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Vooraf
Met het oog op de aanvraag voor het tweede projectjaar is het goed een tussentijds verslag
te presenteren van het project ‘Verbinden & Delen’.
Het is ook met genoegen dat we dit verslag het licht doen zien, want het beeld dat we voor
ogen hadden bij de start van het project, als een vervolg op het project ‘Emmauskapel’ bleek
goed te kloppen en de resultaten die we hoopten te bereiken, zijn ook gehaald. Een en
ander geeft goede hoop dat we (zelfs ruim) binnen de gestelde termijn van twee jaar het
project succesvol kunnen afsluiten.
De opzet van dit tussentijds verslag is als volgt. In een eerste deel bespreken we de
resultaten van de zgn. deelprojecten en de activiteiten in en rond de Emmauskapel die al
eerder in gang zijn gezet. (Paragraaf 1 en 2). Een derde paragraaf bevat een reflectie op de
activiteiten en de behaalde resultaten: welke factoren speelden een rol, welke
ontwikkelingen zien we gebeuren. Paragraaf 4 bevat enkele opmerkingen over de
organisatie van een en ander. In de vijfde paragraaf beschrijven we de plannen voor het
tweede projectjaar. De laatste paragraaf geeft de fasering aan, zeg maar: de opbouw van het
tweede projectjaar.

1. Resultaten deelprojecten ‘Verbinden & Delen’ eerste half jaar.
Het project ‘Verbinden & Delen’ voorzag voor de eerste fase in een aantal
deelprojecten. De deelprojecten moesten enkele lijnen voor een verdere ontwikkeling
uitzetten en op basis van de resultaten zou gekeken worden welke lijnen projectmatig
in het tweede projectjaar zouden moeten worden doorgetrokken.
1.1 Emmauskapel als vrije aanloop plek.
De Emmauskapel zou een meer centrale functie in de wijk moeten krijgen, een
laagdrempelige aanloop- en inloopplek, waar mensen vanuit verschillende achtergrond
elkaar ontmoeten.
De inloop in de Emmauskapel loopt goed. De inloopochtenden worden bezocht door
gasten uit een zeer divers aantal landen: Suriname, Curaçao, Hongarije, Oekraïne,
Afghanistan, Turkije, Marokko, Somalië, Frankrijk, China, Nederland.
Er zijn momenteel 18 gastvrouwen voor de inloopochtenden. Drie gastvrouwen
moesten stoppen omdat ze betaald werk konden krijgen of vanwege een verhuizing.
Hun plek kon snel worden ingevuld. Naast de gastvrouwen zijn twee stagiaires vanuit de
inburgeringsprocedure betrokken bij de inloop. Op dit moment is er een Chinese en een
Turkse stagiaire. Verder is er ook nog een stagiaire actief via de Siza-Dorpgroep (zorg en
dienstverlening aan mensen met een handicap).
Een van de gastvrouwen en de coördinator van de Emmauskapel maken de
dienstroosters en regelen de voorwaarden voor de inloop.
In de afgelopen periode is er voor de gastvrouwen een begeleidingsmiddag
georganiseerd onder leiding van mw. Mary Venema. Inhoud was de motivatie voor het
vrijwilligerswerk, de mogelijkheden en de beperkingen van het vrijwilligerswerk. Situaties
die vrijwilligers tegenkomen in de inloop en die vragen oproepen, kwamen ook aan de
orde. De middag werd als zeer waardevol en nuttig ervaren. Voor 2013 is inmiddels
geregeld dat er drie vervolgbijeenkomsten gehouden worden voor de toerusting van de
gastvrouwen.
1.2 Maatschappelijke stages (MaS)
De Emmauskapel zou ruimte moeten bieden aan scholieren om er hun maatschappelijke
stage te lopen.
De projectmedewerker heeft contact gelegd met de organisatie ‘Vrijwillige Inzet Arnhem
(voorheen de vrijwilligerscentrale) en het Olympuscollege. Daarnaast heeft zij de
mogelijkheid van Maatschappelijke Stages onder de aandacht gebracht bij de Werkgroep
Samenleven in de wijk, waarin ook een aantal (allochtone) ouders zitten. Zo kwam de
Emmauskapel letterlijk op de kaart ter oriëntatie van plekken voor MaS-ers in de wijk.
Eveneens bood deze actie de mogelijkheid tot contact met andere organisaties in de wijk
waar stagiaires geplaatst kunnen worden.
Eén MaS-er kwam dit jaar spontaan binnen via haar oma. Twee jongens die binnenliepen
zijn bemiddeld naar de keuken van het Woonzorgcentrum.
Veel (allochtone) ouders weten niet zo goed wat een maatschappelijke stage is, en
hebben niet altijd een netwerk om de jongeren te helpen bij het zoeken. Twee Turkse

meisjes die ook op zoek waren naar een stage liepen binnen en vonden hun stageplek in
de Emmauskapel, omdat ze “zo vriendelijk ontvangen waren”. Zij lopen sinds december
een MaS op de zondagmiddag tijdens de inloop. Zij doen spelletjes met de mensen die
dat willen. Verder hebben ze enthousiast Zwarte Piet gespeeld tijdens de Sinterklaasinloop. De stage loopt nog tot het voorjaar van 2013.
1.3 Lopend Vuurtje, een gesprek over inspiratie
1.4 Inspiratie Verbeeld
Bedoeling van deze deelprojecten was om een aantal mensen uit de wijk met elkaar in
gesprek te laten gaan over wat hen inspireert (Lopend Vuurtje) en om het resultaat van
die gesprekken vervolgens op een of andere manier zichtbaar te maken in de wijk
(Inspiratie Verbeeld)
Nauwe samenspraak met diverse partners in de wijk was een voorwaarde om dit
deelproject succesvol te kunnen uitvoeren. Stap voor stap is de haalbaarheid van het
plan bekeken en zijn de knelpunten geïnventariseerd. Met het opbouwwerk van Rijnstad,
een contactpersoon van Kwartiermakers, De Gastvrouw van Arnhem, maar vooral ook
door ervaringsdeskundigen van allochtone afkomst en de werkgroep Samenleven in de
wijk is intensief gesproken van te voren en daarna is in de uitvoering goed
samengewerkt.
Het project startte met 6 ‘aanwakkeraars’ van het lopend vuurtje. Het waren 6
wijkbewoners, die in een voorbereidende bijeenkomst geïnformeerd zijn over het project
en hebben kunnen oefenen met een gesprek over wat de gesprekspartner inspireert.
Vervolgens zijn er binnen 2 weken reeksen van één op één gesprekken over inspiratie
geweest in de wijk.
Zo kwamen er 17 verschillende posters tot stand, en werden er in totaal 80 posters
opgehangen door de wijk waarop de deelnemers te zien waren met een uitspraak uit het
gesprek. De plekken zijn in nauw overleg met de deelnemers uitgezocht. Zo hingen deze
bij winkels, in de straat achter ramen, en bij de basisscholen of in de wijkcentra. Twee
weken voor kerst is de posteractie afgesloten met terugkombijeenkomsten.
Opsommend en samenvattend heeft het project het volgende opgeleverd:
- Mede vanwege de gedegen aanloop- en ontwikkelperiode en de daarop volgende
overlegmomenten zijn verschillende organisaties in de wijk met elkaar in contact
gekomen en hebben ze goed samengewerkt.
- De zgn. aanwakkeraars zijn goed geïnformeerd over en toegerust voor het voeren
van gesprekken.
- De aanwakkeraars en de andere deelnemers aan de reeks gesprekken waren erg
enthousiast. Zij hebben ook de behoefte gevoeld en geuit aan meer, aan een
vervolg. Er werden adressen uitgewisseld, en er ontstonden andere leuke
contacten onderling.
- Omdat de plekken voor het ophangen van de posters mede bepaald werden door
de deelnemers zelf ontstond er ook een contact met mensen die de poster achter
het raam wilden hangen.
- Toen alle posters ophingen was er een feestje. Het was een gelegenheid voor het
inventariseren van eerste reacties van mensen die de posters hadden gezien en
gelezen. Inspiratie werd letterlijk gedeeld. Wie wilde kon achter een microfoon

-

staan en aan anderen vertellen over iets wat inspireerde. Hier werd uitgebreid
gebruik van gemaakt.
De posteractie is vermeld in 3 kranten, waarbij 1 krant uitgebreid uitpakte met
een artikel en een interview met 2 deelnemers.
Een van de deelnemers aan het project heeft in december meegewerkt aan de
zgn. wijkviering in de Emmauskapel en heeft er gesproken over zijn inspiratie.

1.5 Emmauskapel als plek van geloof en inspiratie
De Emmauskapel zou meer dan alleen een Rooms Katholieke vierplek een plaats kunnen
zijn waar mensen vanuit verschillende achtergrond elkaar ontmoeten en hun geloof en
inspiratie delen.
1.5.1 zondagse vieringen
Het aanbod aan zondagse vieringen zou meer divers moeten zijn en qua vorm afwijken
van de gangbaren RK liturgie
Inmiddels is er nog op één zondag in de maand een (traditionele) Woord- en
Communieviering.
Eén zondagmorgen is er een dienst, die vooral gekenmerkt wordt door stilte. Eén
zondagmorgen is er een ontbijtviering, waarin de onderlinge ontmoeting belangrijk is. In
de afgelopen periode is gewerkt aan de ontwikkeling van een viering rond een actueel
thema, waar de vorm heel vrij is en waar deelnemers gemakkelijk een eigen inbreng
kunnen hebben.
Vanaf april 2012 zijn er verder nog vijf wijkvieringen geweest. Dat zijn bijeenkomsten op
zondagochtend waarbij wijkbewoners vertellen over wat hen inspireert. Arjen heeft
vertelt over zijn voet- en fietsreis naar Santiago de Compostella. Lia, actief bij de
creatieve morgen in de wijk, vertelde over hoe zij als bijstandsmoeder in Malburgen zelf
het heft in handen heeft genomen om wat te veranderen in de wijk. Naar aanleiding van
een wijkviering met Mevr. Bihari van de Hindoeistische tempel in de wijk, is er in mei een
kleine groep op bezoek geweest in de tempel.
Eline heeft verteld over het project Drawing Her Story waar zij aan deelnam (zie
verderop). Hans, die als jongvolwassene actief was als soldaat op vredesmissie in
Libanon, vertelde over hoe hij 10 jaar lang dakloos was en vorig jaar gestart is in een
fietsenproject.
Sonja is een bezoekster van de inloop in de Emmauskapel. Door een herseninfarct is zij in
een rolstoel beland en kan ze slechts enkele woorden zeggen. Op eigen verzoek heeft zij
haar ‘verhaal’ gedaan. Deze bijeenkomst, die op een middag plaatsvond, trok ruim 30
bezoekers.
1.5.2 Exposities
De Emmauskapel zou ruimte moeten bieden voor exposities van wijkbewoners of voor
specifieke tentoonstellingen, die thematisch aansluiten bij de doelstelling van de kapel of
het project ‘Verbinden en Delen”
In september hebben in de Emmauskapel panelen en posters gehangen, waarop de
resultaten te zien waren van het project ‘Drawing Her Story’. Vrouwen uit verschillende

culturen in Malburgen, hebben daarbij elkaars levensverhaal verbeeld in schilderijen en
portretten.
1.5.3 ‘Etalage’
Sinds oktober hangt aan de straatkant van de kapel een grote schilderijenlijst met een
gedicht gemaakt door een wijkbewoner. Dit gedicht wordt geregeld vervangen.
Wijkbewoners worden uitgenodigd om een gedicht aan te dragen voor ‘publicatie’ in de
‘etalage’ van de kapel.
De ‘etalage’ wordt ook gebruikt bij gelegenheden om de aandacht te vestigen op een
bepaalde gebeurtenis of gedachte, anders dan via een poster of een affiche. Tijdens de
Adventsperiode werd iedere week een grote papieren kaars tegen het raam geplakt met
een bijzondere uitspraak.

2. Overige activiteiten
2.1 Presentie in de wijk
De projectmedewerker zou enige uren per week vrij houden om actief aanwezig te zijn in
de wijk. Deze ‘vrije’ tijd zou beter zicht moeten geven op de wijk en moeten leiden tot
nieuwe contacten.
Het lukte in beperkte mate om in de afgelopen periode actief present te zijn in de wijk.
De meeste aanwezigheid in de wijk stond in het kader van de deelprojecten of het
onderhouden van de reeds bestaande contacten.
Hiernaast ontstond wel intensieve betrokkenheid bij enkele individuele wijkbewoners, in
het bijzonder rond het overlijden van een lid van een Marokkaans-Nederlands gezin.
2.2. Voortgang eerder opgezette activiteiten
Een aantal activiteiten die eerder waren opgestart liepen door. De projectleider had hier
geen intensieve bemoeienis meer mee, maar raakte soms zijdelings wel (kortstondig)
betrokken. Bij deze activiteiten valt te denken aan de organisatie van een kraam van de
Emmauskapel samen met de nabijgelegen PKN-kerk op de wekelijkse markt in de
zomermaanden, de organisatie van een kerstmiddag samen met Pleyade (koepel voor
ouderenzorg), het ruimte bieden aan een groep Marokkaanse vrouwen voor hun
Arabische les, het organiseren van een gesprekstafel bij de jaarlijkse 'dag van de dialoog'.
Maandelijks wordt er door een eetgroep een maaltijd georganiseerd voor iedereen die
samen wil eten tegen een gering bedrag. De kapel bood ook ruimte aan bepaalde
activiteiten die vanuit de parochie of vanuit een samenwerkingsverband, waarbij de
parochie betrokken was, werden georganiseerd: een maaltijd en informatieavond in het
kader van de Vastenactie, maandelijkse informatieavonden voor ouderen, een cursus
‘balans van je leven’, groepsgesprekken in het kader van rouwverwerking in,
laagdrempelige Bijbelavonden.
De betrokkenheid van de beroepskracht bij een aantal van deze activiteiten was deels
vanzelfsprekend en stond ook in functie van de voortgang van het geheel. De bestaande
activiteiten moesten in ieder geval in lijn zijn met de nieuwe activiteiten die in en vanuit
de kapel werden georganiseerd en soms waren er dezelfde vrijwilligers bij betrokken.
2.3 Publiciteit
In de afgelopen periode lukte het goed om via de parochiekanalen (parochieblad en
website) de publiciteit te halen. Meer dan voorheen is de Emmauskapel een kleurrijke
smaakmaker van het aanbod van de Sint Eusebiusparochie.
Via de plaatselijke pers lukte het m.n. rond het deelproject ‘lopend vuurtje’ in de
publiciteit te komen.
Ook lukte het om een eigen ‘facebookpagina’ in de lucht te krijgen. De ontwikkeling
hiervan zal echter nog de nodige aandacht vergen.

3. Reflectie op de activiteiten en de resultaten
Kijkend naar de twee woorden in de naam van het project, verbinden en delen, dan kan
gezegd worden dat beide behoorlijk tot goed uit de verf gekomen zijn. Via de activiteiten
en de deelprojecten zijn er veel gelegenheden geweest waarop mensen hun ervaringen
en inspiratie hebben kunnen delen. De deelprojecten brachten contact met mensen en
organisaties waarmee niet eerder contact was. De lopende activiteiten leidden niet
direct tot veel meer nieuwe bezoekers, maar het doel om een meer diverse
bezoekersgroep aan te spreken is goed gehaald. Deze veelzijdigheid uit zich ook in de
samenstelling van de vrijwilligersgroep, ofschoon de echt dragende vrijwilligers nog wel
de ervaren vrijwilligers uit de parochie zijn.
Het binden kreeg vooral gestalte in de bemiddelende rol die de projectleider kon spelen
rond specifieke activiteiten, waarbij mensen met elkaar in contact konden worden
gebracht. Voor wat betreft specifieke activiteiten moet met name de bemoeienis met de
Maatschappelijke Stages genoemd worden. De Emmauskapel en de projectleider konden
hier een duidelijke, verbindende rol spelen. De Emmauskapel en de activiteiten blijken
voor deze gelegenheid een lage drempel te hebben.
Voor wat betreft de inloop en de aanloop: Hiervan moet gezegd dat mensen doorgaans
niet komen met allerlei specifieke vragen aan elkaar of aan de vrijwilligers. Onderling
contact en ontmoeting staan voorop. Wel lijkt het zo dat mensen niet alleen komen voor
het korte praatje en de kop koffie. Het gesprek over inspiratie en zin trekt de
belangstelling en maakt de tongen los. Hierover leven ook specifieke vragen.
Dat die belangstelling leeft is waarschijnlijk een belangrijke factor voor het welslagen van
het deelproject ‘lopend vuurtje’ en ‘inspiratie verbeeld’. Een andere factor die de
(voorspoedige) gang van zaken beïnvloedt is de aanwezigheid van een relatief groot
aantal vrijwilligers en de inzet van een aantal dragende vrijwilligers. De Emmauskapel en
de projecten trekken enkele nieuwe, soms allochtone vrijwilligers, maar trekken ook
reeds langere tijd actieve parochievrijwilligers aan, die hun inzet lijken te willen
concentreren op de Emmauskapel.
De Emmauskapel en de activiteiten die van daaruit worden georganiseerd lijken zo een
stevigere pijler te zijn geworden van de parochie als geheel. Het is lastiger om te
beoordelen of de Emmauskapel zich in de wijk ook duidelijk ontwikkeld heeft als een
vanzelfsprekend centrum voor ‘geloof en inspiratie’, voor ‘verbinden en delen’. Er zijn
nieuwe contacten aangeknoopt en bij activiteiten blijkt de kapel een goed en bruikbaar
centrum te zijn. Vooralsnog lijkt het echter zo te zijn dat het nodig is dat er een aanbod
gedaan wordt; dat vanuit de kapel de eerste beweging wordt gemaakt. In het vervolg van
het project zal daarom op die eerste beweging (de beweging naar de wijk toe, op zoek
naar wat er leeft, op zoek naar de vragen die leven) extra nadruk worden gelegd.

4. Organisatie,begeleiding, samenwerking
De aansturing van het project vond plaats in het pastoraal team van de parochie. De
pastoor/teamleider nam hiervoor de verantwoordelijkheid en er was enige hulp van de
opbouwwerker van de parochie.
Veel van de dagelijkse gang van zaken werd behartigd door leden van de zgn.
pastoraatsgroep van de parochie voor de Emmauskapel. Bij het opzetten van
deelprojecten werd nauw en vruchtbaar overlegd en samengewerkt met
(vertegenwoordigers van) andere organisaties en instanties. Daarnaast maakte de
projectmedewerker deel uit van een intervisiegroep ‘presentie’ van beroepskrachten in
Arnhem die met vergelijkbare werkzaamheden bezig zijn. In de praktijk bleek dit gewoon
te voldoen en er is daarom weloverwogen gekozen om niet over te gaan tot oprichten
van een aparte projectgroep, zoals beschreven in het projectplan. De tijd die het
opzetten van zo’n groep zou kosten zou mogelijk niet opwegen tegen het rendement, en,
zoals gezegd: dat wat voorhanden was of door de parochie georganiseerd was met het
oog op de begeleiding, functioneerde.

5. Planning (vervolg)activiteiten.
Op basis van de resultaten van het afgelopen jaar bij de verschillende deelprojecten,
aansluitend bij wat er leeft in de wijk en waar behoefte aan is en met het oog op het
bestendigen van de aanwezigheid van de parochie in de wijk zal er het komend jaar
gewerkt worden aan:
5.1 Het opzetten van een groep ‘presentie’ in de wijk
Dit plan is naar voren gekomen naar aanleiding van de enthousiaste reacties van de
deelnemers aan ‘lopend vuurtje’, naar aanleiding van reacties binnen de werkgroep
Samenleven en vanuit de constatering dat het goed is om niet alleen te werken aan en in
de Emmauskapel als zodanig, maar dat het belangrijk blijft de beweging naar de wijk toe
te maken.
Om echt aan te kunnen sluiten bij de kijk en de beleving van de wijkbewoners moet je
voortdurend fysiek in de wijk aanwezig zijn en met mensen in gesprek zijn. De interne
organisatie van de kapel en de activiteiten die daar georganiseerd worden, vragen
genoeg inzet en energie van de huidige vrijwilligers. Om het stuk 'fysieke aanwezigheid'
te waarborgen wordt gezocht naar enkele nieuwe vrijwilligers.
Het gaat om een groep van wijkbewoners die ‘present’ kunnen zijn door hun regelmatige
aanwezigheid in de wijk. Vanuit het ‘aanwezig zijn’ kunnen zij met elkaar uitspreken wat
er speelt in de wijk en eventuele signalen oppakken en doorgeven.
Deze groep kan de organisatie van de kapel, maar ook andere instanties in de wijk
voeden. De groep wordt dus niet opgezet om in eerste instantie activiteiten te
ontwikkelen. Zij kan wel op een actieve manier zichtbaar maken wat er speelt in de wijk.
Het streven is om eind 2013 een groep van vier vrijwilligers te hebben, die onder leiding
van de projectmedewerker een plan van aanpak hebben gemaakt en die is ingebed in de
structuur van de parochie en/of (een) andere organisatie(s) in de wijk.
5.2 Een deelproject ‘Vieren en Gedenken’
Naar aanleiding van problemen bij een uitvaart van een Marokkaanse man, die getrouwd
was met een Nederlandse, kwam de vraag heel nadrukkelijk op om het onderwerp dood,
uitvaart en rouw (in ieder geval het gesprek hierover) op te pakken in de wijk.
Andere ervaringen en contacten geven ook aan dat er interesse is om vanuit de diverse
culturen en geloofsrichtingen een gesprek te starten over bepaalde rituelen en over de
vraag hoe men omgaat met bepaalde gebeurtenissen in het leven. Er is behoefte in de
wijk aan gesprekken die verder gaan, dan enkel elkaar ontmoeten bij de koffie in de
inloop.
Aansluitend bij het projectplan willen we dus een deelproject 'vieren en gedenken'
starten.
Concreet denken we hierbij aan:
-een toneelstuk in Malburgen waarin het onderwerp dood en rouw binnen een
multiculturele setting aan bod komt.
- het zichtbaar maken van de rituelen die rondom dit thema bestaan in de verschillende
religies.
- het mogelijk maken dat mensen zich actief en creatief uiten rond het thema lijden en
dood. Bijvoorbeeld door in de kapel in de lijdenstijd vooraf aan Pasen vier creatieve
workshops te organiseren, afgesloten met een expositie en een wijkviering. Dit kan

mogelijk in samenwerking met de cursusleidster van ‘Drawing her Story’ (zie eerder dit
verslag) en in samenwerking met de deelnemers van ‘Lopend Vuurtje’ (die wellicht
betrokken kunnen worden bij de werving van deelnemers.
-een “drieslagbezoek” aan een Hindoeïstische tempel, de abdij Koningsoord in
Oosterbeek en een moskee, waarbij de thematiek ‘rouw en dood’ speciaal aan de orde
kan komen
-een grotere wijk-activiteit met Allerzielen. De mogelijkheden kunnen onderzocht
worden om in en bij de Emmauskapel de overledenen uit de wijk te herdenken op een
multi- of interreligieuze manier.
Het streven is om met dit project veel mensen te bereiken, indirect via de publiciteit,
maar ook direct bij de activiteiten, met name de herdenkingsbijeenkomst. Tot de
doelgroep voor die herdenking behoort de groep wijkbewoners waar tot nu toe nog geen
contact mee was vanuit de Emmauskapel.
5.3 Verdere inzet van maatschappelijke stagiaires in kapel en bij wijkactiviteiten
Het streven is om nog vier jongeren te bemiddelen naar een maatschappelijke stage,
hetzij in de kapel, hetzij naar een andere instantie
Er wordt gericht bekendheid gegeven aan vooral allochtone ouders, over de
mogelijkheden van een maatschappelijke stage.
Er wordt minimaal één spelletjesmiddag georganiseerd voor potentiële maatschappelijke
stagiaires en ouderen samen.
5.4 Toerusting gastvrouwen van de inloop
In 2013 worden de vrouwen van de inloop verder toegerust met het oog op een
vruchtbaar contact, gastvrijheid en de bemiddeling van de vragen van gasten naar het
aanbod in de wijk.
In ieder geval worden drie middagen hiervoor georganiseerd
5.5 Het opzetten en versterken van een heldere structuur in de Emmauskapel
Met het oog op het vertrek van de projectmedewerker zal de Emmauskapel zelfstandig
moeten draaien, onder verantwoordelijkheid van het pastoresteam.
Er wordt voor de zomer een beslissing genomen over de samenstelling van de
pastoraatsgroep: wie hebben zitting in de groep, wie maken deel uit van werkgroepen
van de pastoraatsgroep, wie heeft welke functie en welk aandachtsveld onder haar of
zijn hoede, hoe verloopt het contact met andere wijkinitiatieven.

6. Verwachting, fasering, continuïteit
Het deelproject 'vieren en gedenken' loopt tot het eind van het kalenderjaar en zou enkele
hoogtepunten moeten hebben: de Goede Week, maar vooral Allerzielen, op 2 november. De
verwachting is dat dit project intensieve aandacht nodig heeft van de projectleidster. Goed
contact met andere instanties in de wijk, met name van allochtone wijkbewoners, is van
groot belang. Extra aandacht zal de publiciteit van e.e.a. moeten hebben, omdat de
verwachting is dat met dit project ook mensen bereikt kunnen worden, die zich tot nu toe
niet als actieve of betrokken wijkbewoner laten zien.
Bij het opzetten van de groep 'presentie' zal van meet af aan ook de buurtpastor betrokken
moeten zijn. Zij zal immers actief blijven met en in deze groep. De groep is vóór de zomer
geformeerd en er kan in het najaar ervaring worden opgedaan met een te ontwikkelen
aanpak. De groep houdt permanent de vinger aan de pols in de wijk, door zichtbaar
aanwezig te zijn op straat en bij belangrijke activiteiten en zo laagdrempelig mogelijk
aanspraakbaar voor wijkbewoners. Deze groep kan signalen oppakken en neerleggen bij
instanties en organisaties en vindt in de Emmauskapel een bereidwilligheid om, indien nodig,
op basis van de signalen, activiteiten op te pakken.
Ook bij het verstevigen van de organisatiestructuur in de Emmauskapel zal de buurtpastor,
vanaf 1 april, een rol spelen. Voor zover er beroepsmatige ondersteuning nodig blijft, is zij
daarvoor de aangewezen persoon. Van belang is dat de pastoraatsgroep die de dagelijkse
gang van zaken in de kapel regelt, op sterkte is en dat voor een aantal activiteiten er
voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. De verwachting is dat dit goed haalbaar is. Belangrijk
zijn de toerustingsbijeenkomsten van de gastvrouwen van de 'inloop' en het gedetailleerd
uitwerken van een vrijwilligersbeleid (werving, registratie, het houden van
voortgangsgesprekken, e.d.) voor de Emmauskapel. De beroepskracht zal hierbij, indien
nodig, ondersteund worden door de bestuurscommissie vrijwilligersbeleid van de parochie.
Aan het einde van het kalenderjaar is dit afgerond.
Al met al is dus de verwachting dat de komende negen maanden de organisatie voldoende
verstevigd kan worden en dat de buurtpastor zodanig betrokken kan raken dat vanaf 1
januari 2014 de Emmauskapel grotendeels zelfstandig kan functioneren als een centrum in
de wijk voor 'delen en verbinden'. Waar specifiek de inzet van een beroepskracht nodig is, is
de buurtpastor beschikbaar.
De Emmauskapel kan, waar nodig, een functie vervullen in het bijeen houden van een
netwerk van organisaties en instanties die zich bezig houden met de leefbaarheid van de
wijk.

