecten). Deze eigen bijdrage wordt gefinancierd uit de 

algemene exploitatie van de Jessehof. 

 

De totale uitgaven en inkomsten aan de projecten staan in het onderstaande cirkeldiagrammen weergegeven. 
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Rekening van Baten en Lasten 

Al deze uitgaven en inkomsten zijn hieronder nog eens op een rij gezet, met de begroting 2017 er naast en 

een vergelijking met de realisatie van een jaar eerder, 2016. Deze vergelijking gaat soms wat mank, omdat de 

onderverdeling van de posten over exploitatie en projecten nu wat anders is. 

 

EXPLOITATIEKOSTEN Realisatie 2017  Begroting 2017  Realisatie 2016  
 
Persoonskosten  €          39.121,31   €          37.400,00   €          29.262,22  

Huisvestingskosten  €          22.190,97   €          25.000,00   €          14.213,24  

Beheerskosten  €            3.638,22   €            4.200,00   €            2.452,01  

Projectkosten (excl. persoonskosten)  €            6.346,95   €          11.300,00   €          21.365,78  

Trainingen  €               449,70   €            2.700,00   €            6.775,79  

Voordelig saldo  €                       -       €               452,53  

 
 €          71.747,15   €          80.600,00   €          74.521,57  

    

    BATEN  Realisatie 2017   Begroting 2017   Realisatie 2016  
 
Inkomsten kerken  €          21.704,72   €          25.000,00   €          25.599,94  

Inkomsten fondsen  €          43.600,00   €          46.400,00   €          46.223,68  

Overige inkomsten verhuur  €            2.919,00   €            2.000,00   €               380,00  

Giften   €               940,10   €            3.000,00   €            1.822,24  

Vrienden Stichting  €                       -     €            2.400,00   €                       -    

Rente 
 €              126,39- 

 €                       -     €              109,99- 

Eigen bijdragen   €            1.439,45   €                       -     €               605,70  

Voorzieningen  €                       -     €            1.800,00   €                       -    

Incidentele baten  €            1.200,00   €                       -     €                       -    

Nadelig saldo  €                 70,27   €                       -     €                       -    

 
 €          71.747,15   €          80.600,00   €          74.521,57  
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7. Public Relations 
 

 

Een aantal keren haalde De Jessehof in 2017 de pers. We haalden een aantal keren de krant met reguliere 

activiteiten. Het meest in het oog springend was natuurlijk het bezoek van Koningin Maxima aan de Jessehof. 

Hieronder een impressie van dat bezoek zoals verschenen in dagblad Trouw.  

Daarnaast zijn we bij Stads Radio Delft te gast geweest om te vertellen wat we doen en wat ons bezig houdt.  

 

 
 

Koningin Máxima was onlangs bij het kerkelijk inloophuis in 

Delft. Veel van van deze 'tweede huiskamers' dreigen te ver-

dwijnen. 'Er moet echt iets gebeuren.' 

Eigenlijk lijkt alles normaal op deze ochtend in het interkerkelijke inloopcentrum De Jesse-

hof in Delft. Aad Rense kijkt vanuit zijn scootmobiel de zaal rond. Frederik Vegter zit aan 

een kopje koffie en met Robert Blanche wil het bij het biljarten vandaag niet echt lukken. 

Dan is er opeens gedoe en komt een grote groep mensen de zaal binnengelopen. Aad Rense, 

ooit uitbater van een café in Delft, herkent de burgemeester en, krijg nou wat: daar komt 

zomaar koningin Máxima voorbijlopen. Het is haar eerste publieke optreden sinds het over-

lijden van haar vader. 

De koningin gaat aan een grote tafel naast Willem Starink en zijn vrouw Jo zitten. Drie keer 

per week komen zij in De Jessehof. Voor de gezelligheid en een beetje aanspraak. "Ik heb 

heel vriendelijk met haar gepraat", zal hij later vertellen. "Ze vroeg waar wij woonden. Ik 

zei: hierboven. En ze wilde weten met wie we waren. Met de buurvrouw, zei ik toen. Ze zat 

op de stoel waar u nu zit. Natuurlijk weet ik dat haar vader is overleden, maar daar ben ik 

maar niet over begonnen." 

 

Kansfonds 

Máxima bezoekt De Jessehof op uitnodiging van het Kansfonds, een organisatie die zich 

richt op de meeste kwetsbaren in onze samenleving. Morgen bestaat het Kansfonds zestig 

jaar. Het bezoek van Máxima was dus ook een verjaardagscadeau. Directeur Henriëtte Hul-

sebosch: "Wij steunen kerkelijke inloophuizen, een groot aantal wordt in het voortbestaan 
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bedreigd. De ene gemeente springt wel bij, de ander niet. Vergeet niet: als inloophuizen 

dichtgaan, verdwijnt voor bezoekers vaak de laatste plek waar ze nog gezien worden." 

Dat geldt waarschijnlijk ook voor Frederik Vegter. Hij komt ruim vier jaar in De Jessehof. 

Hij heeft Máxima wél zijn deelneming betuigd met het verlies van haar vader. "Dat vond ze 

schitterend. Toen heb ik gezegd: U doet dat koningschap met uw man op een grandioze 

manier. Nou, dat zou ze ook tegen haar man zeggen". Vegter (56) was ooit vertaler Frans en 

Duits. Al op jonge leeftijd kreeg hij een zware beroerte. "Ik lag vier maanden in coma en 

kon mijn werk niet meer doen. Ik heb er ook evenwichtsstoornissen aan overgehouden." 

Vegter heeft in zijn leven maar weinig mensen om zich heen. Met zijn familie heeft hij geen 

contact meer. Problemen met een stiefvader. "Of mijn moeder nog leeft, weet ik niet. Ik heb 

ook nog een halfzus, maar ook die spreek ik niet meer. Eigenlijk kun je wel zeggen dat ik 

erbuiten val. Des te fijner is het dat ik hier terecht kan. Het is een tweede huiskamer voor 

mij. Je wordt er echt opgenomen. Het is kerkelijk, maar daar merkt je niet zoveel van. Het is 

heel laagdrempelig." 

Ook pastor Peter Wilbrink is aanwezig. Hij is vrijwilliger in De Jessehof. "Ik denk dat onze 

grote kracht onze gastvrijheid is. Er zijn hier veel mensen die in een hulpverleningssituatie 

zitten. Wij zijn geen hulpverlener. Er moet een plek zijn waar mensen rustig een kopje kof-

fie kunnen drinken en een krantje kunnen lezen." 

 

Warmte 

De vraag is of De Jessehof niet eigenlijk het werk doet dat de gemeente Delft laat liggen. 

De burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt maakt zich even los uit het gevolg van de 

koningin om het uit te leggen. "Het gaat om gespreide verantwoordelijkheid. Als mensen 

het zelf kunnen doen, dan is dat goed. Hier voel je de warmte van de vrijwilligheid. Het is 

toch heel anders dan als een institutie iets organiseert." 

 

Máxima is dan al op weg naar de uitgang, maar ze mag de zaal niet verlaten voordat ze 

wordt toegezongen door Robert Blanche. Hij stelt de koningin voor de keuze: een Engels, 

Spaans of een Frans liedje. Ze kiest voor het laatste. Robert pakt zijn gitaar en zingt vol 

overgave 'Nathalie' van Gilbert Becaud. Nog voordat het liedje afgelopen is, moet Máxima 

al verder. 

 

In een zaal van de dichtbij gelegen katholieke Maria van Jessekerk heeft zij een ontmoeting 

met partners van het Kansfonds. Hoogleraar Presentie en Zorg Andries Baart houdt een in-

leiding over de situatie van de inloophuizen in ons land. "Christelijke inloophuizen hebben 

wat ik wel noem een eigen 'logica'", vertelt hij. "Een logica van medemenselijkheid. Door 

financiële problemen zijn die huizen gaan aankloppen bij de gemeente voor steun. En die 

fietsen dan een andere logica naar binnen. De logica van functionaliteit, van resultaatgericht 

denken. Dat levert een andere opvang op, waarbij je anders in mensen geïnteresseerd bent. 

Iemand drinkt, dat weet je. Maar gaan mensen ook veel minder drinken als ze zo'n inloop-

huis bezoeken. Gaan ze meer bewegen? Worden ze gelukkiger? Die vragen hadden die ker-

ken niet zozeer. Ik pleit ervoor dat kerkelijke inloophuizen dichtbij hun bron blijven en zich 

daardoor blijven onderscheiden van gemeentelijke instellingen." 
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Volgens Baart telt Nederland op dit moment ongeveer 1,8 miljoen eenzamen. "Die inloop-

huizen vangen veel van die eenzaamheid op. En dat doen ze op een personalistische wijze. 

Je verdiept je in de individuele levens van individuele mensen. Dat is heel betekenisvol. 

Maar het kan toch niet zo zijn dat de samenleving steeds meer mensen alleen laat wonen en 

laat verkommeren en dat inloophuizen als een soort bezemwagen erachteraan rijden en met 

dat probleem niets doen, behalve opvangen. Ik denk dat inloophuizen het eenzaamheidspro-

bleem op de politieke agenda moeten zetten. Er moet in die zin echt iets gebeuren." 

Na zo'n anderhalf uur zit het werkbezoek van koningin Maxima erop. Inmiddels heeft Delft 

doorgekregen dat de stad hoog bezoek heeft. Als de koningin in de auto stapt, wordt ze door 

een enthousiaste menigte uitgezwaaid. In De Jessehof zit Aad Rense dan nog altijd in zijn 

scootmobiel bij de ingang en zegt Frederik Vegter nog maar een keer dat er maar weinig 

mensen kunnen zeggen dat ze vandaag naast de koningin hebben gezeten. "Het staat in mijn 

hart gegrift." 

 

Robert Blanche wil nog wel kwijt dat het jammer was dat Máxima zo snel weg moest. "Zo'n 

chanson is natuurlijk pas echt mooi als je het helemaal afluistert." Zelf zegt hij een goed 

sociaal leven te hebben. "Ik heb een vrouw en twee kinderen. Maar veel anderen hebben het 

minder getroffen dan ik. En nu wil ik weer biljarten. Ik was een beetje uit mijn spel ge-

bracht. Niet door de koningin zelf, maar door alle mensen die om haar heen liepen." 

 

 

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-als-inloophuizen-sluiten-verdwijnt-de-laatste-

plek-waar-de-bezoekers-gezien-worden-~a1b2f39c/ 

Reportage door Stijn Fens 6 september 2017 TROUW 

 

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-als-inloophuizen-sluiten-verdwijnt-de-laatste-plek-waar-de-bezoekers-gezien-worden-~a1b2f39c/
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-als-inloophuizen-sluiten-verdwijnt-de-laatste-plek-waar-de-bezoekers-gezien-worden-~a1b2f39c/

