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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 begeleiding
te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Tijdens een wandeling door het bos sta ik samen met een cliënte stil in de opening naar
een weiland waardoor het zonlicht neerstrijkt over het veld.
‘Mooi hè’, zegt ze tegen mij, ‘het is hier zó mooi!’ Samen genieten we van een rondje door
de natuur. De stem van mijn cliënte doorbreekt plotseling de schoonheid die we ervaren.
Het zijn lelijke woorden waar je niet blij van wordt. Ik ervaar twee uitersten die ik in
gedachten bij elkaar probeer te brengen; samen genieten van iets moois (licht) en tegelijk
geraakt worden door de gebrokenheid in haar eenzame leven (donkerte). Het is verleidelijk
om er iets positiefs tegenin te brengen. Kijk naar het licht!
Komende weken herdenken we de geboorte en het leven van Jezus. Hij herinnert ons
er voortdurend aan dat wij niet aan ons lot zijn overgelaten. Onze wereld, ons leven, onze
werkelijkheid, dit alles is geen hopeloze zaak. God heeft naar ons omgezien en Hij zal dit
blijven doen! We leven niet langer in het donker, ook al voelt het soms wel zo.

‘Hier mag je zijn

COLOFON

VANUIT HET DONKER
NAAR HET LICHT

Vanuit deze hoop loop ik een stukje mee met de mensen die God op ons pad brengt.
Naast ze staan, ook als het eenzaam en moeilijk is. Wandelen in het licht van Zijn liefde.
Soms zien we al iets van Zijn licht in het voorbij gaan, zoals nu over het veld. Dit geeft hoop!
Ik draai me naar haar om. ‘Ga je mee?’
Arina van Bokkem
coördinator Ontmoetingnetwerken

Directie • Gerard Stoop
Redactie • Margaretha de Roos
Aan dit nummer hebben
meegewerkt Ineke Wulfsen,
Arina van Bokkem, Kees Berends,
Lize Versteeg, Gert, Auke Schouwstra, Dianne Timmermans-Duijster,
Els Klop, Gerard Stoop, Fiona
Bogaard, Gijsbert van Ruitenburg
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, Ede,
Goeree Overflakkee, Woerden,
Heerhugowaard, Deventer,
Haarlem, Apeldoorn en Alkmaar.

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

Een kaarsje in de duisternis
Ineke Wulfsen brengt licht in eenzame levens

‘I

k geniet ervan als iemand hier met
een lach op zijn gezicht weggaat’,
zegt Ineke Wulfsen over haar werk.
In de inloop in Harderwijk ontvangt
ze allerlei mensen. ‘Ik kan niet alle
problemen van de bezoekers oplossen,
maar ik kan wel een lichtpuntje in hun
leven zijn’.
Wie de inloop binnenkomt, kan rekenen
op een hartelijk welkom van Ineke. Dat
is fijn voor de bezoekers. Voor hen is het
bezoek aan de inloop vaak een eerste
stap uit een eenzaam bestaan.
Neem Gert, voormalig vrachtwagenchauffeur, 52 jaar. Regelmatig schuift hij
aan in de inloop. Hij komt uit een hecht
gezin, dus toen op zijn 22e zijn moeder
overleed, was dat een grote klap voor
hem. ‘Zonder twijfel was dat het donkerste moment in mijn leven. Ik stortte in’,
zegt hij er nu over.

‘Ik zorg dat hier altijd iets te eten en te
drinken is. Hier mag je zijn wie je bent.
Bezoekers waarderen het dat ze hier als
méns gezien worden.’
In gesprekken tast Ineke voorzichtig af
wat er gaande is in het leven van ‘haar’
gasten. ‘In het begin zeggen ze allemaal:
ik gebruik niet. Dat blijkt later nogal eens
anders te zijn. Verslaving beheerst vaak
hun leven, ervan loskomen is moeilijk. Re-

Rond de eeuwwisseling volgt een eerste
contact met Ontmoeting: een verblijf in
het woon-werkcentrum in Epe, om terug

'Met Ineke kan ik goed praten
over wat mij bezighoudt.'
gelmatig blijkt in gesprekken dat ze een
gevangenisstraf achter de rug hebben.’
Verslaving heeft meer gevolgen, zegt
Ineke. ‘Ik zie veel mensen die het nut van
hun leven niet voelen, omdat er geen
zingeving in hun leven is.’

Zijn wie je bent
Ineke kent Gerts verhaal. Ze ontmoet
hem regelmatig in de inloop, waar ze zelf
al 13 jaar werkt. Hoe gaat dat, als iemand
voor het eerst binnenkomt? ‘Eerst stel
ik mensen op hun gemak’, vertelt Ineke.

het niet, constateert hij achteraf. Dat
breekt hem op. Contacten met slechte
vrienden brengen hem in de wereld van
cocaïnegebruikers. Criminele activiteiten
volgen, het gaat van kwaad tot erger. Hij
verliest zijn huis, slaapt in de nachtopvang of in een caravan op een camping.

te keren in een normaal leven. De drugs
krijgen Gert echter weer in hun greep, en
hij wordt weggestuurd. Na opnieuw een
periode in de gevangenis besluit Gert
definitief een andere richting in te slaan.

‘Wij schrijven niemand af’
Criminele activiteiten
Met Gert gaat het na de dood van zijn
moeder bergafwaarts. Een week na haar
overlijden pakt hij zijn chauffeurswerk
weer op. Van echte rouwverwerking komt

4

Met Ineke heeft hij inmiddels een vertrouwensband opgebouwd. ‘Gert is veel
alleen’, weet ze. ‘Wat hem bezig houdt,
deelt hij met mij. Het is mooi dat hij nu
nieuwe kansen krijgt. Dat waarderen
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PORTRET

ook de mensen die hier komen. Als een
poging om je leven weer op de rails te
krijgen mislukt is het geen ‘einde verhaal’.
Wij schrijven geen mensen af.’
‘Ineke is vrolijk en gastvrij’, vindt Gert. ‘Een
vriendelijk woord doet je goed. Ontmoeting heeft mijn leven verlicht’, zegt hij. ‘Ze
hebben me geholpen, een bewindvoerder voor me gezocht, sturing gegeven.
Ik heb me voorgenomen mijn familie te
laten zien dat ik echt anders wil leven!’

Licht van God
Zo helpt Ineke bezoekers weer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen. Is

er een concrete hulpvraag, dan wijst ze
de weg. Ze staat echt naast de gasten en

'Ik denk dan ook
aan het licht van
de Heere God.
Dat gun je ieder mens!
Hopelijk zien ze dat
ook hier.'’
blijft zoals ze is: open, hartelijk, menselijk.
Ineke: ‘Veel mensen missen zulk contact,
ze voelen zich verstoten. Ik werk er graag
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aan om hun bestaan te verlichten. Ik denk
dan ook aan het licht van de Heere God.
Dat gun je ieder mens! Hopelijk zien ze
dat ook hier.’
‘Ik werkte eerst in de gehandicaptenzorg.
Mensen vragen me wel eens: ‘waarom
kies je voor dit werk, het is toch de eigen
schuld van die mensen!’ Kom dan maar
eens een ochtendje hier luisteren, denk
ik dan. Dat ik het in mijn jeugd beter
getroffen heb, is geen eigen verdienste.
Ik ben niet beter dan zij. Als Ontmoetingmedewerker hoop ik een klein schakeltje
te zijn om licht te brengen waar duisternis
is. Niet als een vuurtoren. Wel als een
kaarsje.’

‘EEN VRIENDELIJK
WOORD DOET JE GOED.
ONTMOETING HEEFT
MIJN LEVEN VERLICHT.’
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ACTIES

Deelname aan RD-actie

RD-ACTIE

2020

Het Reformatorisch Dagblad heeft Ontmoeting, naast
Gevangenenzorg Nederland en Scharlaken Koord, gekozen
als doel voor de jaarlijkse lezersactie ‘Draagt Elkanders Lasten’.
Vanwege de negatieve reisadviezen door de pandemie, staat
de DEL-actie voor het eerst in het teken van stichtingen die in
Nederland werkzaam zijn. Het thema is ‘opnieuw beginnen’,
waarbij daklozen, gedetineerden en prostituees centraal staan.
Journalist Ab Jansen heeft samen met fotograaf Jaco Klamer
(een deel van) het werk in Harderwijk en Rotterdam opgetekend. Ongeveer tot maart staat in het RD regelmatig een actiepagina in het teken van de verschillende doelgroepen. Wij zijn
dankbaar voor de unieke mogelijkheid die Ontmoeting hiermee
krijgt. Hierdoor kunnen wij de lezers een bijzondere inkijk
geven in het leven van onze cliënten én in het werk dat onze
vrijwilligers en medewerkers dagelijks doen.

Ha jongens en meiden,

Het is nog steeds een onzekere tijd he? Hoe
zal het gaan met het aantal
coronabesmettingen? Misschien denk je: 'Kan
ik straks nog wel naar
school?' Voor Ontmoeting is het ook een
lastige tijd. Maar we proberen
zoveel en zo veilig mogelijk toch door te
gaan met het helpen van
mensen die het zo nodig hebben. Gelukkig
krijgen we ook geld binnen van
mensen die toch nog allerlei acties (coronapro
of natuurlijk) organiseren
voor Ontmoeting. Ook kinderen doen daar
aan mee . Lees maar eens
in deze ‘Post voor jou’. We hebben weer een
leuke opdracht voor je, en
natuurlijk twee mooie verhalen. Fijne Kerst
vakantie!

Help mee

OPNIEUW BEGINNEN

Groetjes van Dianne Timmermans en Els Klop

‘IK GA MIJN FAMILIE LATEN
ZIEN DAT IK ECHT ANDERS

WIL LEVEN!’

Journalist Ab Jansen interviewt activiteitenbegeleidster
Tabitha van Rijswijk in Rotterdam.

BESTE KINDEREN,

SAMENWERKING MET KRINGLOOPWINKEL
In Rotterdam-Zuid is Ontmoeting een samenwerking gestart met
de kringloopwinkel van stichting Woord en Daad. Onze cliënten
kunnen als vrijwilliger aan de slag in de kringloopwinkel. Het is
een goede manier om aansluiting te vinden bij andere mensen
en weer te participeren in de samenleving. Medewerker Rianne

is enthousiast over de samenwerking: ‘Activering in de kringloopwinkel is voor onze cliënten laagdrempelig, omdat het in
hun eigen wijk is. Daarnaast zoeken we voor elke client een
plek die aansluit bij hun persoonlijkheid.’

'I

k ben Gert en ik ben 52 jaar. Regelmatig
kom ik bij Ontmoeting als bezoeker op
de Inloop in Harderwijk. Daar heb ik
medewerker Ineke ontmoet. Zij heeft er voor
gezorgd dat ik weer wat rustiger werd, want
toen ik voor het eerst binnenkwam ging het
helemaal niet goed met me. Het was echt donker
in mijn leven.

Op een geven moment kwam ik wel in contact
met Ontmoeting, in Epe. Daar wilden zij mij
leren hoe ik weer een normaal leven kon krijgen.
Maar ik ging toch weer drugs gebruiken. Ook
kwam ik in de gevangenis terecht…
Ik vond het echt erg om in de gevangenis te
zijn. Toen besloot ik dat ik een ander leven wilde
krijgen. Uiteindelijk ben ik bij Ontmoeting in

Ik kwam uit een fijn gezin. Maar toen ik 22 jaar
was gebeurde er iets ergs: mijn lieve moeder
stierf. Dat was echt een grote klap voor me. Ik
heb dat nooit goed verwerkt.

‘Met Ineke kan ik goed praten
over wat mij bezighoudt.’

Ik kreeg contact met slechte vrienden. Samen
met hen ging ik drugs gebruiken. Het werd
steeds erger: ik deed veel verkeerde dingen.
Daardoor kwam het dat ik mijn huis kwijtraakte.
Soms sliep ik in de nachtopvang of in een
caravan op een camping.
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Harderwijk gekomen. Ik ben veel alleen, maar
Ineke is er voor mij. Met haar kan ik goed
praten over wat mij bezighoudt. Ineke en ook
de andere medewerkers helpen mij met mijn
problemen. Daar ben ik erg blij mee! Ik heb me
voorgenomen om mijn familie te laten zien dat
ik echt anders wil leven!’
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EEN

lichtpuntje

ZIJN

EVEN PUZZELEN

Activeringsinloop

I

neke werkt bij Stichting Ontmoeting in Harderwijk. Zij
wil jullie iets vertellen over gastvrijheid. Gastvrijheid,
wat is dat? Nou gewoon… over hoe je vrienden maakt
en zo. Vrienden? De bezoekers die binnenlopen bij
Stichting Ontmoeting hebben maar weinig vrienden.
Weet je hoe dat komt? Ze hebben problemen gekregen.
Ze hebben bijvoorbeeld schulden gemaakt of ze
zijn verslaafd geworden. Hierdoor kan iemand veel
kwijtraken: een eigen bed, een eigen huis. De familie is
teleurgesteld en zo begint vaak het zwerven. Zwerven
van adres naar adres of op straat. Juist deze mensen
worden bij Ineke gastvrij ontvangen.
De oude Synagoge in Harderwijk is een activeringsinloop voor dak- en thuislozen. Een activeringsinloop
is een moeilijk woord voor een huiskamer waar je zo
naar binnen mag lopen als je je alleen voelt. Een soort
van thuis dus. Eigenlijk lijkt Ineke daar wel een beetje
op een moeder. Ze schilt hier een appeltje voor de
bezoekers of ze doet een spelletje. Net als jouw moeder
misschien wel eens met jou doet. Ineke is gastvrouw in
de Oude Synagoge in Harderwijk. Als je daar binnenkomt, dan kan je rekenen op gezelligheid. Iedereen is
welkom bij Ineke! ‘Ik stel de bezoekers op hun gemak’,
vertelt Ineke. Dat doet ze door met hen een kopje koffie
te drinken en een praatje te maken. En ze geniet ervan
als iemand met een lach op zijn of haar gezicht weer
weggaat. ‘Ik kan niet alle problemen in het leven van
de bezoekers oplossen,’ zegt Ineke. ‘Maar ik kan wel
een ‘lichtpuntje’ in hun leven zijn’. Mooi hè?

In het woord activering zit het woo
rdje actief. Actief zijn geeft
het gevoel dat je bezig en dus nuttig
en nodig bent. Veel bezoekers
moeten dat gevoel van nuttig en nodi
g zijn missen. De locatie in
Harderwijk is vijf dagen per week open
.
Het is me daar toch een gezellige
drukte! Iedere bezoeker die dat wil
mag helpen bij het koken, bakken en
schoonmaken. Veel vrijwilligers helpen
hen daarbij.

Groen verbindt
Vier dagen in de week vertrekt er een ploegje bezoekers om
tuinen te onderhouden. Zij zorgen voor een schone en opgeruimde
woonwijk. De dak- en thuislozen in die wijk zorgden soms voor
overlast. Maar zij leren nu de bewoners
kennen en andersom. Door elkaar te leren
kennen, begrijpen ze elkaar beter. Daardoor
hebben ze minder last van elkaar en
hebben ze leuke contacten.

Kringloopwinkel
Samen met Stichting Woord en Daad
heeft Ontmoeting een kringloopwinkel
in
Harderwijk. De bezoekers van de activ
eringsinloop krijgen de kans
om te werken in deze winkel. Op hun
eigen tempo weer aan de slag.
Wat ﬁjn als zij in de kringloopwinkel
uitvinden wat ze leuk vinden
om te doen! Veel vrijwilligers helpen
hen hierbij.

Oplossing puzzels

REBUS EN HUSSELWOORDEN

Wat leuk dat velen van jullie meededen met het oplos
sen van de rebus en van de
‘husselwoorden’. Als het goed is hebben alle deelne
mers de leuke attentie ontvangen.
De oplossingen waren: Ontmoeting zorgt ook in
deze tijd (rebus).
‘Ik voel dat het beter gaat met mij’ (husselwoorden).
Dit werd gezegd door Danny.

ACTIES

KO M I N A C T I E !
Ontmoeting kan veel mensen helpen: dak- en thuislozen,
maar ook mensen die in de gevangenis hebben gezeten (dat
gebeurt in Epe). Wij kunnen ons werk doen omdat wij zoveel
vrijwilligers hebben, maar ook omdat wij geld van onze
donateurs krijgen. Dat zijn mensen die giften geven door
bijvoorbeeld een actie voor Ontmoeting te organiseren.

Weet je wat zo mooi is? Dat er ook kinderen zijn die
graag iets voor Ontmoeting willen doen. Lees maar eens
hieronder. Heb je zelf ook actie gedaan voor Ontmoeting?
Of wil je ideetjes voor een actie hebben? Laat het ons
weten (dtimmermans@ontmoeting.org). Wie weet kom jij de
volgende keer in ‘Post voor jou’! Alvast bedankt!

Klusjes

Lennard Nieuwenhuis (8) uit Scherpenisse heeft onze
klusjeskaart van onze website gedownload. En hij heeft in de
zomervakantie hard gewerkt en dus veel klusjes gedaan voor
zijn familie! Denk aan de tuin aanharken, auto’s wassen, glas
wegbrengen of de was ophangen. Hij heeft hier maar liefst € 150
mee opgehaald voor Ontmoeting! Dank je wel, Lennard! Super!

Wat vind jij?
Ken jij een verhaal uit de
Bijbel waarbij iemand als een
lichtpuntje voor de ander was?
Wat kun je leren van dit
verhaal?
Levi Vos (7 jaar): ‘Het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan. Een man liep
over de weg. Het was een gevaarlijke
weg, want er waren rovers. Deze
rovers pakten alles van de man af. Hij
werd geschopt en geslagen. Een priester
en een Leviet die voorbij kwamen
deden niets. Maar de Samaritaan
hielp hem en bracht hem
naar een herberg. Dit
Bijbelverhaal leert ons
dat we voor anderen
moeten zorgen. Zelfs
als we een hekel aan
iemand hebben.'

Pruimen

Spaarpot
Melanie Ros (9) krijgt elke
week zakgeld. Een deel
daarvan gaat in haar eigen
spaarpot
en een
ander deel
stopt ze in
een aparte
spaarpot.
Aan het
eind van elk
schooljaar
kiest ze een goed doel
uit waar het geld uit die
aparte spaarpot naar
toe gaat. Ze koos dit jaar
voor Ontmoeting: € 15,70!
Lief van jou, Melanie!
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Lisa Maljaars (10) uit Westkapelle
heeft van de zomer pruimen verkocht.
De pruimen komen van haar opa uit
Aagtekerke. Ze heeft ze in Westkapelle
en Aagtekerke (langs de weg) verkocht
en de opbrengst verdeeld over een
aantal goede doelen,
waaronder € 10 voor
Ontmoeting. Mooi, Lisa!

Wat vind jij?
Ken jij mensen die eenzaam zijn?
Hoe zou jij een lichtpuntje voor
hen kunnen zijn?
Jochem van Horssen (11 jaar): ‘In ons dorp kennen we wel
eenzame mensen, maar geen dak- of thuislozen. Ik heb wel
eens een bosje bloemen gebracht en een keer iets lekkers
dat ik gebakken had. In december doen we mee met de
omgekeerde adventskalender. Je stopt iedere dag iets in een
doos voor iemand die je niet kent, maar die het wel minder
heeft. En we hebben een keer een pannenkoekenrestaurant
gehouden. De opbrengst was voor Ontmoeting.

H

C

C

C

D

P

et is weer tijd voor…rookworsten! Comité Maaslanden
heeft ruim 1.000 rookworsten
verkocht in de dorpen Veen en
Wijk en Aalburg. Van tevoren waren
flyertjes uitgedeeld om de actie
bekend te maken. Men kon bestellen via app of mail en de worsten
werden keurig thuis bezorgd.
Opbrengst: bijna € 600! Super!

omité Genemuiden heeft een
leuk (en lekker) alternatief
bedacht voor de jaarlijkse
Biestemarkt: een ‘Pompadour actie’,
waarbij men producten kon leveren
van Bakkerij Maxima: Overheerlijk
gebak! De bestelling werd voor de
deur gezet. En men kon betalen via
Tikkie. Er zijn 220 taarten verkocht,
opbrengst € 440. Geweldig!

omité Lisse is ook goed
bezig: Sinds eind augustus
en tot eind december zamelt
het comité voedsel en praktische
producten in voor bezoekers van
ons Open Huis in Haarlem. Denk
aan houdbaar en vers voedsel, maar
ook aan middelen als waspoeder,
shampoo etc. Daar zijn we heel erg
blij mee! Mede namens onze
bezoekers: dank!

e sporters van CFO uit
H.I. Ambacht zijn ook dit jaar
actief geweest voor
Ontmoeting. Het plan was om de
Grand Ballon in Frankrijk te beklimmen, maar vanwege corona werd
dit een Hollands alternatief: de
Elfstedentocht per fiets! Met elkaar
reden de mannen een bedrag van
€ 4.700 bij elkaar!
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omité Woerden e.o.
organiseerde weer een
Goede Doelen Dag.
Normaal gesproken zou deze dag
binnen plaatsvinden. Nu regelden
de comitéleden een dag buiten:
Een fietspuzzeltocht en wat kraampjes in Zegveld. De opbrengst,
€ 5.700, werd verdeeld over drie
goede doelen, waaronder
Ontmoeting. Dank!

iet en Mieke Pors zijn onlangs
getrouwd. In plaats van cadeaus
vroegen ze een gift voor
Ontmoeting. Het prachtige bedrag,
€ 2.202,50, is bestemd voor de inloop
in Harderwijk, waar Mieke kookvrijwilligster is. Er is o.a. een handige partytent voor gekocht, zodat bezoekers
veilig buiten een kopje koffie kunnen
drinken. Bedankt, Piet en Mieke!

u
o
h
s
m
t
g
n
n
i
O rm
Vo
GETUIGENIS

g
n
i
t
s
e
i
g
LICHT
DOORGEVEN
o
u
n
s
i
i
h
t
m
s
t
g
n in oe shu
g
m
m
t
r
oOnL min
r
o
V

Soms kan je voor iemand een lichtpuntje zijn, die later zelf een
lichtpuntje voor een ander is. Dat ervaart Lize Versteeg in haar
werk als community builder bij Het Open Huis in Haarlem.
ize werkt sinds ongeveer twee jaar
als een community builder. Ze doet
dat in opdracht van een woningbouwcorporatie vanuit Het Open Huis in
Haarlem. Daarnaast is Lize projectleider
van een regionaal project rond de aanpak
van verward gedrag. Het is de bedoeling
dat de Buurtpower-aanpak doorontwikkeld wordt en vervolgens regionaal inzetbaar is. ‘Je verwijst als schakel mensen
door naar de hulpverlening die ze nodig
hebben. Wij hebben het eerste contact
met buurtbewoners, van mens tot mens,’

aldus Lize. Dat doet Lize samen met een
team van vrijwilligers. Vaak begint het
eerste contact met het drinken van een
kopje koffie, het maken van een praatje
om zo langzaamaan een vertrouwensband op te bouwen.

Geen vooruitzicht

Eind vorig jaar ging het project van start
en de woningbouwvereniging had al een
flat in gedachten waar de community
building zou starten. Kort daarvoor kwam
Lize in het Open Huis een bewoonster uit
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Nieuw:

Stichting Ontmoeting start Vormingshuis
een andere flat tegen. ‘Toen we de flats
langsgingen kreeg ik het sterk op mijn
hart om als eerste haar flat te bezoeken
en dat hebben we ook gedaan’ vertelt
Lize. ‘Dat wij langskwamen was een
lichtpuntje in haar leven sinds lange
tijd. We konden haar weer in verbinding
brengen met professionele hulp, maar
ook met haar omgeving en met zichzelf.’
Later bleek dat deze vrouw haar euthanasieverklaring al een maand klaar had
liggen voordat de community builders
op haar pad kwamen. Ze was ziek, had
chronische pijn en wilde Kerst niet meer
meemaken. Haar leven was duister en
uitzicht op verbetering was er niet.
Nu, een jaar verder, is het leven van de
vrouw sterk veranderd. Haar gezondheidsproblemen zijn er nog steeds,
maar de vrouw ziet weer vooruit. Ze is
nu etagevertegenwoordiger, en verbindt
buurtbewoners met elkaar. Lize mocht
voor haar een lichtpuntje zijn.

Hoe zijn we een lichtend licht in een
donkere wereld?
Christenen ervaren vaak grote afstand met de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Wanneer de leefwerelden
ver uit elkaar liggen bestaat het gevaar dat mensen elkaar
uitsluiten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je gemeentelid in de
gevangenis? Op welke manier kom je uit voor je mening maar
toon je respect voor je transgender buurman? Het volgen van
een vormingscursus geeft praktische tips om ruimte te scheppen voor een echte ontmoeting. Het leert je vaardigheden
om actief, presentievol en pretentieloos maatschappelijk te
participeren. Dit doen wij door cursisten te confronteren met
de leef- en gedachtewereld van cliënten van Ontmoeting.
De trainers zijn Jan van der Gaag en Ed van Hell met medewerking van (ex)cliënten als ervaringsdeskundigen.

vormingshuis
ontmoeting

€ 2250,-

€ 120,per persoon

Impact
Lize ervaart sterk de kracht van het
gebed in haar werk. ‘We zijn veel meer
dan alleen maar community builders,’
ervaart Lize. ‘We gaan de wijk in gedreven
door Gods liefde voor mensen. Hierdoor
hebben wij met ons werk een impact op
mensenlevens in de buurt. Waar we zijn
geweest, proberen we krachtige bewoners
achter te laten door onder andere etagevertegenwoordigers aan te stellen.
Bewoners maken zo zelf een verschil in
de buurt’.

Basistraining
‘Er is (g)een ander’

Verdiepingstraining
‘Verruim je hart’

omvat één dag en is bedoeld

omvat twee dagen en is bedoeld voor

voor particulieren, kerkenraden

predikanten of pastoraal werkers

en onderwijsgevenden.

in opleiding.

Vormingshuis
Ontmoeting

Lorem ipsum

voor een groep
van max. 15
deelnemers

Vormingshuis
Ontmoeting

Training en cursussen
over christen-zijn in het
leven van alle dag

In verband met de maatregelen en onzekerheid rondom Covid-19 zijn de cursusdata
van 2021 nog niet vastgesteld. Wilt u op de hoogte gehouden worden of meer
informatie: vormingshuis@ontmoeting.org of www.ontmoeting.org/vormingshuis

UIT HET WERKVELD

Kees Berends, veldwerker in Harderwijk

ZOEKEN NAAR MENSEN AAN DE RAND
‘Mensen die overal uitgekotst
worden, waar niemand wat
mee kan of wil, juist die
mensen zoek ik op. Ik wil een
relatie met ze opbouwen, ze
echt ontmoeten en als het
kan tot verandering laten
komen’, zegt veldwerker
Kees Berends.

Op allerlei plekken in het Veluwse stadje
probeert Kees contacten te leggen. Een
park in de nabijheid en de buurt rond
het pand van Ontmoeting hebben zijn
speciale aandacht.

Meer begrip
Kees: ‘We nodigen regelmatig mensen
uit die hier in de omgeving wonen. Er zijn
veel mensen bij die eenzaam zijn. Zij zijn
als het ware mijn ‘vrijwilligers’, ze komen
naar de inloop en ik laat ze daar contact
maken met de dak- en thuisloze bezoekers van de inloop. Dat zorgt voor meer

begrip. Toen we hier twee jaar geleden
begonnen, vreesde de buurt voor overlast. Nu kennen de buurtbewoners de
andere bezoekers. Ik hoor nu vaker
dat ze het juist gezellig vinden. Als
Ontmoeting laten we zo ook zien: de
daklozen zijn niet van ‘ons’, het is een
groep in de maatschappij waar we
allemaal mee te maken hebben.’

Licht en lucht
Mensen bij wie hun leven donker is licht
en lucht geven, dat doet Kees Berends
graag. ‘In de inloop zijn soms mensen die

Film veldwerk
Harderwijk
Bent u benieuwd hoe het werk
van Kees er in de praktijk uitziet?
Bekijk dan het filmpje over het
veldwerk in Harderwijk. Hierin
wordt u meegenomen naar het
park waar Kees cliënten ontmoet.
En u ontmoet Casper, een cliënt
van Ontmoeting. Hij vertelt zijn
verhaal en wat Ontmoeting hierin
voor hem betekent.
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vol agressie zitten. Dat soort gedrag tolereren we niet, dus dan moet zo iemand
even naar buiten om af te koelen. Ik ga
dan mee, en vaak komt er juist dan een
gesprek op gang. ‘Eindelijk iemand die
me serieus neemt, die me uit laat praten’,
hoor ik dan. Zo kan je het verschil maken
voor mensen. Dat zijn lichtpuntjes. Het is
mooi om achter alle agressie de mens
weer te ontdekken.’

Pittig werk
Het was altijd al pittig werk wat Kees
Berends deed, maar corona heeft het
nog moeilijker gemaakt. ‘We proberen zo
lang mogelijk open te blijven. Zo kunnen
we onze gasten ook wegwijs maken in

alle maatregelen’, zegt hij. ‘Wij letten
goed op de hygiëneregels.
Het moeilijke werk geeft hem tegelijk
veel voldoening. ‘Mensen die overal uitgekotst worden, waar niemand wat mee
kan of wil, juist die mensen zoek ik op.
Ik wil een relatie met ze opbouwen, ze
echt ontmoeten en als het kan tot verandering laten komen’, zegt hij. Hij pleit ook
voor begrip. ‘Heb het lef je in te leven in
deze mensen. Ik hoor in mijn omgeving
nogal eens veroordeling doorklinken als
het gaat over de mensen waar ik mee
werk. Laten we beseffen dat ze vaak
een oneerlijke start in het leven hadden.
Zet je vooroordelen opzij.’

Bekijk de film op

licht.ontmoeting.org.

Scan de code
en bekijk de film
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Wil je als vrijwilliger mee
op stap met Kees Berends?
Meld je aan via
kberends@ontmoeting.org

IN MEMORIAM

PERSOONLIJK

In Memoriam: Hans Geneugelijk
Op maandag 17 augustus overleed
oud-straatgids Hans Geneugelijk op
de leeftijd van 57 jaar.

Evangelist
Hans was een bekende bezoeker van
Ontmoeting. Hij was jaren aanwezig bij
onze Bijbelstudies en tijdens de diensten
die we op zondag houden. Zijn liefde tot
de HEERE en Zijn dienst kwam duidelijk naar voren maar ook de strijd die hij
voerde in zijn dagelijks leven. We zagen
het dubbele in zijn leven: de verslaving
die trok en het verkeerde wat daarmee
samen ging, maar ook dat het Woord
van God hem trok. Dat laatste kon alleen
omdat de God hem niet losliet. Hans had
veel Bijbelkennis, was intelligent en had

een zeer goed geheugen. Hij schreef
gedichten, was straatkrantverkoper en
ook een gewaardeerde straatgids bij
ons. ‘Vroeger ging ik overal oud ijzer
en koper stelen. Als het mogelijk was
zou ik lantaarnpalen omzagen en het
ijzer inleveren. Maar ik ben blij dat ik dat
leven nu niet meer leef, want dat wil de
Heere Jezus niet.’ vertelde Hans tijdens
een straatwandeling. ‘Hij noemde zich
“Evangelist van de goot”. Hij las op straat
hardop uit de Bijbel en schaamde zich
niet voor het Evangelie.’

Opmerkelijk
Collega Arie vertelde dat hij, een week
voordat Hans overleed, bezig was met
de aanvraag voor een zorgmachtiging.

‘Ach’, zei Hans: ‘voordat dit rond is ben ik
er niet meer’. ‘Hoe kijk je daar tegenaan?’
vroeg Arie. Hans reageerde met: ‘Hij zal
alle tranen van mijn ogen afwissen.’ Na
het overlijden van Hans kreeg moeder
Geneugelijk post. Toen ze de tweede
envelop opende stond er op de kaart:
‘God zal alle tranen van hun ogen
afwissen.’ Wat een bemoediging.

God is genadig
Tijdens de rouwdienst heb ik gesproken
over ‘Johannes – God is genadig - is
zijn naam’ (Lukas 1: 63b). Deze woorden
sprak zijn vader bij de geboorte tegen
de arts die vroeg hoe de kleine moest
heten. Daarnaast heb ik gesproken over
Johannes’ preek: ‘Zie het Lam Gods dat
de zonde van de wereld wegneemt’.
De woorden uit Openbaring 21: 4a: ‘God
zal alle tranen van hun ogen afwissen’
stonden centraal bij het open graf. Dit is
alleen mogelijk door het werk van Jezus
Christus, door genade alleen. Net zoals
bij de verloren zoon die met berouw
terugkeerde tot zijn vader. Die deur staat
nog open!
De HEERE gaf getuigenis van Zijn eigen
werk. SOLI DEO GLORIA.
Teunis Rijneveld,
pastoraal werker
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Lichtdrager zijn
GERARD STOOP

’Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.’

I

n deze tijd is het letterlijk (vroeg)
donker. Maar ook figuurlijk. De hele
coronacrisis versterkt het gevoel dat
veel cliënten van ons hebben: ‘als
alles duister is’. Juist in deze duisternis
van onze cliënten mogen we er zijn.
Jezus is daarbij onze Bron. Hij is het
‘Licht der wereld’. En gevoed door
dit Licht mogen wij lichtdrager zijn in
deze wereld. Concrete hulp in daad
en woord bieden. Met als diepste
motivatie dat er een licht ontstoken
wordt in de levens van onze cliënten
dat nooit meer dooft! Een licht in deze
perspectiefloze wereld. Een licht in
hun levens waar perspectief vaak
ver te zoeken is. Niet zomaar een
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licht, maar hèt Licht. Het licht van onze
geboren, gekruisigde en opgestane
Levensvorst.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de
steun in gebed, in concrete hulp en in
geld! Dankzij jullie kon ons werk ook dit
jaar doorgaan. En het was dit jaar meer
nodig dan ooit ...!
Met dankbaarheid sluiten we zo het
jaar af. En met verwachting zien we het
nieuwe jaar tegemoet. We blijven doorgaan met dit mooie werk en zijn vol
vertrouwen over de steun van jullie in
het nieuwe jaar. We blijven doorgaan …
totdat Hij komt! Maranatha!

Bedankt!
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.

ontmoeting.org

