Na een intensieve voorbereiding hebben wij in september het 30 jarig bestaan
van Kerk en Samenleving
mogen vieren. Ter gelegenheid daarvan heeft Ab Hubers een mooi boekje geschreven over het ontstaan
van Stichting Kerk en Samenleving onder de titel
“30 jaar samen zoeken naar
het begin van een antwoord”.
Deze titel geeft precies aan
dat er geen kant en klare
oplossing is voor de maatschappelijke problematiek
waar wij voor staan. Het is
echt elke dag signaleren
waar problemen zijn en
waar de wijkbewoners mee
geholpen kunnen worden.
Als Kerk en Samenleving
willen wij graag de mensen
helpen die in de verdrukking zijn geraakt, Wij proberen om het leven voor deze
mensen een beetje aangenamer te maken. Onze coördinatoren en de vrijwilligers
zijn dagelijks vanuit de 4
Wijkinloophuizen mee bezig.

mede organiseerden en in
Zeist werd gehouden. Tijdens deze dag werd stilgestaan bij het werk in de
Wijkinloophuizen en hoe
dat in Zeist zo’n succes is
geworden.
Daan Quakernaat, die deze
dag een inleiding hield met
het thema “Ga kathedralen
bouwen” sloeg de spijker
op z’n kop. Zijn stelling
was, verzin geen regels om
de regels, maar ga gewoon
aan de slag en bespaar je
de tijd om alles in protocollen vast te leggen.
Nou, dat gebeurt bij Kerk
en Samenleving al vanaf
het begin. Steeds wordt
gezocht naar een begin van
een antwoord, om het
voor onze medemens een
beetje leefbaarder te maken.

In november was ‘De formule Zeist’ het thema van
de landelijke DAK-dag (Door
Aandacht Kracht) die wij

Martin Slootweg

Het was een goed, gezellig
en bewogen jaar. Mede
dankzij de inzet van veel
vrijwilligers konden we op
4 plaatsen in Zeist weer
een gastvrij onderkomen
aanbieden.

Het werk van de 4 wijkinloophuizen is
getalsmatig samen te vatten:
Globaal aantal deelnemers op basis
van 40 weken per jaar:
Bezoekers
8.600
Vrijwilligers
150
Maaltijden
3.100
Creagroep
320
Naailes
480
Taalles
600
‘Rondje Zeist’ 400
Project ‘iedereen telt mee’
Tot de werkzaamheden van de coördinatoren behoren ook activiteiten in
het kader van het
project ‘Iedereen telt mee’. Het bezoekwerk is gedaan door:
3 coördinatoren, 1 stagiaire en 9 vrijwilligers,
207 bezoeken op 36 bezoekadressen .
Samenwerking
De wijkinloophuizen hebben naast de
eigen functie als trefpunt, ook de rol
van samenwerkingspartner een voor
andere organisaties, zoals:
Voedselbank: 86 (her)beoordelingen
in 2018 (55 % van het totaal) en 80
voedselpakketten wekelijks verspreid
Stichting Leerkansen Zeist (SLZ):: 30
SLZ aanvragen besproken en geadviseerd.
Niet in aantallen uit te drukken zijn
de tientallen hulpvragen om formulieren in te vullen, brieven te helpen
opstellen, afspraken bij hulpverleners
te regelen en assistentie bij computergebruik.
Kortom, 2018 was een jaar waarin
enthousiast is gewerkt door alle betrokkenen bij Kerk en Samenleving.
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Muziekmiddagen
In het najaar is gestart met muziekmiddagen op de 1e vrijdag van de
maand. De leiding berust bij Gert
Jaap Kardol. Hij wordt ondersteund
door Ellen de Boom. Gemiddeld
komen zo’n 5 mensen naar deze
Cort van der Lindenlaan 1
305 CK Zeist
030 6963801
lindenhuis@kerkensamenleving.nl
Mien Dittmar

middag.

vollenhove@kerkensamenleving.nl
Ina Duit

Het was een jaar waarin veel gedaan

Die ene vrijdag laat Gert Jaap mu-

kon worden voor de bezoekers en

ziek horen en geeft daar uitleg bij.

hulpvragers, mede dankzij de inzet

De andere vrijdag mogen bezoe-

van een grote groep vrijwilligers.

kers zelf muziek meenemen en la-

Naast de bestaande activiteiten zo-

ten horen en daarbij vertellen

als de inloop, maaltijden, huiswerk-

waarom ze voor die muziek hebben

begeleiding, taal- en naailes en knut-

gekozen. Zo ontstaan mooie ge-

sel-/spelletjesavond, waren er ook

sprekken over bijvoorbeeld af-

dia-avonden (o.a. over Oud Zeist),

scheid, dood of andere thema’s.

workshops en het sinterklaas- en

Een mooi voorbeeld waarbij zicht-

Kerstfeest. Daarnaast werden hulp-

baar wordt dat muziek verbindt en

vragers geholpen of doorverwezen.

emotioneert.

loop en de activiteiten kenden over
het algemeen een goede belangstelling. Er waren ook voldoende
vrijwilligers om de activiteiten te
runnen.
In het verslagjaar zijn de contacten

met het Sociaal Team verbeterd,
doordat met enige regelmaat overleg was in estafettevorm. De ge-

Ook is overlegd met een medewer-

coördinator van het Lindenhuis. Zij

ker inzake schuldregeling en uitke-

droeg Ton Verweij voor als haar op-

ringen van de Sociale Dienst.

volger. Uiteraard bracht deze mede-

Dit werkte heel plezierig door de

deling in eerste instantie nogal wat

korte lijnen die daardoor zijn ont-

commotie teweeg.

staan. Daarnaast was in Noord ook
het overleg met huisartsen, praktijk-

Vooral omdat Mien jarenlang het

ondersteuners en fysio-en ergothe-

gezicht van het Lindenhuis is ge-

rapeuten over kwetsbare ouderen,

weest en ook vertrouwenspersoon

bijzonder prettig.

was voor velen. Gelukkig was er van

huis.

wijkinloophuis Vollenhove. De in-

zorgen en/of vragen over waren.

mar te kennen, te gaan stoppen als

al wat jaren meeliep in het Linden-

2018 Was een succesvol jaar voor

sprekken gingen over cliënten waar

Na de zomervakantie gaf Mien Ditt-

meet af aan vertrouwen in Ton, die

Laan van Vollenhove 1095
3706 EK Zeist
030 6955066

Het dertig jarig jubileum werd
feestelijk gevierd, o.a. met gesponsorde petits fours door een plaatselijk hotel.

In december is gestart met een
lunch voor de bewoners in Vollen-
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hove. Met de deelnemers werd

Zeist wordt dan een korte wande-

informatie uitgewisseld over

ling door het centrum gemaakt.

het project ‘Woongeluk’ dat in

Aansluitend wacht in het wijkin-

het voorjaar in Vollenhove was

loophuis een kopje thee/

gestart. De wijkmanager en een

koffie met een gezond hapje.

medewerker van de gemeente

De vrouwenochtend op woensdag

Zeist waren hierbij betrokken.

werd over het algemeen te weinig

In overleg met hen is in het vervolg op de eerste donderdag
van de maand de lunch georganiseerd.

Achterheuvel 2
3701 ZH Zeist
06 23 58 42 70

zeistcentrum@kerkensamenleving.nl
Rianne Verduin

bezocht. Deze activiteit is dan ook
beëindigd en de woensdagmorgen
staat inmiddels voor iedereen open.
Ook het opvoedspreekuur is beëindigd, omdat hier geen belang-

December was de maand van

de Kerstbijeenkomsten. De

In Wijkinloophuis Zeist Centrum

maaltijd in de Broedergemeen-

wordt de nadruk gelegd op

te is een goede traditie gewor-

warmte, openheid, ontmoeting

den. Dit jaar hebben ongeveer

en aanvaarding .

70 personen, vanuit alle wijkin-

Nog wekelijks kwamen er 2 tot 3

loophuizen, genoten van een

nieuwe mensen in de inloop,

mooie bijeenkomst en een

voornamelijk buurtbewoners

heerlijke maaltijd.

vanuit het centrum van Zeist.

Op Kerstavond was er een fijne

Sinds september 2018 is gestart

bijeenkomst in het inloophuis

met een wekelijkse, eenvoudige

waarbij met 20 personen is ge-

lunch op dinsdag. Deze lunch

gourmet. Aansluitend werd de

wordt verzorgd door 2 studenten

Kerstnachtdienst in de Sions-

van Wijkleerbedrijf Zeist. Vanaf

kerk bijgewoond.

de eerste dag is daar veel belangstelling voor.
Sinds februari 2018 wordt wekelijks op dinsdag (na de lunch) een
ommetje Centrum aangeboden.
Onder begeleiding van Sportief

stelling voor was.
De verse soep op donderdag is wel
een groot succes! Ook op donderdagavonden was het inloophuis geopend. Deze avonden verliepen gezellig en de opkomst was groot.
Het Project Levensboek heeft in
2018 gedraaid met 4 jongeren en 2
ouderen waar 2 levensboeken uit
voortgekomen zijn. Een drukkerij uit

Zeist heeft het kosteloos uitgegeven.
In 2018 is verschillende keren op
‘De Wittenberg’ gegeten met bezoekers. Dagelijks kwamen in Zeist
Centrum bezoekers langs met vragen over uitkeringen, post en kleine
financiële issues. Gelukkig waren
steeds 2 vrijwilligers bereid om hierop in te gaan.

Week tegen eenzaamheid
Tijdens de week tegen eenzaamheid is bij de kerken aandacht gevraagd voor dit thema. Beoogd
werd het denken over eenzaamheid op gang te brengen en mensen aan te moedigen in eigen omgeving aandacht te schenken aan
mensen die eenzaam zijn.
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De Clomp 33-02
3704 KB Zeist
06 531 03 578
zeistwest@kerkensamenleving.nl
Marianne Krijgsman
Het jaar startte met een haakevent
op 6 januari! Dit was in het kader van
een landelijk project: De grootste gehaakte deken ter wereld! Samen haken beoogde verbinding tussen mensen op gang te brengen. Vanuit het
wijkinloophuis werd ook meegehaakt.
Taal- en naailessen vonden wekelijks
plaats met een wisselend aantal deelnemers. De creagroep deed het heel
goed en de leidster van de groep was
een ware ambassadeur voor het inloophuis!
De groep heeft spulletjes gemaakt
voor de verkoop tijdens de adventsmarkt van PKN Zeist West. De opbrengst bestemden zij voor de herinrichting van het wijkinloophuis. De
verkoop werd een groot succes met
een opbrengst van € 261,Vrijwilligers
Steeds zijn voldoende vrijwilligers
beschikbaar geweest om alle activiteiten weer door te laten gaan. Het
wijkinloophuis steunt o.a. al vele jaren op de trouwe inzet van mensen
uit PKN Zeist West.
Helaas stopten sommige vrijwilligers
om verschillende redenen hun vrijwilligerswerk, maar steeds komen er
toch weer nieuwe mensen. Zo is het
maaltijdteam bijvoorbeeld uitgebreid
met een aantal mensen, waardoor
deze activiteit gecontinueerd kon

worden.
Vanuit het Wijkleerbedrijf Zeist
was een stagiaire beschikbaar
waarbij de één vanaf september werd opgevolgd door een
volgende.
Opvallend is dat via de Sociale
Dienst soms mensen naar het
inloophuis verwezen werden
voor het doen van vrijwilligerswerk. Zodoende beschikte het
inloophuis over een leuke extra
vrijwilliger die tevens haar taalkennis kon verbeteren.
Voor de gastvrouwen zijn 4 bijeenkomsten gehouden in de
vorm van een werkoverleg of
training.

Straatmuziekanten Dakdag
De Stichting
Kerk en Samenleving
beheert vier wijkinloophuizen
in Zeist waar ieder welkom is
die behoefte heeft aan ontmoeting en aandacht.
Het is een interkerkelijk initiatief van de Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ,
de NGK en de Rooms Katholieke Kerk.
Stichting Kerk en Samenleving
Postbus 1064
3700 BB ZEIST
www.kerkensamenleving.nl
info@kerkensamenleving.nl
Bankrekening:
NL73INGB06644.51.713
ANBI RSIN 8102.72.428

DAK dag
De landelijke netwerkdag van DAK
(Door Aandacht Kracht) - een overkoepelend orgaan voor inloophuizen,
buurt- en straatpastoraat - is in samenwerking met Kerk en Samenleving georganiseerd. Dit was zeer succesvol. Uit het hele land kwamen vrijwilligers en bestuursleden van verschillende organisaties naar Zeist voor
“De Formule Zeist.” Hierover kon men
in de workshops horen, wat die formule inhoudt, namelijk het samenwerken met veel en diverse netwerkpartners, waardoor de wijkinloophuiizen een groot aandeel hebben in het
sociaal domein in Zeist.
De lezing van Daan Quakernaat was
ter lering en de vermaak en ondersteunde op die manier “De Formule
Zeist”. De dag werd afgesloten met
een muzikale omlijsting van de straatmuzikanten uit Amsterdamdam. Terugkijkend kan gesteld worden dat
het een heel boeiende dag was.
Project ‘Iedereen telt mee’
Vanaf mei 2018 is het bezoekwerk
aan huis hervat onder mensen die
sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te
raken. De doelgroep wordt gevonden
via sociaal teams van de gemeente,
de woningbouwverenigingen middels
de beheerders van wooncomplexen,
de huisartsen of via de inloophuizen
en de kerken. Maar ook door een
spontaan gesprek tijdens een wandeling in het bos.
In het verslagjaar is gewerkt aan het
creëren van draagvlak voor het project bij de kerken die de achterban
vormen van stichting Kerk en Samenleving. Het doel was de mensen in de
kerk bewust te maken van het feit dat
eenzaamheid een groot probleem is,
waarbij de kerkleden een (diaconale)
rol kunnen vervullen. Er zijn gesprekken gevoerd met 7 kerken, vertegenwoordigd door voorgangers, diakenen
en/ of ouderlingen.
Daarbij is er ook gezocht naar vrijwilligers voor het doen van bezoekwerk
en participatie binnen de in te richten
leergemeenschap ten behoeve van
het aan het project te koppelen onderzoek.
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