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Ed van Hell 

Directie • Ed van Hell 
Redactie • Elsa van Engelen, 
Margaretha de Roos-de Koning, 
Martijn Schot en Dianne Timmer-
mans-Duijster 
Aan dit nummer hebben  
meegewerkt Ed van Hell, 
Rianne Breeman, Auke Schouw-
stra, Petra van Aalst, Evert Vos, 
Kjell Schipper
Vormgeving • idd.nu
Druk • Verloop drukkerij

Centraal adres
Postbus 263, 3990 GB Houten
030 635 40 90
NL35 RABO 0387 6691 40
ontmoeting.org
info@ontmoeting.org
Locaties
Rotterdam, Epe, Harderwijk, 
Hoek van Holland, Houten,  
Goeree Overflakkee, Woerden en 
Heerhugowaard, Deventer, Haar-
lem, Dordrecht, Apeldoorn.

Adreswijziging
Zijn uw (adres)gegevens  
gewijzigd? Stuur een mail met  
uw oude én nieuwe gegevens 
naar donateursadministratie@
ontmoeting.org

Missie • Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting 
ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We 
leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan  
te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken.  
Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. 

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze 
missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun 
medemens. Door een luisterend oor of praktische begelei-
ding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

COLOFON

HET VERHAAL VAN MARTIN

‘Als dakloze sluit je  
je af van de wereld 
om je heen’ 

Niet echt, omdat er achter het 30-jarig jubileum veel menselijk leed schuil gaat.  
Toch een jubileum, omdat we zo vaak hebben ervaren dat de Heere het werk zegent ondanks  

alle menselijke tekortkomingen.

Ales overziend, de hoogtepunten die er zijn geweest én de dieptepunten die er waren,  
blijven twee Bijbelgedeelten centraal staan, namelijk:

· Richt. 6: 1-14: Ondanks de vele vragen die er bij Gideon leefden en die hij aan God voorlegde, 
gaf de Heere de 

bijna onbegrijpelijke opdracht: ‘Ga heen in deze uw kracht…’. God gaf geen antwoord op al zijn 
vragen, maar stuurde Gideon op pad om in deze ‘kracht’ zijn taak te verrichten.

· 2 Kor. 12: 7-10: Paulus vraagt om verlost te worden van de doorn in het vlees en uiteindelijk 
zegt de Heere:  

‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’. Op basis daarvan komt hij tot de conclusie (of moet ik 
zeggen ‘tot de wens’): ‘Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van 

Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in 
vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig’.

 
Het werk van Ontmoeting is in de achterliggende jaren door de Heere rijkelijk gezegend… en 

dat ondanks alle menselijke fouten en tekortkomingen die concreet aan te wijzen zijn. Ik hoop 
dat u vanuit de bovenstaande achtergrond deze POST zal lezen.

 
Een hartelijke groet van een dankbaar persoon.
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GETUIGENIS

V
eerkracht. Het is het woord dat 
overblijft na een uur praten 
met Martin, die tijdelijk in een 
appartementje van Ontmoeting 

woont. In dat uur trekt er een moedeloos 
makende stroom van gebeurtenissen 
voorbij. Martin verloor in de afgelopen 
twintig jaar zijn huis, zijn geld, zijn baan en 
zijn familie. Hij sliep in parken en onder 
spoorbruggen. Hij had een schuld van 
30.000 euro en hij werd beschuldigd van 
diefstal. Toch is Martin iemand die niet 
verdronk in alles wat hem overkwam. Hoe 
kan dat?

Pleeggezin
Martin is nog een tiener als zijn ouders 
kort na elkaar overlijden. Van de 12 kinde-
ren uit het gezin worden de zes jongste 
(waaronder hij) verdeeld over pleeggezin-
nen en jeugdzorginstellingen. Martin haalt 
zijn Mavodiploma, gaat al snel op kamers 
en probeert de Meao te doen. 
‘De uitkering die ik kreeg was te laag’. 
vertelt Martin over die tijd. ‘Ik ben daarom 
gaan werken via uitzendbureaus. Uitein-
delijk was ik procesoperator. Ik verdiende 
goed. Als een van mijn broers of zussen 
me vroeg om even bij te springen door 
wat geld te lenen, deed ik dat’.
Martin leert in 2001 tijdens een vakantie in 
Brazilië een vrouw kennen met wie hij in 
2003 trouwt. In die tijd worden de eerste 
barstjes zichtbaar in zijn leven. Hij verliest 

zijn baan en woont een poos in Brazilië. 
Het lukt niet daar werk te vinden. Martin 
raakt achterop met de betalingen voor de 
hypotheek van zijn koophuis in Rotterdam. 
De bank verkoopt het huis, Martin blijft 
achter met een restschuld van dertigdui-
zend euro.

‘Toen mijn geld op was kwam ik terug 
naar Nederland’, vertelt Martin. ‘Mijn vrouw 
mocht niet mee, want de Immigratie-
dienst eist dat je een jaarcontract van een 
werkgever kunt laten zien. In Nederland 
trok ik bij mijn zus in. Ik werkte keihard om 

mijn schuld af te lossen. Maar toch kwa-
men er regelmatig deurwaarders langs 
die probeerden beslag te leggen op mijn 
eigendommen. Op een avond in 2004 
kwam ik terug van mijn werk. Mijn zus zei 
tegen me: ik heb je registratie op dit adres 
uit laten schrijven, je bent hier niet meer 
welkom. Ik heb mijn spullen gepakt en 
ben weggegaan’.

Slapen in het park
Die nacht slaapt Martin in een park. Hij 
meldt zich bij het Centrum voor Maat-
schappelijke Dienstverlening in Rotter-
dam. ‘Ze wisten niet goed wat ze met 
me aan moesten’, vertelt hij. ‘Ik had geen 
alcohol- of drugsverslaving, ik had geen 
psychische problemen. Ik viel buiten alle 
indicaties’.  >>

‘Ik heb  
weer ritme 

in mijn 
leven’

MARTIN VERLOOR 
ALLES - BEHALVE 
ZIJN OPTIMISME

Hij doet de deur open op blote voeten in een stel Braziliaanse slippers. Martin (60)  
verloor alles, behalve zijn optimisme. ‘Ik kom ‘s ochtends lachend binnen op mijn  
werk en ik ga ‘s middags lachend weg’. 

'Je bent 
hier niet meer 

welkom'
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We wensen  
u een gezegend  

Kerstfeest en een  
voorspoedig 

nieuwjaar toe!

BEDANKT VOOR UW  
BETROKKENHEID!

PORTRET

Martin krijgt uiteindelijk weer een 
huurappartementje, maar dan dient het 
volgende probleem zich aan: zijn vrouw 
blijkt kanker te hebben en kan haar me-
dicijnen niet betalen. 
‘Ik kwam voor de keus te staan: of mijn 
vrouw helpen, of de huur betalen’, zegt 
Martin. ‘Ik vond mijn vrouw belangrijker. 
Door de achterstand in de huur werd ik 
mijn huis uitgezet’. Daarmee was de te-
genslag nog niet compleet. Martin vroeg 
zijn broers en zussen om hulp, maar die 
weigerden dat. ‘Ze vonden dat ik teveel 
geld aan mijn vrouw gaf. Je kunt kiezen, 
zeiden ze. Of je blijft met haar getrouwd, 
of je verlaat haar en wij helpen je. Ik koos 
opnieuw voor mijn vrouw’.
En zo belandt Martin onder een spoor-
brug in Rotterdam-Overschie. In de 
nachtopvang slapen wil hij niet. ‘Het is ‘s 
nachts vaak onrustig, mensen maken er 
ruzie. Officieel mag je er geen alcohol of 
drugs gebruiken, maar dat gebeurt wel’, 
heeft hij gemerkt.

Schaamte
De spoorbrug is de plek waar hij voor het 
eerst in contact komt met Ontmoeting. 
‘Het was niet dwingend, ze kwamen wel 
regelmatig langs, soms met een kop 
soep. Overdag zat ik veel in de bibliotheek. 
Na een poos moest ik van de politie weg 
onder de brug. Toen ben ik toch maar naar 
de nachtopvang gegaan. En daar kwam ik 
weer in gesprek met Ontmoeting’.

Schaamte om hulp te vragen speelde 
bij hem ook een rol, bekent Martin. ‘Je 
moet toch gaan vertellen: dit en dat is mij 
overkomen. Ik zag er tegenop om uit te 
leggen hoe ik in die situatie gekomen was. 
Bij Ontmoeting heb ik wel ervaren dat ze 
me respecteren. Niet met het vingertje 
zwaaien, maar luisteren. Niet meteen een 
heel plan waar het naar toe moet, maar 
stap voor stap’.
Via Ontmoeting krijgt Martin in december 
2017 het appartement toegewezen waar 
hij nu woont. ‘Toen ik de sleutel kreeg had 
ik niks, alleen mijn deken. Op de eerste 
dag dat ik er woonde kwam er gelukkig ‘s 
avonds iemand van Ontmoeting wat meu-
bels en een bed brengen. Het was heerlijk 
om uit de nachtopvang weg te zijn’.

Tomatenplukker
Martin gaat vrijwilligerswerk doen bij de 
kringloopwinkel ‘Nieuwe Hoop’ in Kralin-

gen, waar Ontmoeting mee samenwerkt. 
Daar hoort hij over werkprojecten voor 
dak- en thuislozen. ‘Meld mij maar aan’, 
zegt hij meteen. Met als resultaat dat Mar-
tin nu weer zelf voor zijn inkomen zorgt. 
Tot oktober als tomatenplukker in het 
Westland, daarna gaat hij waarschijnlijk 
voor een toeleverancier in de tuinders-
branche aan de slag. 
‘Als dakloze sluit je je af van de wereld om 
je heen. Nu heb ik elke dag contact met 
collega’s op het werk, en elke dag app ik 
met mijn vrouw. Ik heb weer ritme, mijn 
leven staat weer op de rails’, zegt Martin 
dankbaar. ‘Ik moet ‘s ochtends om 5 uur 
mijn bed uit, maar dat vind ik niet erg. Ik 
heb er altijd een hekel aan gehad van een 
uitkering te moeten leven. Nu verdien ik 
weer mijn eigen geld’. 

'Ik zag er tegenop om uit 
te leggen hoe ik in die 
situatie gekomen was'

Levenslessen 

van voormalig dakloze Martin

•  Morgen is er weer een nieuwe 
dag met nieuwe kansen. Leef 
niet in het verleden, leef met 
het oog op de toekomst.

•  Wacht niet tot een ander je 
problemen voor je oplost, ga er 
zelf achteraan.

•  Zit het tegen in je leven?  
Blijf positief, onderneem actie. 
In een neerwaartse spiraal 
raken, daar schiet niemand  
iets mee op.
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ACTIES

We beginnen met een voor 
jou misschien wel onbekend 
of moeilijk woord: Een 

veelpleger. 
Weet jij wat dat is? Een veelpleger 
is iemand die al tien keer met 
de politie te maken heeft gehad 
omdat hij/zij meerdere misdaden 
gedaan heeft. Vaak zijn dat dezelfde 
misdrijven, bijvoorbeeld stelen. Er zijn 
boetes uitgedeeld of hij/zij moet de 
gevangenis in. 

 
Gevangenis 
Jeanette (27) is een veelpleger en zit 
nog in de vrouwengevangenis. Daar zit 
ze vast omdat ze meerdere keren heeft 
gestolen. Petra, een medewerkster 
van Ontmoeting, zoekt Jeanette op. 
Want ondanks dat ze natuurlijk niet 
mag stelen, willen we wel graag weten 
waarom ze dit deed en willen we haar 
vooral graag helpen als ze straks uit 
de gevangenis komt. En daar vertelde 
Jeanette ons haar verdrietige verhaal. 

Kraakpand 
Toen Jeanette nog maar tiener was 
gebruikte ze drugs. En drugs maken je 
lichaam en geest ziek. Ze dacht haar 
verdriet te kunnen vergeten door  
drugs te gebruiken. Haar vader en 
moeder waren ook verslaafd en ze is 
verlaten door haar moeder. Jeanette 
woonde in een kraakpand. Een kraak-
pand is een gebouw dat leegstaat en 
waar je dan, zonder toestemming, in 
gaat wonen of slapen. Jeanette is vaak 
erg verdrietig en somber en lange tijd 
wilde ze eigenlijk ook niet meer leven. 

Toekomst 
Medewerkers van Ontmoeting blijven 
hopen en bidden dat Jeanette zich 
minder verdrietig gaat voelen en dat 
ze hulp wil krijgen. En nu kregen we 
te horen dat Jeanette verder wil met 
haar leven! Ze wil graag beter worden, 
ook voor haar twee kinderen, waar ze 
veel van houdt. Als ze uit de gevan-
genis komt krijgt ze een kamer in een 
Thuishaven en gaat Ontmoeting verder 
met het begeleiden van Jeanette!  

Ha jongens en meisjes, 
Hier zijn we weer, met een nieuwe ‘Post voor jou!’ Lees de bijzondere verhalen van Jeanette en Martin die hulp krijgen van Ontmoeting. Doe je ook (weer) mee met de puzzelwedstrijd? Kraak dan de code op bladzijde 11! Wil je graag iets doen voor Ontmoeting en dus voor de mensen die wij helpen?  Dat kan, graag zelfs! Stuur bijvoorbeeld een kaartje naar  Martin, Jetta of Mohammed, zie pagina 12. Dank! Groetjes van Dianne, dtimmermans@ontmoeting.org  

 

POST
voor jou!

ER IS WEER TOEKOMST 
VOOR JEANETTE

December 2018

Blijf jij ook 
meebidden 

voor Jeanette 
en voor haar 

kinderen?

Terugblik congres

Het jubileumcongres dat op 2 november jongstleden werd gehouden was een inspire-
rende middag! We waren met een mooi, gemixte groep mensen bij elkaar. Vrijwilligers, 
cliënten, comitéleden,  (oud) medewerkers en mensen uit de achterban van Ontmoe-
ting. Inspirerend hoe Ds. van Binsbergen, Ramiro en Riët reflecteerden op het boekje 
‘Dienen in Bijbels licht’. Ook ds. Visser zette ons aan het denken. Hij wees op de taak 
van de kerk in deze wereld. ‘U denkt toch niet dat we er als gemeente zijn om alleen 
maar Bijbelkringen te houden? We zijn er ook om te bidden, voor onszelf en voor de 
wereld, en om het goede te doen onder de mensen.’  

Ontmoeting stopt  
in Almere

VRIJWILLIGERSCAMPAGNE 

NIEUWS

‘Toen ik bij Ontmoeting kwam heb ik een nieuwe familie 
gekregen.’ Dat is wat één van onze cliënten vertelde op 
het congres van Ontmoeting. Dat is wat professionals en 
vrijwilligers betekenen voor hem en wat altijd weer raakt.
In november zijn wij gestart met een wervingscampagne 
voor vrijwilligers. In de vorige Post heeft u de verhalen van 
vrijwilligers en cliënten kunnen lezen. We kunnen nog steeds 
vrijwilligers gebruiken om zo het leven van een ander en van 
jezelf te verrijken. Vooral in Alkmaar en Heerhugowaard zijn 
nog veel vrijwilligers nodig.   

Meer weten? Kijk dan op: ontmoeting.org/vrijwilliger 

Aan het eind van dit jaar stopt Ontmoeting met haar activitei-
ten in Almere. In Almere werkte Ontmoeting met Straathoek-
werkers. Naast het werk op straat waren zij actief op de Scho-
lengemeenschap Pro-Almere. Er werd ambulante begeleiding 
geboden aan leerlingen. Daarnaast was er een samenwer-
king met Christelijke gemeente de Wegwijzer. Cliënten en 
leerlingen van Pro-Almere kregen hier de mogelijkheid om te 
werken of stage te lopen. 
 
De lunchroom in het gebouw van de Wegwijzer blijft open. 
Evert Beukens is chefkok en begeleidt leerlingen van Pro-Al-
mere tijdens hun stage. Waar nodig kan Evert terugvallen op 
de veldwerker van Ontmoeting, nu werkzaam in Harderwijk. 
Vanuit deze locatie van Ontmoeting zijn er goede contacten 
met de Wegwijzer. 
 
Door de contacten die in de afgelopen jaren in Almere zijn op-
gedaan, blijft de mogelijkheid bestaan dat we als Ontmoeting 
opnieuw in Almere aan de slag gaan. Hiervoor zullen dan wel 
genoeg financiële middelen beschikbaar moeten zijn.  
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MARTIN: EERST DAKLOOS EN WERKLOOS… 
nu een woning en werk! 

Als dakloze heb je een moeilijk 
leven. Je moet voor elke nacht 
weer een slaapplaats vinden: 
in de bossen, bij spoorbruggen, 
onder viaducten of in parken. En 
Jeanette (pagina 9) sliep in een 
kraakpand. 

Medewerkers van Ontmoeting 
waren hierover in gesprek met 
Martin (60). Voordat Martin 

onze collega’s ontmoette heeft hij al 
veel ellende meegemaakt. In twintig 
jaar tijd is hij zijn baan, huis, geld en 
familie kwijtgeraakt. Hij sliep onder 
spoorbruggen en in parken en hij 
had ook een schuld, een bedrag van 
€30.000! 
‘Ik kom uit een gezin van twaalf 
kinderen’, vertelde Martin ons. ‘Mijn 
ouders zijn overleden toen ik tiener 
was. Mijn broers, zussen en ik gingen 
naar pleeggezinnen en naar jeugdin-
stellingen. Ik heb de Mavo gedaan en 
het ging redelijk goed. Ik kreeg een 
baantje en ik kon zelfs mijn broers 
en zussen helpen als zij ergens niet 
genoeg geld voor hadden.’ 

Alles kwijt
Martin ontmoette een vrouw uit Bra-
zilië, met wie hij trouwde. Hij vertrok 

naar Brazilië. Maar Martin had zijn 
huis nog in Rotterdam en de hypotheek 
(lening) voor dat huis kon hij niet meer 
betalen, omdat hij in Brazilië geen werk 
kon krijgen. De bank heeft toen het 
huis moeten verkopen en Martin bleef 
met een schuld van € 30.000 achter. 

Tot zijn verdriet moest hij zijn vrouw 
achterlaten in Brazilië toen hij naar 
Nederland terugging. ‘Ik werkte keihard, 
want ik wilde die € 30.000 terugbeta-
len. Ik mocht bij mijn zus slapen, maar 
op een gegeven moment zei ze: ‘Je bent 
hier niet meer welkom’! Toen werd ook 
nog eens mijn vrouw ziek en ik kon de 
dure medicijnen voor haar niet betalen. 
Ik vroeg mijn broers en zussen om 
hulp, maar zij zeiden: ‘Je kunt kiezen: 
of je verlaat je vrouw en we helpen je 
of je blijft bij haar maar we helpen je 
niet.’ Ze vonden namelijk dat er teveel 
geld naar mijn vrouw ging. Ik koos toch 
voor mijn vrouw.’ 

Kraak de code
Over kraken gesproken: Kun jij onderstaande code/zin kraken? Als het je lukt, krijg je 
een mooie uitspraak van een van onze cliënten te lezen. Stuur je antwoord (met je 
naam, adres en leeftijd) naar dtimmermans@ontmoeting.org en wie weet win jij een 
prijsje! Drie kinderen maken hier kans op. De winnaars worden in de volgende Post 
voor jou (Juni 2019) bekend gemaakt. De prijsjes worden vlak daarvoor toegestuurd. 
Succes! 

A= %  G= $  M= )  S= ↑  Y= %
B= :   H= @  N= #  T= >  Z= (
C= ^  I= &  O= ?  U= _
D= ;   J= !  P= ©  V= ♥
E= *  K= ]  Q= [  W= €
F= +  L= }  R= {  X= <

Spoorbrug
Martin sliep onder een spoorbrug. Daar 
kwam hij voor het in eerst in contact met 
iemand van Ontmoeting. ‘Ik schaamde 
me, maar toch wilden ze mijn verhaal 
graag horen en mij helpen. Nu woon ik 
in een klein appartementje, met weinig 
spullen, maar ik ben blij!’

Tomatenplukker
Martin heeft ook weer werk gekregen. ‘Ik 
werk als tomatenplukker. Ik moet om 5 
uur mijn bed uit, maar dat vind ik niet 
erg, want nu verdien ik weer mijn eigen 
geld!’

EVEN PUZZELEN  

Wat vind jij?

Wat vind jij?

Martin bleef, ondanks alles wat hij meemaakte, 
positief. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Wacht niet tot 
een ander je problemen oplost, maar doe er 
zelf iets aan.’ Wat vind jij van deze uitspraak? 
Zou jij hetzelfde kunnen zeggen?  
Leg uit waarom wel/niet. 

Lieke (11): ‘Ik vind het een 
mooie uitspraak. Ik denk dat 
ik dit zelf niet zou kunnen 
zeggen in die situatie als van 
Martin. Ik zou dan al lang 
heel boos en verdrietig zijn 
geweest. Martin heeft de moed 
niet opgegeven en is hard gaan 
werken aan zijn schulden. Ik 
vind het trouwens ook mooi 
dat Martin voor zijn zieke 
vrouw heeft gekozen.’ 

Stel je loopt in de stad en je ziet  
een zwerver liggen. Wat zou je  
dan doen of willen doen en waarom?
Geralda (9): ‘Ik zou een beetje schrikken als ik een  
zwerver zie. Maar ik zou wel graag iets aan hem willen 
geven. Iets waar hij wat langer mee kan doen, bijvoor-
beeld een voedselpakket. Liever geen geld denk ik, want 
misschien maakt hij het dan op aan onnuttige dingen.’

Ken jij misschien iemand die 
schulden heeft? Mensen met 

schulden hebben meer kosten/
rekeningen dan dat ze geld  
hebben om dat allemaal te  

kunnen betalen. Als je echt heel 
veel schulden hebt, dan kan het 
zijn dat je je huis kwijtraakt… 

Op dit moment gaat het dus 
goed met Martin. Toch heeft 
hij nog veel hulp en gebed 
nodig bij het verwerken van 
zijn verleden. Stuur jij hem 
een kaartje? Zie pagina 12. 

}  *  *  +  #  &  *  >  &  #  @  *  >  ♥  *  {  }   *  ;  *  #  )  %  %  {  }  *

*  +  )  *  >  @  *  >  ?  ?  $  ?  ©  ;  *  >  ?  *  ]  ?  )  ↑  >

Prijswinnaars Haarlemzoeker
In de vorige ‘Post voor jou’ kon je de oplossing van de 
Haarlemzoeker naar ons toesturen. We kregen veel  
inzendingen, leuk! De oplossing was: Schalkwijk. 
Er zijn drie winnaars getrokken: Thirza de Jong (9) uit 
Goudriaan, Jonathan van Mourik (7) uit Brakel, Rhodé 
de Jong (8) uit Papendrecht.  
Veel plezier met jullie toegestuurde prijsjes! 
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KOM IN ACTIE!  
Wil je graag iets doen voor de mensen die Ontmoeting helpt? Voor mensen die, net als Martin, alles kwijt 

zijn geraakt? Of net als Jeanette, die ook veel ellende heeft meegemaakt? Je kunt de klusjeskaart en de 
bonnenkaart altijd bij ons bestellen. Maar iemand laten weten dat je aan hem of haar denkt is ook een goed idee. 

ACTIES

Comité Genemuiden regelde 
een herfstwandeling. 75 
deelnemers deden mee en 

onderweg waren er diverse ver-
snaperingen voor deze wandelaars 
verkrijgbaar. Het inschrijfgeld plus 
vrije giften voor Ontmoeting zorgde 
voor het mooie bedrag van €1.000! 

Een groepje creatieve dames 
heeft mutsen en sjaals ge-
haakt voor onze cliënten.

Deze haakavond was georgani-
seerd door comité Maaslanden 
en vond plaats in Veen. Er waren 
25 dames aanwezig en tijdens het 
haken werden filmpjes getoond van 
het werk van Ontmoeting. 
Opbrengst: € 200 en lekkere  
warme mutsen en sjaals! Dank! 

Comité IJssel en Lek heeft 
een grote verkoping gehou-
den voor Ontmoeting.

Er was weer veel te doen en te 
koop! Het was een gezellige dag 
met een prachtige opbrengst: 
€ 6.255! 

Jolanda van Reenen heeft 
samen met enkele ouders van 
de Eben-Haezerschool in  

Hollandscheveld een kledingruil-
middag georganiseerd. Er waren 
ook enkele verkooptafels.  
De opbrengst was € 48,50. Dank!  

In het najaar zijn er ook weer veel 
zangavonden geweest of de 
avonden staan nog op de agenda. 

We zijn de comités en de andere 
organisatoren heel dankbaar voor 
het organiseren van deze mooie 
bijeenkomsten. Door middel van 
collectes en door het sponsoren van 
de avonden ontvingen we mooie 
bedragen. Dank!

Wegens groot succes in de 
voorgaande jaren heeft 
comité Barneveld eo ook 

dit jaar weer een 2-daagse herfstfair 
georganiseerd. Er waren ruim 30 kra-
men ingericht in Groencentrum De 
Bruine Meren in Otterlo. Daarnaast 
was er een veiling, een kleedjes-
markt en zelfs de mogelijkheid tot 
moonlightshopping! We ontvingen 
het hoge bedrag van € 7.000! 

foto?

Stuur post naar  
een cliënt! 
Je hebt kunnen lezen over Martin. 
Niet alleen Martin heeft een moeilijk 
leven gehad. Wij spraken ook met 
Jetta. Zij was door haar vriend uit 
huis gezet en sliep een tijdje in een 
tuinhuis. Ze heeft nu een woning van 
Ontmoeting gekregen. Of Mohammed. 
Hij heeft buiten geslapen, zelfs in 
kartonnen dozen en woont nu ook 
met hulp van Ontmoeting in een 
eigen, warme kamer. Ze zijn erg blij 
en dankbaar op dit moment! En wij 
zijn trots op hen!

Wat zou het leuk zijn om hen te 
verrassen met een lief kaartje of 
een mooie tekening. Doe je mee? 

Stuur deze naar Stichting Ontmoe-
ting, t.a.v. Dianne Timmermans, 
Postbus 263, 3990 GB in Houten.  
Ik zorg ervoor dat de post bij Martin, 
Jetta of Mohammed terecht komt! 
Vergeet niet je naam, adres en leef-
tijd erbij te zetten! Stuur je kaartje/
brief op voor DV 16 januari 2019. 

BEZORG EEN LIEF KAARTJE

Spreekbeurt 
Moet je een spreekbeurt houden en zoek je nog een onderwerp? 
Doe het over Ontmoeting! Je krijgt de informatie en foto’s  
toegestuurd plus ook nog iets om uit te delen aan je klas- 
genootjes. Interesse? Mail naar dtimmermans@ontmoeting.org. 

Graag wil ik ook iets vertellen 
over onze snoeprollenactie. Dit 
is wel een actie die je samen 
met je juf/meester/ leiding 
van de club of met je ouders 
kunt organiseren. Vraag jij het 
aan ze? Samen met een grote 
groep klasgenootjes/clubleden 
ga je op pad om zakjes met 
daarin vijf verschillende  

snoeprollen te verkopen. Wij 
kopen de rollen in en het mooie 
van deze actie is dat cliënten 
van Ontmoeting de rollen in het 
zakje doen. Dat vinden ze leuk 
en ze zijn ook nog eens nuttig 
bezig! Wij zorgen ervoor dat 
de zakjes bij jouw vereniging/
school terecht komen en dan 
kunnen jullie ze met winst voor 

Ontmoeting verkopen. 
Wil je meer weten over hoe 
het werkt? Mail naar:  
dtimmermans@ontmoeting.org! 

Ontmoeting helpt graag mensen die een-
zaam zijn. Wat verdrietig is het als je geen 
familie of vrienden hebt die naar je omkij-
ken. Ken je ook iemand in jouw omgeving die 
vaak alleen is?
Maak of koop eens een mooie (kerst)kaart, 
schrijf er iets liefs op en doe die in de 
brievenbus bij hem/haar. Een mooi gebaar!

Snoeprollenactie
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Ed van Hell blikt terug  
op 30 jaar dienen. 

Waarom is Ontmoeting gaan 
dienen?
Ruim 30 jaar geleden ontstond er een 
initiatief om vanuit de reformatorische 
gezindte iets te doen voor dak- en 
thuislozen. Er waren enkele predikanten 
verbonden aan stadsgemeenten die 
regelmatig in aanraking kwamen met 
de problematiek van zwervers. Een van 
deze predikanten vertelde meer dan eens 
dat hij zich regelmatig schuldig voelde 
wanneer hij een bedelaar weg moest 
sturen. Soms probeerde hij wat praktische 
hulp te bieden, bijvoorbeeld door een 
paar sneeën brood mee te geven. Maar 
telkens ervoer hij het tekort. Het initiatief  
om Ontmoeting op te richten ontstond 
en is in 1988 gerealiseerd. Na de nodige 
voorbereidingen te hebben getroffen, en 
de nodige tegenslagen te hebben mee-
gemaakt, is men in 1991 begonnen met 
een laagdrempelige vorm van opvang. Dit  
door een dienstencentrum in Rotterdam 
te openen. Het woord ‘dienen’ is vele 
jaren later meer en meer gaan leven.

Waar ben je tegenaan gelopen in 
het werk?  
Zelf ben ik in 1994 begonnen. Ik was de 
zesde werknemer en kreeg als coördina-
tor de eindverantwoordelijkheid. Er waren 
ongeveer 40 vrijwilligers actief. Er zijn veel 
zaken waar ik, zowel organisatorisch als 
persoonlijk, ben tegenaan gelopen. Ik zou 
bijna zeggen: te veel om op te noemen.
Eén van de dingen is wel de kloof die 
er bestond (of moet ik zeggen ‘bestaat’) 
tussen doelgroep en achterban. In de 
beginperiode heb ik dat heel duidelijk  
gemerkt door een ontstane kloof die er 
was tussen werkvloer en bestuur. Mede 
dankzij de toenmalige voorzitter (ir. J. 
Koetsier) kon deze kloof worden over-
brugd. Echter, het zorgde regelmatig voor 
pittige gesprekken.
Waar ik persoonlijk tegenaan liep  was 
het onbegrip voor de doelgroep. Ik wilde 
de mensen van de straat leren kennen en 
ging met veel van hen heel intensief om. 
Het gevolg was dat ik deze mensen ben 
gaan leren begrijpen. Echter, daardoor 

begon ik steeds sterker te merken dat 
er sprake is van onbegrip, soms ook bij 
hulpverleners.

Waar ik persoonlijk ook tegenaan ben 
gelopen is het vertalen van de theorie 
naar de praktijk. Ik had  voor mezelf op 
heel veel vragen een antwoord, maar het 
bleken theoretische antwoorden te zijn. 
Ik moest leren om het te vertalen naar 
de praktijk.  Daardoor ontstond er soms 
grote verwarring bij me. Een voorbeeld: ik 
had toch wel een wat idealistisch beeld 
van Simson. Natuurlijk deed hij dingen 
die niet door de beugel konden, maar 
toch… Nadat ik bij Ontmoeting ben gaan 
werken, ben ik anders tegen Simson aan 
gaan kijken. Ik denk dat het een poten-
tiële doelgroeper voor Ontmoeting zou 
zijn. Ik vermoed dat hij onhanteerbaar zou 
zijn en heel wat schorsingen zou hebben 
ontvangen, ook bij Ontmoeting. En toch… 
een geloofsheld!

Hoe blijf je de moed en inspiratie 
houden om te blijven dienen?
Ik heb daar maar één antwoord op: door 
te zien op Jezus. Ik zou geen ander 
antwoord weten. Er zijn momenten dat 
ik neerslachtig ben, ook al heb ik een 
optimistisch karakter. Dan probeer ik een 
soortgelijke situatie in de Schrift op te 
zoeken en mezelf de vraag te stellen: Hoe 
zou Jezus hierop hebben gereageerd of 
hebben gehandeld? Als ik dat overdenk, 
raak ik regelmatig diep onder de indruk 

van Zijn moed, inspiratie en energie. Daar 
is mijn moeite, die ik soms ervaar, niets 
bij. Dat geldt niet alleen voor moeilijke  
dingen, maar ook voor vreugdevolle aan-
gelegenheden.

Wat is je wens voor de komende 
jaren?
Een idealistisch antwoord is: ik wens dat 
Ontmoeting wordt opgeheven. Het feit 
dat Ontmoeting er is, met zoveel andere 
instellingen binnen de Maatschappelijke 

Opvang, bewijst dat er sprake is van veel 
nood bij medemensen. Echter, dit is geen 
realistisch antwoord.
Als ik let op het groeiend aantal vrijwilli-
gers die zich op diverse fronten inzetten, 
dan hoop ik dat christenen meer en meer 
op positieve wijze naar buiten zullen tre-
den. Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben het Licht 
der wereld’. Deze wereld heeft mensen 
nodig die in navolging en in afhanke-
lijkheid van de Grote Lichtdrager, een 
lichtend licht zijn… vooral in daden. 

'Waar ik 
persoonlijk 

tegenaan ben 
gelopen is het 

vertalen van de 
theorie naar 
de praktijk.'’ 

'Waar ik tegen aanliep 
was het onbegrip voor  

de doelgroep'
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Maart 1988: een bericht in het 
Reformatorisch Dagblad over 
een aanloophuis in Drachten 

zorgt ervoor dat een aantal dominees bij 
elkaar komt en de verantwoordelijkheid 
neemt voor de binnenlandse nood van 
dak- en thuislozen. Een vonkje wordt 
ontstoken, het vuur gaat branden en de 
oprichting van Ontmoeting is een feit. 

Wat zijn er al een veran-
deringen geweest in 
ons dienstencentrum 

en dat betreft ook het pasto-
raat. Werd er in het begin één 
Bijbelstudie per week gehouden 
momenteel zijn er gemiddeld vijf 
Bijbelstudies per week. Daar-
naast worden er de laatste 16 
jaar zondagse diensten belegd 
en zijn er geen twee, maar drie 
feestdagbijeenkomsten per 
jaar. Onder het pastorale werk 
valt ook het gevangenis- en 
ziekenhuisbezoek, het leiden 
van begrafenissen en andere 
pastorale werkzaamheden. Het 
pastorale team in het diensten-
centrum Rotterdam bestaat nu 
uit vier vrijwilligers en twee vaste 
krachten, waarvan één parttime 
en één fulltime. 

Ervaren mag worden dat de 
HEERE Zijn zegen aan dit prach-

tige werk geeft. Daarvan hebben 
diverse mensen getuigenis 
afgelegd. In deze jaren mochten 
vele mensen pastoraal onder-
steund en begeleid worden. Er 
zijn veel Bijbels in allerlei talen 
uitgedeeld en een kleine 1000 
dagboeken. Bekend is dat een 
aantal van onze bezoekers de 
weg naar de kerk mocht vinden 
en onder hen zijn er die gedoopt 
werden. Dat is tot verwondering 
en blijdschap. Soli Deo Gloria. 

Ooit begonnen omdat een 
aantal mensen uit verschillen-
de kerken de nood in de stad 

Rotterdam zag. Ze sloegen de handen 
ineen om iets te doen voor daklozen. 
Er kwamen vooral daklozen op de 
inloop. Mensen van de straat en men-
sen die in de nachtopvang sliepen. 
Maar er kwamen ook thuislozen. Men-
sen die wel een huis of kamer hadden, 
maar geen netwerk en normale so-
ciale contacten. Veelal verslaafd en/
of met psychiatrische problemen. Ze 

kwamen voor basiszaken als een dou-
che nemen, een telefoontje doen, een 
boterham eten of voor de gezelligheid 
en het contact. 
Door de jaren heen hebben we veel 
mensen zien komen en gaan op de 
inloop. Toch zijn er cliënten die jaar in, 
jaar uit blijven komen. Er zijn mensen 
die ik alle jaren dat ik bij Ontmoeting 
werk, zie. Dat zijn ‘bezoekers’ in de ca-
tegorie thuislozen die in het diensten-
centrum hun netwerk/familie hebben 
gevonden. 

Wat problematiek betreft is er niets 
veranderd, hoewel de problemen 
wel beter in beeld zijn gekomen. De 
aanpak in het Dienstencentrum is 
wel veranderd. Van vrijblijvendheid 
(presentie) zijn we meer gaan werken 
aan betrokkenheid en verantwoor-
delijkheid om bezoekers actief te 
benaderen en een ander perspectief 
te bieden op verschillende levensge-
bieden.  

Veldwerk en  
inloop Rotterdam
Door Evert Vos

Benoeming directeur-bestuurder
Door Ria Vuik

De benoeming van Ed van Hell in 1994 bekeek ik 
als maatschappelijk werker met zeer gemeng-
de gevoelens. Ontmoeting was met de plek 

in ‘hulpverleningsland’ een bijzondere organisatie, 
reformatorisch en ‘midden in de modder van ver-
slaving, dakloosheid, eenzaamheid, prostitutie’. Hoe 
moest zo’n refo-man vanuit de JBGG ons helpen met 
de organisatie. Ik was eerder sceptisch dan kritisch…… 
Wat ben ik beschaamd….Ontmoeting is met Ed van Hell 
aan het roer, door roerige tijden heen, gezegend door 
de Heere. Uiteraard met alle mooie mensen die er wer-
ken en betrokken zijn! Al meer dan 20 jaar ben ik niet 
meer werkzaam bij Ontmoeting. Wel betrokken, eerst 
gevraagd als cliëntvertegenwoordiger, na een paar jaar 
nam ik echt afscheid. 2 jaar geleden kwam er weer een 
vraag. Ontmoeting laat mij niet los en ik ben dankbaar 
dat ik nog steeds dienstbaar mag zijn, nu als ombud-
sman voor alle cliënten van Ontmoeting en Nehemia. 
Bedankt! 

Oprichting Pastoraat in het  
dienstencentrum 

Door Teunis Rijneveld
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P
etra: ‘Het veldwerk zal zo rond 
2001 begonnen zijn in Rotter-
dam. In deze periode sliepen er 
in de stad ongeveer 500 mensen 

structureel buiten. Zodra je op de ’s 
Gravendijkwal de deur uit stapte hoefde 
je niet lang te zoeken. In deze tijd sliepen 
in een straal van een kilometer zo’n 15 
mensen. Via het contact met cliënten op 
de inloop en door zelf op zoek te gaan 
naar mensen, ontwikkelden we een 
soort sociale kaart van slaapplekken.’
Vanaf het begin was het principe om in 
de ‘normale veldwerkrondes’ niet teveel 
uit te delen om mensen niet om te ko-
pen. Evert: ‘Het belangrijkste doel in de 
beginfase is om contact met de ander te 
krijgen. Als dat niet lukte, probeerden we 
dat met koffie of een sigaret. Twee keer 
per maand waren er straatacties. Dan 
gingen we met vrijwilligers naar Kruis-

plein en de Keilerweg, de prostitutiezo-
ne, om brood en soep uit te delen. Het 
doel was om vertrouwen op te bouwen 
met mensen van de straat, zodat ze 
uiteindelijk naar het Dienstencentrum 
zouden komen. Daarnaast wilden we 
vrijwilligers uit de kerken in contact 
brengen met mensen van de straat. Ik 
vergeet nooit meer dat op een vrijdag-
avond een moeder uit Staphorst in de 
sneeuw op het Kruisplein bij een zwerver 
een warme sjaal omdeed en een muts 
opzette. Een prachtig moment! 

Toch is er in de loop van de jaren veel 
veranderd. De prostitutiezone is opge-
geven, het aantal buitenslapers nam 
af. Door Ontmoeting is besloten om te 
stoppen met de straatacties. In opdracht 
van de overheid moesten Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag en Rotterdam dak-

loosvrij worden. Plan van aanpak Fase 
1 startte in 2006. Evert: ‘Alle daklozen 
moesten van de straat. De gemeente 
dacht dat het simpel werkte. Je zet een 
dakloze in een busje, brengt de persoon 
naar binnen en het is opgelost. Om meer 
begrip voor de complexe omstandig-
heden van mensen op straat te krijgen, 
namen we beleidsmedewerkers mee 
de straat op om in gesprek te gaan met 
daklozen. Als er een nieuwe wethouder 
aantreedt, gaat hij mee de straat op. Dat 
is inmiddels een gewoonte geworden.’

Evert: ‘We belijden dat God niet aan tijd 
of plaats gebonden is. Dat geeft moed 
en kracht, we maken dat mee in de prak-
tijk. Zoals die keer dat we vroeg in de 
ochtend een man met lang haar en een 
baard aantroffen. Hij lag te slapen op een 
geopende Bijbel. En op een slaapplek in 
Spangen vonden we onder een kussen 
een meditatie over de bekering van Ma-
nasse. Daar word je stil van, Gods wegen 
zijn hogen dan onze wegen.’

In Rotterdam is het werk inmiddels flink 
uitgebreid. Mooi dat Ontmoeting haar 
werk kan doen, maar ook schrijnend 
dat het nodig blijft. Petra: ‘Ik zie dit wel 
positief. We lieten de vrijblijvendheid 
los, waardoor problemen beter in beeld 
kwamen en we meer werk kregen. We 
bieden diverse mogelijkheden qua 
hulpverlening, we kregen als organisatie 
een plek en gezicht in de stad en zijn 
een gewaardeerde samenwerkingspart-
ner geworden. Schrijnend dat het nodig 

is; ja, dat zet je elke keer weer stil bij de 
gebrokenheid van het leven en Gods 
schepping. 

Veldwerk; er is veel veranderd, maar de  
passie voor hun werk is altijd gebleven.

Collega’s Evert Vos en Petra van Aalst werken al meer dan 10 jaar bij Ontmoeting. In 
de achterliggende jaren is er veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: 
de passie voor hun werk. Petra begon in 1997 als vrijwilliger in het maatjesproject en 
kwam in 2003 in dienst bij Ontmoeting. Evert is in 2003 gestart met veldwerk.
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Voor uw betrokkenheid bij het werk 

van Ontmoeting. We voelen ons rijk 

gezegend dat we met uw steun onze 

kwetsbare medemens mogen helpen. 

We hopen met uw giften en onder Gods 

zegen door te gaan met dit werk. 

Bedankt!


