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Postbus 263, 3990 GB  Houten
030 635 40 90
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Locaties
Rotterdam, Epe, Harderwijk, 
Hoek van Holland, Houten, Ede, 
Goeree Overfl akkee, Woerden, 
Heerhugowaard, Deventer, 
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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 begeleiding
te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

COLOFON

4
Directie • Gerard Stoop COLOFON

‘ Ik heb geleerd 
minder te oordelen’

PASTORAAL WERKER BASTIAAN VAN SOEST:
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GEWOON ‘ZIJN’ ALS 
PASTORAAL MODEL 

VOORWOORD

Een tijdje geleden was er een bezoeker die me aangaf meer over het christelijk  
geloof te willen weten. Toen ik hem vroeg wanneer deze nieuwsgierigheid ontstaan  

was, gaf hij aan dat dit kwam door zijn begeleidster. Haar respectvolle manier  
van omgaan met zijn problemen en waar zij altijd weer die toewijding vandaan  

haalde, had hem er nieuwsgierig naar gemaakt.  

In de schijnbaar gewone ontmoetingen kan er zoveel moois gebeuren. Juist daar wordt 
het verschil gemaakt. Die onvoorwaardelijke betrokkenheid en toewijding is een houding 
die ‘Presentie’ genoemd wordt. Dat is niet alleen een ‘model’ voor de zorgverlening, maar 

ook voor pastoraat. Sterker nog…ik geloof niet dat pastoraal medewerkers het verschil 
maken in een organisatie. Het zijn de ontmoetingen, waar het verschil gemaakt wordt,  

of dat nu met een vrijwilliger, woonbegeleider of pastoraal werker is.  

Daarom willen we als pastoraal team de komende jaren nog veel meer gaan inzetten 
op deze presentie bij medewerkers en vrijwilligers. Te vaak wordt pastoraat nog gezien 
als iets speciaals, wat alleen maar tot zijn recht komt in vroom gedrag. Maar dan is het 

gevaar altijd aanwezig, dat je er een soort dubbele moraal op na gaat houden.  
We zijn gewone mensen en onszelf laten zien aan de ander, inclusief het onvolmaakte,  

is misschien het mooiste wat we kunnen geven. Dan krijgt genade een lading,  
die heel direct met ons gewone leven te maken heeft. En mogen we ons dagelijks  

laten inspireren door het grote voorbeeld, wat Jezus ons gaf,  
zodat anderen nieuwsgierig worden.  

 
Bastiaan van Soest,  

pastoraal medewerker
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‘Ik heb geleerd 
minder te oordelen’

PASTORAAT



Z
elf vindt Bastiaan het elke keer 
weer bijzonder, dat mensen 
hem bij gesprekken toelaten 
in hun leven, zoals hij het uit-

drukt. ‘Er gebeuren veel mooie dingen 
tussen hulpverleners en cliënten’, weet 
Van Soest. ‘Dat begint al als je in je werk 
iets van jezelf laat zien, als je zegt dat je 
christen bent. Ik heb meegemaakt dat 
een cliënt een cursus over het christe-
lijk geloof wilde gaan volgen vanwege 
de manier waarop een collega van me 
op hem reageerde. Die collega wist zo 
goed om te gaan met de lastige kant 
van die man, dat hij nieuwsgierig werd.  
Een houding die je kunt omschrijven als 
‘genadige nabijheid’ is belangrijk. Die zet 
mensen aan tot nadenken, en soms zeg-
gen ze dan: dat geloof van jou, dat is wel 
iets heel speciaals.”

Aansluiten bij het gewone leven

Het voorbeeld wil overigens niet zeggen 
dat pastorale aandacht altijd tot deze 
uitkomst leidt, benadrukt Van Soest. ‘Pas-
toraat is dat je aan kunt sluiten bij het ge-
wone leven. Je begint met de vraag: hoe 
is het met je? Waar slaap je vannacht? 
Als iemand je vertelt ‘het gaat niet goed 
met mij, ik ben verslaafd’, zeg dan niet ‘ik 
snap het, God wil ook niet dat je verslaafd 
bent.’ Laat je morele oordeel achterwege. 
De inzet van een pastoraal gesprek is niet 
‘jij moet veranderen’. Dat blokkeert je om 

echt in contact te komen.’ Van Soest 
vindt deze benadering van pastoraat 
ook terug bij de Heere Jezus. 
‘Als Farizeeën een overspelige vrouw bij 
hem brengen, zegt Jezus tegen haar: Ik 
veroordeel u niet. Dat is een basishouding 
die je ook nodig hebt bij de doelgroep 
van Ontmoeting. Natuurlijk zegt Jezus 
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‘Juist in de gewone gesprekken heeft pastoraat een plek’, merkt pastoraal werker 
Bastiaan van Soest (47). Daarom schreef hij met zijn twee pastoraatscollega’s een nieuwe 
visie op pastoraat bij Ontmoeting. ‘Alles wat met zingeving te maken heeft hoort erbij.’ 

meer tegen die vrouw, maar Hij begint 
met: Ik veroordeel u niet.’

Waar haal je de moed vandaan?

Zingevingsvragen spelen een grote rol 
bij cliënten, weet Van Soest. ‘Daarom is 
het goed dat Ontmoeting aandacht heeft 
voor pastoraat. Vanuit de Bijbel weten 
we dat een mens tot zijn bestemming 
moet komen, dat hij in harmonie leeft 
met de Schepper. Tegelijk zijn we geen 
evangelisatie-organisatie. Maar juist ie-
mand die ‘door veel bodems heengezakt 
is’ kan met de vraag worstelen: waar haal 
ik de moed vandaan om deze dag door 
te komen? Een gesprek over die vraag 

 Pastoraat is dat je aan 
kunt sluiten bij het gewone 

leven. Je begint met de 
vraag: hoe is het met je? 
Waar slaap je vannacht?
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De pastoraal werkers van Ontmoeting

Bastiaan van Soest werkte jarenlang in praktijkonderwijs voor jon-
geren met leerachterstanden. Sinds 2011 was hij voor een dag per 

week pastoraal werker bij Ontmoeting, dit jaar is dat uitgebreid naar 
drie dagen per week. ‘Het is een bewuste keus van mij om dit werk 3 
dagen per week te doen. Ik wil ervoor waken dat het voor mij te van-
zelfsprekend wordt’, zegt Van Soest. Hij doet zijn pastorale werk voor 
Ontmoeting met twee collega’s: Jan van der Gaag en Gerrit de Haan.
Ontmoeting kent verschillende vormen van pastoraat. In Rotterdam 
worden ’s zondags diensten gehouden, gevolgd door een maaltijd. 
Elke week leiden de pastoraal werkers een Bijbeluur met dak- en 
thuislozen. De pastoraal werkers verzorgen soms begrafenissen. Het 
leeuwendeel van het werk bestaat uit het voeren van persoonlijke 
gesprekken. 
Omdat de drie pastoraal werkers niet overal kunnen zijn, gaan ze het 
komende jaar in gesprek met kerken en collega’s om te kijken hoe 
we op elke locatie pastorale hulp kunnen bieden aan cliënten.

geeft medewerkers en vrijwilligers  
gelegenheid de ander te leren kennen, 
en tegelijk ook zelf te vertellen welk 
antwoord ze op deze vraag geven.’

Respect voor de ander

Pastoraat bij Ontmoeting is ‘presentiege-
richt’, schreef Van Soest in de nieuwe visie 
op pastoraat. Met respect voor de ander, 
door aan te sluiten bij waar de cliënt zit 
en in het besef dat elk gesprek over zin-
geving een pastoraal gesprek is. ‘Ik stel 
vaak de vraag: waarom is dit of dat voor 
jou zo belangrijk? Door zo’n vraag laat die 
persoon meer van zichzelf zien’, zegt Van 
Soest. ‘Als ik pastorale gesprekken voer 
verandert dat mijzelf ook. Iemand vertel-
de me wat hij allemaal had meegemaakt 
voordat hij de kerk vaarwel zei. Toen ik het 
verhaal gehoord had, snapte ik heel goed 
waarom het zo gelopen was.’

Minder oordelen

Van Soest denkt even na en zegt dan: 
‘Ik zie de gebrokenheid in deze wereld 
meer onder ogen dan vroeger. Ik had de 
neiging om te snel te zeggen: dit klopt 
niet wat jij doet, maar ik realiseer me 
steeds meer dat sommige problemen 
pas opgelost zullen worden op de jong-
ste dag. Er zijn cliënten die steeds weer 
terugvallen in verslaving, maar ze komen 
ook steeds weer bij God terug. Soms zijn 
levens zo stukgeslagen… Ik ben steeds 
minder oordelend geworden. Dat zorgt 
er tegelijk voor dat je in gesprekken 
meer ‘present’ kunt zijn. Je leert om je 
oordeel achterwege te houden terwijl je 
de wereld van die ander ingaat.’ 
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Voer zelf eens een  
pastoraal gesprek
Iedereen komt ze weleens tegen: 
mensen die ontheemd lijken te 
zijn, waarvan duidelijk is dat ze 
eenzaam zijn, en waarvan je weet 
dat ze wat vriendelijkheid en  
aandacht op prijs stellen. Hoe  
voer je dan een goed gesprek? 

• Stel open vragen 

•  Sluit aan bij de situatie van  
de persoon in kwestie 

•  Laat morele oordelen of  
uitspraken achterwege 

•  Toon warme belangstelling  
vanuit je hart. ‘Genadige  
nabijheid’, noemen de pastoraal 
werkers dat in hun beleidsnotitie 

•  Stel een vraag als ‘Waar haal jij  
je kracht vandaan’? Het geeft 
je de gelegenheid zelf ook die 
vraag te beantwoorden, en zo 
iets te delen van de hoop die  
in je is.



ACTIES Juli 2021
Ha jongens en meisjes,

Het is alweer bijna zomervakantie! We sluiten hiermee een schooljaar af waarin veel gebeurd is. Veel mensen zijn ziek geworden door corona, misschien was dat ook bij jou in de familie. Ook de inloop in Harderwijk en de inloop in Rotterdam moesten dicht vanwege besmettingen. Dat was naar. De plaats waar dak- en thuislozen zorg en warmte ontvangen valt dan weg. Weten dat we onze zorgen en noden bij God mogen leggen is dan een rustpunt. Dat proberen we door te geven aan alle mensen die bij ons hulp vragen. Daar gaat het over in deze Post voor jou. Veel leesplezier! 

Groetjes Els Klop, eklop@ontmoeting.org.

BESTE KINDEREN,

'Ik ben Bastiaan en ik werk bij Ontmoeting 
als pastoraal werker. Dat is een lastig woord 
hé? Het betekent dat ik praat met cliënten 

als zij vragen hebben over het christelijk geloof. 
Ze begrijpen er niets van waarom hun leven niet 
gaat zoals ze hadden verwacht. Ze weten soms 
niet waar ze de moed vandaan moeten halen om 
de dag door te komen. Ik probeer in mijn werk 
iets te laten zien van wie de Heere Jezus voor 
mij is.

Vroeger had ik snel de neiging om te zeggen: dit 
klopt niet wat jij doet en het is je eigen schuld 
dat je in problemen bent gekomen. Misschien 
herken je dit wel? Ik heb in de afgelopen jaren 
geleerd om met andere ogen te kijken naar 
cliënten. Ik ben minder oordelend geworden en 

wil proberen naar anderen te kijken met Jezus’ 
ogen. Dit zorgt er ook voor dat ik op een andere 
manier gesprekken kan voeren met cliënten.

We organiseren voor dak- en thuislozen op 
zondag een kerkdienst en elke week een 
Bijbeluur. Zo komen zij op een eenvoudige 
manier in aanraking met de Bijbel. En ook in 
de gewone ontmoetingen kan er zoveel moois 
gebeuren. Dat begint al als ik in mijn werk 
iets van mezelf laat zien, als ik vertel dat 
ik christen ben.’

‘En ook in de gewone ontmoetingen 
kan er zoveel moois gebeuren. ’

‘IK HEB GELEERD MINDER 
TE OORDELEN OVER ANDEREN’

NIEUWS
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Geef…. te eten 
In een christelijke krant lees ik een oproep voor een vrijwilliger 
die een bezoeker van Ontmoeting wil leren koken. Hé een 
kolfje naar mijn hand. Eén ik kook en eet graag… en twee 
Ontmoeting heeft een grote plek in mijn hart. De sollicitatie, 
waarbij bezoeker Jos aanwezig was, duurde 6 minuten. 
Aangenomen! Sindsdien koken Jos en ik samen, zo om de 
drie á vier weken. Receptuur van over de hele wereld. 
En… we letten op ons budget. Ik deel met u twee mooie 
dingen, al hebben we natuurlijk al veel meer meegemaakt. 
Ik hoor van Jos dat hij inmiddels ook zonder mij kookt, dat 
vinden we beiden een feest, wat een snelle ‘leerling’. 
Enne nog iets. Ik vraag Jos: ‘wat vind jij van Ontmoeting?’ 
‘Top’, zegt tie. ‘Hoezo, waarom?’, vraag ik gretig. ‘Tsja’, zegt Jos, 
‘ze zijn christelijk en dat merk je.’ 

Een ontmoetingsplek waar 
de afstand tot de arbeids-
markt wordt verkleind. Dat is 
het doel van de koffi  ebar die 

Net als Ontmoeting, wil Gevangenenzorg Nederland meer 
betekenen voor (ex-)gevangenen en hun familie. En net als 
wij, heeft de organisatie jarenlange ervaring in detentiezorg. 
We geloven dat we samen meer kunnen betekenen voor 
(ex-)gevangenen en hun families en hebben daarom 
besloten onze krachten te bundelen.

Gevangenenzorg Nederland deelt onze christelijke identiteit. 
En ook bij hen staat herstel en ‘samen leren leven’ met kwetsba-
re mensen centraal. Dat geeft vertrouwen voor een vruchtbare 
samenwerking. We gaan de samenwerking aan voor een periode 
van minstens drie jaar en starten na de zomer kleinschalig op een 
aantal eerste locaties. 
We zien ernaar uit samen 
meer te mogen betekenen 
voor deze doelgroep. 

Ontmoeting gaat samenwerken 
met Gevangenenzorg Nederland

Koffi  ebar Haarlem
binnenkort wordt geopend in 
Haarlem. De vloer is gelegd, 
een grote prestatie van vrijwil-
ligers! De muur is geschilderd 
en er is een kastjeswand 
gemaakt. Wat een grote klus 
is dit! Maar samen krijgen we 
het voor elkaar en creëren we 
een plek waar je elkaar kan 
ontmoeten én kan leren. 
In de volgende Post meer 
over de opening van deze 
leuke koffi  ebar. 

In Delfshaven bestaat al langer 
het idee voor een kookproject, 
met vrijwilligers. Hiermee zouden 
we aansluiten bij de wensen en 
behoeften van de cliënt om te 
leren koken. In het kookworkshop 
zou er aandacht worden besteed 
aan budgettering, hygiëne en 
gezonde voeding. Er is een pilot 
gestart, vrijwilliger Adriaan deelt 
graag zijn ervaring:

DELFSHAVEN KOOKPROJECT

Jos
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BESTE KINDEREN,

'Ik ben Bastiaan en ik werk bij Ontmoeting 
als pastoraal werker. Dat is een lastig woord 
hé? Het betekent dat ik praat met cliënten 

als zij vragen hebben over het christelijk geloof. 
Ze begrijpen er niets van waarom hun leven niet 
gaat zoals ze hadden verwacht. Ze weten soms 
niet waar ze de moed vandaan moeten halen om 
de dag door te komen. Ik probeer in mijn werk 
iets te laten zien van wie de Heere Jezus voor 
mij is.

Vroeger had ik snel de neiging om te zeggen: dit 
klopt niet wat jij doet en het is je eigen schuld 
dat je in problemen bent gekomen. Misschien 
herken je dit wel? Ik heb in de afgelopen jaren 
geleerd om met andere ogen te kijken naar 
cliënten. Ik ben minder oordelend geworden en 

wil proberen naar anderen te kijken met Jezus’ 
ogen. Dit zorgt er ook voor dat ik op een andere 
manier gesprekken kan voeren met cliënten.

We organiseren voor dak- en thuislozen op 
zondag een kerkdienst en elke week een 
Bijbeluur. Zo komen zij op een eenvoudige 
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de gewone ontmoetingen kan er zoveel moois 
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kan er zoveel moois gebeuren. ’

‘IK HEB GELEERD MINDER 
TE OORDELEN OVER ANDEREN’
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Veel van onze cliënten kennen de God van 
de Bijbel niet. Ze hebben nog nooit een 
verhaal uit de Bijbel gehoord.

Welk verhaal uit de Bijbel zou jij aan hen willen 
vertellen? Maak een tekening van jouw mooiste 
verhaal of schrijf je verhaal in een brief.

Wij zorgen er voor dat alle kaarten en 
tekeningen gebundeld worden en afgedrukt om 
uit te kunnen delen aan de cliënten. De mooiste 
tekening of het mooiste verhaal plaatsen we in 
de volgende uitgave van Post op deze pagina.

WINNAARS  striptekeningstriptekening
We hebben mooie en creatieve inzendingen ontvangen van de 
striptekening die je af kon maken in de Post voor jou in december. 
De winnaars hiervan zijn Bente de Bruin uit Groot-Ammers en Isa 
Meerkerk uit Katwijk. Zij hebben een prijsje ontvangen.

EVEN KNUTSELEN  

Inzendingen mogen verzonden worden 
in een envelop naar: 
Stichting Ontmoeting, t.a.v. Els Klop, 
Onderdoor 56, 3995 DX Houten. 
Vergeet niet je eigen adres en leeftijd 
op je verhaal te vermelden. 

WINNAARS  striptekening

Alle letters in het woord Ontmoeting komen bij elkaar bij de letter T. Hier ontmoeten beide groepen elkaar bij het kruis van Jezus Christus. Pastorale werkers kunnen goed luisteren en praten met mensen in moeilijke situaties. Zij verlangen er naar om manieren te vinden om hen in contact te kunnen brengen met het evangelie van zonde en genade. We bidden of dit gezegend mag worden. Wil jij dat vanavond ook doen als je naar bed gaat?

Alle letters in het woord Ontmoeting komen bij elkaar bij de 

Heb je enig idee hoeveel mensen er in 
Nederland dakloos zijn? In ieder geval 
veel meer dan je denkt! 

In Nederland zijn meer dan 30.000 mensen dakloos. 
Mensen zonder huis, zonder bed, zonder adres. Mensen 
die in het leven problemen hebben gekregen en die 

daardoor alles kwijt zijn geraakt. Die mensen willen we 
bij Ontmoeting een steuntje in de rug geven. Elke dag 
opnieuw…..kracht voor elke dag. Weet je waarom we dat 
zo graag doen? Dat heeft te maken met de betekenis 
van ons logo.

Als je dit magazine goed leest komt je vast het logo van 
Ontmoeting tegen. Bekijk het maar eens goed. Wat valt je op?

In het logo van Stichting Ontmoeting zit een betekenis. 
Met een moeilijk woord noem je dat symboliek.

De wiebelende eerste 3 letters lijken wel 

een beetje op het leven van de mensen 

die wij helpen. Ze hebben vaak schulden 

of problemen met alcohol. Ze vinden het 

lastig om hun leven op orde te krijgen.

KRACHT
VOOR ELKE DAG

De laatste letters van het woord ontmoeting in het logo staan recht. Dat lijkt een beetje op het leven van de mensen die iedere dag de veiligheid van een eigen huis mogen hebben. Elke avond naar hun eigen bed kunnen en onder hun lekkere warme 
dekbed kruipen. 

Wat vind jij?
Hoe zou jij mensen in moeilijkheden iets van God kunnen laten zien zonder dat je het over Bijbel(teksten) of geloven hebt?

Daniël van den Bosch: Het is belangrijk om vriendelijk te zijn, goed te luisteren en te zorgen voor gezelligheid. Je zou een spel met ze kunnen doen, bijvoorbeeld een Bijbelse memory. Misschien komt er dan spontaan een gesprek als ze vragen gaan stellen over de plaatjes. Samen christelijke muziek maken en zingen. 
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dekbed kruipen. 

Wat vind jij?
Hoe zou jij mensen in moeilijkheden iets van God kunnen laten zien zonder dat je het over Bijbel(teksten) of geloven hebt?

Daniël van den Bosch: Het is belangrijk om vriendelijk te zijn, goed te luisteren en te zorgen voor gezelligheid. Je zou een spel met ze kunnen doen, bijvoorbeeld een Bijbelse memory. Misschien komt er dan spontaan een gesprek als ze vragen gaan stellen over de plaatjes. Samen christelijke muziek maken en zingen. 
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Op 20 april heeft Erika ten Hove aan de jongeren 
op deze school een gastles gegeven over het 
werk van Ontmoeting rond de Elskampfl at in Ede. 
Ervaringsdeskundige René heeft vanuit zijn eigen 
leven verteld hoe het was om dakloos te zijn en hoe 
het nu met hem gaat. De sponsorloop en fi etstocht 
op 11 mei heeft het mooie bedrag van € 1580,00 
opgeleverd! 

Vraaggesprekje met Arthur Quik (foto), 
leerling op het van Lodenstein:

Erika vertelde over de mensen in de fl ats in 
Ede Zuid. Veel mensen daar zijn eenzaam. 
Wat doet Ontmoeting om hen te helpen? 
Vrijwilligers verzinnen leuke dingen voor 
mensen die het moeilijk hebben uit de fl ats. 
Ze doen spelletjes. Ze mogen praten en 
koffi  e drinken. Ook is er weleens een 
maaltijd. Voor de kinderen worden er leuke 
dingen bedacht.

Wat gebeurde er in het leven van René waardoor hij dakloos 
werd? 
René dronk heel veel alcohol. Hij maakte veel ruzie met zijn 
vrouw. Ze zijn toen gescheiden. Daar heeft hij nu veel spijt van. 

Nadat René geholpen werd belandde hij op een slaapzaal met 
heel veel mensen. Veel van deze mensen hebben problemen. 
Welke problemen zijn dat?
Verslaafd aan drank en drugs.

Heb je iets geleerd van het verhaal van Erika en René?
Ja! Ik ga denk ik nooit roken en drinken. Door het roken 
beschadigen je longen en door drank je hersenen. Na de gastles 
heb ik nog op internet gezocht naar verslaving aan alcohol. Tot 
25 jaar groeien je hersenen nog. Ik zag in het fi lmpje dat veel 
alcohol drinken heel slecht voor je hersenen is. Ik wil dat echt 
nooit gaan doen!

Mag ik bij jullie in Mag ik bij jullie in 
de klas kijken?de klas kijken?

Mag ik bij jullie in 
de klas kijken?

Mag ik bij jullie in Mag ik bij jullie in 
de klas kijken?

Mag ik bij jullie in 

Lijkt het je leuk als Jantiene in jouw klas komt vertellen over het werk van 
Ontmoeting onder dak- en thuislozen? Wil je ook actie voeren met je school 
voor Ontmoeting? Vraag aan je juf of meester of zij een email stuurt naar 
eklop@ontmoeting.org. We hebben veel mogelijkheden om te helpen er iets 
leuks van te maken.

Op 20 april heeft Erika ten Hove aan de jongeren 

koffi  e drinken. Ook is er weleens een 
maaltijd. Voor de kinderen worden er leuke 
dingen bedacht.

Gastles en sponsorloop op 
het van Lodenstein 
Praktijkonderwijs in Ede

Jantiene Bik heeft (online)gastlessen gegeven in alle klassen. Zij 

heeft de leerlingen alles verteld over de leef- en gedachtewereld van 

dak- en thuislozen. De leerlingen zijn daarna aan de slag gegaan met 

kluskaarten, bonkaarten en spaarhuisjes. En wat hebben zij hun best 

gedaan! Dit heeft bij elkaar het prachtige bedrag van € 10.304,23 

opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor het pastoraat bij 

Ontmoeting. Er worden Bijbels en boekjes met een Bijbelse boodschap 

voor aangeschaft.

Actie Johannes 

Calvijnschool Sliedrecht

 

12



13

Op 20 april heeft Erika ten Hove aan de jongeren 
op deze school een gastles gegeven over het 
werk van Ontmoeting rond de Elskampfl at in Ede. 
Ervaringsdeskundige René heeft vanuit zijn eigen 
leven verteld hoe het was om dakloos te zijn en hoe 
het nu met hem gaat. De sponsorloop en fi etstocht 
op 11 mei heeft het mooie bedrag van € 1580,00 
opgeleverd! 

Vraaggesprekje met Arthur Quik (foto), 
leerling op het van Lodenstein:

Erika vertelde over de mensen in de fl ats in 
Ede Zuid. Veel mensen daar zijn eenzaam. 
Wat doet Ontmoeting om hen te helpen? 
Vrijwilligers verzinnen leuke dingen voor 
mensen die het moeilijk hebben uit de fl ats. 
Ze doen spelletjes. Ze mogen praten en 
koffi  e drinken. Ook is er weleens een 
maaltijd. Voor de kinderen worden er leuke 
dingen bedacht.

Wat gebeurde er in het leven van René waardoor hij dakloos 
werd? 
René dronk heel veel alcohol. Hij maakte veel ruzie met zijn 
vrouw. Ze zijn toen gescheiden. Daar heeft hij nu veel spijt van. 

Nadat René geholpen werd belandde hij op een slaapzaal met 
heel veel mensen. Veel van deze mensen hebben problemen. 
Welke problemen zijn dat?
Verslaafd aan drank en drugs.

Heb je iets geleerd van het verhaal van Erika en René?
Ja! Ik ga denk ik nooit roken en drinken. Door het roken 
beschadigen je longen en door drank je hersenen. Na de gastles 
heb ik nog op internet gezocht naar verslaving aan alcohol. Tot 
25 jaar groeien je hersenen nog. Ik zag in het fi lmpje dat veel 
alcohol drinken heel slecht voor je hersenen is. Ik wil dat echt 
nooit gaan doen!

Mag ik bij jullie in Mag ik bij jullie in 
de klas kijken?de klas kijken?

Mag ik bij jullie in 
de klas kijken?

Mag ik bij jullie in Mag ik bij jullie in 
de klas kijken?

Mag ik bij jullie in 

Lijkt het je leuk als Jantiene in jouw klas komt vertellen over het werk van 
Ontmoeting onder dak- en thuislozen? Wil je ook actie voeren met je school 
voor Ontmoeting? Vraag aan je juf of meester of zij een email stuurt naar 
eklop@ontmoeting.org. We hebben veel mogelijkheden om te helpen er iets 
leuks van te maken.

Op 20 april heeft Erika ten Hove aan de jongeren 

koffi  e drinken. Ook is er weleens een 
maaltijd. Voor de kinderen worden er leuke 
dingen bedacht.

Gastles en sponsorloop op 
het van Lodenstein 
Praktijkonderwijs in Ede

Jantiene Bik heeft (online)gastlessen gegeven in alle klassen. Zij 

heeft de leerlingen alles verteld over de leef- en gedachtewereld van 

dak- en thuislozen. De leerlingen zijn daarna aan de slag gegaan met 

kluskaarten, bonkaarten en spaarhuisjes. En wat hebben zij hun best 

gedaan! Dit heeft bij elkaar het prachtige bedrag van € 10.304,23 

opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor het pastoraat bij 

Ontmoeting. Er worden Bijbels en boekjes met een Bijbelse boodschap 

voor aangeschaft.

Actie Johannes 

Calvijnschool Sliedrecht

 

12

ACTIES 

Lintjesregen
In april zijn twee van onze vrijwilligers benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Ali Smit-Floor 
uit Polsbroek en mevrouw Nelly Verheij-den Hartog uit 
Benschop zetten zich al jarenlang in als secretaris en 
voorzitter van comité Woerden; mevrouw Ali Smit vanaf 
1990 en mevrouw Nelly Verheij vanaf 1998. 

Vanuit dit comité worden al jarenlang mooie acties  
georganiseerd, zoals de voorjaarsmarkt en huis-aan-
huis collectes (en zelfs in tijden van corona een alter-
natieve Voorjaarsmarkt). Daarnaast zijn ze allebei actief 
(geweest) als vrijwilliger op diverse andere plekken.

Ontmoeting is hen dankbaar dat ze door hun inzet voor 
het comité het mede mogelijk maken om de cliënten 
beter te kunnen ondersteunen. 

Paasstollen
Twee comités zijn in de weer geweest met het verkopen 
van Paasstollen: comité Nunspeet eo i.s.m. de kinderen van 
de  Augustinusschool uit Ermelo, en comité IJssel en Lek. 
Comité Nunspeet eo heeft voor zo’n € 2.500 verkocht.  
De kinderen die de meeste stollen verkocht hadden,  
kregen een prijsje en comité IJssel en Lek heeft bijna  
800 stollen verkocht! Opbrengst: € 3.000. 

Ali Smit-Floor Nelly Verheij-den Hartog

Autopuzzels 
Tweede Paasdag, voor iedereen een vrije dag. Een mooie 
dag om bijvoorbeeld mee te doen met een autopuzzelrit. 
Comité Maaslanden heeft hier ervaring mee en heeft 
weer een prachtige route uitgezet. 130 auto’s reden door 
de mooiste dorpjes. De meeste inzittenden kwamen uit 
het Land van Heusden en Altena, maar ook uit Den Haag, 
Amersfoort, Rhenen enz. Tussendoor kregen de deelne-
mers een tasje met wat lekkers voor onderweg. Totale 
opbrengst: € 2.000!  

Verkoopactie
Jolanda Rodenburg uit 
Hendrik-Ido-Ambacht heeft 
samen met 3 andere enthou-
siaste dames (Esther Huijser, 
Marita Nobel en Jenneke 
Rietveld) een leuke actie 
georganiseerd! Dit omdat ‘we 
Ontmoeting een prachtige 
organisatie vinden’, aldus 
Jolanda.
Ze hebben in februari/maart 

een verkoopactie gehouden, waarbij ze Schulpsappen 
(140 pakketjes met 7 verschillende soorten fruitsapjes) en 
zakjes cashewnoten (200 stuks) verkochten aan mensen 
in hun buurt/kennissenkring. Dit heeft geresulteerd in een 
prachtige opbrengst: €2.200. Dank jullie wel! 
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IN MEMORIAM

Van ex-crimineel 
naar evangelist

STILSTAAN BIJ OVERLIJDEN HENK DILLEWAARD
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E
en grote schok. Drie dagen 
ervoor had ik hem nog bezocht. 
In maart was Henk verhuisd van 
ons Sociaal Pension in Hoek van 

Holland naar de NAS. Tijdens een wan-
deling kwam hij ten val. Met een hersen-
bloeding is hij opgenomen in het zie-
kenhuis. Zijn situatie was zeer ernstig. Na 
een operatie mocht hij toch opknappen. 
Twee keer per week bezocht ik Henk. Na 
verloop van tijd werd hij overgebracht 
naar Havenzicht. Henk ging vooruit. 
Toen kwam plotseling dat telefoontje. 
Ingrijpend! De zondag voorafgaand zei 
Henk tegen mij: ‘Ik wil zo graag de Heere 
Jezus volgen’ en even later: ‘Wat Hij doet 
is goed’. Vervolgens zocht ik op mijn 
telefoon het lied op: ‘Wat de toekomst 
brenge moge’.  Aandachtig volgde Henk 
dit, genietend. We lazen samen uit de 

Bijbel en sloten met gebed af…zo lieten 
we Henk achter. Achter in de handen van 
de Hemelse Vader. 
 
Henks leven
Henk werd op z’n 18e het huis uitgezet 
vanwege zijn gedrag. Toen begon hij 
een zwervend leven, waarin hij veel stal. 
Zijn jongere broer - die ik informeerde 
over zijn overlijden - vertelde mij: ‘Als ik ’s 
morgens mijn fiets pakte lag Henk in de 
schuur zijn roes uit te slapen.’ Later werd 
zijn broer bewaker in de gevangenis. De 
1e keer dat hij een deur opende was …
voor zijn broer Henk…

Bij Ontmoeting
Op 10 oktober 1993 kreeg Henk zijn 
intake bij Ontmoeting aan de ’s Graven-
dijkwal. Hij was toen nog zwaar verslaafd. 
Maar er kwam een grote verandering. 
Henk kwam tot inkeer, tot bekering. Hij 
beleed zijn zonde en brak met zijn oude 
leven. De Heilige Geest werkte in hem, 
zo gaf hij zelf aan. Hij leerde de beteke-
nis van het echte geloof kennen. Toen 
was het strijd voeren tegen al het ver-
keerde. Drugs liet hij staan maar drank 
was nog steeds een probleem voor hem, 
zijn leven lang. 

In oktober 2017 is Henk in het sociaal 
pension van Ontmoeting in Hoek van Hol-
land komen wonen. Henk was een echte 
dierenvriend. Vooral de katten waren erg 
belangrijk voor hem. Hij haalde vaak een 
kat naar binnen waar hij voor zorgde. 
Tijdens de zondagse diensten regelde 
Henk graag het geluid, dat was echt zijn 
specialiteit. Vele jaren heeft hij bij ons de 

Bijbelstudies gevolgd. Ging evangeliseren 
en daarvoor haalde hij bij mij folders op. 
Wat Henk zei maakte echt indruk. Als hij 
over zijn Hemelse Vader sprak dan wees 
hij met zijn vinger omhoog en straalde 
zijn gezicht. 

Henks overlijden en begrafenis
Na 19 jaar met Henk opgelopen te heb-
ben, is er een einde gekomen aan zijn 
aardse leven. Bij zijn intake had Henk aan-
gegeven dat het zijn wens was dat ik hem 
zou begraven. Zo’n 25 personen waren 
aanwezig op de begrafenis: vrijwilligers, 
collega’s en bezoekers uit Rotterdam en 
Hoek van Holland. Anderen keken mee 
via de livestream. In de rouwdienst sprak 
ik n.a.v. Lukas 15 over de verloren zoon 
die Thuis mocht komen. Daarin zagen we 
het leven van onze vriend en broeder. Op 
de begraafplaats sprak ik n.a.v. Johannes 
11: 25 en 26. ‘Ik ben de Opstanding en het 
Leven die in Mij gelooft zal leven al ware 
hij ook gestorven’.  We mogen geloven 
dat hij verlost is. Dat hij nu bij zijn Heere 
en Heiland, Koning Jezus, mag zijn waar 
hij Hem zonder zonde, zonder strijd die-
nen mag. Alleen uit genade, door Gods 
werk. Soli Deo Gloria.

Teunis Rijneveld 
pastoraal werker 

Op woensdag 20 april j.l. 
kreeg ik een telefoontje 
dat onze vriend en  
broeder Henk Dillewaard 
was overleden. 

Als hij over zijn Hemelse 
Vader sprak dan wees hij 
met zijn vinger omhoog en 

straalde zijn gezicht. 
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PORTRET

16 17

We vroegen cliënten waar 
zij de kracht voor elke dag 
vandaan halen. Eén van hen 
schreef dit briefje.



Gebed is een krachtig wapen. Met 
wie zou u wel willen praten over 
het christelijk geloof? Bid deze 
dag eens voor de opening van 

zo’n gesprek. Of draag iemand op 
in uw gebed, waarvan u weet dat 
hij/zij wel kracht kan gebruiken.

Z A T E R         D A G

16 17

BEMOEDIGING

KRACHT VOOR ELKE DAG

Z O N        D A G

Een mooie tekst uit Jesaja 41. Wat bete-
kent deze tekst voor u? Met wie zou u de 
komende week deze tekst willen delen?

Wees niet bevreesd, 
want Ik ben met u, wees niet 

verschrikt, want Ik ben uw God. 
Ik sterk u, ook help Ik u.

VOOR ELKE DAG

'Ik vind het fijn dat 

God mij liefheeft'

M A A N          D A G

Wie zou u kunnen bemoedigen, door 

te vertellen dat God van iedereen 

afweet, in welke situatie we ook zitten.

Ivon, cliënt

Luister naar het lied ‘Toekomst vol van hoop’ van Sela. Bemoedigt dit lied u? En voor wie zou u er vandaag kunnen zijn? U kunt het lied ook door-sturen, om iemand hoop te geven.

D I N S         D A G

komende week deze tekst willen delen?

Luister naar de 

podcast. Onze 

pastoraal 

werkers 

maken deze 

podcasts 

om cliënten 

te bemoe-

digen en hen 

W O E N S         D A GW O E N S         D A GW O E N S         D A GW O E N S         D A G

kracht door te 

geven. Wat 
betekent 

dit voor u? 

En naar wie 

zou u deze 
podcast 
kunnen 

doorsturen?

D O N D E R       D A G

'Ik ben met je

alle
dagen

MATTEÜS 28:20

V R I J         D A GV R I J         D A GV R I J         D A GV R I J         D A G

Luister naar de 
podcast. Onze 
pastoraal 
werkers 
maken 
deze pod-
casts om 
cliënten te 
bemoedigen en hen 

kracht door te 
geven. Wat 

betekent 
dit voor u? 

En naar wie 
zou u deze 

podcast 
kunnen 

doorsturen?

Van deze kaart kunt u een foto maken en naar iemand 
sturen die wel een bemoediging kan gebruiken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat in schijnbaar gewone ontmoetingen zoveel 
moois kan gebeuren. Juist daar wordt het verschil gemaakt. In allerlei dage-
lijkse ontmoetingen van mens tot mens. Ook in de ontmoetingen die u heeft 
met de mensen om u heen mag u iets laten zien van Gods liefde en kracht. 
Op deze pagina vindt u 7 bemoedigingen, voor uzelf of om door te geven.



BIJBELSTUDIE

KRACHT VOOR ELKE DAG

Heb God lief boven alles, 
en je naaste als jezelf.

Wil je toegerust worden in hoe 
je op een ontspannen manier 
omgaat met kwetsbare mensen 
in de samenleving? Stichting Ont-
moeting biedt in de training Er is 
(g)een ander handvaten aan hoe 
je om kunt zien naar je naaste. Dit 
doen wij door de cursisten letter-
lijk onder te dompelen in de leef- 
en gedachtewereld van onze 
cliënten. Kijk voor meer informatie 
op www.ontmoeting/vormingshuis
of stuur een email naar 
vormingshuis@ontmoeting.org.

Vraag:
Wie is je naaste? Wat betekent 
naastenliefde voor jou? 

Nadenker:
Hoe vaak verdient de ander een 
nieuwe kans?

Waar of niet waar:
Dakloos. Eigen schuld?!

Opdracht:
Bedenk hoe jij vandaag iemand 
zou kunnen bemoedigen en voer 
dat uit.

18 19

Iedere dag een nieuw begin, iets waar veel mensen in het leven naar 
verlangen. Dat geldt voor velen in de kerk, maar ook voor onze cliënten. 
Hieronder vindt u een aantal teksten die daarmee te maken hebben. 
Ter overdenking hebben we vragen toegevoegd.

Klaagliederen 3:22 en 23 
Het is de goedertierenheid van de 
HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat 
Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! 
Nieuw zijn ze, elke morgen.

Genesis 3 en 6
In Genesis lezen we over de schepping 
en het begin. God zag alles wat Hij 
gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 
Maar helaas, al snel deed de zonde zijn 
intree en door de zonde de dood en 
in dit spoor verdriet en pijn. God had 
berouw dat Hij de aarde gemaakt had 
vanwege de slechtheid van de mensen. 
De zondvloed kwam, maar Noach werd 
behouden met de ark. 

Genesis 9
God sloot een verbond met Noach en 
maakte een nieuw begin. De regenboog 

is niet alleen een teken van Gods trouw, 
maar ook van Zijn genade. De mensen 
waren even slecht als voor de zond-
vloed, situaties veranderden niet en pijn 
en verdriet bleef. Maar iedere dag is er 
een geopende deur naar een nieuwe 
toekomst. 

Johannes 8 
Ook met de overspelige vrouw maakte 
Jezus een nieuw begin. De Farizeeën 
betrapten haar op heterdaad en brach-
ten haar bij Jezus. Ze wachtten op haar 
veroordeling maar Jezus bedreef pasto-
raat wat zich kenmerkte door genadige 
nabijheid. Genade voorop en waarheid 
volgt. Ga heen en zondig niet meer. Dit 
geeft kracht voor elke dag!



Pastoraat onder het viaduct

M
aar deze kennis had corona 
en had daarom mijn vriend 
gevraagd de taak tijdelijk 
even over te nemen. We 

gingen erheen en vonden de man sla-
pende/sluimerende pal onder het dak 
van het viaduct. We voorzagen hem van 
warme soep, wat eten en de genoem-
de powerbank. Al pratende vroeg hij 
ineens: ‘jullie zijn toch van de kerk?’ En zo 
ontstond er spontaan een mooi gesprek 
over kerk, geloof en de zin van ons be-
staan. Ik dacht later: dit is nu precies de 
kern van het werk van Ontmoeting. Dat 
is de meerwaarde! Door ‘de daad’ waar 
mogelijk uitkomen bij ‘het Woord’. Dat is 
onze drive en passie. 

In de afgelopen weken hebben we onze 
visie op pastoraat herijkt. Hierin is het 
uitgangspunt opgenomen dat pasto-
raat eigenlijk begint bij alle collega’s 

die clientcontacten hebben. Niet op 
een gekunstelde manier. Ook niet met 
een verborgen agenda. Maar als het 
ons diepste verlangen en gebed is dat 
cliënten door ons werk geraakt worden 
door het Evangelie, komen de mogelijk-
heden ‘vanzelf’. Spontaan en ongezocht! 
Want de Geest werkt, ook vandaag nog! 
Het is Pasen geweest en van daaruit 
leefden we toe naar Pinksteren. Maar in 
de praktijk van alle dag kunnen Pasen en 
Pinksteren zomaar ineens samenvallen 
in een mooi gesprek. Pastoraat onder het 
viaduct! De levende Heere Jezus regeert 
en Zijn Geest werkt! Totdat Hij komt…! 

GERARD STOOP

BIJBELSTUDIE PERSOONLIJK

Een paar weken terug vroeg een vriend mij om op zaterdag even  
mee te gaan naar een dakloze man die bivakkeerde onder een  
viaduct naast de A15. Een kennis van mijn vriend fietste dagelijks  
langs deze man en was hem gaan voorzien van eten en gaf hem  
wekelijks ook een opgeladen powerbank voor zijn telefoon.

18 19



In schijnbaar gewone ontmoetingen kan zoveel moois gebeuren. Veel cliënten bij 

Ontmoeting worstelen met zingevingsvragen. Als je al door zoveel bodems bent 

gezakt, kan het je aanvliegen: waar haal ik de kracht vandaan? Juist in alledaagse 

ontmoetingen worden cliënten bemoedigd. En wordt nieuwsgierigheid naar het geloof 

aangewakkerd. Pastoraat gaat over écht contact en aansluiten bij het gewone leven. 

Met uw steun kunnen wij deze gesprekken blijven voeren. Helpt u mee?


