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Postbus 263, 3990 GB Houten
030 635 40 90
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ontmoeting.org
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Locaties
Rotterdam, Epe, Harderwijk, 
Hoek van Holland, Houten, 
Goeree Overfl akkee, 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 CORA EN WILMA
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‘Het is heel 
vertrouwd’
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GEVEN EN KRIJGEN 

VOORWOORD
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16

Cor, vrijwilliger Woerden

Twee werkwoorden: een wereld van verschil en dat is juist. Twee werkwoorden, waar een 
ieder in zijn of haar leven mee te maken heeft, ongeacht leeftijd, land van herkomst of religie. 
Als we de volgende begrippen zien, welk van deze werkwoorden zou u er achter plaatsen?

AANDACHT
MOTIVATIE

OPVOEDING
ZORG

In ons land, waar de bevolking in al haar verscheidenheid en complexiteit van bestaansrecht 
toeneemt, wil en kan Ontmoeting daar waar nodig is die twee werkwoorden aan elkaar 

koppelen. Er is veel ervaring en kennis. Maar om alles haalbaar en betaalbaar te houden is 
het korps van vrijwilligers in de achterliggende jaren een onmisbare schakel gebleken.

 
In deze uitgave van Post treft u een kort verhaal aan waarbij wij u mee laten kijken  

in de wereld van Cor. Inderdaad, geven en krijgen!
 

Spreekt het u of jou aan? Word vrijwilliger!  
Een ontmoeting verrijkt het leven, van u en van een ander!
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GETUIGENIS

‘I
n 2015 leerde ik Cora kennen, dat 
weet ik nog omdat in die periode 
bleek dat ik kanker had. We kennen 
elkaar nu drie jaar, we hebben goed 

contact met elkaar.

We zien elkaar één keer per maand. 
We kletsen veel, maar gaan ook graag 
wandelen. We zijn vorige maand naar het 
strand geweest in Bergen en we zijn een 
paar keer uit eten geweest. We zijn al drie 
keer naar het strand geweest. In septem-
ber ging ik de chemoperiode in, in augus-
tus zijn we nog naar het strand geweest! 

Vertrouwd 
Het leukste van het contact met Cora 
vind ik de gezelligheid, de dingen die 
we samen doen. Het is gewoon heel 
vertrouwd. Als ik Cora niet zou kennen, 
heb ik niemand om mee op pad te gaan. 
Soms spreek ik wel eens een mede-cli-
ent of mijn andere maatje. Het zou een 
heel gemis zijn als ik hen niet meer zou 
hebben. Contacten zijn een belangrijke 
invulling voor mij. Je bouwt toch een 
vriendschapsrelatie op. Als die twee zou-
den wegvallen, valt mijn netwerk uiteen. 
Ik kijk er altijd erg naar uit als ze komen. 

Ik zou in een gat vallen zonder hun, het is 
heel waardevol.
Ik vind het fi jn dat Cora en mijn andere 
maatje christelijk zijn, want we kunnen 
dingen delen die met geloof te maken 
hebben. Vooral met mijn andere maatje 
praat ik veel over het geloof. Zij is positief 
ingesteld, over het leven in het nu en ge-
nieten. Ze heeft veel levenswijsheid. Het 
zijn twee verschillende vrouwen, dat vind 
ik leuk en boeiend!

Een jaar geleden, toen het niet goed 
met me ging, heeft Cora aangeboden 

‘Je bouwt een 
vriendschaps-

relatie op’

Bij Nehemia Zorg in Heerhugowaard hebben veel cliënten een netwerk. Wilma en Cora 
vormen het langstlopende netwerk van Nehemia! Hoe vindt Wilma het contact met 
haar vrijwilligsters?
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dat ik mocht bellen als ik behoefte had 
aan extra contact. Daar heb ik uiteindelijk 
geen gebruik van gemaakt, maar het was 
wel heel fi jn om te weten dat dat kon. Mijn 
andere maatje ken ik al zo’n vier jaar. 

Vroeger kregen we een rooster van de 
netwerkcoördinator. Nu spreken we 
gewoon af, bij ieder bezoek plannen we 
gelijk in de agenda wanneer ze weer 
komen. Ik kan van Cora en mijn andere 
maatje op aan, ze hebben nooit zomaar 
afgezegd. Ze houden die tijd voor me vrij. 
Een netwerk voorkomt bij mij een stuk 
eenzaamheid. Je komt niet zo snel in een 
isolement terecht.’

Cora, netwerkvrijwilligster:
‘Ik werk 4 ochtenden, wilde graag iets 
extra’s doen, niet alleen bezig zijn met 
jezelf of met je gezin. Toen kwam dit op 
mijn pad. Het leek mij een laagdrempeli-
ge manier om vrijwilligerswerk te doen.

De eerste keer dat ik naar Wilma ging 
vond ik spannend. Wat voor iemand zal 
het zijn, dacht ik. Maar het verliep heel 
goed en ik had gelijk toen ik binnen-
kwam iets van, wat een rustige vrouw, 
dat ben ik zelf ook en toen viel er al iets 
van me af. We maakten kennis en dron-
ken thee. Nadat ik  2 of 3 keer was ge-
weest, kreeg Wilma het akelige bericht 
dat ze borstkanker had. Dat was een heel 
moeilijke periode voor haar. Ik vroeg wat 
ze graag nog eens zou willen doen voor 
ze met de kuren ging beginnen. Ze zei: 
“Eigenlijk zou ik nog wel naar het strand 
willen”. Bijzonder, want een week voordat 

ze begon met de kuren zijn we een 
dagje naar Bergen aan Zee geweest. Ze 
heeft er van genoten en zei: “ik ga haast 
nooit naar het strand”. Eens in de vier 
weken ga ik bij haar langs. Dat is voor mij 
precies goed. Het is iets kleins, terwijl 
het voor haar iets groots is. Een andere 
vrijwilligster komt ook 1x per vier weken, 
zo heeft ze om de week iemand.

Samen
We doen verschillende dingen samen, 
zoals uit eten, wandelen of spelletjes 
spelen. Een bezoekje aan het strand 
houden we er gewoon in, ze vraagt altijd 
“wanneer gaan we weer”. Ik vraag haar 
altijd wat we kunnen doen. Zo had ik 
eens mijn wandelschoenen aan, maar 
had Wilma geen zin in wandelen. Prima, 
dan drinken we thee en kletsen we. 
Gezellig!  

Advies
Wilma vraagt me regelmatig om advies. 
Dan hebben we diepgaande gesprekken 
en probeer ik haar wat op te beuren. Ik 
vind het fi jn dat ze dat doet en ik heb ge-
merkt dat in de loop van de tijd de band 
steviger geworden is. Ik vind het fi jn 
om te weten dat ze in een beschermde 
woonvorm zit, ik zeg dan ook tegen haar: 
“je kunt natuurlijk ook altijd de begelei-
ding vragen om hulp”, en dat doet ze, 
maar je merkt dat ze het dan toch nog 
eventjes wil bespreken. Ik luister dan en 
bid voor haar. 

Vorig jaar kocht ze iets voor mijn verjaar-
dag. Toen ik thuiskwam en het uitpakte 
zat er een kaartje op waarop stond 
“Gefeliciteerd en ik ben zo blij met jou”. 
Daar werd ik helemaal stil van, dat vond 
ik heel mooi!’ 

     Ook vrijwilliger worden?  
     Kijk op: www.nehemiazorg.nl/help-mee/vrijwilligers
     Ook vrijwilliger worden?  
     Kijk op: www.nehemiazorg.nl/help-mee/vrijwilligers
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Martin (48) had een moeilijke jeugd. ‘Een 
rotjeugd’, zegt hij zelf. Aanvankelijk zorgen 
zijn ouders voor hem. Later komt hij 
terecht in een kindertehuis. Zijn kindertijd 
bezorgt hem dertig jaar later regelmatig 
fl ashbacks die hem uit zijn evenwicht 
brengen. 
‘Ik wilde die periode graag afsluiten’, 
zegt Martin. Via Ontmoeting heeft hij een 
vrijwilligersnetwerkje om zich heen. Vrij-
willigers Berend Jan en Gert komen om 
de drie weken langs. Arina van Bokkem 

van Ontmoeting Harderwijk coördineert 
het netwerk.
Martin: ‘Ik vroeg Arina of ik met iemand 
mijn verleden af kon sluiten door die 
plekken te bezoeken. We besloten dat ik 
dat met Berend Jan kon doen.’
Er volgen twee emotionele tochten; de 
eerste dag naar de oude school van 
Martin en naar zijn geboorteplaats. Een 
poosje later bezoeken de twee het kin-
dertehuis waar hij woonde.
‘Er kwamen veel emoties los’, vertelt 

Martin erover. ‘Het mooie was: Berend Jan 
was erbij, maar hij hield wel afstand. En 
daarna bleek dat de fl ashbacks wegble-
ven. Ik heb er geen last meer van.’
Berend Jan is blij dat hij dit voor Martin 
kon doen. ‘Ik merkte dat hij de behoefte 
had om een punt te zetten achter die 
periode. We hebben er vooraf goed over 
gepraat. En daarna merkte ik dat hij zich 
beter voelde. Daar mocht ik een instru-
ment in zijn.’

‘IK HOEF HET NIET 
ALLEEN TE DOEN’

Het was een tocht vol emoties, die cliënt Martin en vrijwilliger Berend Jan onlangs 
maakten. Terug naar plekken uit Martins kindertijd. Het heeft hem heel erg goed 
gedaan, vertelt hij.

GETUIGENIS
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Sterker geworden
De tocht met Martin maakt duidelijk 
welke belangrijke rol vrijwilligers kunnen 
hebben in het leven en de ontwikkeling 
van cliënten. ‘Voor het maken van zo’n 
tocht kan ik zelf geen tijd vrijmaken’, zegt 
trajectcoach Anneke van den Heuvel. Zij 
begeleidt Martin vanuit Ontmoeting. ‘Mar-
tin is er sterker door geworden. Hij heeft 
iets van zichzelf laten zien aan Berend 
Jan. Het contact tussen hen is erdoor 
verdiept. Berend Jan is als vrijwilliger een 
belangrijke aanvulling op mijn werk als 
professional.’
Binnen Ontmoeting is de rol van de vrij-
williger de afgelopen jaren gegroeid. Het 
is daarom tijd voor een volgende stap. 
Tot nu toe nam de netwerkcoördinator 
een belangrijke positie in bij de commu-
nicatie tussen de vrijwilliger, de cliënt en 
de hulpverlener van Ontmoeting. Vier 
partijen dus. Dat gaat veranderen. Ont-
moeting streeft voortaan naar een hechte 
driehoek, gevormd door cliënt, vrijwilliger 
en hulpverlener. 
Dat is om twee redenen goed. De net-
werkcoördinator heeft meer tijd voor het 
opzetten van nieuwe netwerken voor 
andere cliënten. Ontmoeting kan zo dus 
meer mensen helpen. Het tweede voor-
deel is dat de band tussen cliënt, vrijwil-
liger en hulpverlener hechter wordt. Ziet 
de vrijwilliger een bepaalde ontwikkeling 
bij de cliënt, dan kan die de hulpverlener 
meteen informeren en actie ondernemen.

Kortere lijnen
Zo kampte Martin onlangs met gewichts-
verlies. Het valt vrijwilliger Berend Jan 

op. Hij noteert het in zijn logboek, dat 
gelezen wordt door trajectcoach Anneke. 
Die besluit zelf poolshoogte te nemen. 
Ze stimuleert Martin langs zijn huisarts te 
gaan. Berend Jan belt Martin later op om 
te vragen of hij inderdaad gegaan is.
‘Kortere lijnen zijn een voordeel’, zegt 
Anneke erover. ‘Iets wat Berend Jan aan 
de netwerkcoördinator vertelt, hoeft niet 
door haar weer aan mij doorgegeven te 
worden. Er is minder kans op ruis in de 
communicatie.’ 
Martin is ontzettend blij met de twee 
vrijwilligers die hem bezoeken. Ze drinken 
gezellig een kopje koffi  e bij hem thuis en 
praten over het nieuws en het weer. Hij 
maakt wandelingen met ze en ze komen 
op zijn verjaardag. Ze vergezellen hem 
ook regelmatig naar het ziekenhuis of 
een overheidsinstantie. Martin: ‘Ik voel 
me zekerder, omdat ik mensen naast 
me heb staan op wie ik terug kan vallen. 
Ik kan met ze praten als er iets is. Dat is 
heel belangrijk voor me. Ik heb heel lang 
gedacht: ik kan het wel alleen, ik heb nie-
mand nodig. Op een gegeven moment 
heb ik toe moeten geven: ik kan het niet 
alleen. En het mooie is: ik hóef het ook 
niet alleen te doen.’

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol, 
schetst Anneke. ‘Veel cliënten hebben 
een beperkt sociaal netwerk. Hun eigen 
netwerk van familie en vrienden is vaak 
niet steunend voor hun ontwikkeling. Dus 
als er mensen bijkomen die normale, 
leuke dingen met ze doen, dan is dat heel 
goed voor een cliënt. Een ander voordeel 
is dat een vrijwilliger een frisse blik heeft. 

De omgeving van de cliënt zegt nogal 
eens: hij of zij is nu eenmaal zo. Hulpver-
leners kunnen daar ook last van hebben. 
Vrijwilligers stellen nieuwe vragen.’

Maak tijd vrij
Bij Ontmoeting worden vrijwilligers 
steeds belangrijker. Wat vraagt dat van 
de achterban? Dat is heel simpel, zegt 
Anneke. ‘Maak de keus om hier tijd voor 
vrij te maken. Je hoeft niet iets bijzonders 
te kunnen om dit te doen. Jezelf zijn is 
het allerbelangrijkste. Vragen stellen, iets 
over jezelf vertellen, een uitstapje maken. 
Gewoon menselijk contact eigenlijk.’  

     Meer informatie?
     ontmoeting.org/vrijwilliger
     Meer informatie?
     ontmoeting.org/vrijwilliger
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Video over ons jongerenwerk op 
Goeree-Overfl akkee
Drank en drugs maken veel kapot. Verslaving gaat niet van-
zelf over. Onze jongerencoach op Goeree-Overfl akkee zoekt 
jongeren op en probeert een relatie met hen op te bouwen. 
Vanuit daar zoeken ze samen naar passende hulp. Om dit werk 
meer bekendheid te geven, hebben we een fi lm gemaakt. De 
fi lm is te bekijken op ontmoeting.org/goeree. Nieuwsgierig naar 
meer informatie over ons werk op Goeree-Overfl akkee? Neem 
contact op met Gerwin | grikkers@ontmoeting.org.  

CD-verkoop Jubilate

DIENEN IN BIJBELS LICHT 

NIEUWS

Ed van Hell heeft een nieuw boekje geschreven ‘Dienen in 
Bijbels licht’. De centrale vraag is: ‘Zijn wij als christenen een 
voorbeeld in het dienen van onze naaste?’ De lezer mag 
hier zelf antwoord op gaan geven. Er komen verschillende 
aspecten van dienen naar voren - het dienen van de Heere, 
van jezelf, de naaste, de samenleving en de kerk. Ieder 
hoofdstuk begint met een voorbeeld en eindigt met een 
aantal conclusies. Het boekje is te koop in de boekhandel en 
via uitgeverij de Banier. Wanneer u via ontmoeting.org/dienen 
een gift van minimaal € 30,- overmaakt, wordt het boekje 
gratis naar u toegestuurd. 

Vanwege haar 10-jarig jubileum heeft Christelijk Jong Mannenkoor Jubilate een CD opgenomen. De
opbrengst hiervan hebben ze geheel voor Ontmoeting bestemd. Op zaterdagavond 15 september jl. 
heeft het koor deze CD gepresenteerd. Het was een prachtige avond, waarbij het koor een heel aantal 
nummers heeft gezongen die ook op de CD staan! We feliciteren het koor van harte met haar jubileum 
en wensen ze Gods zegen toe in hun zangactiviteiten! 
De CD is voor € 15 te koop via www.mijnwebwinkel.nl/winkel/cjmkjubilate.   

gratis naar u toegestuurd. 
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ACTIES

Neline van der Wilt (9) uit Elspeet 
is in de zomervakantie druk 
in de weer geweest voor het 

Open Huis in Haarlem. Ze heeft geld 
opgehaald bij buren en bij mensen die 
in zomerhuisjes in Elspeet verbleven. 
Ze heeft het mooie bedrag van 
€ 75 opgehaald! Bedankt, Neline! 
De vakantiegangers verhoogden het 
bedrag met € 65. Dit bedrag was, na 
aftrek van de kosten van een gezellig 
dagje samenzijn, over in de spaarpot. 
Dank! Foto: Neline, rechts, liggend op 
de grond. 

Harm-Jan en Esther Rijneveld 
zijn in augustus in het huwe-
lijksbootje gestapt. De collecte 

die tijdens hun huwelijksdienst werd 
gehouden, wilden ze geven aan het 
werk van de vader van de bruidegom: 
Pastorale zorg bij Ontmoeting in Rot-
terdam. Dit leverde het mooie bedrag 
van € 500 op en de kerkenraad van 
de Herv. Gemeente in Nieuwerkerk 
a/d IJssel heeft dit bedrag 
verdubbeld! Hartelijk dank! 

Onlangs hebben collega’s van 
het Open Huis in Haarlem 
kleding opgehaald bij Simons 

Kleding. Deze kleding wordt verkocht 
in de (tweedehands)kledingwinkel van 
het Open Huis. De bezoekers van de 
inloop kunnen in deze winkel werk-
ervaring opdoen én hebben de moge-
lijkheid om voor weinig geld goede en 
leuke kleding aan te schaff en. Twee 
vliegen in een klap dus. Simons Kle-
ding, heel hartelijk dank! 

Ruim 600 kinderen in Staphorst 
timmerden er lustig op los 
tijdens de laatste week van de 

zomervakantie. En zo werd er weer 
een prachtig huttendorp gebouwd!  
Ook cliënten van Ontmoeting uit 
Epe deden enthousiast mee. 
Wij bedanken alle kinderen, 
organisatoren, sponsors, cliënten 
en overige betrokkenen voor deze 
gezellige dagen en voor de 
prachtige opbrengst: € 15.000! 
Het geld is bestemd voor ons werk 
in Epe. 

Het bedrijf van Ee Staal-
specialisten uit Barneveld 
vierde onlangs hun 40-jarig 

jubileum en dat ze waren verhuisd 
naar een nieuw bedrijfspand. Op de 
uitnodiging hadden ze als cadeautip 
een gift voor Ontmoeting aangege-
ven. Een mooi gebaar! 
We ontvingen ruim € 5.000! 

ACTIVITEITEN
AGENDA
17 november

Zangavond Geldermalsen 

17 november
Concert Ede 

17 november
Goede Doelen Dag Zegveld 

Kijk voor meer informatie op 
ontmoeting.org/agenda
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GETUIGENIS

Z
ijn leeftijd steeg, zijn gezond-
heid daalde en in zijn waar-
neming had hij niet meer de 
juiste greep op zijn levensritme. 

Op een avond, buiten gezeten, keek hij 
omhoog. Wolkenpartijen trokken aan zijn 
gezicht voorbij. Vroeger werd hij weleens 
een dromerig type genoemd, omdat hij 
langere tijd voor zich uitstaarde, naar 
omhoog keek en niets zei.

Opeens leek hij een schril geluid te 
horen, terwijl een zonnestraal door de 
wolken brak. Hij stond op van zijn stoel, 
liep naar de deur. Op de vraag of ze 
binnen mocht komen knikte hij instem-
mend. Achteraf wist hij niet waarom hij 
dit deed, temeer omdat hij die persoon 
niet kende. Was het haar houding, haar 
bescheiden manier van vragen, verge-
zeld van een belangstellende blik? Na 
dit gesprek volgden een aantal jaren met 

Een ontmoeting 
kan een leven 

veranderen

Al is hij nog niet zo oud, zijn 
geheugen laat hem toch 
niet in de steek, in tegen-
deel, hij weet alles nog zo 
precies. Maar wat toen zo 
gewoon was, is nu af en 
toe een bijzonderheid of 
helemaal verdwenen. Zijn 
broers, sportvrienden, 
collega’s, buren; ze kunnen 
het fotoalbum niet 
meer aanvullen.
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een zekere regelmaat kortere of langere 
bezoekjes, dan door haar, af en toe door 
iemand anders.
 Zijn leeftijd bleef stijgen en in tegenstel-
ling tot andere jaren nam zijn gezond-
heid juist weer toe en zijn levensritme 
begon in zijn waarneming weer tekenen 
van opleving te vertonen.  
Niet alleen in zijn eigen waarneming, 
ook mensen in het winkelcentrum en de 
huisarts merkten het. 
 
Verjaardag
En zo brak de laatste week van het 
voorbij gevlogen jaar aan. Normaliter 
waren het moeilijke dagen voor hem. De 
donkere dagen voor kerst werden ze wel 
genoemd, al hing het winkelcentrum vol 
met kerstverlichting, aan de lantaarn-
palen grote kerstballen, die veelkleurig 
opfl ikkerden. Een kerstman liep in het 
weekend lekkere dingetjes uit te delen 
aan de kinderen. Die jeugdherinneringen!

De achterliggende jaren zei het hem 
weinig, maar sinds vorig jaar kwam de 
oude glans weer in toenemende mate 
terug in zijn ogen. Een belangrijke dag 
zou over enkele dagen aanbreken. 
Tweede kerstdag, tevens zijn verjaar-
dag. Een lange, zéér lange dag. Géén 
slingers, géén verjaardagskaarten, géén 
verlichte kerstboom met ballen en piek 
in zijn kamer, maar een paar brandende  
kaarsjes, die hem herinnerden aan zijn 
jonge jaren thuis en bij zijn opa en oma.
 Hij zei maar hardop in zichzelf:  ‘gefeli-
citeerd en nog vele jaren’ en deed zijn 
middagdutje. 

Alweer dat schrille geluid? Hoort hij het 
goed? Even bij zijn positieven gekomen 
loopt hij naar de voordeur en doet open.
Nee, nee, dat kan niet, dat is niet waar: 
een geweldig gedrang, zijn broers lopen 
als eersten naar binnen, de buren volgen 
lachend, zijn sportvrienden doen een 
marathon, zijn oud-collega’s geven een 
schouderklop en een ieder gaat zitten 
op de grond, op de tafel, op de bank.
  
Laat tegen middernacht tolt zijn hoofd 
overmand door emoties en verwerkt hij 
al die indrukken.

De heldere winterhemel staat vol met 
fonkelende sterren en de maan laat zijn 
sterk schijnsel lichten op het venster-
raam en vult met zijn gloed de open 
letters. Hij kijkt en ziet het goed. Daar 
staat  Ontmoeting. Al was zij vandaag niet 
bij de groep, toch is zij op die late avond 
opnieuw het visitekaartje van die grote 
leesbare letters op de ruit. Met elkaar 
zorgden ze voor het enigszins terugvin-
den van zijn  vroegere levensritme, het 
verbeteren van zijn gezondheid en het 
opkrikken van zijn zelfvertrouwen.  

Hij zei maar hardop in zichzelf: 'gefeliciteerd en 
nog vele jaren' en deed zijn middagdutje.

     Ook vrijwilliger worden?  Kijk op: ontmoeting.org/vrijwilliger     Ook vrijwilliger worden? 
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GETUIGENIS

G
errit: ‘Om de 4 á 5 weken zie ik 
Henk. We ondernemen samen 
van alles. Wandelen doen we 
beiden graag. Henk vertelt 

dan van alles en is gemakkelijk in het 
contact.’ Door het wandelen samen is 
Henk zelf ook weer meer gaan wande-
len. Henk: ‘Bijvoorbeeld na de kerkdienst. 
Ik laat me de laatste tijd door iemand 
na de kerkdienst afzetten bij mijn vader 
in ’t Harde. Daarna wandel ik terug naar 
huis. Dit duurt meer dan een uur, maar 
het doet me goed. Door Gerrit ben ik ge-
motiveerd om te wandelen en heb ik de 
moed gekregen om zelf weer op stap te 
gaan. Want naast het contact met Gerrit 
ga ik ongeveer één keer per week bij 
twee gezinnen uit de straat op visite. Een 

Syrisch en een Eritrees gezin. Zij leren 
Nederlands van mij en ik heb meteen 
gezelligheid!’

Wandelen
Soms moet Henk een wandeling met 
Gerrit afzeggen. ‘Dan voel ik me niet 
goed genoeg om samen op pad te gaan. 
Maar dat ligt nooit aan het weer. Weer of 
geen weer, eigenlijk gaan we altijd lopen 
samen. We zoeken samen routes uit en 
Gerrit weet mij van alles te vertellen over 
de omgeving. Hij is net een soort gids 
voor me!’ 

Gerrit: ‘Na iedere wandeling stuur ik 
Henk een app met daarin de route die 
we samen gelopen hebben. Dan weet hij 

‘Het contact  
is gegroeid naar 

vriendschap!’
Ze zijn al sinds half 2015 maatjes. Gerrit uit Oosterwolde en Henk uit  
Oldebroek. Het contact tussen deze twee mannen gaat eigenlijk als  

vanzelf. Ze beleven er beiden veel plezier aan!
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meteen hoeveel kilometer we hebben 
afgelegd. Dat vindt hij leuk. En af en toe 
appen we nog wel eens over iets anders. 
Het contact is goed. Henk is pas bij ons 
thuis op visite geweest. We hebben er 
als gezin plezier aan beleefd. Het was fi jn 
om op deze manier met elkaar in contact 
te komen. We zullen dat vast vaker doen! 
Via Ontmoeting begreep ik dat het con-
tact Henk goed doet. Zoiets kleins voor 
ons betekent voor een ander dus heel 
veel. Dat wil ik graag blijven doen!’

Blij
Henk is blij met een maatje als Gerrit: 
‘Het contact tussen ons is steeds meer 
gegroeid. Ik heb kennis gemaakt met zijn 
familie, zij groeten mij nu als ze mij in het 

dorp tegenkomen. Gerrit is mijn wan-
delmaatje en het contact is steeds meer 
gegroeid naar een stukje vriendschap!’ 

'Henk is pas 
bij ons thuis op 
visite geweest. 

We hebben er als 
gezin plezier aan 
beleefd. Het was 
fijn om op deze 
manier met 

elkaar in contact 
te komen.' 
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GETUIGENIS

‘Een rugzak met  
een Bijbeltje’

M
eneer Heystek, 86 jaar, is 
geboren en getogen in 
Rotterdam West, in de buurt 
van de ’s Gravendijkwal en 

Delfshaven. Al 63 jaar getrouwd met zijn 
vrouw, samen hebben ze acht kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. Hij is be-
gonnen met werken als jongste bediende 
op een handelskantoor (zoals dat toen 
heette) en doorgegroeid tot directeur van 
een groothandel in technische produc-
ten. Vele jaren is hij diaken en ouderling 
geweest binnen de christelijk gerefor-
meerde kerken. 

Toen hij 60 jaar werd is hij gestopt met 
werken en niet lang daarna werd hij via 
een leidinggevende van Ontmoeting 
gevraagd om vrijwilligerswerk voor het 
pastoraat in Rotterdam te gaan doen. 

Al 26 jaar lang is hij betrokken bij dit 
pastorale werk, zij het de laatste jaren 
iets minder dan in de beginperiode. Vol 

passie vertelt hij over zijn vrijwilligerswerk: 
‘Hoewel het werk niet altijd gemakkelijk 
is, heeft het mijn hart gekregen en ben 
ik altijd dankbaar dat ik dit al zo lange 
tijd heb mogen doen. Ik heb enorm veel 
contacten opgedaan. Met sommigen, die 
inmiddels in beter vaarwater zijn geko-
men, is er nog steeds af en toe contact.’

Of het werk is veranderd? Volgens me-
neer Heystek wel. ‘De laatste jaren zijn 

er veel meer buitenlanders gekomen. In 
de eerste jaren waren het vooral Neder-
landers die we spraken in de pastorale 
gesprekken. Daarnaast is het pand aan de 
’s Gravendijkwal gerenoveerd. Dat is een 
grote vooruitgang. De eerste tijd moesten 
de gesprekken gevoerd worden op de 
rommelzolder, tussen de hanenbalken. 
Op allerlei gebied is de situatie enorm 
verbeterd.’

‘Wat mij het meeste raakt als je met men-
sen spreekt, is de onnoemelijke ellende 
en de eenzaamheid. Fijn als je mensen 
dan een luisterend oor kan bieden, als 
het kan met de Bijbel op tafel. Het is vaak 
zeer verrassend hoe het gesprek zich kan 
ontwikkelen, zeker als het over geloofs-
zaken gaat. Veel dak- en thuislozen lopen 
met een rugzak en het is niet uitzonderlijk 
dat er een Bijbeltje in zit. Door de vele 
contacten die er zijn, en zijn geweest, was 
er na afloop vaak ‘een goed gevoel’ wat ik 
niet graag had willen missen!’  

MENEER HEYSTEK, AL 26 JAAR ALS VRIJWILLIGER 
BETROKKEN BIJ HET PASTORAAT
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PERSOONLIJK

Bemoedigend

woorden dringt door. Hoe zit het met 
mensen die ogenschijnlijk netjes leven? 
Is het niet hetzelfde? Op grond van Gods 
Woord belijden we dat we zondaren zijn, 
maar toch bekeren we ons niet. Is dat niet 
hetzelfde patroon? Het niet willen accep-
teren dat we Gods straf hebben verdiend. 
Het recht in eigen handen blijven hou-
den. Tegelijkertijd weten we dat we Gods 
wetten overtreden.

Het leven van Sjors is veranderd… De 
grote en stevig gebouwde man leest zijn 
Bijbel. Hij bidt. Even later vertelt hij me 
over de zorgen met betrekking tot zijn 
gezondheid. ‘Ik weet dat ik ga sterven, 
maar daar ben ik niet meer bang voor’, zo 
vertelt hij me. Op mijn vraag naar de re-
den, reageert hij: ‘Omdat Jezus bij me is, 
ook al schaam ik me diep voor alles dat 
ik heb gedaan’. Ik vraag hem: ‘Hoe komt 
het dan dat jouw leven wel is veranderd?’ 
Zijn ogen beginnen te glinsteren en er 
verschijnt een vreugdevolle glimlach op 
zijn gezicht: ‘Sinds ik in aanraking geko-
men ben met Ontmoeting’. Een antwoord 
op mijn vraag? Niet direct. Ik krijg geen 
verhalen te horen. Hij blijft hetzelfde 
zeggen.

Ik denk aan de medewerkers die Sjors 
kennen, de vrijwilligers die er voor Sjors 
zijn, de mensen die voor personen als 
Sjors hebben gebeden… Wat een bemoe-
diging! Al die medewerkers, vrijwilligers, 
bidders, gevers… weten niet wat ze voor 
Sjors hebben betekend, maar één ding 
is voor mij glashelder: de Heere gebruikt 
het werk van Ontmoeting! Bemoedigend 
en hartverwarmend!   

In de omgang met de mensen uit de 
doelgroep vraag ik me regelmatig af 
waarom bepaalde overtredingen niet 

stoppen. Iedereen weet dat wanneer je 
de wet overtreedt er straf op volgt. Toch 
overtreden mensen de wet… telkens 
weer. Ik ontmoet Sjors (niet zijn ech-
te naam), een oudere man. Al enkele 
jaren kennen we elkaar. Sjors was een 
berucht persoon in de ‘onderwereld’. 
Sjors is daarmee de juiste persoon om 
mijn vraag te beantwoorden. ‘Sjors, als 
je inbreekt, ga je de bak in. Dat weet 
iedereen. Toch blijven mensen inbreken 
en worden regelmatig voor een bepaal-
de periode opgesloten. Wat is de reden 
dat mensen, ondanks de straffen, niet 
stoppen met criminaliteit?’
Hij kijkt me aan en ik zie pijn in zijn ogen. 
‘Weet je wat de reden is?’. Hij slaat zijn 
ogen neer en het is even stil voordat hij 
verder gaat. ‘Je accepteert niet dat je 
verkeerd bezig bent! Je wilt het recht in 
eigen hand houden, ook al weet je dat 
je verkeerd hebt gedaan’.

Zijn reactie raakt me. We zitten naast 
elkaar… op gelijk niveau. Ook ik voel 
de pijn in mijn hart. De diepte van zijn 

ED VAN HELL
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ontmoeting.org/vrijwilliger 

Word vrijwilliger!
Ontmoeting zoekt mensen die een beetje tijd willen geven. En in die tijd volle aandacht geven aan onze 

cliënten. Wij zoeken vrijwilligers die liefde delen vanuit een bewogen en gelovig hart. Daarmee kunnen 

we het verschil maken in het leven van onze cliënten en geven we ze het gevoel dat ze er echt toe doen! 

Tegelijk is het een ervaring die je eigen leven diepgaand verrijkt. Ben je beschikbaar (al vanaf 2 uur per 

maand)? Neem contact met ons op!

Verrijk 
het leven van 

een ander
het leven van 

en dat van 
jezelf


