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1. Inleiding
Halte 2717 is een diaconaal/missionair inloopcentrum. Een laagdrempelige plek van kerkelijke
presentie in de wijk Buytenwegh van Zoetermeer. Vanuit dit ‘huis voor Zorg en Zin’ willen de
kerken activiteiten organiseren die bijdragen aan de sociale cohesie en gemeenschapsvorming
in de wijk en de diaconale betrokkenheid vergroten. Er is daarbij een voortrekkersrol voor de
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN) en het vicariaat de Doortocht. Sinds
november 2018 zijn we gehuisvest in ‘Ons Honk’, ook de ‘thuisplek’ van buurtvereniging de
Hoveniers, aan de Carry van Bruggenhove 27.
Met dit verslag willen we u bijpraten over het reilen en zeilen van Halte 2717 in het afgelopen
jaar. We hopen dat dit verslag u een duidelijk beeld geeft van het werk van Halte 2717, wat
het inhoudt, waarom we het doen, wat we bereiken en natuurlijk ook hoeveel voldoening het
ons geeft.
De stuurgroep Halte 2717 wenst u veel leesplezier.

2018: het jaar van de verhuizing. Meer ruimte, meer licht, meer flexibiliteit.
Oud: Busken Huethove 63.
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Nieuw: Carry van Bruggenhove 25 en 27.

2. Activiteiten
2.1 Algemeen
Vanuit het inloopcentrum worden vier soorten activiteiten ondernomen:
1.
Algemene activiteiten gericht op het welbevinden van de bewoners, mensen met
elkaar verbinden en het verlichten van eenzaamheid. Denk aan een kopje koffie,
een soeplunch, het schrijfcafé, buurtmaaltijden of bijeenkomsten voor 70-plussers.
2.
Identiteit gerelateerde activiteiten, zoals pastoraal spreekuur, stilteruimte met
meditatiemogelijkheid, interreligieuze gesprekken, gesprekscyclus Omgaan met
levensvragen, herdenking van hen die zijn overleden of aandacht voor de
vredesweek.
3.
Individuele steunverlening aan hulpvragers, hetzij door ze te verwijzen naar
instanties die professionele hulp kunnen bieden, hetzij door ze zelf te helpen
(pastoraal en/of diaconaal).
4.
Het mede organiseren van wijkactiviteiten.

Een sleutelrol bij deze activiteiten is weggelegd
voor de buurtpastor. Hij geeft Halte 2717 een
duidelijk en herkenbaar gezicht. Hij participeert
in het wijknetwerk en draagt zorg voor de bijdrage
van Halte 2717 aan het organiseren van de
wijkactiviteiten. Door zijn inspanningen is een
hecht samenwerkingsverband ontstaan met
andere maatschappelijke organisaties in Buytenwegh,
waaronder Mooi welzijn, Piëzo, Middin en de
buurtverenigingen ‘De Hoveniers’ en ‘Buytenrode’.
Onze buurtpastor.
De samenwerking met deze maatschappelijke organisaties is versterkt door de verhuizing van
Halte 2717 naar de nieuwe locatie, schuin tegenover ‘Bus 63’. Sinds november 2018 wordt de
inloop gehouden in ‘Ons Honk’, een ruimte van buurtvereniging ‘De Hoveniers’. Deze ruimte
biedt meer mogelijkheden dan de oude locatie. Zo zijn er uitgebreidere keukenfaciliteiten en
kunnen er meer gasten worden ontvangen. Ook heeft de verhuizing het mogelijk gemaakt om
de inloop uit te breiden naar drie dagen. Bij Middin, dat gehuisvest is naast ‘De Hoveniers’,
wordt een kamer gehuurd die is ingericht als multifunctionele ruimte. Een deel van deze
kamer is ingericht als stilteplek. Daarnaast wordt deze kamer gebruikt voor vergaderingen en
als werkplek voor de buurtpastor.
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2.2 Zorg en verbinding
Een van de doelen van Halte 2717 is het vergroten van de sociale samenhang in de wijk. Een
belangrijk deel van onze activiteiten is daarop gericht.
Inloop
Een centrale rol in de zichtbaarheid van Halte 2717 speelt de inloop op dinsdag, woensdag en
donderdag in ‘Ons Honk’. Twee gastpersonen zorgen voor koffie/thee en hebben tijd voor een
praatje. Vaak zijn er aanvullende activiteiten, zoals wandelen, spelletjes of handwerken. Elke
woensdag is er pastoraal spreekuur. En sinds oktober is er elke donderdag een soeplunch.
De bezoekersaantallen bij de inloop zijn wisselend. In het tweede kwartaal was het aantal
bezoekers lager dan in de rest van het jaar. Na de verhuizing naar Ons Honk in het vierde
kwartaal nam het aantal dagdelen voor de inloop toe van 2 per week naar 4 per week. Dit
bracht meer bezoekers naar de inloop, maar ook per dagdeel steeg het aantal bezoekers: van
gemiddeld 4 naar 5,5.
In 2018 kwamen 15 personen voor het eerst bij de inloop, waaronder Sint en Piet! Enkele van
hen horen nu tot de regelmatige terugkerende bezoekers van Halte 2717. De groep bezoekers
die regelmatig een kopje koffie of thee komt drinken bij de inloop bestaat uit zo’n 16
personen.
Overzicht aantal bezoekers per activiteit
Activiteit
Inloop
Buurtmaaltijd
Schrijfcafé
Senioren Actief
Zomerfestival
Interreligieuze gesprekken
‘Kijk’ gesprekken

Aantal bezoekers
285
188
98
95
45
61
20

Naast de interesse voor de inloop staat de toename van de contacten via onze buurtpastor.
Het overgrote deel van deze contacten ontstaat uit het bezoeken van activiteiten die (mede)
door Halte 2717 worden georganiseerd. Ook via sociale partners uit het wijknetwerk en bij het
organiseren van gezamenlijke activiteiten (sinterklaas, kerst) komen mensen in gesprek met
de buurtpastor. Daarbij helpt het als mensen al eens bij ‘Ons Honk’ naar binnen zijn gelopen,
bijvoorbeeld bij Senioren Actief of bij de buurtmaaltijd. Er is dan eerder een gevoel van
vertrouwen. Bezoekers van Halte 2717 vragen soms de buurtpastor om langs te gaan bij een
buur of kennis.
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Buurtmaaltijd
De twee buurtmaaltijden per maand werden
ook vorig jaar zeer gewaardeerd. Die voorzien
duidelijk in een behoefte. Er is bij elke maaltijd
een pastor van Halte 2717 aanwezig, die de
maaltijd opent met een verhaal of gedicht.
Soms leidt dat tot verrassende
tafelgesprekken. Dankzij de buurtmaaltijden is
een groep mensen ontstaan die oprecht
interesse heeft in elkaars wel en wee. Eten
verbindt.
Deelnemers aan de buurtmaaltijd.

Schrijfcafé
Doel van het schrijfcafé is om in een vertrouwde omgeving stil te staan bij jezelf, bij wat in je
leeft. En, als je dat wilt, dit te delen met de anderen die aan het schrijfcafé meedoen. Op de
schrijftafel brandt een kaars, er staan bloemen en er liggen plaatjes of afbeeldingen die je
helpen om je gedachten los te maken. In korte schrijfopdrachten worden onderwerpen
aangereikt. Je reageert door te schrijven wat er in je opkomt, wat erin je leeft. Het schrijven
wordt afgewisseld met het aan elkaar voorlezen wat je geschreven hebt. Vragen mag,
oordelen niet. Schrijvend en lezend kom je elkaar nabij.

Samen schrijven en verhalen delen.
Aanvankelijk was het moeilijk om de bewoners van Buytenwegh warm te maken voor
deelname aan het schrijfcafé. De deelnemers kwamen hoofdzakelijk uit de andere wijken van
Zoetermeer. Door op een speelse manier wijkbewoners meer bekend te maken met het idee
van een schrijfcafé heeft zich een nieuwe groep gevormd, die vanaf november draait. Een
aantal bewoners van Buytenwegh heeft zo de weg naar het schrijfcafé weten te vinden.
Senioren Actief
Deze activiteit van Halte 2717 is bestemd voor 70-plussers die het leuk vinden om dingen met
elkaar te ondernemen en hun kennissenkring willen uitbreiden. Elke eerste donderdag van de
maand komen de deelnemers aan Senioren Actief bij elkaar. Het programma is veelzijdig van
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aard. Soms is er een gesprek over een bepaald thema of wordt er een presentatie verzorgd.
Dan weer is er een spelletjesmiddag of een workshop. Kortom, er is veel variatie.
De wijkagent hield in het afgelopen jaar een leerzaam verhaal over zaken als
woningbeveiliging en babbeltrucs. Een vrouw van Surinaamse afkomst vertelde over de
cultuur van haar geboorteland en liet de aanwezigen proeven van heerlijke Surinaamse
hapjes. Ook was er een boeiende lezing met beeld en geluid over het werk van Annie M.G.
Schmidt.
Het onbetwiste hoogtepunt was de boottocht met de Meervaarder naar de Vlietlanden op
een zonnige septemberdag. Weliswaar was de wind aan de frisse kant maar daar stond dan
weer een warme pannenkoek tegenover. De leden van Senioren Actief hebben met volle
teugen genoten.
Er is veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers aan Senioren Actief. Medewerkers van
Halte 2717 komen regelmatig bij hen op bezoek. Zo wordt de onderlinge band verstevigd en
voelen de oudere bewoners van Buytenwegh zich gezien.

Barbecue voor senioren in juli 2018.
Kinderen
Halte 2717 was betrokken bij diverse activiteiten van kinderwerk van Mooi welzijn. Op
Valentijnsdag zijn er door de kinderen van de knutselclub zelfgemaakte kaarten uitgedeeld
aan het winkelend publiek. Natuurlijk stonden er mooie hartjes op de kaarten.
De kinderen van Mooi welzijn kinderwerk hebben in de paasweek Palmpasenstokken versierd
en deze bezorgd bij cliënten van de dagbesteding van Middin. Bij het overhandigen gaf de
buurtpastor uitleg over de betekenis van de Palmpasenstokken.
Een paar dagen later was het weer feest voor de kinderen: chocolade eieren zoeken in de
buurttuin Zoete Aarde! Daarna konden ze nog een mooi vogelhuisje maken. Voor beide
paasactiviteiten heeft Halte 2717 goed samengewerkt met Mooi welzijn en met actieve
buurtbewoners.
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Crea Café
Op donderdagmiddag is er een groepje vrouwen creatief bezig met Diamond Painting. Een
ontspannen wijkactiviteit, met thee en gezelligheid. Eens per maand wordt er ook gebreid of
gehaakt aan lappendekens voor een goed doel. De eerste deken is vrijwel klaar.

Het Crea Café in actie.
Kerstgroet
De woensdag voor kerst is er hard gewerkt in Ons Honk: er werden 60 kerststukjes gemaakt
voor en bezorgd bij buurtbewoners die wat aandacht konden gebruiken. Ze werden met een
mooie kerstkaart dezelfde dag rondgebracht, met aandacht en tijd voor een praatje. Sommige
met een extra bon. Een groet aan buurtbewoners in een kwetsbare positie, om zo iets van
onze kerstvreugde met hen te delen.
De kerstmaaltijd voor buurtbewoners en vrijwilligers van Halte 2717 werd dit jaar voor het
eerst in Ons Honk gehouden. De zaal was mooi versierd in kerstsfeer. De ca. 30 gasten lieten
zich het stamppottenbuffet met een heerlijke tiramisu als toetje goed smaken!
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2.3 Identiteit en zingeving
Met dit deel van de activiteiten begeeft Halte 2717 zich op het terrein van religie en
levensbeschouwing. Er wordt ruimte geboden om vragen over ethiek en zingeving te
bespreken. Daarbij is iedereen welkom. Uitgangspunt is respect voor ieder mens en zijn of
haar levensovertuiging. De kerkelijke achtergrond van Halte 2717 staat daarbij niet voorop,
maar is natuurlijk wel zichtbaar.
Persoonlijk pastoraat en ondersteunende betrokkenheid van kerken
Pastoraat vanuit Halte 2717 en pastoraat in de wijk zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom
overleggen de buurtpastor en de wijkpredikant van de Ichthuskerk voor de secties
Buytenwegh en de Leyens regelmatig met elkaar. De wijkpredikant is door de kerkenraad voor
één dagdeel in de week vrijgesteld voor activiteiten in Halte 2717. Hiermee wordt de
betrokkenheid van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN) bij Halte 2717
onderstreept en praktisch vorm gegeven. In pastoraat, diaconaat en liturgie (in vernieuwing
en ontwikkeling van aansprekende liturgische vormen voor kleinere groepen) is er een
inspirerende, wederzijdse uitwisseling gegroeid. Ook verleent de landelijke Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) met financiële middelen en professionele ondersteuning een bijdrage aan
het werk in Halte 2717. Op lokaal vlak wordt zoveel als mogelijk is met de parochie en met
andere kerkgenootschappen samengewerkt. Dit is inspirerend en vergroot de mogelijkheden
om aan bewoners van de wijk en bezoekers van Halte 2717 dienstbaar te zijn.
Pastoraal spreekuur
Elke woensdagochtend is er pastoraal spreekuur in Halte 2717. Dan is één van de pastores
vanuit de kerken beschikbaar voor wie behoefte heeft aan een gesprek. In zo’n gesprek staat
de bezoeker centraal, met zijn/haar vragen en behoeften. Ieder mens, elke vraag wordt open
tegemoet getreden.
Stilteruimte, lucht-je-hartboek
Bij Middin heeft Halte 2717 een kleine stilteruimte ingericht. In
deze ‘Focuskamer’ kun je een vertrouwelijk gesprek voeren, maar
je kunt je er ook terugtrekken om te mediteren, te bidden of tot
rust te komen. Op de tafel vind je het lucht-je-hartboek. Hierin
kunnen bezoekers opschrijven wat hen bezighoudt, wat hen
dwars zit, waarvoor ze aandacht zoeken. Van de mogelijkheid om
je hart te luchten in dit boek is in het afgelopen jaar incidenteel
gebruik gemaakt. De whatsapp van de buurtpastor blijkt de
functie van het boek geleidelijk over te nemen.
Aan het begin van de vergaderingen van de stuurgroep houden
we een zgn. conversatiegebed. In dat gebed wordt verwoord wat
er onder ons leeft en wat we tot God willen brengen.
Het schilderij ‘Focus’ van
Heleen de Lange waaraan
de stilteruimte haar
naam ontleent.
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Gesprek Islam en Christendom
Ook in 2018 hebben christenen en moslims elkaar ontmoet in het kader van de serie
interreligieuze gesprekken ‘Geloven in gesprek’. In een goede sfeer, met respect voor elkaar
werden verschillende onderwerpen doorgesproken. Zo heeft men zich gebogen over de vraag
hoe moslims vanuit de Koran aankijken tegen christenen. Ook is gesproken over de plaats van
Jezus in de Bijbel en - onder de naam van Isa - in de Koran. Het is boeiend om te zien wat de
verschillen zijn maar ook hoe verrassend de overeenkomsten zijn. Deze gesprekken worden
door de betrokkenen als zeer zinvol ervaren. Je leert elkaars levensbeschouwing beter
kennen en krijgt meer begrip voor elkaar.

Deelnemers aan de interreligieuze ontmoeting
in geanimeerd gesprek (september 2018).
Gesprek over levensvragen
Op verzoek van Piëzo heeft Halte 2717 in het afgelopen jaar een gesprekscyclus georganiseerd
over het omgaan met levensvragen. Piëzo, een maatschappelijke organisatie die veelal
kwetsbare mensen helpt bij de ontwikkeling van hun vaardigheden en talenten, ervoer dat er
in Buytenwegh behoefte was aan een dergelijke gesprekscyclus maar vond zichzelf niet
toegerust om deze taak naar behoren uit te voeren. Daarom heeft Halte 2717 die taak op zich
genomen. Met als titel ‘Kijk! Gesprek over levensvragen’ is een serie gespreksbijeenkomsten
belegd over vragen waarmee we allemaal te maken hebben uit hoofde van ons mens zijn.
Vragen rond de zin van het bestaan, vragen over zaken die je dwarszitten of waaruit je juist
moed put. Deze gesprekscyclus wordt in 2019 voortgezet.
Filmavond ‘I, Daniel Blake’
Bij de eerste Halte 2717 Filmavond zagen 15 toeschouwers een indringende film over het
leven van Daniel Blake, een man die uiteindelijk ten onder gaat aan bureaucratie en
overheidsregels. Na afloop was er een kort nagesprek, waaruit duidelijk bleek dat het thema
helaas herkenbaar is als je met overheidsinstanties van doen krijgt. Bij de film werd een
heerlijk stuk appel-kruimelcake geserveerd, met liefde gebakken door een cliënte van Middin.
Het was een geslaagd evenement dat vraagt om een vervolg.
Vredesweek
Tijdens de vredesweek in september proberen wij meer dan normaal contacten te
onderhouden met andere geloven. We bezoeken diverse culturele activiteiten in Zoetermeer
en haken waar mogelijk aan bij manifestaties. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met
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het ILOZ (Inter Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer). Aanvullend daarop hebben de
pastores tijdens de vredesweek elke dag een gedicht voorgelezen aan de keukentafel in Bus
63. Dat leidde soms tot boeiende gesprekken.
Gedenken van je dierbaren
Op de avond van 2 november (Allerzielen) verzorgde Halte 2717 een korte samenkomst in het
teken van verlies en rouw. In een intieme sfeer werden namen genoemd en herinneringen
gedeeld.
In het winkelcentrum van Buytenwegh had Halte 2717 op 31 oktober aandacht gevraagd voor
de betekenis van Allerzielen. Voorbijgangers werden met de flyer ‘Voor wie zou u een lichtje
willen branden?’ opmerkzaam gemaakt op de traditie om op Allerzielen hen te herdenken die
je zijn ontvallen. Dit leidde soms tot indringende en emotioneel beladen gesprekken. De
zorgzame en invoelende houding van de vertegenwoordigers van Halte 2717 oogstte
waardering. Een enkeling heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging om de samenkomst van
gedenken bij te wonen.

Herdenken van hen die je zijn ontvallen.
Op 31 oktober was ook het schrijfcafé aanwezig. Voorbijgangers konden een naamdicht laten
maken voor een dierbare die hen ontvallen was. Hiervan is door menigeen gebruik gemaakt.
Ook deze vorm van gedenken werd zeer gewaardeerd.

10

2.4 Het mede-organiseren van wijkactiviteiten
Koningsdag
Koningsdag is niet ongemerkt voorbij gegaan in Buytenwegh. Halte 2717 heeft een
waardevolle bijdrage geleverd aan de activiteiten die buurtvereniging De Hoveniers voor de
kinderen uit de buurt heeft georganiseerd, waaronder een dansdemo, schminken, een
grabbelton en een stoepkrijtwedstrijd.
Zomerfestival
In de zomervakantie werd elke week een leuke kinderactiviteit georganiseerd door de
Hoveniers, Middin, Halte 2717 en Mooi welzijn. De kinderen maar ook de cliënten van Middin
genoten van de kinderbingo, levend stratego, een watergevecht, schminken, pannenkoeken
bakken en cup cakes versieren. Ook kon er op het plein gespeeld worden met
buitenspeelgoed uit het Toppertje. Maar daar was het in de hete zon soms toch echt te warm
voor.
Kerstmarkt
Zaterdag 15 december was er een koude maar feestelijke kerstmarkt in het winkelcentrum.
Halte 2717 was hierbij nadrukkelijk aanwezig als aanjager en organisator. Samen met Middin
werd een kloeke stand bemenst. Er konden kerstartikelen worden aangeschaft die gemaakt
waren door cliënten van Middin. Ook waren er koppen heerlijke soep in de aanbieding. In de
kerstboom konden kaarten met een wens worden opgehangen. Amnesty International was
aanwezig met petities en kaarten. Bij het schrijfcafé konden kinderen een naamgedicht laten
maken. En er was een fotowedstrijd over het thema winter in Buytenwegh. De foto ‘Fietsen in
de Achtertuin’ van Sheila Grasmeijer ging strijken met de eer.

Winkelcentrum Buytenwegh op 15 december 2018: praten, wensen, schrijven en muziek.
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3. Hulpvragen
Als huis voor Zorg en Zin speelt Halte 2717 in op de individuele nood van wijkbewoners, zowel
diaconaal als pastoraal. Een belangrijk deel van de hulpvragen komt voort uit gesprekken die
gastpersonen met bezoekers hebben. De wijkcontacten van de buurtpastor leveren eveneens
regelmatig een verzoek om hulp op. Soms komt een hulpvraag binnen via de zorginstanties
die actief zijn in Buytenwegh. Bij een aantal hulpvragen blijkt de problematiek complex. In
overleg met de wijkdiaconie van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN)
wordt er soms een uitgebreider hulpplan gemaakt. Ook wordt gebruik gemaakt van expertise
van andere instanties, altijd met een warme overdracht.
In het afgelopen jaar klopten verschillende wijkbewoners met een kwetsbare achtergrond
(slechte gezondheid, weinig geld, klein sociaal netwerk) aan voor hulp bij een klus. Hierbij ging
het meestal om zaken als het in elkaar zetten van meubels, het opknappen van de tuin of het
bieden van hulp bij een verhuizing. Bij de afhandeling van deze hulpverzoeken wordt
samengewerkt met stichting Present. Met Present is afgesproken dat tijdrovende klussen die
geen spoedeisend karakter hebben in principe worden overgedragen aan deze organisatie. De
kleine klussen worden zoveel mogelijk door vrijwilligers van Halte 2717 zelf afgehandeld.
Een nieuwe ontwikkeling in Buytenwegh is het openen van buurtpunten, waar bewoners met
hun hulpvragen terecht kunnen. Ze worden daar te woord gestaan en daadwerkelijk
geholpen. De buurtpunten zorgen ervoor dat professionele organisaties zo nodig contact
opnemen met betrokken bewoners voor verdere hulpverlening. Halte 2717 is medeinitiatiefnemer en bemenst een van deze buurtpunten.
In 2018 werden 55 individuele hulpvragen geregistreerd, tegen 33 in 2017. De toename van
het aantal hulpvragen heeft te maken met een groeiende rol die Halte2717 heeft in het
wijknetwerk als geheel en door de groei van het aantal bezoekers.
Categoriaal bezien zou de toename van hulpvragen aan de nieuwe categorie ‘Pastoraal’
kunnen worden toegeschreven. Zo eenvoudig is het echter niet. Hoewel er meer pastorale
gesprekken plaats vinden, zijn hulpvragen bijna altijd in meerdere categorieën te plaatsen.
Pastorale hulp is bijna altijd ook individueel. Prompt is daar dan ook een daling te zien. Door
hulpvragen wel in één categorie te plaatsen, houd je zuiver hoeveel vragen er binnen komen.
Het ging dus echt om 55 afzonderlijke hulpvragen. Wel is het zo dat wij meer hulpvragen over
zingeving krijgen en het aantal ‘klushulpvragen’ gelijke tred houdt.
Verdeling individuele hulpvragen naar categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Individuele steun
Klus in huis en tuin
Sociaal
Financieel, administratief
Juridisch
Pastoraal

5
13
15
2
1
19
Totaal 55 hulpvragen

4. Wijknetwerk
Het wijknetwerk komt ca 5 keer per jaar bij elkaar. Dit is een overleg waar professionals die
werkzaam zijn in de wijk onder aanvoering van de wijkregisseur samenkomen. Politie, diverse
zorginstanties, opbouwwerkers en woningcorporaties bespreken casussen en er vindt
uitwisseling van gedachten en kennis plaats. De buurtpastor is een van de sleutelfiguren
binnen het wijknetwerk.
Behoudens dit formele overleg zijn er diverse informele bijeenkomsten en gremia. Er is
bijvoorbeeld een regelmatig overleg tussen buurtverenigingen, gemeente,
winkeliersvereniging en enkele grotere welzijnsorganisaties. Een en ander heeft geresulteerd
in de vorming van een ‘Vrienden van Buytenwegh’ kring. Dit samenwerkingsverband heeft
vorig jaar diverse activiteiten in het winkelcentrum georganiseerd. Halte 2717 speelt daarin
nadrukkelijk een rol. Vanuit dit initiatief wordt thans gewerkt om zogenaamde buurtpunten
(zie ook H.3) in te richten en een klussendienst voor de wijk in te stellen.
Voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten is Halte 2717 een waardevolle partner. De
maatschappelijke partners hebben waardering voor de inzet en inspanningen van Halte 2717
om de sociale cohesie binnen Buytenwegh te versterken. Na een opstartperiode zien partners
thans dat wij behoudens bij het organiseren van wijkactiviteiten vooral op het vlak van
levensvragen en zingeving meer kunnen bieden. Een sprekend voorbeeld is het eerder
gememoreerde verzoek van Piëzo om een gesprekscyclus te organiseren over het omgaan
met levensvragen.
Middin, een zorginstelling die
mensen met een beperking
ondersteunt, wil graag
betrokken zijn bij de activiteiten
van Halte 2717. Dat helpt hun
cliënten om een zinvolle
dagbesteding te vinden. In de
afgelopen maanden is
samengewerkt bij het uitdelen
van lichtjes rond Allerzielen en
het verkopen van pompoenen
t.b.v. de cliënten. Het aantal
pastorale vragen vanuit de
cliëntenkring is sinds de
nauwere samenwerking sterk
toegenomen.
Opening van ‘Ons Honk’ door burgemeester Aptroot
in januari 2018.
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5. Beleid en identiteit
Halte 2717 heeft een diaconaal/missionair karakter. Het accent ligt op diaconale
dienstverlening, die ruimte voor ‘missie’ creëert. We beginnen niet met een verbale
boodschap maar met dienstbaarheid. De ervaring leert dat een diaconale hulpvraag vaak hand
in hand gaat met behoefte aan persoonlijke aandacht. Diaconaat en pastoraat zijn dikwijls
nauw verweven. Dienstbaarheid om niet roept nieuwsgierigheid op naar de motivatie.
‘Waarom doen jullie dit?’ Dan ontstaat de ruimte voor een gesprek over de bron van ons
handelen. Verrassend, hoe je dan snel tot diepere gesprekken komt met mensen over zin en
zingeving, verloren geloof of juist hervonden inspiratie. Het geloof in de weg van Jezus is voor
velen in en om Halte 2717 de drijfkracht om zich in te zetten voor elkaar en voor bewoners in
onze wijk.
Vieringen, rituelen en sacramenten in traditioneel kerkelijke vorm zijn in Halte 2717 niet aan
de orde. We zoeken naar open vormen van spiritualiteit en zingeving. Open wil hier zeggen:
toegankelijk voor iedereen ongeacht zijn of haar levensovertuiging. De ontmoeting van mens
tot mens staat daarbij voorop. Naar de mening van Halte 2717 bestaat er in onze samenleving
behoefte aan zulke vormen van spiritualiteit, laagdrempelig en niet verplichtend. Je wordt dat
gewaar in de gesprekken tijdens de buurtmaaltijd en op straat, bijvoorbeeld bij het uitdelen
van gedenklichtjes op Allerzielen. Het blijkt ook uit de belangstelling voor de gesprekken over
levensvragen die Halte 2717 samen met stichting Piëzo organiseert. Halte 2717 wil meer van
zulke activiteiten organiseren. Het is een unieke waarde die wij aan de wijk kunnen
aanbieden.
Vergroten van de vindbaarheid en herkenbaarheid van Halte 2717 was een belangrijk doel
voor dit jaar. Om dit te realiseren is een nieuwe, grotere ruimte betrokken, waar het aantal
inloopdagen kon worden uitgebreid van één naar drie per week. We delen deze ruimte met
de buurtvereniging, die vooral ’s avonds actief is. In het belendende pand van zorginstelling
Middin vonden we ruimte voor een stilteplek en kleine bijeenkomsten. Hier kunnen we ook ’s
avonds en in het weekend terecht. In samenwerking met de Hoveniers en Middin hopen we
de inloop uit te bouwen tot een echte buurthuiskamer. Het praktisch realiseren van de
benodigde inrichtingsaanpassingen binnen en buiten kost echter veel meer tijd dan wij
hadden voorzien.
Ruimere openstelling betekent dat er meer gastpersonen nodig zijn. Die zijn langs allerlei
wegen gevonden. Mensen van binnen en buiten de kerk laten zich aanspreken door het werk
van Halte 2717. Bij de selectie is dan ook meer gekeken naar affiniteit met de Haltevisie – “Het
present zijn voor mensen” dan naar actieve kerkelijke betrokkenheid. Het integreren van de
nieuwe medewerkers in het bestaande team is een belangrijk aandachtspunt. Het betekent
werken aan toerusting, gedragscode, vrijwilligersafspraken enz.
Bij het opstellen van lange termijn plannen mist Halte 2717 een goed overleg met de
gemeente. Het vertrek van wijkregisseur Collignon, met wie we een goede band hadden
opgebouwd, speelt daarin helaas een rol. Het niet kennen van de gemeentelijke plannen met
de wijk zorgt voor Halte 2717 nog wel eens voor verrassingen. Zo was de toekomst van Reakt
als inloopplek voor mensen met een psychisch probleem onzeker en werd in het najaar voor
ons volkomen onverwacht een inloopcentrum van het Leger des Heils geopend op minder dan
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250 meter loopafstand. Beide ontwikkelingen hebben invloed op het werk van Halte 2717. Wij
waren graag bij het plannen betrokken geweest. Halte 2717 zal zich inzetten om het overleg
met de gemeente te verbeteren.
Doelen voor de komende jaren
•
•
•
•
•
•

Consolideren van de ruimere openingstijden
Uitbouwen en versterken van het team van medewerkers
Vergroten van het activiteitenaanbod (zorg en zin) en daarmee meer mensen bereiken
Intensieve samenwerking met instellingen in onze omgeving
Vergroten en verbreden van het kerkelijk draagvlak voor Halte 2717
Ontwikkelen van een financieel toekomstperspectief voor Halte 2717.

Power Point plaatjes over Halte-activiteiten die in de Ichthuskerk zijn vertoond.
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6. Bestuur en organisatie
In 2018 is de organisatiestructuur van Halte 2717 gewijzigd om het proces van doelmatig
werken te bevorderen en de vergaderlast te verminderen. Het pioniersteam, voorheen de
‘Oecumenische Werkgroep Halte 2717’ geheten, bestaat nu uit een stuurgroep en een
kernteam. De stuurgroep Halte 2717, waarin alle leden van het bestuur zitten, zet de
beleidslijnen uit en bewaakt de processen. Het kernteam Halte 2717, dat bestaat uit een
selectie van de leden van de stuurgroep, draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en is
belast met de operationele aanpak van de activiteiten. De stuurgroep Halte 2717 vergadert
vier keer per jaar, het kernteam Halte 2717 vergadert eens per maand.
Minstens één keer per jaar staat het grootste deel van de vergadering van de stuurgroep in
het teken van de levensbeschouwelijke grondslag van Halte 2717. Een deskundige betrokken
bij de landelijke Protestantse Kerk verleent dan medewerking. Tijdens die vergadering buigen
we ons over vragen als: Wat zijn onze drijfveren en hoe vertalen we die in de activiteiten
waarbij Halte 2717 betrokken is? Wat doen we met ons geloof en hoe laten we ons daardoor
stimuleren? Een andere vruchtbare manier om je te bezinnen op je grondslag is het
gezamenlijk deelnemen aan de pionierstrainingen van de PKN. Een aantal leden van de
stuurgroep heeft in 2018 zo’n training bijgewoond.
Naast de buurtpastor (betaald kerkelijk werker, 3 dagdelen per week) telt de stuurgroep
vertegenwoordigers van de PWZN en het vicariaat de Doortocht, een lid van de
Pinkstergemeente Morgenstond, enkele mensen die betrokken zijn bij het praktijkwerk van
Halte 2717 en een voorzitter. Helaas moesten we vorig jaar afscheid nemen van dominee Jaap
van den Akker, vanwege diens vertrek naar zijn nieuwe gemeente in Den Haag. Jaap heeft een
belangrijke rol gespeeld bij het opstarten en ontwikkelen van Halte 2717. Door zijn inzet,
creativiteit en bevlogenheid is veel bereikt. Zijn vertrek is dus een gevoelige aderlating.
Daartegenover staat gelukkig het toetreden van de diaken en de pastoraal werker van de
Nicolaasparochie.
Het team van Halte 2717 telt naast de leden van de stuurgroep om en nabij de 35 vrijwillige
medewerkers. Hun taken variëren van gastpersoon tot kok, van gespreksleider tot organisator
van activiteiten. De meerderheid van de medewerkers heeft een band met de 'zendende'
kerken. Natuurlijk haken er weleens vrijwilligers af, maar er is ook instroom van nieuwe
vrijwilligers, van wijkbewoners die zich tot het werk van Halte 2717 aangetrokken voelen,
soms los van enige kerkelijke betrokkenheid. Onder hen vinden we ook enkele moslima's en
mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Dat verdiept ons raakvlak met de
wijk. Het is belangrijk om de vrijwilligers voldoende aandacht te geven. Regelmatig worden er
daarom bijeenkomsten voor hen georganiseerd voor toerusting/training in combinatie met
een maaltijd. Ook krijgen ze een verjaardagskaart en een attentie van de sint. Eens per jaar is
er een gezellige avond. Deze blijken van waardering voor hun inzet worden door betrokkenen
zeer op prijs gesteld. Een regelmatige nieuwsbrief houdt allen die betrokken zijn bij Halte
2717 op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen. We zijn blij met al onze
medewerkers. Toch zouden we het team nog willen uitbreiden, vooral met mensen die een
activiteit kunnen organiseren en coördineren.
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Halte 2717 onderhoudt een goede relatie met de zendende kerken, de Protestantse
Wijkgemeente Zoetermeer Noord en het vicariaat de Doortocht. Er is en wordt veel steun
geboden door de inzet van mensen en door geldelijke bijdragen. De Protestantse
Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN) is formeel en financieel eindverantwoordelijk voor
Halte 2717. Ten minste éénmaal per jaar rapporteert de stuurgroep aan de kerkenraad van de
PWZN.

De kerkgebouwen van de zendende kerken: de Ichthuskerk en de Doortocht.
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7. Financiën
Subsidies van de Protestantse Kerk Nederland, de Protestantse Gemeente Zoetermeer en de
Maatschappij van Welstand maken het mogelijk om de pioniersplek Halte 2717 voorlopig te
continueren. De uitgaven van Halte 2717 zijn tot en met 2020 gedekt. Dit jaar zal gekeken
worden naar mogelijkheden om een financieringsmodel te ontwikkelen waarmee de
financiële toekomst van Halte 2717 op lange termijn kan worden veiliggesteld. Hierbij wordt
gedacht aan het oprichten van een stichting ‘Vrienden van Halte 2717’.
De financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Zoetermeer (PGZ). Het financiële beheer wordt uitgevoerd door de
penningmeester van Halte 2717 in samenwerking met het Kerkelijk Bureau, dat de
administratie van de ontvangsten en uitgaven van Halte 2717 via de bankrekening van de PGZ
verzorgt. Na goedkeuring van de inhoudelijke en financiële rapportages worden die
doorgezonden aan de subsidieverleners.
Na afloop van elk kalenderjaar wordt een jaarrekening opgemaakt. In de jaarrekening worden
de inkomsten en uitgaven verantwoord en toegelicht. Het boekjaar 2018 is afgesloten met
een positief resultaat. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserve voor het werk van Halte
2717 in de komende jaren.
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8. Nawoord
Terugkijkend op het jaar 2018 kan worden gezegd dat Halte 2717 de lijnen uit de periode
2015 - 2017 heeft voortgezet. Halte 2717 heeft haar vaste plaats in de wijk verstevigd. Dankzij
de verhuizing konden er nieuwe activiteiten worden ontplooid in nauwe samenwerking met
onze partners uit het wijknetwerk.
Tegelijkertijd blijft het lastig om de doelgroep te bereiken. Slechts een relatieve kleine groep
wijkbewoners weet Halte 2717 te vinden. Het benaderen van mensen die in een sociaal
isolement verkeren, is niet eenvoudig. Dat geldt ook voor het opbouwen van contacten met
mensen die een niet-westerse achtergrond hebben. Velen van hen verkeren in een kwetsbare
positie en zouden kunnen profiteren van wat Halte 2717 te bieden heeft. Het blijft een
uitdaging voor de medewerkers van Halte 2717 om naar hen een brug te slaan.
Ook voor de komende jaren blijft er dus genoeg te doen voor Halte 2717 en voor allen die bij
het werk van dit diaconaal/missionair inloopcentrum betrokken zijn.
Tot slot, heel wezenlijk in alle activiteiten van de Halte is de grote betrokkenheid van de
vrijwilligers. Via persoonlijke contacten, regelmatige nieuwsbrieven en ontmoetings- en
toerustingsbijeenkomsten worden banden onderhouden.
Een jaarverslag kan niet zonder een hartelijk en welgemeend woord van dank aan een ieder
die zich het afgelopen jaar heeft ingezet!
Wilt u dit werk steunen, neem dan contact op met de buurtpastor (tel. 06 8263 7362, e-mail
buurtpastor@halte2717.nl).
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