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Een huis 

waar iedereen 

welkom is 

 

 

 
Een open huis, open naar de wijk, open naar de wereld 

Een plek voor ontmoeting voor en met iedereen 

Een plek voor rust en stilte 

Een stukje kerk midden in de week 

 

 
Openingstijden: 

 

Dinsdag-,en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

woensdagmorgen  van  10.00 tot 12.00 uur 
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Ter inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-

Noord. In deze stichting participeren de Nederlands Hervormde Gemeente Kethel en Spaland, 

de Protestantse Kerk Schiedam (De Ark) en de Rooms-katholieke Parochie De Goede Herder, 

deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus. Het doel van de stichting is het creëren en in 

stand houden van een open huis als ontmoetingsplek voor de bewoners van Schiedam-Noord: 

‘De Weerklank’. 

In dit jaarverslag vindt u beschreven wat er het afgelopen jaar zoal in ‘De Weerklank’ is gebeurd 

en krijgt u een kleine vooruitblik op de plannen voor het volgende jaar. 

Bestuur 

Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

Voorzitter:  De heer J.C. van der Linden  

Penningmeester: De heer J.C. Olsthoorn   

Secretaris:  Mevr. G. Onverwagt  

Leden:   De heer L.F. Griffioen 

   Mevr. H.M. Lanser (tot september 2018) 

   Mevr. R. Sinnecker-Folbert  

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.  

De leden in het bestuur vertegenwoordigen de werkgroepen, zodat er een zo breed mogelijk 

draagvlak is om beslissingen te kunnen nemen. 

De bestuursleden worden benoemd op voordracht van de participerende kerkgenootschappen 

van Schiedam Noord. Ook hebben de vrijwilligers het recht om bestuursleden voor te dragen. 

Het bestuur is het besluitvormend orgaan en draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid. 

Besluitvorming vindt plaats in overleg met de vertegenwoordigers uit de werkgroepen. Het 

bestuur komt ongeveer eens in de zes weken bijeen. 

 

 



Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis “De Weerklank” Schiedam Noord 

 5 

Het jaar 2018 

Activiteiten van ’De Weerklank’. 

Het ontmoetingshuis is open voor iedereen, maar speciaal voor de bewoners van Groenoord en 

geheel Schiedam- Noord. 

‘De Weerklank’ was geopend op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 

uur. Ook op woensdagmorgen kan men ‘De Weerklank’ van 10.00 uur tot 12.00 uur bezoeken.  

Inmiddels heeft het bestuur besloten om de zaterdagmiddagopening te laten vervallen, 

vanwege de teruglopende bezoekersaantallen.  

In plaats daarvan is geëxperimenteerd met opening op zondagmiddag. Dit bleek niet in een 

behoefte te voorzien. Overigens was het bezoekersaantal iets groter als er op zondagmiddag 

een speciale activiteit werd georganiseerd. Toch was dit niet voldoende om dit experiment 

voort te zetten. Besloten is om incidenteel activiteiten op zondag te programmeren. Zie 

hiervoor verder het activiteitenoverzicht op blz. 8. 

Tijdens de openingsuren kon ieder die dat wilde binnenlopen om een kopje koffie te drinken, 

even de stilte op te zoeken of juist een praatje te maken, een spelletje te doen etc. Er zomaar te 

zijn zien wij nog steeds als onze belangrijkste taak. 

We verwelkomden tijdens de gewone openingsuren gemiddeld ruim 8 bezoekers per week. (In 

2017 waren dat er 9, in 2016 12 en in 2015 16.) Op zich is dit een zorgelijke ontwikkeling. Daar 

tegenover staat dat de bijzondere activiteiten, zoals de lezingen op zaterdag en de activiteiten 

in het kader van de Week van het Geluk meer en andere bezoekers opleveren. Zo beschouwd 

kan men spreken van stabilisatie of zelfs lichte groei. 

Op elke eerste donderdag van de maand is er een soepmaaltijd. Dan wordt er met elkaar 

genoten van en stevige maaltijdsoep. (gemiddeld 11 eters in 2018 en in 2017, in 2016 14.) Op 

elke derde donderdag wordt er een traditionele warme maaltijd geserveerd. Dat gebeurt 

aansluitend aan de middagactiviteiten. (25 eters gemiddeld, 21 in 2017, 23 in 2016 en 2015.) 

Aan de maaltijden kunnen ongeveer 30 personen deelnemen.  

Met Kerst en Pasen doen we iets 

speciaals: het kerstdiner en de 

paasbrunch. Het is dan een hele toer 

om alle belangstellenden een plaatsje te 

geven.  
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Verder is er één keer in de maand, op de tweede woensdag van de maand, een morgengebed, 

met de mogelijkheid om na afloop met elkaar na te praten en 

koffie te drinken. 

Sinds enige tijd is het mogelijk om boeken te lenen / ruilen / 

lezen. We hebben een kleine boekenkast waarin bezoekers 

hun uitgelezen boeken kunnen achterlaten. Deze boeken 

mogen door anderen worden meegenomen. Met 

enthousiasme wordt van deze mogelijkheden gebruik 

gemaakt. 

 

Met enige regelmaat is er de mogelijkheid om met elkaar te bloemschikken. 

Ook zijn er exposities in ‘De Weerklank’. De Bijbel in beeld groep laat ons regelmatig 

meegenieten van het resultaat van hun inspanningen.  

 

 

‘De Weerklank’ wil zijn; 

 - open huis voor en naar iedereen 

 - een plaats waar een ieder zich thuis voelt 

 - een plaats waar een stukje innerlijke rust wordt verkregen 
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Vrijwilligers. 

Het bestuur overlegt regelmatig met de (andere) vrijwilligers. Zes keer per jaar is er een 

vrijwilligersvergadering, waarin niet alleen de roosterzaken worden besproken, maar ook de 

wensen van de vrijwilligers, de plannen van het bestuur en de wensen en zorgen van de 

vrijwilligers. 

Op 11 november, de verjaardag van de Weerklank, wordt voor alle vrijwilligers een gezellig 

samenzijn georganiseerd, waarbij samen wordt gegeten en gedronken. Het bestuur maakt dan 

van de gelegenheid gebruik om haar waardering uit te spreken voor al het werk dat verzet 

wordt. 

Het vinden van nieuwe vrijwilligers was ook dit jaar weer problematisch.  

Gelukkig blijken mensen nog steeds bereid om zich voor het werk van ‘De Weerklank’ in te 

zetten. Het spreekt vanzelf dat wij hiermee erg blij zijn. Aan de andere kant zien we ook dat 

vrijwilligers, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, met het werk stoppen. 

 

Financiën. 

We hebben het boekjaar afgesloten met een klein overschot. We verwachtten in 2018 het jaar 

met een tekort af te sluiten, maar dat viel uiteindelijk mee.  

Gelukkig zijn tot op heden toe 

de reserves voldoende om een 

eventueel tekort te dekken. 

(Zie voor de details de 

jaarrekening op blz. 20 en 

volgende.) 

We hebben een zogenaamde 

ANBI-verklaring verkregen van 

de Belastingdienst.  

Dit maakt het mogelijk dat giften aan ‘De Weerklank’ door de gevers als belastingaftrekpost 

mogen worden opgevoerd. De sinds 2014 verplichte publicatie van het jaarverslag etc. vindt 

plaats via de website: www.inloophuizenschiedam.nl. (Zie ook blz. 19.) 

 

Activiteitenprogramma 
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Jaarlijks is er een activiteitenprogramma. In 2018 zag dat er als volgt uit:  

donderdag 11 januari 2018    Spellenmiddag  

 

woensdag  17 januari 2018    Kussens maken,  een activiteit in samenwerking 

      met de stichting Meredia    

donderdag 25 januari 2018    Ontmoetingsochtend (ds. Taco Smit)  

 

woensdag  21 februari 2018  Kussens maken,  een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia  

 

zaterdag     24 februari 2018    lezing ‘Het leven van Rien Poortvliet’  

      (door Siem Rosman)      

 

donderdag    8 maart 2018    Spellenmiddag  

 

woensdag   21 maart 2018  Kussens maken,  een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia  

 

donderdag  22 maart 2018   Ontmoetingsochtend (ds. Taco Smit) 

 

woensdag   18 april 2018    Kussens maken,  een activiteit in samenwerking 

      met de stichting Meredia   

 

zaterdag      21 april 2018    lezing ‘Franciscus van Assisi‘ (door Lidwien  

      Meijer)     

 

woensdag  16 mei 2018    Kussens maken,  een activiteit in samenwerking 

      met de stichting Meredia  

donderdag 17 mei 2018   Ontmoetingsochtend (ds. Taco Smit)  

 

donderdag 17 mei 2018   Spellenmiddag  
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woensdag  20 juni 2018    Kussens maken,  een activiteit in samenwerking 

      met de stichting Meredia 

 

donderdag 12 juli 2018    Spellenmiddag  

 

donderdag   9 augustus 2018    Spellenmiddag  

 

zaterdag 19 augustus 2018        Zomerterras 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 13 september 2018   Ontmoetingsochtend – o.l.v. Hans v.d. Linden  
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Woensdag 19 september 2018   Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia 

Week van het geluk:   september 2018   

 
Maandag 24 september 2018   Maaltijd voor iedereen, 17.30 – 18.30 u.  
 
Dinsdag 25 september 2018   Maaltijd voor iedereen, van 17.30 – 18.30 u. 
 
Woensdag 26 september 2018  Spelletjesmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur.   
                  Verhalen rond het kampvuur voor jong en oud,  

  van 18.30 tot 20.00 uur. 
 
Donderdag 27 september 2018   Maaltijd voor iedereen, 17.30 – 18.30 u. 

 

Woensdag 17 oktober 2018   Kussens maken, een activiteit in 

samenwerking met de stichting Meredia 

Zondag 21 oktober 2018   Lunch (van 12.00 – 14.00 uur)  

 

Donderdag 8 november 2018   Ontmoetingsochtend - o.l.v. Hans v.d. Linden 

 

Zaterdag 10 november 2018  Veilige woonomgeving - o.l.v. de wijkagent                            

 

 

Donderdag 15 november 2018   Spellenmiddag  

 

Zondag 18 november 2018  Liedjes & Gedichten van vroeger  

- o.l.v. Nelly Jansen 

 

Woensdag 21 november 2018  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia 

Woensdag 19 december 2018  kerststukje maken (10.00 - 12.00 uur)  
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Activiteiten van anderen in ‘De Weerklank’. 

Ons ontmoetingshuis wordt tevens ingezet voor andere vormen van onderling contact die 

binnen onze doelstelling vallen. 

Soms zijn dat kerkelijke activiteiten, soms maken niet-kerkelijke, plaatselijke organisaties 

gebruik van ons pand, zoals het WijkOndersteuningsTeam en het welzijnswerk (DOCK). 

Voor de pastor van de wijk, ds. Taco Smit, fungeert de Weerklank als uitvalsbasis. Ook worden 

met enige regelmaat kerkelijke gespreksgroepen georganiseerd. (Zie hierboven.) 

Wij bieden regelmatig onderdak aan de Kring (vroeger: Charismatische werkgroep), de 

Rozenkransgroep (in mei en oktober) en organisaties die incidentele activiteiten organiseren in 

de wijk. 

Sinds januari 2016 worden er in de Weerklank op maandagmorgen en vrijdagmorgen taallessen 

gegeven aan nieuwkomers. 

Samenwerking met de Wissel. 

In de afgelopen jaren is in Schiedam regelmatig nagedacht over een gecoördineerde missionair-

diaconale presentie. Dit heeft er in eerste instantie toe geleid dat de besturen van beide 

Schiedamse inloophuizen, De Weerklank en De Wissel, regelmatig met elkaar van gedachten 

wisselden.  

In het jubileumjaar 2015 heeft de samenwerking gestalte gekregen in o.a. een gezamenlijke 

publicatie rond de jubilea van beide inloophuizen, over de geschiedenis van De Wissel en De 

Weerklank. Het is geschreven door Herman Noordegraaf, met bijdragen van Lidwien Meijer 

(interviews). (Te downloaden via de gemeenschappelijk website van de Wissel en De 

Weerklank: www.inloophuizenschiedam.nl.) 

De volgende vraag die de besturen van Wissel en Weerklank zichzelf en elkaar stelden was: ‘zijn 

we tevreden met wat we doen of moeten we ons na 25 resp. 20 jaar herbezinnen op onze 
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activiteiten en  nadenken hoe we onze rol in een veranderde samenleving beter kunnen 

vervullen?’ 

Dit heeft geresulteerd in een conferentie op woensdag 28 september 2016. Deelnemers waren 

de beide besturen, vertegenwoordigers van het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht, de koepel 

van inloophuizen, straatpastoraat, etc.) en andere genodigden die een specifieke 

deskundigheid bezitten op het terrein waarop we ons bewegen. 

De conclusie was dat we vooral moesten doorgaan met waar we mee bezig waren, maar 

daarnaast de mogelijkheden moesten onderzoeken om in te gaan op vragen die vanuit de 

samenleving op ons afkomen. 

In 2017 is er daarom een gezamenlijke beleidscommissie van start gegaan. Dit heeft geleid tot 

een drietal samenwerkingsprojecten.  

Er is een gezamenlijke notitie verschenen met als titel ‘Missionair-diaconaal werk in Schiedam’. 

(Zie bijlage 1.) 

De doelstelling van het beleid op dit gebied is als volgt beschreven: ‘het versterken van de 

missionair-diaconale presentie van de kerken in Schiedam, onder meer door het werken aan 

maatschappelijke thema’s die spelen binnen de gemeente Schiedam.’ Uitdrukkelijk werd ook 

geformuleerd dat deze doelstelling inhoudt dat er actief wordt gezocht naar samenwerking met 

het welzijnswerk in onze gemeente. 

Een eerste uitwerking van dit beleid was het project ‘Levensboeken’. Het maken van een 

levensboek stelt ouderen in staat om hun eigen visie op het leven onder woorden te brengen, 

gebeurtenissen een plaats te geven en daarover met anderen op een zinvolle manier te 

communiceren.  

Dit project is uitgevoerd als samenwerkingsproject van Wissel en Weerklank. De gemeente 

Schiedam heeft het leeuwendeel van de kosten voor haar rekening genomen. Dit in het kader 

van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. 

Daarnaast is er ook een gezamenlijke website van inloophuis De Wissel en ontmoetingshuis De 

Weerklank tot stand gekomen: www.inloophuizenschiedam.nl. 
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Samenwerking met anderen 

Ons ontmoetingshuis is jaren geleden opgericht om iets te betekenen voor de mensen in de 

wijk, in de vorm van het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden. Eenzaamheid vormt een 

groot probleem onder de vergrijzende populatie van onze wijk. Het is niet eenvoudig om met 

deze problematiek om te gaan. Het bestuur heeft ingezet op een intensievere samenwerking 

met anderen in de wijk, de kerken en andere relevante partners. 

Er is regelmatig overleg met de lokale politiek in de persoon van de wethouder Zorg en Welzijn. 

Dit overleg vindt plaats samen met het bestuur van de Wissel en de Diaconie van de 

Protestantse Gemeente in Schiedam-Noord en de Diaconie van de Hervormde Gemeente 

Kethel en Spaland. 

Ook participeert de Weerklank in het Wijkoverleg Groenoord en zijn er intensievere contacten 

met het WOT (Wijkondersteuningsteam) en DOCK ontstaan. 

In de Week van het Geluk zijn er, gecoördineerd door het WOT Groenoord, in De Weerklank 

extra activiteiten georganiseerd.  

De Week startte op vrijdag 21 september met een puzzeltocht voor rolstoelers en 

scootmobielbestuurders door de hele wijk Groenoord. De Weerklank was één van de 

‘aanlegplaatsen’. 

Op maandag 24 september, dinsdag 25 september en donderdag 27 september was er in De 

Weerklank een ‘maaltijd voor iedereen’. De bedoeling is dat wijkbewoners elkaar in een 
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ontspannen sfeer ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Om de financiën geen beletsel te 

laten zijn, bedroeg de eigen bijdrage slechts €1,=. 

Op woensdagmiddag en in de vooravond was er een activiteit voor jongeren, in samenwerking 

met DOCK. (Zie het activiteitenoverzicht op blz. 10.) 

Deze activiteiten leverden enkele tientallen nieuwe bezoekers op. 

 

 

 

 

Wat brengt het jaar 2019? 

De gebruikelijk activiteiten zullen, net als in 2018 worden voortgezet. 

Het bezoekersaantal blijkt de afgelopen jaren wat af te nemen, tenminste voor wat betreft de 

‘gewone’ openingsuren.   

Het bezoek van de maaltijden is redelijk stabiel, met positieve uitschieters voor het kerstdiner 

en de paasbrunch. Ook de lunchbijeenkomst op 21 oktober mocht zich in een grote 

belangstelling verheugen. Dit geldt ook voor de ‘oliebollendienst’ op 29 december. Deze 

activiteiten zullen dan ook worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. 

Nieuw is ook ‘bewegen voor ouderen’, een activiteit die in eerste instantie onder leiding van 

een beweegcoach van de Gemeente Schiedam (Hilde Pape) van start zal gaan en in de loop van 

de tijd door onze eigen vrijwilligers zal worden overgenomen. (Dit zal op donderdagmorgen 

plaatsvinden.) 

Het aanbod via het activiteitenprogramma trekt een wisselend aantal bezoekers, afhankelijk 

van de activiteit. Wat daarbij wel opvalt, is dat er ook anderen dan onze vaste bezoekers dan de 

weg naar de Weerklank weten te vinden. Ook voor 2019 is er dan ook een 

activiteitenprogramma: 
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Donderdag 10 januari 2019   Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v. Hans v.d. Linden  

 

Woensdag 16 januari 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia  

Zondag 20 januari 2019   Scrapkaarten maken - o.l.v. Bea van Ette   

Zondag 17 februari 2019   Samen luisteren naar muziek - o.l.v. Hans Lucas  

Woensdag 20 februari 2019  Kussens maken, een activiteit in 

samenwerking met de stichting Meredia                                                            

Zaterdag 23 februari 2019  Lezing ‘Schrijven Helpt. Over het maken 

van je spirituele autobiografie’ - door Lida 

Tamminga                                                                                 

Donderdag 7 maart 2019   Spellenmiddag  

Donderdag 14 maart 2019   Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v. Hans v.d. Linden  

Zondag 17 maart 2019  Muziek & Gedichten van vroeger - o.l.v. Nelly 

Jansen 

Woensdag 20 maart 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                              

Zaterdag 13 april 2019   lezing ‘Rouwverwerking‘ (onder voorbehoud)  

Woensdag 17 april 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                               

Woensdag 15 mei 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                            

Donderdag 16 mei 2019   Spellenmiddag  
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Woensdag 19 juni 2019  Kussens maken, een activiteit in samenwerking 

met de stichting Meredia                                                              

Donderdag 11 juli 2019   Spellenmiddag  

Het programma voor het najaar moet nog worden vastgesteld.  

Vaststaat dat ook in 2019 de Week van het Geluk weer zal plaatsvinden. Ook daaraan zal De 

Weerklank weer deelnemen.  

Samenwerking en beleidsontwikkeling. 

De samenwerking met andere in de wijk actieve organisaties (WOT, het Zimmertje, de Harg 

Spaland, Dock, MintertsMantelzorg, Activiteitencentrum Beethovenplein, etc.) wordt steeds 

intensiever. 

Ook in 2019 zal er weer regelmatig contact zijn met de gemeentelijke overheid en met de 

kerken. Het Levensboekenproject zal worden afgerond. Samen met De Wissel wordt, onder 

andere, een filmprogramma ontwikkeld. Ook zijn er plannen om te onderzoeken of het tijdelijk 

aanstellen van een beroepskracht een haalbare zaak is. Zoals het er nu uitziet, is dat zeker niet 

onmogelijk. Er is overleg met DAK over de mogelijkheden van fondsenwerving. De beide 

besturen en de kerken hebben zich over dit plan positief uitgelaten. Deze ontwikkeling zou een 

enorme stimulans zijn voor ons werk. Ook met het oog op de continuïteit zou dit positief 

uitpakken. 

2019 zal een jaar vol dynamiek worden, niet alleen voor de Weerklank, maar zeker ook voor De 

Wissel en andere samenwerkingspartners. 
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Financiën 

De exploitatie van ons ontmoetingshuis heeft in het jaar 2018 wederom geleid tot een klein 

overschot van € 393,--. Dit is beter dan verwacht, want bij het opstellen van de begroting 

gingen wij nog uit van een tekort van € 1350,--. 

De totale lasten zijn circa € 150,-- hoger  in vergelijking met 2017 maar ook de inkomsten zijn 

circa € 120,-- toegenomen dus wijkt het resultaat maar weinig af ten opzichte van  2017. 

Uitgaven 

Aan de kostenkant zien we ten opzichte van 2017 geen grote verschillen. 

Naast de jaarlijkse huurverhoging is er ook meer uitgegeven aan energie en water.  

De bestuurs-, beheerskosten met name uitgaven voor onze vrijwilligers zijn wat lager en de 

uitgaven voor onze activiteiten bleven nagenoeg gelijk. 

Per saldo bedragen de totale lasten  € 8994,--. 

 

Inkomsten 

De belangrijkste inkomsten blijven jaarlijks de vaste bijdragen en collecten van de drie 

kerkgenootschappen in Schiedam Noord. 

Wij mogen ons over 2018 opnieuw verheugen op wat meer giften en danken onze gevers daar 

hartelijk voor. 

Door het breder beschikbaar stellen van onze ruimte voor o.a. taallessen en andere activiteiten  

hebben wij dit jaar opnieuw extra inkomsten kunnen genereren. 

De totale inkomsten komen uit op € 9388,--. 

De exploitatie is afgesloten met het in de aanhef genoemde positieve resultaat.  

 

Balans per 31 december 2018 

Op de balans is het overschot van € 393,-- toegevoegd aan de overige reserve. 

 

Bespreking en kascontrole 

De concept jaarcijfers 2018 en de begroting 2019 zijn in  de eerste bestuursvergadering van het 

nieuwe jaar besproken en vervolgens voorgelegd aan de drie geldgevende kerken. 

De penningmeesters/vertegenwoordigers van de deelnemende kerkinstellingen hebben op    

21 mei 2019 de voorgelegde stukken gecontroleerd en na een toelichting op de jaarcijfers en de 

begroting hun goedkeuring gegeven. 
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  Exploitatierekening 2018/begroting 2019   
        

UITGAVEN   2017 2018 2018 2019 

     begroting  begroting 
Huisvestingskosten      
huur    5378 5500 5430 5600 
verwarming   358 400 343 400 
gas, water, electra   577 600 656 700 
regionale belastingen  491 500 497 510 
verzekering   74 75 81 85 
onderhoud   417 525 481 485 
Totaal    7295 7600 7488 7780 

        
Bestuurs-, 
beheerskosten      
papier, drukwerk   128 130 213 225 
kosten vrijwilligers   288 350 119 250 
bestuurskosten   60 70 63 75 
bankkosten   121 130 125 140 
telefoonkosten   306 320 318 350 
Totaal    903 1000 838 1040 

        
Activiteiten        
consumptiegoederen   206 300 261 300 
activiteiten   440 450 409 450 
          
Totaal    646 750 670 750 

        
Totaal lasten   8844 9350 8996 9570 

        
INKOMSTEN       
bijdrage kerken   4959 4650 4640 4650 
giften    440 200 515 400 
rente postbank   27 10 12 10 
koffiegeld    364 350 307 300 
maaltijden    896 900 970 900 
vergaderingen/verhuur  2265 1590 2390 2300 
activiteiten   320 300 555 300 
           
Totaal inkomsten   9271 8000 9389 8860 

        
Resultaat   427 -1350 393 -710 
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BALANS 
PER 

31 DECEMBER 2018      
           
           
Activa   2017 2018  Passiva  2017 2018 

           
           
Liquide middelen    Fondsen    
           
      stilteruimte  1194 1194 
ING/postbank  13500 13244       
           
      Reserves    
           
      keuken   5998 5998 

      overige   6680 7073 

              

           
           
Vorderingen en overlopende activa 

 

Schulden en overlopende 
passiva   

           
vooruitbetaald  482 493  nog te betalen  360 314 
nog te ontvangen 250 842       
           
Totaal   14232 14579  Totaal   14232 14579 

           
 
 

 
 
Mocht u ons financieel willen steunen, dan stellen wij een gift zeer op prijs. ‘De Weerklank’ heeft een 
ANBI-verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Dat betekent dat u giften aan onze stichting 
eventueel als aftrekpost kunt opvoeren. Ons ANBI nummer is 802958308. 
(Zie ook de website: www.inloophuizenschiedam.nl)  
Wij ontvangen uw bijdrage graag op IBAN nummer NL06INGB0000051904 t.n.v. Stichting 
Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam. 
 
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van inloophuis ‘De Wissel’ en het 20 jarig bestaan van 
ontmoetingshuis ‘De Weerklank’ is een boekje verschenen: Dienstbaar aan de stad. Het is geschreven 
door Herman Noordegraaf en Lidwien Meijer (interviews). 
Deze uitgave is in PDF-format te downloaden via onze website) 
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Bijlage 1. 
 
Missionair-diaconaal werk in Schiedam, d.d. 29 januari 2018 
 
Inleiding:   
Vanaf 2010 is onderzocht of er in Schiedam kansen lagen voor een (diaconaal) Centrum voor 
ontmoeting, inspiratie & bezinning. Het project De Windwijzer in Vlaardingen was een aansprekend 
voorbeeld in dezen. Mede om financiële redenen zijn de plannen in 2012 helaas afgeblazen. De 
besturen van beide Schiedamse inloophuizen werden door de kerken uitgenodigd om (een deel van) 
de plannen te realiseren vanuit de bestaande locaties, met name de inloophuizen De Wissel en De 
Weerklank en (eventueel) de wijkkerken.  
Om ‘dit erbij te doen’ bleek voor de besturen van de beide inloophuizen een te zware opgave. 
Daarna werd het stil.  
Inmiddels zijn er door de besturen van De Wissel en De Weerklank initiatieven genomen om tot meer 
samenwerking te komen. 
 
Zorg- en welzijnsorganisaties vallen onder het sociaal domein. Zij zijn veelal onderdeel van of werken 
samen met de Wijkondersteuningsteams (WOT’s). Schiedam kent zes WOT’s werkzaam in de 
volgende gebieden: Noordrand, Groenoord, Nieuwland, Centrum/West, Oost en Zuid. Initiatieven op 
wijkniveau worden door deze WOT’s ondersteund en men geeft zelf aan naar verbinding te zoeken 
met andere organisaties die actief zijn in de wijken. Dit biedt kansen voor het kerkelijke missionair-
diaconale werk. 
Ook in de protestantse kerken is een vernieuwingsbeweging gaande. Het landelijke dienstencentrum 
van de Protestantse Kerk Nederland ondersteunt plaatselijke initiatieven voor kerkvernieuwing door 
het ondersteunen en (mede) financieren van pioniersplekken. 
Alle reden om opnieuw na te denken over zinvolle kerkelijke initiatieven op dit gebied. 
Uit eerder onderzoek is het volgende te destilleren: 
 

a. Doel 
Het versterken van de missionair-diaconale presentie van de kerken in Schiedam, onder 
meer door het werken aan maatschappelijke thema’s die spelen binnen de gemeente 
Schiedam. 

 
b. Uitgangspunten 
1. Er was en is behoefte aan (bvk oecumenische) initiatieven op stedelijk niveau met betrekking 

tot inspiratie en inhoudelijk interessante ontmoeting. Dergelijke initiatieven worden door 
diverse gesprekspartners, ook buiten de kerken, toegejuicht.  
 

2. Het is noodzakelijk dat er meer samenhang komt tussen de diverse buurtgerichte (kerkelijke) 
initiatieven. Meer en vooral betere samenwerking kan een belangrijke stimulans zijn en 
leiden tot nieuwe, buurtgerichte missionair-diaconale activiteiten. Daarmee kunnen kerken 
zich ook positief profileren.  
 

3. De contacten die door De Wissel en De Weerklank (en de diaconieën) zijn gelegd met 
anderen in de samenleving (de burgerlijke gemeente, Wijkondersteuningsteams en andere) 
geven aanleiding om te veronderstellen dat er behoefte bestaat aan nieuwe stedelijke 
activiteiten op het gebied van ontmoeting en inspiratie, maar ook aan opvang- en 
ondersteuningsmogelijkheden voor groepen die zich om één of andere reden wat meer aan 
de rand van de samenleving bevinden. 

 
4. Nieuwe initiatieven worden opgezet in samenspraak met de pastorale en diaconale 

verantwoordelijken van de participerende kerken. Met deze activiteiten hopen we nieuwe 
(groepen) vrijwilligers aan te spreken / aan ons te binden. 
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1. Verder onderzoek is nodig naar: 
De vorm en inhoud van de samenwerking van de verschillende bestaande initiatieven 
onderling en de samenwerking met reguliere instellingen. Inclusief wat betreft de 
mogelijkheid om samen met andere instellingen een pand te gebruiken. 
 

2. De mogelijkheid om missionair-diaconale activiteit(en) buurtgericht vorm en inhoud te geven 
op één of meer bestaande plekken: inloophuizen, in/bij kerken van parochies en 
wijkgemeenten. Zo krijgen ontmoetingen met nieuwe doelgroepen een kans en kunnen 
draagvlak alsmede de werving van nieuwe andere vrijwilligers van onderop groeien.  
 

3. De mogelijkheid om de activiteiten van een stedelijk programma voor inspiratie en 
ontmoeting uit te voeren op verschillende plekken in Schiedam. De plek die het beste bij het 
betreffende programma(onderdeel) past, kan incidenteel  worden gehuurd. Bij het 
ontwikkelen van zo’n programma zal ook samenwerking met Vlaardingen (m.n. De 
Windwijzer) worden overwogen en onderzocht. 
 

4. De mogelijkheid om het draagvlak voor activiteiten, zowel op wijkniveau als voor het 
stedelijk programma, te verbreden door andere religieuze groepen en migrantenkerken er bij 
te betrekken. 

 
c. Waar gaat het concreet om, uitwerking mogelijke aandachtsgebieden  

(geen uitputtende opsomming) 
1. Maatschappelijke thema’s 

• eenzaamheidsbestrijding, het creëren van ontmoetingsmogelijkheden 

• het ondersteunen van en ruimte bieden aan initiatieven van wijkbewoners die 
samen wat willen organiseren (bijv. naaiclub) 

• maatjesprojecten 

• telefooncirkels 

• project Schuldhulpmaatje / lokaal fonds bijzondere noden 

• activiteiten voor mantelzorgers 

• (begeleiden van) participatie in Wmo-adviesraad 

• meedenken over politieke lobby en belangenbehartiging 

• bewustwording / excursies (bijv. naar St. Egidio-beweging e.d.) 
 

2. Cultuur en bezinning 

• jongerengroepen / M25-groepen (naar Mattheus 25) 

• maatschappelijk relevante toneel/filmvoorstellingen met nabespreking  

• schrijversavonden 

• meer contact met mensen aan de basis om het aanbod bij hen te laten 
aansluiten  

 
Wat is nodig om e.e.a. te kunnen realiseren? 
Uiteraard zal dit project voor een groot deel op vrijwilligerswerk draaien. Om onze doelstelling te 
realiseren zou het goed zijn om ook de mogelijkheid van het aanstellen van een beroepskracht, bijv. 
via een missionair-diaconale pioniersplek (PKN), te realiseren. Immers, uit voorbeelden elders in 
Nederland is gebleken dat een beroepskracht noodzakelijk is voor continuïteit en kwaliteit van dit 
werk. Ook voor werving en begeleiding van (nieuwe) vrijwilligers is een beroepskracht eigenlijk 
onontbeerlijk. 
Zelf denken we aan de aanstelling van iemand voor minstens 20 uur p/w ( ca. 50%) , vooralsnog voor 
een periode van minimaal drie jaar, waarbij na ca. twee jaar onderzocht wordt of een aanstelling 
voor een langere periode wenselijk en haalbaar is. 
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Financiering zou, naast de financiële bijdrage van de landelijke kerk, kunnen bestaan uit plaatselijke 
kerkelijke diaconale middelen, subsidies van landelijke fondsen zoals het Kansfonds, het Oranjefonds 
en de Stichting Rotterdam. Ook lokale en regionale fondsen kunnen worden benaderd: de Gemeente 
Schiedam (Wmo-gelden), het Sint Laurensfonds, de Stichting Jeugdhaven, het Weeshuis der 
Hervormden, het Hervormd Rusthuis en andere. 
 
Vooruitlopend daarop willen we met een tweetal nader te selecteren projecten ‘oefenen in 
samenwerking’. Als eerste bereiden we project ‘Optekenen van levensverhalen’ voor. Het maken van 
een levensboek stelt ouderen in staat om hun eigen visie op het leven onder woorden te brengen, 
gebeurtenissen een plaats te geven en daarover met anderen op een zinvolle manier te 
communiceren. 
Via Nicoline van Veen (PKN-stad) gaan we hiervoor vrijwilligers werven in Schiedam-Centrum; via 
Hans van Linden (PKN wijkgem. De Ark) zoeken we vrijwilligers in Schiedam-Noord. Als er tien zijn 
gevonden, kan het project van start. 
Zoals wellicht bekend zijn levensverhalen ook een goede basis voor narratief pastoraat! 
 
 
We bieden u deze notitie in eerste instantie aan ter informatie, maar zijn daarnaast ook heel 
benieuwd naar uw reactie op deze plannen/voornemens. 
Op pagina 2 noemen we een aantal mogelijke aandachtsgebieden. Graag horen we van u welk 
aandachtsgebied/thema uw voorkeur heeft om als tweede project op te pakken. 
En natuurlijk horen wij graag of (een van) u in een van deze projecten wil participeren! 
We zien uit naar uw reactie. 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met  
Hans van der Linden   (voorzitter De Weerklank) e: weerklank@outlook.com t: (010) 471 47 96 of 
M.-Paul van Mansum (Voorzitter De Wissel)         e: mvmansum@planet.nl     t: (010) 426 52 88 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
Herman Noordegraaf, voorzitter beleidscommissie samenwerking Weerklank/Wissel   
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