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1.  Voorwoord

In 2018 presenteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  de resultaten
van een onderzoek naar eenzaamheid in Nederland in 2016. Uit de gezondheidsenquête blijkt
dat bijna vier op de tien inwoners (37%) van Delft van 19 jaar en ouder zich matig eenzaam
voelt en één op de negen inwoners voelt zich (zeer) ernstig eenzaam (11%), In totaal voelen
naar schatting 39.000 inwoners van Delft zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam (49%). Bijna
vier op de tien inwoners (37%) zijn emotioneel eenzaam, bijna de helft  is  sociaal  eenzaam
(47%). Het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt in Delft is hoger
dan in Zuid-Holland West (45%) en Nederland (43%).
Het zijn schrikbarende cijfers. En als je er nog dieper op inzoomt, zie je dat de gevoelens van
eenzaamheid meer voorkomen bij mensen met weinig opleiding dan bij mensen met een hoge-
re opleiding, meer bij mensen met een laag inkomen dan bij mensen die het economisch beter
hebben, meer bij mensen met psychische problemen dan bij mensen die geen gezondheids-
klachten hebben.

Ook per wijk zien we verschillen. In Buitenhof en Voorhof is het percentage ernstig eenzame
mensen het hoogst, gevolgd door Wippolder en Vrijenban. In Tanthof en Schieweg geven men-
sen het minst vaak aan dat zij eenzaam zijn.

In 2018 bestond het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof 6 jaar. De Jessehof is 6 da-
gen per week open en wordt bezocht door mensen uit de Delftse samenleving die zich ergens
welkom willen voelen en als mens gezien willen worden. Ze hebben behoefte aan een plek waar
ze even niets hoeven. In 2018 kwamen 40 tot 70 mensen per dag binnen voor een praatje en
een kopje koffie. Er is een gemeenschap ontstaan waarin ieder zijn eigen verhaal kan vertellen,
waar mensen terecht kunnen met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied, waar regelmatig
pastores aanwezig zijn, waar men ook alleen kan komen voor een spelletje biljart, kaarten of
om een puzzel te leggen, waar eens per maand samen gegeten wordt en waar belangrijke ge-
beurtenissen samen worden gevierd, zoals bijvoorbeeld de 100ste verjaardag van Jan de Kok
in december:   

Het inloopcentrum de Jessehof speelt een belangrijke en niet meer weg te denken rol in Delft.
In 2018 is daarnaast het plan opgevat om het straatpastoraat ook vorm te gaan geven, om
mensen te bereiken die vooral op straat leven, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en mensen
met psychische problemen. In 2019 zal het ambulante werk daadwerkelijk beginnen.

Naast de (parttime) werkende coördinator Anita van Velzen, zetten tientallen vrijwilligers zich
in om de organisatie draaiend te houden. Zij verdienen de grootst mogelijke waardering. Tegen
het eind van 2018 is afscheid genomen van de volgende bestuursleden: Jan Lamberts (voorzit-
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ter), Arjan Gooijer (secretaris) en Gonny de Caluwé (algemeen bestuurslid). Hun inspanning
en inzet voor de Jessehof is van grote betekenis geweest.
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan de kerken, fondsen en goede gevers die er met
hun bijdragen voor zorgen dat de dagelijkse inloop en activiteiten gegarandeerd zijn en blijven.

Namens het bestuur en de Stichtingsraad van de Jessehof,

Saskia Bolten, voorzitter 
Delft, april 2019

2. Visie

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof wil de eenzaamheid van mensen verminde-
ren. Daarbij gaat het om sociale eenzaamheid en om emotionele eenzaamheid. 
Sociale eenzaamheid is het hebben van minder contacten via werk of activiteiten buitenshuis
dan gewenst. Vaak komt sociale eenzaamheid voort uit het feit dat mensen langere tijd in ar-
moede leven – weinig geld hebben, niet kunnen lezen of schrijven, moeilijk aansluiting vinden
en met andere mensen, zich buitengesloten voelen. 
Emotionele eenzaamheid is het gemis aan een intieme relatie met iemand aan wie je je verhaal
kwijt kunt, een partner, familielid of vriend die je begrijpt.

Ontmoeting, zingeving, geestelijke zorg en presentie zijn sleutelwoorden voor de Jessehof. Pre-
sentie! Letterlijk betekent dit: aanwezig zijn. Er zijn voor de ander en zorgen voor een vertrou-
wensrelatie. De Jessehof bestaat voor de bezoekers. Zij worden geaccepteerd zoals zij zijn, ge-
zien als volwaardige mensen, ze voelen zich gekend, gezien en gehoord. 
Over presentie zei Frederik Vegter, een van de bezoekers van de Jessehof zei in een interview
op de website van netwerkdak.nl: “Vriendelijk zijn en mensen op hun gemak stellen, dat moet
een vrijwilliger wel kunnen.” 
Zo is het, en dat vergt veel van de vrijwilligers van de Jessehof. Zij zijn geen hulpverlener. Ze
beginnen niet meteen met oplossingen. Het gaat bij de Jessehof om persoonlijke relaties. De
kunst voor de vrijwilligers is dat ze benaderbaar zijn en werken vanuit trouw. De persoon van
de vrijwilliger is een belangrijk element van de (goede) relatie. Daarom besteedt de Jessehof
veel aandacht aan voortdurend leren en kijken naar eigen waarden en handelen. In 2018 wa-
ren er trainingen en intervisiegesprekken, maar helaas nam nog niet elke vrijwilliger daaraan
deel. Daarom bestaat het voornemen om het vrijwilligersbeleid – met daarin de ontwikkeling
van de presentiebenadering – verder uit te bouwen. 

3.  Activiteiten en projecten

     Inloop
Wie ‘de Jessehof’ zegt, bedoelt in de eerste plaats de inloop op Burgwal 50, 6 keer per week.
Vrijwilligers zijn aanwezig om de bezoekers welkom te heten, koffie of thee aan te bieden en te
vragen naar hun welzijn. Per dag komen er 40 tot 70 bezoekers en wie er even binnenloopt, zal
merken dat er een ongedwongen sfeer is. Mensen zitten te praten, of een krantje te lezen, te in-
ternetten of te biljarten of een spelletje te doen. 
Het bijzondere is dat alle mensen gekend worden. Ook bezoekers onderling raken betrokken
op elkaar. Als mensen langdurig wegblijven wordt dit opgemerkt. Soms betekent dit dat men-
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sen hun weg weer op een andere manier vervolgen. Soms blijven mensen weg door vanwege
ziekte of ander verdriet. Dan wordt er vanuit de Jessehof aandacht aan gegeven middels een
kaartje, telefoontje of bezoekje.  
Twee keer per week worden producten van de voedselbank afgeleverd bij de Jessehof. Iedereen
krijgt de kans om iets mee te nemen. Ook hierbij zorgen bezoekers voor elkaar: iemand die
ziek, krijgt wat producten thuisbezorgd. 

Soms blijven producten van de voedselbank over. Een bezoeker met kooktalenten maakt meer-
dere dagen per week hiervan verse soep, die rond 12 uur wordt geserveerd. Dit wordt door de
bezoekers erg gewaardeerd. In 2018 zijn er nieuwe puzzels en spelletjes gekocht. Voor mensen,
die niet zo van praten houden is dit een prettige manier om toch contact te hebben en erbij te
horen. Er zijn zelfs bezoekers die in de Jessehof afspreken om daar te komen kaarten.    

     Jesseviering
Maandelijks is er op vrijdag een viering rond een bepaald thema, voorbereid door een groepje
vrijwilligers en bezoekers samen met één van de pastores. De viering wordt vormgegeven aan
de hand van een thema, waarbij verhalen, liederen en gebeden worden gezocht. Tijdens de vie-
ring is er gelegenheid voor de deelnemers hun vragen en verlangens te benoemen. De viering is
op vrijdag aan het eind van de ochtend en wordt afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd.
De sfeer tijdens de vieringen is heel bijzonder, mensen leggen heel direct hun zorgen en dank
bij God neer.

     Tafelgenoten
 In 2018 is er ook weer maandelijks gekookt
 voor 30-40 bezoekers. Dit is een feestelijke 
 avond: met een 3-gangenmenu, een maaltijd
 met verse producten, een feestelijk gedekte tafel
 en gezellige gesprekken. Voor mensen, die 
 meestal alleen eten is dit een hoogtepunt. 
 Bezoekers zijn betrokken bij de aankleding van
 de tafels en het afruimen. In juni is er een 
 nieuwe keuken geplaatst. Zeer tot tevredenheid
 van de kookploeg. In 2018 zijn er 3 nieuwe 
 vrijwilligers in de  kookploeg bijgekomen. 

   Exposities
 In de Jessehof bestaat de mogelijkheid om te exposeren.
 Er kunnen 12 schilderijen of foto’s worden opgehangen.
 In 2018 zijn er verschillende exposities geweest. Zowel
 van bezoekers/vrijwilligers van de Jessehof, als ook van
 mensen die de Jessehof een warm hart toedragen. Het
 geeft de zaal van de Jessehof een feestelijk tintje en voor
 degene, die exposeert is het een mooie opsteker. De 
 exposities worden in de Delftse kranten aangekondigd, 
 en er is een vernissage.

 foto-expositie Joyce Willems
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     Bijbelen
Maandelijks wordt er ‘gebijbeld’ met een groepje van circa 10 mensen, geleid door Anita van
Velzen en Jan Lamberts. Een verhaal uit het Oude én uit het Nieuwe testament wordt gelezen.
Daarna is er gelegenheid voor vragen en gesprek. De groep start met een eenvoudige lunch.

     Talentontwikkeling
Voor de eerste keer binnenkomen bij de Jessehof is niet gemakkelijk. Voor veel mensen is dat
een grote stap. Het is vervolgens mooi om te zien dat mensen na verloop van tijd opengaan,
zich op hun gemak gaan voelen, mee gaan doen met de gesprekken. Is dit op zich al bijzonder
waardevol, soms gebeurt er zelfs meer: 
Twee bezoekers zijn actief geworden bij de voorbereiding van de maaltijd: het dekken van de
tafels, bij het afruimen. Een bezoekster heeft zich aangesloten bij de kookploeg. Een bezoeker
is actief geworden bij de non-foodbank. Een bezoeker is vrijwillig chauffeur geworden. Daarna
heeft hij een betaalde baan als chauffeur gekregen.

     Speciale activiteiten 
Sinterklaasviering: de sleutelhouders verzorgden met pakjes en gedichten een gezellige Sinter-
klaasviering voor bezoekers. Kerstdagen: de kerstdagen zelf zijn zwaar en beladen voor velen.
Op 1e en 2e kerstdag is de Jessehof open geweest. De 2e dag waren er 63 bezoekers. Mensen
hebben zich feestelijk gekleed en werden ontvangen met een lunch, bereid door de vrijwilli-
gers. Ook Pasen is zo gevierd. Elk jaar in januari wordt met de vrijwilligers de verjaardag van
de Jessehof gevierd. Eten bij de Plataan: er is een traditie gegroeid dat bezoekers van de Jesse-
hof uitgenodigd worden voor een diner bij Hotel de Plataan. Zo hebben 40 bezoekers genoten
van een 7-gangendiner, mensen kleedden zich speciaal, ze werden chic bediend en tenslotte
was er nog gezelligheid met muziek! 

4.  De mensen van de Jessehof

Mensen in al hun verscheidenheid vormen het wezen van de Jessehof. De bezoekers/gasten
van de Jessehof zijn divers, maar kunnen meestal gerekend worden tot één of meerdere van de
volgende categorieën:
• mensen met langdurige  psychische problemen,  verslavingsproblemen en (daaruit    

voortvloeiende) arbeidsongeschiktheid
• mensen met langdurige schulden
• ouderen
• mensen die langdurig werkloos zijn en/of in de bijstand zitten
• buitenlanders die aansluiting zoeken bij stadsgenoten
• daklozen
• eenzamen

Aantal bezoekers sinds de oprichting van de Jessehof:

Jaar Aantal
2012 3.850
2013 6.270
2014 9.450
2015 11.236
2016 13.442
2017 13.580
2018 13.556
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De activiteiten die de Jessehof organiseert zijn niet op specifieke groepen gericht. De inloop en
overige activiteiten staan expliciet open voor iedereen.

De Jessehof was in 2018 zes dagdelen per week geopend (in juli en augustus drie dagdelen per
week). Bovenstaande figuur komt neer op 40 tot 70 mensen per inloop, afhankelijk van de dag
in de week en het seizoen. Het is goed hierbij op te merken dat er een vaste kern van gasten is
die meerdere malen per maand en zelfs perweek de Jessehof bezoekt. De bezoekersaantallen
fluctueren gedurende het jaar en zijn in 2018 vergelijkbaar geweest met de 2 jaren ervoor.

     Vrijwilligers
Naast en ten dienste van de bezoekers zijn een groot aantal betrokken vrijwilligers actief. Zij
zijn het gastvrije gezicht van de Jessehof en zorgen onder leiding van de professionele coördi-
nator voor de dagelijkse gang van zaken. De coördinator begeleidt de vrijwilligers en pastores,
verzorgt de roosters, verzorgt de inkoop, onderhoudt de contacten en het netwerk van de Jes-
sehof, etc. Zij was ook in 2018 de spil van de Jessehof, daarbij ondersteund door een viertal
sleutelouder-vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het openen en weer afsluiten van de
Jessehof en aanspreekpunt zijn tijdens de inloop in geval van bijzonderheden of calamiteiten.
De vrijwilligers verzorgen naast de inloop een regelmatig wisselende expositie van kunstwer-
ken in de Jessehof,  maandelijks een diner,  maandelijks een korte viering met aansluitende
lunch en een maandelijks Bijbelstudie, eveneens met een lunch. 

Ook in 2018 is afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. En er zijn nieuwe vrijwilligers
binnengekomen.  In toenemende mate  stagiaires  van scholen/opleidingen.  In totaal  zijn 28
vrijwilligers werkzaam in de Jessehof als gastheer/-vrouw of als lid van de kookploeg. Omdat
vrijwilligers een belangrijke rol spelen, wordt aan training en teambuilding aandacht besteed.

In 2018 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
• de zomerborrel bij Knus in de Delftse Hout
• jaarlijks gesprek van elke vrijwilliger met de coördinator over het functioneren van de 

vrijwilliger, van de coördinator en van het bestuur 
• basistraining voor nieuwe vrijwilligers
• uitje voor de vrijwilligers in december naar de Kerstmarkt Dordrecht
• leiderschapstraining voor de sleutelhouders
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     Pastores
Pastores vormen een door veel bezoekers zeer gewaardeerd onderdeel van de Jessehof. Tijdens
de inloop op doordeweekse dagen is vaak een pastor van één van de betrokken kerken aanwe-
zig. Hij/zij opent samen met de vrijwilligers van die dag de inloop en heeft maatschappelijke
en pastorale gesprekken met de gasten die dat willen. De volgende pastores, vanuit protestant-
se, katholieke en evangelische kerken, leverden in 2018 een bijdrage: Ton Nap, Peter Wilbrink,
Rob van Essen, Jan Lamberts, Anita van Velzen, René Strengholt, Arnold Vroomans en René
Kok (lekenpastor).

     Bestuur
Stichting “Jessehof” bestaat sinds 2012, met een eigen bestuur en begroting.
De belangrijke functie van projectcoördinator wordt vervuld door Anita van Velzen. Deze coör-
dinator maakt geen deel uit van het bestuur. Zij coördineert de activiteiten in de Jessehof en
regelt het dagelijkse reilen en zeilen. De nieuwe bestuursleden die in december zijn aangetre-
den: Saskia Bolten (voorzitter), Gerke Kok (secretaris), Bertjan Bosselaar en René Kok. Samen
met Wim Niemandsverdriet (penningmeester) en Anneke Kroesen besturen zij de Jessehof.

  

Overdracht voorzittershamer van Jan Lamberts
  aan Saskia Bolten 

De organisatiestructuur en de huidige bemensing is hieronder weergegeven:
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5.  Plaats in de stad

     Pand
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 gemeenschapsruimte voor het toenmalig bejaardencomplex boven de Jessehof. Het ge-
bouw is door de stichting in 2012 opgeknapt om er een gastvrij onderkomen van te maken.
Naast de ‘normale’ openingstijden is het ook mogelijk voor groepen om de Jessehof te huren.
Hier werd in  2018 regelmatig  gebruik  van gemaakt.  Medio 2018 is  de keuken geheel  ver-
nieuwd. Dankzij fondsfinanciering werd dit mogelijk.

    Samenwerking
De kerken in Delft zijn de steunpilaren van de Jessehof. Deze samenwerking bestaat concreet
uit de activiteiten van vrijwilligers en pastores, maar ook door financiële steun en inhoudelijke
ondersteuning vanuit de kerken:

- Protestantse Gemeente Delft
- Rooms Katholieke Kerk Delft
- Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Delft
- Christelijk Gereformeerde Kerk Delft
- Evangelisch Lutherse Gemeente Delft
- Kerk aan het Noordeinde
- Remonstrantse Gemeente Delft
- Evangeliegemeente Morgenstond
- ABC-kerk Delft
- Oud-katholieke Kerk Delft

6.  Financiën
De rekening van baten en lasten is ook dit jaar opgesplitst in een deel voor de algemene exploi-
tatie van de Jessehof en een deel voor de projecten.   

    Exploitatie
Het totaalbedrag van de exploitatie over 2018 bedraagt € 90.987. Projecten zijn hierbij inbe-
grepen. Het jaar 2018 sluiten we af met een overschot van € 5762. Dat komt mede door een
niet-begrote bijdrage van het Kansfonds van € 15.000.

    Fondsen en Kerken
Ook dit jaar draaide de Jessehof weer zonder overheidssubsidie. Een grote pijler voor ons werk
is de bijdrage van Stichting Stalpaert van der Wiele (€ 7500) en het fonds De Lichtboei 
(€ 29.000). Zonder deze  bijdragen zouden we niet kunnen bestaan. 
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 (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lu-
therse Gemeente structureel bij aan de Jessehof. Van enkele  kleinere kerken worden collecte-
inkomsten ontvangen. In totaal dragen de kerken ruim  €23.000 bij. 

     Giften en Verhuur
Onder de noemer ‘giften’ zijn giften van bezoekers en bijdragen aan de maaltijden samengeno-
men. Bij elkaar was dat bijna € 4000. De zaal van de Jessehof wordt regelmatig gebruikt door
een inmiddels redelijk vaste groep gebruikers. Dit bracht in 2018 zo’n € 4700 op.
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     Personeel
Het grootste deel van de uitgaven van de Jessehof gaat zitten in het salaris en werkgeverslasten
van de projectcoördinator, in totaal ruim €45.000. Dat is 50 % van de totale exploitatiekosten.

     Huisvesting
De zaal van de Jessehof wordt gehuurd van Vestia. In de post ‘huisvesting’ zijn ook de kosten
voor verwarming, water en elektriciteit en inrichting van de zaal opgenomen. In totaal
ca. €  24.000, ongeveer 26 % van de totale kosten. Behoudens een kleine eigen bijdrage, zijn de
kosten van de nieuwe keuken niet in het overzicht opgenomen: de nieuwe keuken is gefinan-
cierd uit fondsen voor dit doel verkregen.  
     
     Rekening van Baten en Lasten
De uitgaven en inkomsten zijn hieronder op een rij gezet, met de begroting 2018 er naast en
een vergelijking met de realisatie van  2017. Opgemerkt moet wel worden dat de onderverde-
ling van posten over exploitatie en projecten in het 2018 licht afwijkt van die in 2017.

Boekjaar
2018

Begroting
2018

Boekjaar 
2017

LASTEN

Personeelskosten (in 2018 meer uren)  € 45.081,42 41.600,00  € 39.121,31 
Huisvestingskosten  € 23.869,56 22.488,00  € 22.190,97 
Beheerskosten  € 5.813,70 5.170,00  € 3.638,22 
Tafelgenoten  € 1.095,93 1.701,00  € 693,32 
Inloop  € 5.993,40 7.773,00  € 5.226,64 
Zingeving  € -   1.521,00  € 6,50 
Talentontwikkeling  € -   839,00  € -   
Jessevieringen  € 467,02 638,00  € 420,49 
Trainingen  € 731,58 3.892,00  € 449,70 
Kosten culturele en creatieve activiteiten  € 2.172,95 638,00  € -   
Voordelig saldo  € 5.762,23 10,00  € -   

 € 90.987,79 86.270,00  € 71.747,15 
BATEN
Inkomsten kerken  € 23.185,82 24.500,00  € 21.704,72 
Inkomsten fondsen  € 59.186,00 54.209,00  € 43.600,00 
Overige inkomsten verhuur  € 4.695,00 2.000,00  € 2.919,00 
Giften  € 2.495,78 3.000,00  € 940,10 
Rente  € 149,02- 0,00  € 126,39-
Eigen bijdragen  € 974,21 500,00  € 1.439,45 
Incidentele baten  € -   11,00  € 1.200,00 
Vriendenstichting  € 600,00 2.050,00  € -   
Nadelig saldo  € -   0,00  € 70,27 

 € 90.987,79 86.270,00  € 71.747,15 

De inkomsten uit fondsen zijn als volgt:
 kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele           7500,-
 Stichting de Lichtboei  29000,-
 Haëlla Stichting                     2500,-
 Stichting Rotterdam    3336,-
 Fonds Franciscus  15000,-
 Gemeente Delft                                           1850,-
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7.  Public Relations

Het werk in de Jessehof bevindt zich niet in de spotlights, hoewel er 6 keer per week, 52 weken
per jaar grote inzet wordt gepleegd getoond door vrijwilligers en bezoekers om met elkaar goed
samenleven te realiseren. 

Het is en blijft nodig is om regelmatig de publiciteit te zoeken, om aandacht te vragen voor de
situatie van de bezoekers van de Jessehof, de inzet van vrijwilligers te benoemen of  activiteiten
aan te kondigen.  In 2018 is dit gerealiseerd via de Delftse kranten (13 keer), de kerkbladen (2
keer), Stadsradio Delft (3 keer) en gesprekken bij kerkelijke vergaderingen (9  keer). 

Onderstaand citaat is uit het Protestants Kerkblad Delft:

In de Jessehof zetten vrijwilligers 6 keer per week de deur open voor bewoners van
Delft, die veel verloren hebben: familie, vrienden, werk, gezondheid, inkomen, soms
ook hun land en taal. In de Jessehof vinden ze een kop koffie, een luisterend oor, gast-
vrijheid en vriendelijke aandacht. Dit maakt dat mensen respect ontmoeten voor wie
ze zijn. Het geeft vertrouwen en men voelt zich gezien.  
Bezoekers gaan op hun beurt ook omzien naar elkaar en de vrijwilligers. Zo is er in de
afgelopen 6 jaar een gemeenschap gevormd van zo’n 200 mensen. Ondanks de grote
kwetsbaarheid van de bezoekers, omdat ze qua gezondheid en financieel veel proble-
men moeten overkomen, ontstaat er een verbondenheid. Dat is mooi om te zien. In
deze ruimte gaan mensen elkaars talenten zien en waarderen. Aandacht laat een ta-
lent groeien.  Vrijwilligers en de beroepskracht bemerken dit  en bieden kansen om
mensen te laten groeien: bezoekers doen mee in een project Delftse Donuts: donuts
bakken en op de markt van Delft verkopen. Een autistische bezoeker heeft talent om
muziek te maken en begeleidt het koor. Hij wordt er zichtbaar vrolijker van. Bezoe-
kers worden actief bij de voorbereiding van de maaltijd. Ze helpen met tafeldekken.
Anderen helpen weer bij het afwassen. Anderen zijn creatief en blij als ze hun werk-
stukken kunnen exposeren in de Jessehof. 
Niemand is alleen maar ‘eenzaam’ of ‘met problemen’. In een gemeenschap, waarin
mensen gezien worden, zijn onvermoede kwaliteiten en talenten ontdekt. Dit vraagt
intensieve aandacht en betrokkenheid van vrijwilligers en de beroepskracht. Maar het
resultaat is mooi. Mensen gaan open en groeien. In een gemeenschap wordt dit ge-
zien. Niet altijd is het positief. Soms is er weer verdriet, of ongenoegen, of boosheid
over kleine of grote gebeurtenissen. Dat wordt ook geuit, soms heel nadrukkelijk en
luid. Dan zijn milde ogen, een luisterend oor en vriendelijke woorden nodig om tot be-
daren te komen. Of om het te zeggen met het lied van Huub Oosterhuis: “Dat ik niet
uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn niet uit elkaars genade vallen en
doelloos en onvindbaar zijn”. Ook dan is een gemeenschap nodig om elkaar te bemoe-
digen en vast te houden en lief te hebben. 

Foto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door Joyce Willems en Gerke Kok.
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