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Met gepaste trots bieden we u het jaarverslag 2013 van
Stek, voor stad en kerk, aan. Wie het geheel overziet
kan bijna als vanzelf een beeld van een veelkleurig mozaïek voor ogen krijgen. Want al die activiteiten, projecten en locaties, en vooral al die mensen, medewerkers
en vrijwilligers, vormen samen een prachtig mozaïek,
steen voor steen, stap voor stap. Zo wordt gezamenlijk
gebouwd aan een veilige, vreedzame en rechtvaardige
samenleving en kerk in Den Haag en omgeving.
In die veelheid aan activiteiten en projecten vormen de
vier werkwoorden van Stek de leidraad: Stek wil mensen
helpen elkaar te beschermen, zich met elkaar te verbinden, elkaar te bezielen en te versterken. Stek heeft een
scherp oog voor de noden van mensen in de stad, maar
ook voor kansen om daar iets aan te doen, vaak samen
met andere organisaties of samenwerkingspartners.
Stek biedt de vrijheid en ruimte aan medewerkers en
vrijwilligers om creatieve oplossingen te zoeken, om van
elkaar en van anderen te leren, om elkaar voortdurend
scherp te houden, zeker nu we in de crisis meer dan ooit
op de kleintjes moeten letten.
Als dan mensen weer op de been komen, het leven weer
aan kunnen, samen met anderen hun weg gaan, een
maatje vinden, dan ervaren we dat ons werk zin heeft
en zin geeft.

Dat Stek dit alles kan doen is te danken aan de enorme
inzet van de medewerkers en vrijwilligers. Onze dank
aan en bewondering voor hen is groot. De aanzienlijke
en betrouwbare steun van de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag verschaft een solide basis waarop Stek kan werken. We zijn daar zeer dankbaar voor.
De Gemeente Den Haag geeft Stek heel gerichte steun
voor specifieke projecten, waardoor Stek kan bijdragen
aan de kwaliteit van leven in de stad. En dan zijn er vele
kerkelijke partners en tal van fondsen die ons werk financieel, maar altijd ook inhoudelijk steunen. Die steun
maakt ons bescheiden en motiveert ons om zo goed mogelijk verantwoording af te leggen van hoe we het geld
besteden. Dit jaarverslag is daar een middel toe. Naast
de rekening van baten en lasten die in dit jaarverslag is
opgenomen, is een uitgebreide jaarrekening te vinden
op onze website: www.stekdenhaag.nl.
Op de volgende pagina’s kunt u lezen uit welke stenen
het mozaïek van Stek in stad en kerk is opgebouwd.
Veel leesplezier gewenst!
Ries Smits, voorzitter
Ineke Bakker, directeur
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MET STENEN KUN JE VUUR ONTSTEKEN
Stepping stones. Stenen in een rivier waarover je kunt lopen. Of minder avontuurlijk: losse tegels in het gras van
de tuin. Stapstenen, vertaalt het woordenboek, de barometer voor Hollandse nuchterheid. Jiri Kylian, de voormalige choreograaf van het Nederlands Dans Theater,
creëerde in 1980 het wereldberoemde ballet ‘Stepping
stones’. Een springplank tussen verleden en toekomst,
noemde hij het. Elke stap is een belofte. Een verbintenis. Stek – stichting voor stad en kerk – wil mensen
beschermen, verbinden, bezielen en versterken. We
geloven in gelijkwaardigheid en wederkerigheid, het geheim van echte hulp. Concreet: mensen helpen zichzelf
te helpen. Met herwonnen zelfvertrouwen, zin in het leven, kun je anderen inspireren. Dat zorgt voor nieuwe
sociale verbanden in straten, buurten en wijken van onze
stad. Stepping stones. Met stenen kun je vuur ontsteken.

2013 is een druk en vruchtbaar jaar voor Stek. De economische crisis is meer dan ooit voelbaar. Den Haag telt
meer armen en de uitweg uit armoede wordt moeilijker.
Meer ouderen zijn alleen, eenzaamheid is een zware
last. De situatie van ‘sans papiers’, de zogenoemde ongedocumenteerden, is onveranderd schrijnend. Steeds
meer Haagse burgers doen een beroep op voorzieningen van maatschappelijke instellingen. Door overheidsbezuinigingen worden de mazen van de hulpverlening
groter. Waar mogelijk zoeken we oplossingen, daar zijn
we heel creatief in. Maar als het nodig is schromen we
niet om een steen in de vijver te gooien. Stek is de uitvoerende organisatie van onder andere de Protestantse
Diaconie Den Haag. Vanuit onze diepste overtuiging zijn
we solidair met mensen die het op eigen kracht niet redden.
We voeren projecten uit voor de Protestantse Gemeente
en Diaconie van Den Haag, de gemeente Den Haag en
andere opdrachtgevers. Stek wortelt in de stad. Met ruim
40 professionals, bijna 800 vrijwilligers, een uitgebreid
netwerk, en tientallen projecten en locaties verspreid
over Haagse wijken. Ankerpunten voor kwetsbare, gemarginaliseerde en stemloze mensen. De Engelsen
hanteren het begrip stepping stone niet alleen letterlijk,
maar ook in figuurlijke zin: “He was my stepping stone”.
Een opstapje naar iets beters. Hiervoor laat Stek zich
graag gebruiken.
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WERK MAKEN VAN ARMOEDE
De economische crisis en overheidsbezuinigingen trekken diepe groeven in de stad.
Steeds meer Hagenaars hebben financiële
problemen. Ook mensen met een baan.
Bank in crisis
De Voedselbank is de enige bank die groeit. Steeds meer
Hagenaars zijn afhankelijk van voedselhulp. Wekelijks
worden 2300 voedselpakketten uitgedeeld aan huishoudens in de stad Den Haag, die tijdelijk een steuntje in de
rug nodig hebben. Elke dag komen er nieuwe klanten bij.
Vanuit de Diaconie en Stek zijn er uitdeelpunten in de
Oase, de Paardenberg en de Lukaskerk. In april ‘viert’
Voedselbank Haaglanden haar 10-jarig jubileum met het
symposium ‘Iedereen aan tafel’.
Een maatje meer
Een maatje betekent veel voor mensen met schulden.
Niet alleen een luisterend oor, ook praktische steun.
Via het maatjesproject Vandebankaf! lopen 50 koppelingen tussen vrijwilligers en cliënten. Doel: samen oplossingen zoeken voor de financiële problemen, zodat
de gang naar de Voedselbank overbodig wordt. Behalve
via de Voedselbank komen steeds meer cliënten via andere organisaties binnen. Professionele inzet is er van
Annemieke Leidekker en Pauline Eggink, die tijdens
haar zwangerschapsverlof wordt vervangen door Eva
Heezemans en Lizebeth Melse.

Kerstpakketten
Een kerststol en winkelbonnen van Albert Heijn, zodat iedereen zelf kan beslissen wat hij koopt. In 2013
worden 923 kerstpakketten bezorgd bij mensen die het
financieel moeilijk hebben. Voor daklozen is er een
speciaal pakket, meer praktisch, met handschoenen,
sjaals, mutsen, scheerschuim, tandenborstel en tandpasta. En niet praktisch maar wel geliefd: het pakje shag.
Krap bij kas
Het is onderzocht: dertien procent van de Loosduiners
kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen, waaronder
steeds meer ‘nieuwe armen’. Mensen met een baan die
bezwijken onder lastenverzwaringen. Armoede is een
serieus probleem met grote gevolgen. Schaamte, isolement en concessies. Zonder ontbijt naar school. Een
kwart van de arme Loosduiners heeft kinderen. Op 4
maart 2013 is de officiële kick off van ‘Loosduinen maakt
werk van armoede’. Een project van Stek, de gemeente
Den Haag, de Protestantse Diaconie van Den Haag en
verschillende welzijnsinstellingen. Doel: arme huishoudens en alle mogelijke instanties in Loosduinen met
elkaar in contact brengen. Er wordt hard gewerkt aan
het boekje ‘Krap bij kas’, een praktische wegwijzer naar
hulpinstanties voor mensen met financiële problemen.
Met dank aan mevrouw A.M.C. Lamet die het project
door een legaat voor de Diaconie mogelijk maakte.

Nieuw: een bank voor baby’s
Sinds februari heeft Stek een eigen bank, de Babybullenbank. Hoogzwanger en geen geld voor een buggy, box,
slaapzakje of kleertjes? Een kraampakket? De Ba
bybullenbank geeft het gratis weg. In 2013 krijgen 160
(aanstaande) moeders tweedehands spullen voor hun
baby via het uitdeelpunt in de Parkstraat. Wekelijks worden daar tal van ‘babybullen’ aangeboden. Het project
wordt gestart door Jenneke van Veelen en later overgenomen door Nikoline Stauttener. Er helpen enkele zeer
gemotiveerde vrijwilligers.
Als het niet anders kan…
Het allerlaatste vangnet voor mensen die nergens terecht kunnen: noodhulp. Het aantal aanvragen groeit
dramatisch, signaleert Jenneke van Veelen. In 2013
krijgen 936 mensen eenmalig of kortdurend financiële
steun van de Diaconie; dat zijn er ruim 200 meer dan
het jaar daarvoor. Met een bescheiden geldbedrag wordt
de nood tijdelijk verlicht. Stek is een van de participanten van de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen
(SSSF). De meeste aanvragen lopen via deze stichting.
Hulp wordt gegeven voor het oplossen van gecompliceerde schuldenproblematiek (bijv. huur- en energieschulden); bijdragen in kosten in verband met ziekte,
verzorging, scholing, leges et cetera, enzovoorts.

45 Klokkenluiders
Meer Hagenaars doen een beroep op maatschappelijke
organisaties. Het platform ‘Delen achter de Duinen’ - een
bundeling van 45 (!) organisaties die zich met armoede
bezig houden, waaronder Stek - luidt de noodklok. Henk
Baars is een van de drijvende krachten. In de ‘Inspiratienota 2013’ staan suggesties voor een beter armoedebeleid. Het noodschrift wordt op 9 oktober aangeboden aan
twee wethouders, Kool en Baldewsingh.
Vrijwilliger Gerard van der Zandt organiseert fietstochten langs ‘donkere plekken’ in Den Haag. De route loopt
onder andere langs de Voedselbank, de nachtopvang
van de Kessler Stichting, Stek en het Straatpastoraat.
Armoede in de praktijk.
Huiswerk
De financiering van de Huiswerkbegeleiding Transvaal
(HBT), in het gebouw van de Julianakerk, wordt voor drie
jaar veiliggesteld. Inge van Bommel is leider van dit project waar jonge tutoren leerlingen van middelbare scholen begeleiden. Het gaat om jongeren van wie de ouders
geen bijlessen kunnen betalen, of voor wie thuis geen
rustige plek voor huiswerk is.
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Wie: Maria de Kruijf (25)

‘DURF JE OOK ECHT IETS VAN JEZELF TE GEVEN?’

Wat: Begeleidt jongerenactiviteiten
Waar: StekJong (onderdeel van Stek)
Gelooft in: Jongeren

Ze dacht: we maken er een gezellige nacht
van en halen wat geld op voor een goed doel.
Maar de ‘Nacht Zonder Dak’ leverde veel meer
op dan dat.
“14 Juni 2013 was een stralende avond, met mooi, helder weer. De kinderen uit Laak bekeken onze invasie
met argusogen. Bang dat wij hun speelplek - het grasveld voor Buurt-en-Kerkhuis De Oase - inpikten. Maar
toen we uitlegden dat we met een sponsoractie voor
straatkinderen in Bolivia bezig waren, werden ze enthousiast: ‘Oké, dan helpen we jullie.’ Gezamenlijk maakten
we onze slaapplaatsen voor de nacht klaar: kartonnen
dozen, met spuitbussen versierd. Een jongen zei letterlijk: ‘Wij hebben de ramadan, jullie doen dit’. Nadat we
geïnstalleerd waren hebben we met elkaar gevoetbald.
Om het thema ‘dakloosheid’ dichterbij te brengen, had
ik een zwerfjongere uitgenodigd. Zijn verhaal maakte
indruk. Hij vroeg: ‘Wat denk je, zou je zelf op straat kunnen belanden?’. Het bleek veel makkelijker dan iedereen
dacht. Rond het kampvuur werd ook over geloofsbeleving gesproken. Iedereen stelde zich voor elkaar open,
dat vond ik mooi.
Voor mij was de ‘Nacht Zonder Dak’ ook een test. Lukt
het om jongeren van verschillende kerken samen te
brengen? Het antwoord is ja, volmondig. Deze nacht
overtrof al mijn verwachtingen. Er werd niet alleen 1500
euro voor het goede doel opgehaald, het was ook een
nacht van verbinding en bewustwording. Dat smaakte
naar meer.

Later in 2013 zijn we aangehaakt bij M25: een landelijk project met lokale jongerengroepen die regelmatig
iets voor andere mensen doen. De aftrap was in oktober. Haagse jongeren - gelovig en niet – serveerden een
feestelijk ontbijt met croissants, pannenkoeken en uitsmijters voor de bewoners van woonzorgcentrum Rivierenbuurt. De ouderen vonden het prachtig. De meest gehoorde reactie was: ‘Komen jullie volgende week weer?’.
Er is elke maand een andere actie: bingo met kinderen
van cliënten van de Voedselbank; wandelen met bewoners van het Leger des Heils; een high tea met ex-gedetineerden.
We brengen jongeren in contact met mensen die ze anders niet zo gauw ontmoeten. Onbekend maakt onbemind. Met M25 verleg je je grenzen, het project verruimt
je blik. De naam is afgeleid van de bijbeltekst Mattheus,
hoofdstuk 25, over de werken van barmhartigheid. Je
kunt twee euro geven aan een dakloze, en doorlopen.
Of durf je ook echt iets van jezelf te geven? Dat laatste is
wat mij betreft echt barmhartig.”
Het was natuurlijk best eng om op straat te slapen. Ik
geloof dat we door God beschermd worden, had ze van
tevoren gezegd. Op verzoek van de jongeren werd er
gezamenlijk voor veiligheid gebeden. Dat voelde fijn,
zegt ze. Daarmee gaf ze iets van zichzelf weg.
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DE MENS STAAT ALTIJD VOOROP

STEKJONG BEREIKT MEER HAAGSE JONGEREN

Er zijn naar schatting 15.000 tot 20.000 ongedocumenteerden in Den Haag. Hun situatie is
vaak zeer schrijnend. De mazen van de hulpverlening worden groter en de beeldvorming wordt
negatiever. Stek start nieuwe voorzieningen.

StekJong is de nieuwe naam van het jeugdwerk van Stek. Vier medewerkers - Dorinde
IJdo, Christi Loor, Maria de Kruijf en Jacolien
Lambregtse - organiseren oude en nieuwe activiteiten voor kerk en stad. Met succes!

29 Maatjes
Doorverkocht, misbruikt en uitgebuit. Mensenhandel. Het
komt niet alleen in de prostitutie voor, ook in de horeca,
de schoonmaak en andere sectoren. Procedures voor
een verblijfsvergunning kosten soms jaren. In de tussentijd duren de dagen lang. Vrijwilligers helpen slachtoffers
om de draad weer op te pakken. Basaal, door samen
iets te doen. Fietsen, gezellig lunchen, naar het stadhuis
of de bios. En emotioneel: slachtoffers voelen zich weer
een beetje mens. Het ‘Maatjesproject slachtoffers Mensenhandel’ is een project van Stek (Eva Heezemans)
en VluchtelingenWerk Zuidvleugel. In 2013 worden 29
matches begeleid, 62 slachtoffers krijgen juridische hulp.
Koekampers
Eind 2012 wordt het park De Koekamp tegenover het
Centraal Station, waar tientallen asielzoekers en uitgeprocedeerden hun tentenkamp hebben opgeslagen, door de
politie ontruimd. De ‘Koekampers’ krijgen tijdelijk onderdak
in Scheveningen en komen uiteindelijk terecht in de gekraakte Sacramentskerk aan de Sportlaan. Er ontstaat een
steungroep met een bijzondere mix van krakers, kerkgangers en buurtbewoners. Stek blijft betrokken bij de hulpverlening en bij strategisch overleg met de vluchtelingen.

Wereldhuis
Slachtoffers van mensenhandel, gestrande huwelijksmigranten, uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids)
migranten en voormalige ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) vinden steun bij elkaar in de huiskamer van het Wereldhuis. Er is ook juridische, medische
en psychosociale hulp. De vrouwen van het Wereldhuis
maken prachtige sieraden. Ze zijn te koop via de website: www.denhaagwereldhuis.nl. Het Wereldhuis is een
project van Stek en VluchtelingenWerk. De financiering
- door de Diaconie en fondsen - is tot 2016 veilig gesteld.
Van projectleider Aklil Getachew is afscheid genomen.
Het project draait tijdelijk op deskundige vrijwilligers, onder leiding van Maria Lainsamputty.
Huis voor uitgeprocedeerden
Eind januari wordt de Tussenvoorziening geopend:
een tijdelijk huis voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Mensen die tussen wal en schip vallen. Het pand in de
Juffrouw Idastraat, eigendom van de Diaconie, wordt
grondig verbouwd met hulp van de nieuwe bewoners en
vele vrijwilligers, onder wie een groep medewerkers van
de Sociale Dienst van Den Haag. Ook hieraan draagt
de Diaconie financieel bij. De Tussenvoorziening is een
project van Stek en Vluchtelingenwerk. Stek heeft nu
twee opvanghuizen voor ongedocumenteerden. De Halte - met plek voor 16 vluchtelingen en uitgeprocedeerde
asielzoekers, vrouwen en kinderen die nergens anders
terecht kunnen - bestaat al sinds 2004. Op beide plekken fungeert Renée Helmes als woonbegeleider.

Digitaal
StekJong legt verbindingen met kinderen, jongeren,
twintigers en dertigers. Daar hoort een eigen website
bij: www.stekjong.nl. Een speels vormgegeven site met
informatie over het actuele aanbod van activiteiten en
trainingen. Er is ook een Facebookpagina en er wordt
druk getwitterd. Veel jongeren worden via de sociale media bereikt.
Gouwe ouwe
In de paasnacht trekt de vierde editie van ‘De Nacht van
de Hoop’ volle zalen in het Humanity House. De nacht
staat in het teken van ‘overwegen|overgrenzen|overho
op’. Muzikanten, dichters, kunstenaars laten hun licht
schijnen op hoop in de stad. Met Pinksteren, is er een
follow-up in het Stadsklooster aan het Westeinde: Blikopeningen. Het project ‘Nacht van de Hoop’ en het project in aanbouw ‘Tafel van de Hoop’ dingen mee naar de
jongerenprijs van de stichting Kerk en Wereld. Laatstgenoemde project verdient op 9 november een aanmoedigingsprijs.

Zonder camera’s
Op Witte Donderdag, 28 maart, vindt rondom de Hofvijver het mediaspektakel ‘The Passion’ plaats. Stek is
betrokken bij de ‘Afterpassion’ in de Kloosterkerk, waar
bezoekers kunnen “chillen en verstillen”. Een moderne
kruisweg lopen, inspiratie opdoen in een ‘stille disco’ met
Taizé-liederen, een kreet schrijven op een gedachtenmuur, met een pastor praten en zelfs biechten. De krentenbollen en het drinken vinden gretig aftrek. Ondanks
het slechte weer zijn er toch nog 800 zeer tevreden bezoekers. De avond wordt afgesloten met een programma met interviews (o.a. met René van Kooten, hoofdrolspeler uit ‘The Passion’) en een viering.
Start M25
In samenwerking met Stichting Mara wordt op 13 oktober - tijdens de Nacht van het Andere Den Haag, een
tocht langs diaconale plekken - de Haagse versie van
M25 (spreek uit: twentyfive) gestart. M25 staat voor Mattheüs 25, het bijbelse hoofdstuk over de beroemde werken van barmhartigheid: de hongerige voeden, de dorstige drinken geven, de vreemdeling huisvesten, de naakte
kleden, de zieke verzorgen en de gevangene bezoeken.
Doel van het project: tieners interesseren voor diaconaal
vrijwilligerswerk en projecten.
Vervolg op pagina 14.

11

Wie: Marja Prins (67)
Wat: De spil van de Babybullenbank
Waar: Parkstraat, 3e etage
Gelooft in: Naastenliefde

‘SOMMIGE KINDEREN GAAN NIET NAAR BUITEN
OMDAT ZE GEEN JAS HEBBEN’
Ze is moeder van zes, oma van negen en
oppas voor een hele schare kinderen uit de
buurt. Laatst kwam haar kleinzoon (4) met
zijn knuffelbeer: ‘Hier oma, voor de Babybullenbank’.
“Mijn kleinkinderen gaan vaak mee. Ze vermaken zich
prima tussen al het speelgoed. Intussen doe ik mijn
werk: uitpakken, sorteren en inpakken. Alles ligt op volgorde, van maatje 68 tot 104. Kleur bij kleur, rokjes bij
de meisjes, zomer- en winterkleding gescheiden. Ik zoek
leuke setjes bij elkaar. Alles hebben we, als het nodig
is zet ik een complete uitzet klaar, bedje, kinderwagen,
speelgoed. Er zit mooi spul bij hoor, soms mooier nog
dan ik voor mijn eigen kinderen had.
Het is triest: kinderen die niet naar buiten kunnen omdat
ze geen jasje hebben. Dat de nood zo hoog is, wist ik
niet. Nadat ik een advertentie van de Babybullenbank
had gelezen ging ik naar de Parkstraat om wat zakken
met kleertjes en een kinderstoel af te geven. De receptieruimte van Stek stond tot de nok vol met dozen, zakken en losse spullen. Het was één grote chaos. Stek had
niet verwacht dat het project zo’n succes zou worden.
Nou ja succes…. Het is natuurlijk heel erg dat het nodig
is. ‘Wilt u ons niet komen helpen’, vroeg de receptioniste.
Mijn man is in 2010 na een ziekbed van 20 jaar overleden en ik dacht: ‘In plaats van koffie drinken met vriendinnen kan ik beter dit doen’. Bij de Babybullenbank kan
ik echt iets betekenen. We hebben nu een grote kamer
op de derde etage. Ik zie het een beetje als mijn winkel-

tje. Eigenlijk ben ik altijd beschikbaar. Als een baby in
het ziekenhuis moet blijven omdat er geen reiswiegje is,
breng ik dat dezelfde dag nog langs.
In 2013 zijn 160 kinderen geholpen. Alle aanvragen
gaan via hulpverleners. Een enkele keer heeft iemand
geen vervoer, dan zeg ik: ‘Geef me het adres dan breng
ik het wel even thuis’. Bel je aan, doet moeder open:
bolle buik, kind op de heup en een kind aan het been.
Vader in de gevangenis. Geen speelgoed in huis, niks.
Nog geen tien euro voor een tweedehands kinderstoel
bij de kringloop. Dat doet zeer. Dan rijd ik later terug met
nog een doos met speelgoed en kleren voor de grotere
kinderen.
Het aantal aanvragen groeit, onze naamsbekendheid
wordt groter en dat is goed. Dus, lezers van dit jaarverslag, heeft u nog kinderspullen staan? Zet ze niet in de
kelder tot ze beschimmelen. Geef het door! Er is vooral
behoefte aan kinderwagens, bedjes en boxen. De kinderen hebben uw hulp heel hard nodig.”
Straks gaat ze vier weken op vakantie. Met de auto naar
Kroatië, net zoals vorig jaar. Hoe moet het dan met de
Babybullenbank? Maak je maar geen zorgen hoor, zegt
ze. Ze is niet de enige vrijwilliger. Anita, Louise, Esselien
en Marja; een ijzersterk team.
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Vervolg jongerenwerk (pagina 11).
Nachtwerk
Hoe is het om dakloos te zijn? Tijdens de ‘Nacht Zonder
Dak’ slapen jongeren van verschillende kerken in kartonnen dozen op het speelveld voor Buurt-en-Kerkhuis de
Oase. Van slapen komt weinig terecht. Maar daar gaat
het dan ook niet om. Gelukkig is het de nacht van 14 op
15 juni ook buiten droog en warm.
Geloven is ontdekken
Godly Play, een speelse vertel- en spelmethode om bijbelverhalen met jonge kinderen te delen, wordt uitgebreid naar verschillende kerken en scholen. StekJong
geeft vrijwilligers een intensieve training om zelf met

Godly Play aan de slag te gaan. Het concept is gebaseerd op het principe van Maria Montessori: kinderen
helpen het zelf te doen. Ze ontdekken betekenis in verhalen en praten over God. In eigen woorden, beelden en
ervaringen.
Zinzoekers
In 2013 worden ‘Zinzoekerstochten’ langs drie plekken
georganiseerd. De Boskant (rk spiritueel centrum), de
Bethelkapel en de Church of St.John & St. Philip (internationale Anglicaanse kerk). Een kerstbijeenkomst trekt
35 jongeren naar de ‘Zinzoekers Kerstspecial’ met gezelligheid, workshops, en glühwein op de parkeerplaats
van Parkstraat 32.

OP ZOEK NAAR ‘DE ANDER’
Leegte en verdriet. Eenzaamheid is een zware last. In Den Haag leven 17.000 ouderen in
een sociaal isolement. Het aantal groeit. Stek
gaat op zoek naar ‘de ander’ zodat hij (of zij)
minder alleen in het leven staat.
Zomerstek 2013
Zomerstek: vijf weken leuke, zinnige, inspirerende en
gezellige activiteiten voor mensen die niet op vakantie
(kunnen) gaan. Iedereen kan meedoen, deelname is
bijna altijd gratis. Zomerstek 2013 is een daverend suc-

ces. Meer dan 1000 deelnemers doen mee aan 66 verschillende activiteiten. Het thema ‘zingeving’ krijgt veel
aandacht. Er zijn gespreksgroepen over spiritualiteit en
stadswandelingen, zoals de Historische Armenzorgwandeling langs kerken en kloosters. Zomerstek is inmiddels
een gevestigde naam op de Haagse agenda. De Gemeente Den Haag heeft het evenement zelfs opgenomen in de Ouderenbeleidsnota ‘Oud is in’ en daar zijn
we trots op. Anita del Monte Lyon-Hendriks en Anneke
IJzerman zwaaien de scepter over dit vrolijke project.

Beter een goede buur….
Het is fijn als er iemand in de buurt is bij wie je kunt
aankloppen. ‘Rijk in je wijk’ is een netwerk van buurtbewoners die iets voor elkaar willen doen, en met elkaar.
Een praatje op straat, naar de film, hulp bij het snoeien
van de heg. In juni 2013 maakt het netwerk Stationsbuurt een vliegende start. En het loopt als een trein! Er
zijn nu 12 buurtnetwerken in Den Haag. Rijk in je wijk:
je rijk voelen in je wijk, zonder dat het je wat kost. Een
project onder de vleugels van Stek, met subsidie van
de gemeente Den Haag. De uitvoering is in handen van
Heleen Goddijn en Nelleke Cornelissen.
Kun je nog niet even blijven?
Hoe ouder, hoe meer levensvragen. De zin van het
bestaan, de gemaakte keuzen, je verdriet, vreugde en
verlangen, je moed en je moeite. Het diaconaal ouderenwerk van Stek start, in samenwerking met zorgorganisatie Cardia, een nieuw project in wooncentrum
Tabitha: Kun je nog niet even blijven? Vrijwilligers praten
met geïsoleerde ouderen over levens- en geloofsvragen,
soms één-op-één, soms in groepen. Gesprekken van
hart tot hart. Blijkt het project succesvol, dan wordt het
op meer plekken in de stad georganiseerd.

zijn levensverhaal deelt heeft minder kans op depressie, blijkt uit onderzoek. Er zijn in acht verzorgingshuizen
gespreksgroepen.
Onder de loep
In opdracht van de Diaconie schreef Willem van der
Meiden een brochure in de reeks ‘Scherpstelling’, waarin
de problemen van specifieke groepen in de Haagse samenleving worden gesignaleerd, door die met cijfers en
interviews ‘body’ te geven. Na ‘ongedocumenteerden’
en ‘armoede onder kinderen’ werd de focus in 2013 gericht op geïsoleerde en vereenzamende ouderen in Den
Haag. De Stekmedewerkers van het diaconale ouderenwerk, Klaas Bruins van Buurt-en-Kerkhuis Bethel en
Sibel Boyunegmez van Zichtbare Schakels werkten eraan mee. De brochure bevat, zoals steeds, ook aanbevelingen aan kerken en de gemeente Den Haag.

Nieuw perspectief
Ook in 2013: Ketting van verhalen. Gespreksgroepen
voor ouderen, waarin levensverhalen worden gedeeld
en betekenis krijgen. De ouderen leren elkaar kennen
en er ontstaan vriendschappen. Nieuw perspectief. Wie
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Wie: Stefanie Schuddebeurs (28)
Wat: SouperFriday, maandelijkse gespreksgroep voor twintigers en dertigers
Waar: BethelBoven (de huiskamer van Buurt-en-Kerkhuis Bethel)
Gelooft in: Samen wordt het leuker

‘IK WAS ONDERWEG NAAR DE KERK. maar KON IK
NIET BETER DEZE VLUCHTELINGEN OPZOEKEN?’
Soep en een goed gesprek over bezieling,
idealen, of andere zaken die je bezighouden.
“Het soort gesprek dat je heel af en toe in de
kroeg voert, als je geluk hebt.”
“SouperFriday inspireert ook mij. Ik kan er mijn hart
in leggen. Edgar Neo en ik hadden zelf zin in zo’n gespreksgroep, dus toen hebben we hem georganiseerd.
Ontmoetingen met anderen verruimen je blik, vooral met
mensen die anders zijn dan jij. In de toekomst willen we
er ook acties aan verbinden, meer doen dan alleen praten, maar het begin is er. We voorzien blijkbaar in een
behoefte, want er komt elke maand zo’n 25 man op af.
Soms het dubbele, als we een populaire gastspreker
hebben, zoals Jan Pronk, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Ik wil doorgeven wat ik belangrijk vind. Laatst hebben
we vluchtelingen uit de Sacramentskerk uitgenodigd, de
voormalige ‘Koekampers’. Steeds als ik langs het Malieveld fietste dacht ik: ‘Mensen zonder recht op een bestaan, het is wel erg’. Maar ik was op weg naar iets dus
trapte ik door. In de winter kon ik er niet meer omheen.
Er zaten mensen in hun tentje te bibberen, terwijl ik onderweg naar de kerk was. Kon ik niet beter deze vluchtelingen opzoeken? Ik ben gegaan, met knikkende knieën,
dat wel. Je weet het niet: wat voor mensen zijn het? Ben
ik wel welkom? Je wilt ook geen pottenkijker zijn. Maar
ik werd heel warm ontvangen, met thee en koekjes. Iedereen vond het fijn dat ik er was. Tot de ontruiming heb
ik, samen met andere vrijwilligers, wekelijks voor ze ge-

kookt en nadat de rechter had geoordeeld dat het tentenkamp ontruimd moest worden, heb ik tot diep in de nacht
geholpen met de verhuizing van alle spullen naar ‘De
Vloek’ in Scheveningen. Een van de vluchtelingen heeft
toen geprobeerd om zichzelf in brand te steken, uit pure
wanhoop. Gelukkig heb ik dat niet meegemaakt. Ik was
toen net even weg. Een maand later namen de vluchtelingen hun intrek in de gekraakte Sacramentskerk. Via
Facebook heb ik nog contact, maar ik ben al lange tijd
niet meer in de kerk geweest. Het is deprimerend. Ik kan
er niet elke week zitten en er oké onder blijven.
Het besef – hoe hard het leven voor de vluchtelingen is
en hoe fijn het al is wanneer iemand alleen maar even
hallo komt zeggen – nam ik ook mee naar ‘De Nacht van
de Hoop’, Pasen 2013. In het Humanity House heb ik
vier debatten over de ‘Koekampers’ georganiseerd, met
foto’s van Frans Ohm, die ze vanaf het begin van hun
demonstratie op het Malieveld gevolgd heeft.”
In mei begint ze aan een voettocht naar Santiago de
Compostella. Een Thais olifantje reist met haar mee, een
talisman, gekregen van een collega op het werk. “Voor
moed en wijsheid”, zei hij. Ze is projectleider burgerparticipatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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760 stepping stones: onze VRIJWILLIGERS
Het hart van Stek bestaat uit een leger van
760 vrijwilligers. Dankzij hun inzet kan veel
goed werk worden gedaan. Sommige projecten draaien zelfs volledig op vrijwillige inzet.
Hoge cijfers
Het vrijwilligersbeleid, onder leiding van Jan Grotendorst,
werpt vruchten af. Ook in 2013 wordt onderzocht hoe
tevreden de vrijwilligers met Stek zijn. Met de motivatie,
het werkplezier en de begeleiding is niks mis, blijkt. Stek
krijgt een mooi rapportcijfer: 7,9. Ook de waardering
voor het Vrijwilligersbulletin Goed Werk, dat elk kwartaal
verschijnt, is hoog.
Vrijwilligers bij Stek….
Zijn uiterst gemotiveerd, vinden het werk leuk en interessant, voelen zich gewaardeerd en geven hoge punten
voor de begeleiding, samenwerking en werkomgeving.
Vacaturebank
De website is verrijkt met een digitale vacaturebank. Wie
vrijwilligerswerk wil doen kan voortaan met een druk op
de knop zien waar hij/zij wat kan betekenen. Behalve via
www.stekdenhaag.nl komen vrijwilligers binnen via PEP
(Participatie Emancipatie Professionals), kerken, moskeeën, scholen en maatschappelijke organisaties.
‘Groene’ vrijwilligers
Nieuw leven en een andere naam voor ‘De Nieuwe
Loot’. Het openluchtbuurthuis heet voortaan ‘Buurttuin

Moerwijk’. De tuin op Guntersteinweg nummer 14 is een
ontmoetingsplek voor buurtbewoners. In de tuin werken
mag ook, graag zelfs. Er groeien en bloeien prachtige
bloemen. Er is ook een moestuin. Stichting Boog zet vrijwilligers in voor klusjes. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd rondom de thema’s gezondheid en
natuur. Stek, initiatiefnemer van dit bijzondere project,
onderhoudt contact met Boog.
Maatjes over de drempel
Het maatjesproject ‘Over de Drempel’ koppelt vrijwilligers
aan mensen die in sterk vervuilde en vereenzaamde omstandigheden leven. Doel: samen stappen vooruit zetten. Vrijwilligers krijgen vooraf een uitgebreide training
en worden begeleid. In 2013 zijn er twintig ‘matches’
met vaak bijzondere resultaten. De vuilnis weer opruimen en buiten zetten. Herstel van contact met de buren.
Een cliënt kan zelfs weer beter zien, na een gezamenlijk
bezoek aan de oogspecialist. In het project werkt Jan
Grotendorst namens Stek samen met de GGD.
Stage Plus
Stageplekken én activiteiten waarvan de buurt profiteert.
Het Stagehuis Schilderswijk vangt twee vliegen in een
klap. Het project, dat vrijwel geheel op vrijwilligers draait,
beleeft opnieuw een actief jaar. Om sporten te stimuleren
biedt de Buurt Sportvereniging lessen zumba, basketbal,
bootcamp en hockey. De Hilal Sportdag is een groot
succes. Hetzelfde geldt voor de musicalproductie ‘The
Other In Me’, onder leiding van Laura Stolk. Alle voor-

stellingen in het Multicultureel Ontmoetingscentrum zijn
uitverkocht. In december verschijnt het magazine ‘Opvoeden is een gesprek’. Het gelijknamige project bereikt
migranten met opvoedvragen. Stek ondersteunt de fondsenwerving en verzorgt de administratie voor de vrijwillige coördinatoren Nol Breebaart en Willem Giezeman.
14 Vertrouwenspersonen
In de Schilderswijk ontvangen veertien moeders het ‘Certificaat Vertrouwenspersoon’. Op de cursus van Stichting
Samenwonen-Samenleven leerden ze contact leggen
met geïsoleerde vrouwen in de wijk. Hun doel: “Power
geven!”. Het project is een samenwerking van verschillende organisaties, waaronder Stek. Onze vrouw in de
Schilderswijk: Hilly Merx (project Buurt en Lukaskerk).
Ze begeleidt ook het uitgiftepunt van de Voedselbank,
de ‘solidariteitsmaaltijden’ voor Pasen en Kerst en is betrokken bij het Mamaverhalenkoor, voor het laatste jaar
onder leiding van Astrid Seriese. Het koor, met liederen
over de levens van de vrouwen zelf, is wereldberoemd
in de Schilderswijk.
Migrantenkerken
In april wordt het rapport ‘Naar een hoger plan: de vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den
Haag’ overhandigd aan wethouder Klein (Welzijn). Het
rapport is opgesteld door het Verwey Jonker Instituut in
samenwerking met stichting Mara, Stichting Migranten
en hun Organisaties (SMO) en Stek. Naar aanleiding
van het rapport maakt de gemeente geld vrij voor een

medewerker bij vrijwilligersorganisatie PEP die de ruim
100 Haagse migrantenkerken actief moet ondersteunen,
zodat hun maatschappelijke rol beter benut wordt.
De nieuwe vrijwilliger
De betekenis van vrijwilligerswerk neemt toe. De overheid bezuinigt en legt steeds meer taken bij organisaties
en burgers. Maar de burger laat zich (terecht) niet zo
makkelijk voor het karretje spannen. De ‘nieuwe vrijwilliger’ is vaker hoog opgeleid en stelt hoge eisen. Het
werk moet zinvol en leuk zijn, en je moet er zelf wat aan
hebben, merken we ook bij Stek. ‘Iets willen leren’ is
een belangrijke motivatie voor vrijwilligerswerk. Anderzijds wordt ook steeds meer van vrijwilligers gevraagd.
Meer ownership, dus een grotere verantwoordelijkheid.
Steeds meer projecten van Stek draaien volledig op
vrijwillige inzet. De kledingwinkel G3 bijvoorbeeld, met
gratis sollicitatiekledij, waar Wil Hegie de scepter zwaait.
Schat voor jong en oud
Mediatheek ‘De Bovenkamer’, geleid door vrijwilligster
Ria van der Geest, trekt in 2013 meer bezoekers dan
in het jaar daarvoor. De Bovenkamer – op de bovenste
verdieping van Stek in de Parkstraat – heeft een grote
collectie materiaal op het gebied van godsdienst en samenleving. Boeken, dvd’s, spellen en zelfs voorwerpen
met beschrijvingen. Een schat aan informatie voor scholieren, studenten en docenten, jeugdwerkers, kerkelijk
werkers, vrijwilligers en beroepskrachten die zich inzetten voor een betere samenleving.
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‘Mevrouw d. is de angst voorbij’
Mevrouw D. durft geen envelop meer open te
maken uit angst voor aanmaningen en dwangbevelen. In de eerste bijeenkomst stelt Wendy voor om samen de post open te maken.
Gewoon openmaken en op een stapel leggen.
Niet lezen, wel theeleuten.

Wie: Wendy (34)
Wat: Helpt mensen met schulden
Waar: Vandebankaf!, maatjesproject van Stek
Gelooft in: Zelfredzaamheid kun je leren

“Ze deed mee en ten slotte was alle post uitgepakt. Verder niets. Ik volgde haar tempo. De keer daarna hebben
we de brieven op alfabetische volgorde van afzender
gelegd. En geteld, er waren vijftien kwesties. Weer later
hebben we ze in schema gezet en pas daarna gingen
we samen kijken: welke schuldeisers hebben de meeste
prioriteit. Mevrouw D. deed alles zelf, ik hielp. Zij moet er
zelf mee aan de slag. We zijn nu vijf maanden verder en
ik heb goede hoop dat haar schuldensituatie zal verbeteren. Ze is de angst voorbij.
Mijn doel is mensen zelfredzaam te maken. Ik vind het
leuk, één-op-één vrijwilligerswerk. Je trekt een tijdje samen op en helpt iemand om uitzicht op een oplossing te
krijgen. Het is veeleisend, dat wel. Je moet geen haast
hebben en soms gaat het gewoon langzaam. Maatwerk
is het ook. Mevrouw D. is mijn tweede cliënt. De vorige
match was niet succesvol. Het klikte niet, onze verwachtingen waren verschillend. Maar ik heb er veel van geleerd. Mevrouw D. is ook anders. Zij wil – in tegenstellig
tot mijn eerste cliënt - wel veranderen. Ze schuift het niet
naar mij. Haar schulden zijn haar problemen, maar ik kan
helpen. Mijn opdracht is om iets over te brengen waardoor zij zelf actie kan ondernemen, iets dat haar over een

drempel tilt. Dat is een uitdaging voor mijn communicatieve vaardigheden en dat vind ik leuk en leerzaam.
Dit vrijwilligerswerk biedt me zelfontplooiing en voegt
iets aan me toe. Ik krijg er een bredere kijk op de maatschappij van. Ik vind deze mensen boeiend. In Nederland leven mensen veel meer op zichzelf dan in andere
landen waar ik heb gewoond. Ze zitten allemaal in hun
eigen veilige straatje. Het is goed om je in een ander in
te leven.”
Ze werkte jaren als controller in het bedrijfsleven, over
de hele wereld, voor ze neerstreek in Den Haag. Sinds
twee jaar werkt ze fulltime bij de fiscale recherche in Rotterdam. Ze heeft het wel eens geprobeerd: leven van 50
euro per week. Na 2,5 week was ze er klaar mee. Ze
herkent nu de paniek, zegt ze.
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NIEUWE VERBANDEN IN straTEN EN WIJKEN
De economische crisis raakt mensen hard.
Tegelijkertijd ontstaan nieuwe manieren van
samenleven en samenwerken. Een sprankje
hoop in zware tijden.
Buurt-en-Kerkhuis de Oase
Nadat eind 2012 de gemeenteleden van de Laakkapel
hun intrek in Buurt-en-Kerkhuis de Oase namen en daar
Kerk in Laak werden, wordt de verbouwing in 2013 afgerond. In de voorzaal komt een buurtbibliotheek met
een deel van de collectie van de opgeheven openbare
bibliotheek. Op de vide zijn zitplaatsen om te lezen. Op
16 februari 2013 is de feestelijke opening. Stek-directeur
Ineke Bakker spreekt van “een klein wonder”. Er is nu
een prachtige zaal voor allerlei bijeenkomsten, waaronder kerkdiensten, een bibliotheek voor jong en oud en
een nieuwe keuken. De drie bewoners - Oase, Kariboe
Bibi (van en voor Afrikaanse vrouwen) en Kerk in Laak versterken elkaar. Het AlleenCafé voor mensen in rouw
en nabestaanden trekt meer bezoekers dankzij de bewoners van seniorenflats in het gebouw. De vaste activiteiten van de Oase en Kariboe Bibi worden voortgezet,
zoals het project ‘Rembrandt in Laak’ (schilderles van
meester Hasan), de kookworkshops en de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Elke donderdag is er de Voedselbank. Met de naburige Jeroenschool wordt een project gestart voor een brede buurtsamenwerking, samen
met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting MOOI
en wijkagenten. Een brede buurtschool is het doel: spil
in het netwerk van onderwijs, welzijn, jeugdzorg, cultuur,

buurtwerk en sport. Projectleiders Jan Baronner (Oase)
en Lerina Kwamba (Kariboe Bibi) werken nauw samen,
ondersteund door secretaresses Nikoline Stauttener en
Arda Dekker en vrijwilliger Renée van Mil.
Op 16 december is er in de Oase een sfeervolle adventsviering met meer dan 100 medewerkers en vrijwilligers
van Stek met als thema ‘Je bent een ster’.
Buurt-en-Kerkhuis Bethel
In juni wordt de Bethelkapel in het Valkenboskwartier
aan de eredienst onttrokken. De synergie tussen vrijwilligers, gemeenteleden en predikant met het naastgelegen
buurtcentrum de Westhoek komt in 2013 in een stroomversnelling, mede dankzij projectleider Klaas Bruins
(Stek) en een financiële impuls van de Diaconie. Voortaan vormen de voormalige kapel en het buurthuis samen
Buurt-en-Kerkhuis Bethel. Een grondige verbouwing is
noodzakelijk, intussen gaan de activiteiten gewoon door.
De jaarlijkse openlucht-buurtdag trekt op 21 september
weer veel bezoekers. Nieuw is het huiskamerexperiment
van Stefanie Schuddebeurs en Edgar Neo, die de kapel
openstellen voor gezelligheid en inspiratie. Hun SouperFriday is zinnige kost voor nieuwsgierige mensen die willen nadenken over praktisch idealisme.
10 jaar Straatpastoraat
Stek-manager Derk Stegeman wordt ook directeur van
de Stichting Straatpastoraat. Inge Vianen begeleidt de
vrijwilligers. De gemeentelijke subsidie staat onder druk,
maar wordt na veel inzet tot 1 januari 2015 gegaran-

deerd. Op 23 april vindt een symposium ‘Zin in Zorg’
plaats naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het
Straatpastoraat. Er zijn zestig bezoekers, voornamelijk
‘uit het veld’. Wethouder Baldewsingh kookt een Surinaamse maaltijd voor daklozen.
Buurt-en-Kerkhuis De Paardenberg
De Paardenberg bevindt zich in een fase van transitie,
onder meer vanwege het aflopen van de gemeentesubsidie die in het kader van ‘Den Haag onder Dak’ werd
verstrekt. Onder leiding van Jeannet Bierman en Lizebeth Melse zoekt het oudste Buurt-en-Kerkhuis van Stek
naar nieuwe wegen. Er komen zo’n zeshonderd bezoekers per week. Behalve een huiskamer zijn er diverse
cursussen, gespreksgroepen, een vrouweninloop, helpdesk en arstenspreekuur voor ongedocumenteerden,
medische zorg voor MOElanders, mensen uit Middenen Oost-Europa. De Paardenberg is tevens uitdeelpunt
van de Voedselbank. Het project is niet meer weg te
denken uit Transvaal.
In de finale!
De Kinderwinkel dingt mee naar de Kroon-appels van
het Oranjefonds. In het jaar van de kroning van de nieuwe koning maken sociale projecten in verschillende categorieën kans op geldprijzen. De Kinderwinkel bereikt
de finale. De hoofdprijs wordt niet gewonnen, maar de
media-aandacht maakt veel goed. Namens de Kinderwinkel nemen Willeke Kruisselbrink-Eikelenboom en
Petra Doorn een cheque ter waarde van 2.500 euro in

ontvangst. De Kinderwinkel in Moerwijk is een buurthuis
voor kinderen en tieners. Naast inloopactiviteiten (knutselen, spelen, sporten, muziek) is er huiswerkbegeleiding, een meiden- en jongensclub, het tienerrestaurant
(tieners koken voor wijkbewoners), het muziekproject
‘Join the Band’, discussieavonden, moeder- en kindochtenden, zingevingsactiviteiten, activiteiten in de schoolvakanties en een zomerkamp.
Open deuren
Voor het eerst opent Stek het pand van de Diaconie aan
de Parkstraat voor bezichtiging van de De Stuerskamer
tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september. Victor de Stuers, naar wie de oude ‘stijlkamer’ is genoemd, was immers de ‘uitvinder’ van de Nederlandse
monumentenzorg en de eerste bewoner van Parkstraat
32. De openstelling leverde op een natte zaterdag toch
zo’n 500 bezoekers op.
Adviesrol
De reorganisatie van de Protestantse Gemeente van
Den Haag (PGG) van 17 naar 5 wijkgemeenten is in volle
gang. Zonder horten en stoten gaat dat echter niet. Stek
is adviseur bij enkele samenwerkings- en fusieprocessen. Jan Grotendorst, Derk Stegeman en Klaas Bruins
zetten zich hiervoor in. Het is belangrijk dat de diaconale
inzet van de nieuwe wijkgemeenten gecontinueerd en
uitgebreid wordt, zo nodig met hulp van de Diaconie.

23

‘EVEN GEEN ZORGEN. HIER BINNEN IS HET VEILIG.’
Peter is een vaste bezoeker van de Kinderwinkel. Een jongetje van amper tien. Als hij
honger heeft moet hij eerst zijn ouders uit het
café halen.

Wie: Petra Kruisselbrink (41)
Wat: Vrijwilliger
Moeder-Kindochtenden,
wekelijkse bijeenkomsten
Waar: De Kinderwinkel in Moerwijk
Gelooft in: Liefde doorgeven

“Veel kinderen in Moerwijk hebben met ‘grote-mensenproblemen’ te maken. Alcoholisme, geldzorgen, scheidingen, druggebruik. Vaak denk ik: ‘Zo! Dat jij je staande
kunt houden!’ Sommigen bewonder ik enorm. In de Kinderwinkel mogen ze gewoon kind zijn. Even geen zorgen. Hier binnen is het veilig. Fijner dan buiten, zeggen
de kinderen. Op straat kom je niet altijd goede vrienden
tegen.
Ik heb zelf een plezierige jeugd gehad en ik heb een
goed leven. Liefde doorgeven, daar geloof ik in. In 1996
verhuisde ik van Aalten (Gelderland) naar Moerwijk
voor een baan in het bijzonder onderwijs. Eerst fulltime,
daarna vier dagen. Ik ben minder gaan werken, bewust,
omdat ik meer tijd wilde hebben voor de Kinderwinkel. Ik
vind het belangrijk dat je er voor elkaar bent. Samen is
het makkelijker dan alleen, leuker ook.
Moerwijk zit in mijn hart. Het is een wijk waar nog van alles mogelijk is. In de Kinderwinkel leer je samen spelen,
je boosheid beteugelen en overleggen. De belangrijkste
boodschap: respect voor jezelf en voor anderen. Ieder
kind is welkom, ongeacht afkomst, cultuur of geloof.
Soms komt een kind met een bedrukt gezicht binnen.
Dan zie je al: er is iets aan de hand. Als het mij dan lukt
om zo’n kind te laten lachen, kan mijn dag niet meer stuk.
Kinderen moeten plezier hebben. Het gaat ook wel eens

mis hoor. Sommige kinderen hebben best stevige gedragsproblemen. Als iemand zich misdraagt zeg ik: “Je
gaat over de grens!” Maar er is altijd een nieuwe kans.
Volgende week proberen we het gewoon weer opnieuw.
Gisteren waren er 12 vrouwen en 26 kinderen in de
Kinderwinkel. Een kleurrijke, gezellige, drukke boel. De
kinderen spelen, knutselen en zingen, samen met hun
moeder. De vrouwen leren ook van elkaar. Hoe je een
hoofddoek knoopt, wilde iemand laatst weten. Of er worden opvoedproblemen besproken. Een moeder verkoopt
tassen die ze van versleten spijkerbroeken maakt. Die
creativiteit inspireert mij. Je hebt niet veel nodig om het
goed te hebben. Moeders van de wereld, noem ik ze.
Turken, Marokkanen, Irakezen, Iraniërs, Tunesiërs. Officieel stoppen we om kwart over elf. Maar het loopt eigenlijk altijd uit.”
Vanaf 1 mei 2014 treedt ze in dienst bij Stek en volgt ze
Petra Doorn op als beroepskracht in de Kinderwinkel.
Dan worden de kinderen uit Moerwijk nog meer ‘haar’
kinderen. Ze woont inmiddels in Voorburg, samen met
haar partner en hun pleegzoon. In de zomer verwachten
ze een tweede kind.
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Blauwdrukken van het hart
Den Haag, maar ook steeds meer in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Onze agenda: participatie bevorderen en kwetsbare
mensen ondersteunen. Dat doen we soms met
hoorngeschal, maar vaker met stille trom.
17 09 2013
De jaarlijkse Prinsjesdagviering vindt ook dit jaar weer
in de Grote Kerk plaats. Het thema ‘Innerlijke beschaving: leidraad naar vrede’ sluit ook aan bij de viering van
100 jaar Vredespaleis. De kerk is bomvol, met talloze
scholieren die vocaal en creatief hun steentje bijdragen.
Het nagesprek met de tweehonderd kinderen, na het
vertrek van de hoogwaardigheidsbekleders, onder leiding van rabbijn Awraham Soetendorp, is steevast een
hoogtepunt van deze dag. De Stichting Prinsjesdagviering wordt facilitair en bestuurlijk ondersteund door Stekmedewerkers, die dat op vrijwillige basis doen. Ineke
Bakker is voorzitter van de stichting Prinsjesdagviering.
De bijeenkomst is een moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar.
01 01 2013
In opdracht van de Diaconie wordt er onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van de Diaconie, dat moet leiden
tot een boek over die geschiedenis. Historicus dr. Jurjen
Vis gaat met zijn archiefonderzoek het tweede jaar in.

14 09 2013
Tijdens de Stekdagen - twee dagen in september waarop de medewerkers nieuwe plannen maken en elkaar
bijspijkeren tijdens workshops - wordt op de bovenste
verdieping van de Parkstraat een ruimte als ‘kapel’ ingewijd. Sindsdien vinden er elke dinsdag om 12.00 uur
korte liturgische vieringen plaats, waar alle bewoners en
bezoekers van het gebouw welkom zijn. Dorinde IJdo,
Jenneke van Veelen en Derk Stegeman maken de start
mogelijk.
26 01 2013
Onder het motto ‘Zo heb ik het nog nooit gezongen’ vindt
de jaarlijkse Haagse Lieddag in het rk spiritueel centrum
de Boskant plaats. Het programma bestaat uit liederen
van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Antoine
Oomen. Een feestje voor iedereen die van zingen houdt.
De Lieddag van de Haagse Dominicus wordt mede georganiseerd door Stek.
10 01 2013
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage (PGG), de Diaconie en Stek in de
Nieuwe Kerk aan het Spui. Paul van Geest, hoogleraar
kerkgeschiedenis en Augustijnse spiritualiteit, houdt een
toespraak over kerkelijke vernieuwing met als titel ‘Op
zoek naar talenten’.

11 04 2013
Het Management Team van Stek (Ineke Bakker, Derk
Stegeman en Henk Baars, voor de gelegenheid aangevuld met Willem van der Meiden en Marian Hoek van
Dijke) houdt haar voorjaarsoverleg in het nieuwe onderkomen van de Kessler Stichting aan de De la Reyweg.
De contacten met de oude bewoners van de Parkstraat
zijn nog altijd zeer hecht. In oktober is er een najaarsoverleg in de Parkstraatkerk. Het zijn gelegenheden om
even uit de waan van de dag te stappen en te kijken
waar de gaten vallen in de samenleving en waar relaties
versterkt worden.
23 10 2013
Voor de afdeling Communicatie & Fondsenwerving staat
2013 in het teken van de voortgaande digitale presentie
van Stek, haar projecten en locaties. De Paardenberg,
de Oase, StekJong, Kariboe Bibi, Den Haag Wereldhuis,
Zomerstek en het project Rijk in je Wijk krijgen een eigen
website. Op 23 oktober start een adviestraject voor de
strategische inzet van sociale media en andere digitale
communicatie van Stek met Eric van den Berg. Er wordt
ook gestaag gewerkt aan het verbeteren van de communicatie van de Diaconie. De website wordt geactualiseerd en er komt een nieuw logo.

08 01 2013
Diaconaal werk of praktisch kerkenwerk. Hoe geef je dat
in de praktijk vorm? In januari nemen theologiestudenten
van het seminarie een kijkje op de werkvloer van Stek.
Gastheer: Derk Stegeman. Stegeman is tevens voorzitter van het Beraad Grote Steden van de Protestantse
Kerk (PKN).
03 07 2013
Bij Den Haag Wereldhuis komen de Haagse Diaconie en
de fondsen bijeen die dit project drie jaar lang gesteund
hebben. Samen met de projectleider bespreken ze de
resultaten, verwachtingen en plannen voor de toekomst
- met nieuwe afspraken als gevolg. Fondsenwerving is
samenwerken, met fondsen, maar ook intern met projectleiders, de directie, de afdeling financiën en het secretariaat. Marian Hoek van Dijke fungeert als spin in het
web. De opbrengst van de fondsenwerving blijft in 2013
gehandhaafd op het (hoge) niveau van 2012.
13 12 2013
In opdracht van de Gemeente Den Haag wordt van
13 tot 15 december het driedaagse kerst- en lichtfeest
‘Light’ georganiseerd, dat in de Lukaskerk begint met
een spectaculaire lampionoptocht door de Schilderswijk
en verder gaat in het Vaillant Theater, hartje Schilderswijk. Inge van Bommel en Henk Baars zijn er namens
Stek bij betrokken, samen met het Steunpunt voor Migranten en hun Organisaties.
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postscriptum: mensenwerk

cijfers: Baten & lasten

Stek kan niet zonder haar afdeling Office Support, verantwoordelijk voor de receptie, catering en onderhoud
van het kantoor aan de Parkstraat. John Hendriks
wordt tijdens een periode van ziekte voor beheerstaken
vervangen door Barry van Rossen, die tevens de
verbouwing van de Tussenvoorziening voor zijn rekening neemt. Ook Igna Provence kampt met gezondheidsproblemen en wordt vervangen door cateringvrijwilligsters Ineke Rutters, Sandra Jagessar en
Jane König. Anneke IJzerman, Vivian Luyckx,
Seline Suarez en vrijwilligster Mieke Mos krijgen er
twee nieuwe taken bij: de Parkstraat fungeert via hen als
postadres voor verschillende mensen zonder vaste verblijfplaats en de receptie is uitgiftepunt van spullen voor
de BabyBullenBank. Secretaresses Esther Brans,
Nikoline Stauttener, Grace Manoch, Arda Dekker en Lia van den Bogaerdt verdelen met vrijwilligster Sandra Adhin de ondersteuning van het werk
van Stek. Op 30 januari neemt diaconaal werker Kees
Buist afscheid van De Paardenberg en start hij het project ‘Loosduinen maakt werk van armoede’. Vanaf het
voorjaar is hij wegens ernstige ziekte afwezig. Zijn werk
in Loosduinen wordt tijdelijk overgenomen door diaconaal ouderenwerker Marianne van Schravendijk.
Op 1 maart begint Lizebeth Melse als diaconaal opbouwwerker in de Paardenberg. Een maand later start
de nieuwe beheerder, Geoffrey Vijverberg. Elly
Mos gaat uit dienst van Stek en treedt in dienst van de
Paul Krugerschool. Zij ‘runt’ nu twee Spiegelkamers, ook
op de Spiegelschool. In de Spiegelkamers krijgen kinderen uit moeilijke gezinssituaties of met sociale proble

€ (x1000)

2013

2012

BATEN
Bijdrage Diaconie PGG
Bijdragen overige kerkelijke organen
Bijdragen overige samenwerkingspartners
Fondsenwerving en projectsubsidies
Algemene subsidie Gemeente Den Haag
Overige baten (w.o. vorige jaren)

1782
130
130
558
359
113

1704
129
126
515
355
109

3072

2938

1971
88
278
195
119
21
170
219

1838
83
292
160
132
19
190
259

3061

2973

Saldo voor mutatie bestemmingsreserves

11

-35

Mutatie bestemmingsreserves
Besteedbare reserve projecten Diaconie PGG
Vrij besteedbare reserve

1
17
-7

-80
45

11

-35

men op de basisschool spel- en creatieve begeleiding
met behulp van vrijwilligers. Na zevenenhalf jaar vertrekt
Willeke Eikelenboom als tienerwerker bij de Kinderwinkel. Op 31 oktober viert ze haar afscheid. Haar
opvolgster Marinke Noback gaat op 1 januari 2014
aan het werk. We nemen afscheid van Pieter Amijs die via een detacheringsconstructie enkele jaren in
De Westhoek heeft gewerkt, en later ook in De Halte.
Vraagbaak De afdeling Financiën en Beheer werkt
gestaag door aan de financiële administratie van Stek,
Diaconie en verschillende kleinere stichtingen in Den
Haag en omstreken. De afdeling vormt een welkome
vraagbaak voor medewerkers met betrekking tot de projectbudgettering en de begroting van nieuwe plannen.
Ook de ondersteuning van de beleggingsadviescommissie van de Diaconie is bij deze afdeling ondergebracht.
Theo van der Kleij, Maarten van Leeuwen en Kees van
der Nol vormen deze afdeling, ondersteund door Wil
Kramer-Taal.

Totaal
LASTEN
Personeel
Vrijwilligers
Huisvesting
Automatisering/telecommunicatie
Kantoor- en organisatiekosten
Algemene kosten
Uitgaande subsidies
Overige activiteiten
Totaal
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WIE, WAT, WAAR
De medewerkers van Stek werken
in twee inhoudelijke afdelingen, Hart
& Ziel geheten, en in vier stafafdelingen. De teams houden zich bezig
met tal van diensten en projecten,
de stafafdelingen ondersteunen die
werkzaamheden en zetten zich in
voor externe klanten.
Directie
Ineke Bakker
Esther Brans (secretariaat)
Afdelingsmanagers
Henk Baars
Derk Stegeman
Secretariaat
Arda Dekker
Nikoline Stauttener
Grace Manoch
De Oase
Jan Baronner
Renée van Mil (vrijw. beheerder)
De Paardenberg
Jeannet Bierman (coördinator)
Inge van Bommel
(huiswerkbegeleiding)
Lia van den Bogaerdt-Monster
(secretariaat)
Lizebeth Melse
Geoffrey Vijverberg (beheerder)
Individuele hulpverlening & De Halte
Eva Heezemans
Renée Helmes
Hilly Merx
Jenneke van Veelen

Schilderswijk/Buurt & Lukaskerk
Hilly Merx
Kariboe Bibi
Lerina Kwamba
Maatjesproject
Slachtoffers Mensenhandel
Eva Heezemans
De Kinderwinkel
Petra Doorn
Marinke Noback
Diaconaal opbouwwerk
Kees Buist
Marianne van Schravendijk
StekJong
Dorinde IJdo
Maria de Kruijf-Brak
Jacolien Lambregtse
Christi Loor-Lotterman
Begeleiding de Spiegelkamer
Christi Loor-Lotterman
Begeleiding straatpastoraat
Inge Vianen
Vandebankaf
Pauline Eggink
Annemieke Leidekker
Over de drempel
Jan Grotendorst
G3
Wil Hegie (vrijw.)
Mediatheek De Bovenkamer
Ria van der Geest (vrijw.)
Diaconaal advieswerk/Vrijwilligersbeleid
Jan Grotendorst
Gemeentesupport
Jan Grotendorst
Derk Stegeman

Ouderenwerk
Anita del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk
Bethel
Klaas Bruins
Den Haag Wereldhuis
Maria Lainsamputty (vrijw.)
Stafafdeling office support
John Hendriks
(technisch gebouwenbeheerder)
Anneke IJzerman
Willy Kramer-Taal
Vivian Luyckx
Igna Provence
Seline Suarez
Stafafdeling
communicatie & fondsenwerving
Marian Hoek van Dijke
Willem van der Meiden
Stafafdeling financiën & beheer
Peter Prijs (adviseur)
Kees van der Nol
Theo van der Kleij
Maarten van Leeuwen
Willy Kramer-Taal
Kwaliteitsbeheer, personeel & organisatie
Ineke Bakker
Nikoline Stauttener (secretaresse)
Stek-bestuur
dhr. drs. M. Smits (voorzitter)
dhr. J. Bovenlander (secretaris)
dhr. dr. ir. W.J. Naeije (penningmeester)
mw. ds. C. van Duinen
dhr. mr. J.W. de Savornin Lohman
twee vacatures

Stek
Parkstraat 32,
Postbus 371, 2501 CJ Den Haag
Telefoon: (070) 318 16 16
Fax: (070) 318 16 00
E-mail: info@stekdenhaag.nl
Website: www.stekdenhaag.nl
De Paardenberg
Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag
Tel. (070) 380 16 67
Website: www.paardenberg.nl
De Oase
Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag
Tel. (070) 396 12 24
Website: www.deoasedenhaag.nl

Bethel
Thomas Schwenckestraat 28, 2563 BZ Den Haag
Tel. (070) 345 93 42
Stagehuis Schilderswijk
Tenierstraat 13b, 2526 NX Den Haag
Tel. (070) 445 11 99
Website: www.stagehuisschilderswijk.nl
De Nieuwe Loot
Den Haag Wereldhuis
De Halte
Juffrouw Idastraat
zie adresgegevens Parkstraat

Kariboe Bibi
Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag
Tel. (070) 393 11 07
Website: www.kariboebibi.nl
Buurt & Lukaskerk
Om en Bij 111, 2512 XP Den Haag
Tel. (070) 380 78 94
De Kinderwinkel
Van Baerlestraat 113, 2533 LK Den Haag
Tel. (070) 388 17 58
Website: www.moerwijker.nl/kinderwinkel
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