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VOORWOORD 
Het Kerk- en buurtwerk integreert vanaf 2010 steeds verder in het weefsel van 
de wijk Lombardijen. De werkers vertonen zich voortdurend 'ergens' in de wijk 
en bij mensen in allerlei omstandigheden. Het aantal contactmomenten tussen 

de werkers en mensen in de wijk ligt hoog. Dat wijst op betrokkenheid over en 
weer.  

Bij velen ontbreekt het aan mensen om hen heen die ze kunnen vertrouwen en 
die ze steunen. Dan krijgen ze steeds minder contacten en worden ze eenzaam. 
Vanuit Kerk en buurtwerk wordt juist contact gezocht met deze mensen. Dit 

helpt hen om zich beter te voelen en tegelijk helpt het om meer te participeren 
in de samenleving. De mensen in Lombardijen hebben die boodschap ontvangen. 

Gedurig betrekken de buurtbewoners de werkers en ook elkaar in hun leven. 
Daarmee bereikt Kerk- en buurtwerk in Lombardijen zijn doel en voert zijn 
missie uit. 

In dit jaarverslag beginnen we met een terugblik op wat er bereikt is in het 
afgelopen jaar. Daarna volgt een beschrijving van de activiteiten. Vooraf 

beschrijven we kort de manier van werken. 
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MANIER VAN WERKEN 

 

SOCIALE OMGEVING/INFRASTRUCTUUR 
Het Kerk en Buurtwerk onderscheidt zich door de opbouw van een sociale 
omgeving waarin mensen zich thuis voelen en zelf een bijdrage leveren. Het 

begint met het aangaan van intensieve relaties. In de relaties gaat het niet 
alleen om praktische zaken, maar ook om de diepere lagen: de levensvragen en 
zingeving. Wat inspireert je? Wat houdt je op de been? Is er vertrouwen in de 

toekomst? Het gaat over de kwetsbare balans tussen autonomie en 
afhankelijkheid, tussen individu, familie en gemeenschap. Er is aandacht voor 

normen en waarden, in alle openheid. Kerk en Buurtwerk is hierdoor in staat 
gebleken om diep door te dringen in ‘de haarvaten van de maatschappij’, om 
mensen/groepen te bereiken die door anderen niet bereikt worden en om 

vrijwillige burgers actief bij het werk te betrekken. Deze vrijwilligers zijn zowel 
vitale mensen als mensen met beperkingen. 

 

KRACHT VAN HET KERK EN BUURTWERK: 
Het kerk en buurtwerk wordt door haar benadering van mensen een bron van 

menselijkheid in een (verslechterende) wijk. De voornaamste hulp is niet geld 
(noodfonds) of administratieve hulp (spreekuur), maar vooral menselijke 
nabijheid. Die nabijheid hebben mensen allereerst nodig: zonder die nabijheid 

groeien ze niet in zelfredzaamheid.  
De laagdrempelige en kleinschalige menselijke contacten geven mensen de kans 

om tot rust te komen. Daarin is het werk van Kerk en buurtwerk een belangrijke 
aanvulling op het reguliere hulpaanbod.  
 

WAT HEBBEN DE WERKERS KWALITATIEF BEREIKT? 
Met het werk hebben de werkers maatschappelijk effect bereikt, namelijk een 
netwerk waarin wijkbewoners duurzaam omzien naar elkaar, elkaar naar 

vermogen in hun eigen kracht steunen en doorverwijzen. Dat netwerk in de wijk 
groeit langzaam maar zeker en de groei is een vorm van verduurzaming. Want 

de bekendheid van het Kerk- en buurtwerk als plek die betrouwbaar is neemt 
toe. In de wijk gaat mond-op-mond reclame door de straten: 'Ben je al bij de 
kerk geweest?'. De eenmaal goed geholpen buurtbewoners ontpoppen zich als 

ambassadeurs. 
Onlangs is één van 

onze vrijwilligers 
overleden, hetgeen 
een schokgolf door de 

wijk veroorzaakte, 
waarmee de 

betrokkenheid van de 
buurtbewoners bij het 
Kerk- en buurtwerk en 

bij elkaar duidelijk 
werd. 

De impact van het 
project in de wijk is te 

danken aan de samenhang die de activiteiten van het wijkpastoraat in de loop 
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van de tijd met elkaar hebben gekregen. Om dat aspect van het werk weer te 
geven staan de activiteiten van het Kerk- en buurtwerk en de resultaten ervan in 

een infographic. Verschillende arrangementen binnen het wijkpastoraat vormen 
met elkaar en in interactie datgene wat er allemaal gebeurt in en rond de 
werkplek. De infographic tekent een rolverdeling van de spelers in het werk. In 

de infographic wordt het spel gevisualiseerd door de lijnen te tekenen die de 
relaties tussen de onderdelen van het wijkpastoraat verbeelden. In de tekening 

ziet u onderdelen van Kerk en buurtwerk en de organisaties waarmee wordt 
samengewerkt in schema bij elkaar gezet en de interacties er tussen.  
 

 
 

ORGANISATORISCH EN STAKEHOLDERS 
Deze aanwezigheid kunnen we ontwikkelen dankzij onze partners. Op de eerste 
plaats is dat de Petrakerk, de achterban waaruit dit werk ontstaan is. Het 

gebouw stellen zij beschikbaar, waarbij wel huur wordt betaald, maar beheer, 
onderhoud en verwarming wordt door de Petrakerk gedragen. Enkele van de 
vrijwilligers zijn afkomstig uit de Petrakerk: in het bestuur en als gastvrouwen. 

De fondsen verbinden zich aan het werk in de financiering van projecten, waarbij 
de plaatselijke fondsen, met name FondsDBL en Laurensfonds het werk goed 

kennen. Een medewerker van 
Projecten in Nederland kwam op 
bezoek en vrijwilligers vertelden wat 

Kerk en buurtwerk voor hen 
betekent. 

De gebiedsmanager van de 
gemeente Rotterdam steekt veel 
energie in het verbinden van 

initiatieven in de wijk en ondersteunt 
daarmee de samenwerking van Kerk 

en buurtwerk met andere partijen. 
Dan zijn er nog de vrijwilligers die 
hun steentje bijdragen. De 

bezoekers maken gebruik van kerk 
en buurtwerk en zijn tegelijk de 

beste ambassadeurs. 
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BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN 

 

In 2016 waren er drie projecten waarin werd gewerkt met een gerichte aanpak 
en een gerichte doelstelling. Dat waren ‘Steunpunt met aandacht’, ‘Buurtman 

buurtvrouw’ en ‘Extra inzet isolement’. Om die doelstellingen te bereiken wordt 
gebruik gemaakt van de infrastructuur die Kerk en buurtwerk inmiddels is, je zou 
ook kunnen spreken van arrangementen.  

Wat zijn de projecten en met welke doelstelling werken ze? 
 

STEUNPUNT MET AANDACHT 

Leidend in het project 'Steunpunt met aandacht' is de integrale aanpak: 
geïsoleerde bewoners worden opgezocht en er wordt een relatie opgebouwd 

waarbij gekeken wordt naar hulpvragen en levensvragen. Als er eenmaal een 
basis van vertrouwen is, dan wordt deze persoon ‘gemonitord’: er blijft een 

lijntje en er wordt gehandeld bij concrete vragen. Ondertussen wordt geprobeerd 
een koppeling te maken naar spreekuur en andere laagdrempelige activiteiten 
om enerzijds te helpen om praktische problemen op te lossen en anderzijds deze 

mensen in contact te brengen met medebewoners uit de wijk.  
Het project kenmerkt zich dan ook als een mix van een bezigheden. Allereerst 

onderhoudt de werker contact met vereenzamende en verarmende 
buurtbewoners. Die contacten kunnen allerlei vormen hebben: korte gesprekken 
op straat, uitvoerige gesprekken thuis, korte telefoontjes om te vragen hoe het 

gaat. Vaak staat advies en 'monitoring' op de voorgrond in de contacten. Dat kan 
betekenen dat de betreffende buurtbewoners verwezen worden naar het sociaal 

spreekuur, waar de werker overigens ook weer aanwezig is. Als de kwesties te 
ingewikkeld worden roepen de werkers hulp in van organisaties waar Kerk- en 

buurtwerk mee samenwerkt, tot en met de advocatuur toe.  
 
Er waren in 2016 vijf gezinnen/personen met multiprobleemsituaties in het wijk-

pastoraat, De begeleiding van een drietal mensen kwam onbedoeld erg in de 
buurt van informele bewindvoering. In twee situaties voorkwam het werk dat 

iemand moet verblijven in een maatschappelijke opvang, bij ongeveer 50 
personen verrichten we praktisch voorwerk voor schuldhulpverlening,  
 

Juridische bijstand en schuldhulpverlening vinden meestal plaats op het 
spreekuur en bij de vervolgafspraken daarop. Het zijn uiteraard geen juristen en 

schuldhulpverleners, maar ze zijn inmiddels wel in staat om toe te leiden naar 
juridische hulp en schuldhulp. Sommige werkzaamheden lijken op 
maatschappelijk werk.  Diepgaander ondersteunende gesprekken komen vooral 

voor in het straatwerk en het bezoekwerk. Ook die gesprekken zijn bedoeld om 
toe te leiden, maar ze zijn in een aantal gevallen voldoende om mensen verder 

te helpen.  
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ZINGEVING 
Bij deze projecten is de 

onderliggende 
doelstelling om in 

gesprek te komen en te 
blijven met de mensen 
over zin-geving en 

zelfsturing. Aan die 
laag van je bestaan 

kom je niet toe als je 
materiële zorgen je 

aandacht volledig 
opeisen. Vandaar de 
dubbele naam van het 

project: het 
wijkpastoraat is een steunpunt, maar de aandacht is er ook voor de wezenlijke 

dingen in het leven. Die kunnen volop aan de orde komen. En dat is ook de 
aantrekkingskracht van het wijkpastoraat in de buurt. 
 

BUURTMAN BUURTVROUW 
Het project Buurtman buurtvrouw. werkt met steunfiguren. Door het opsporen, 
versterken en verbinden van steunfiguren in informele netwerken, worden zij 

sterker en kunnen zij andere kwetsbare personen in hun buurt bereiken en steun 
geven. Steunfiguren hebben contact met huishoudens die onzichtbaar zijn en zelf 

de stap naar zorg en welzijn niet zetten. De steunfiguren zijn zelf kwetsbare 
mensen, vaak alleenstaande moeders met weinig opleiding en beperkte kennis 
van de Nederlandse taal, die zelf hulp nodig hebben bij praktische vragen. 

Kernfiguren in deze kringen zijn meestal mensen die al een goed eigen netwerk 
hebben, mensen die sociaal bewogen zijn en zich het leed van anderen 

aantrekken. Zij willen er zijn voor anderen. Door bij Kerk en Buurtwerk 
betrokken te zijn gaan mensen anders in het leven staan. Ze komen in aanraking 
met een sfeer waarin zorgvuldig naar ieder wordt omgekeken en waar voor 

allerlei problemen de tijd wordt 
genomen. Waar naast aandacht ook 

geloof in de toekomst uitstraalt. Het is 
een sfeer van opstaan en weer verder 
gaan. Juist door alle aandacht te geven 

aan de zorgen, en daarin een stukje 
mee te gaan, kunnen mensen weer hun 

eigen zaken ter hand nemen. 
 

EXTRA INZET ISOLEMENT 
De gemeente Rotterdam signaleerde dat in de wijk Lombardijen het sociaal 
isolement een steeds groter probleem werd. In overleg is daarom eind 2016 het 
project ‘Extra inzet isolement’ gestart, dat wordt uitgevoerd tot eind 2017. In dit 

project wordt gewerkt aan verbinden, verantwoordelijkheid voor de buurt 
stimuleren, bekendheid en het verduurzamen van ‘Opvoeden en Opgroeien in 

Lombardijen’. 
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Het doel is het verbinden van actief betrokken bewoners door het opzetten van 
een denktank, die het activiteiten en dienstenaanbod inventariseert, knelpunten 

in de wijk bespreekt en het aanbod op elkaar afstemt. Het tweede doel is het 
opzetten en ondersteunen van buurtgroepen. Dit om de saamhorigheid tussen de 
buurtbewoners en de verantwoordelijkheid voor de buurt te stimuleren. Dan is er 

nog het project ‘Opvoeden en Opgroeien in Lombardijen’ dat is gestart als een 
project in 2014. Daarvoor wordt nu gewerkt aan een duurzame structuur. De 

inzet is dat er structuren groeien die op den duur met weinig ondersteuning van 
buitenaf kunnen voortbestaan. Omdat het hier gaat om mensen die helemaal 
aan het begin staan van hun capaciteits ontwikkeling, is dit een kwestie van 

zoeken, uitproberen en vraagt het een intensieve begeleiding. 
 

Zoals gezegd maken de drie projecten gebruik van de 
arrangementen/infrastructuur die opgebouwd is door Kerk en buurtwerk. Die 

bestaat uit een aantal zichtbare en benoembare activiteiten, zoals lunch, inloop, 
taal, spreekuur en incidentele activiteiten. Die activiteiten worden grotendeels 
uitgevoerd door vrijwilligers. De beroepskrachten hebben een informele setting 

gecreëerd waarin zowel vrijwilligers als deelnemers binnen komen lopen met 
vragen en verhalen. Op deze manier komt er van alles over de drempel: 

verhalen over school, over zieke buurvrouwen, over de kinderen, nieuwe plannen 
of problemen in de wijk. Omdat het vooral mensen zijn uit Lombardijen die 
vrijwilliger en bezoeker zijn, is er overlap in hun verhalen. Al doende raken 

lotgenoten met elkaar in gesprek, geven elkaar advies, signaleren problemen in 
de wijk.  

Onderstaand volgt een beschrijving van de activiteiten. 
 

LUNCH 
Elke dinsdag is er een lunch. Dit is naast de dagelijkse inloop  een gelegenheid 
om binnen te lopen en anderen te ontmoeten. Doordat er 
medeverantwoordelijkheid wordt gevraagd (koken, tafels dekken, afwassen, 

vegen), hebben deelnemers de mogelijkheid om een actieve rol te vervullen en 
kunnen zij iets van hun kwaliteiten laten zien. De lunch wordt dan ook helemaal 

gedragen door mensen uit de wijk. Er is altijd één van de beroepskrachten 
aanwezig.  
gemiddeld 14 deelnemers, die 

zelf alle taken verrichten 
 

TAALGROEP OP MAANDAG 
De Taalgroep op maandag 
heeft wisselende deelnemers, 

doorgaans mensen die al lang 
in Nederland wonen. Zij 
hebben weinig sociale 

contacten, onder meer doordat 
ze onvoldoende Nederlands spreken. Enkelen kunnen niet lezen en schrijven. Het 

is taal en ontmoeting: tijdens de lessen praten de deelnemers over mooie, maar 
ook over moeilijke dingen. 
De drie vrijwilligers weten goed in te spelen op de behoeften van de groep. 

Gemiddeld zijn er 20 deelnemers. Kerk- en buurtwerk is partner van de stichting 
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Taal voor het Leven en kan zo gebruik maken van de expertise, cursussen en 
gratis lesmateriaal van deze stichting. Enkele deelnemers vragen een bewijs van 

deelname in het kader van de tegenprestatie. 
20 deelnemers, 3 vrijwilligers 
 

SPEL-INLOOP 
Begin 2016 was er een spel-inloop: een combinatie van kinderoppas en 

Nederlandse les voor vrouwen. In de loop van het jaar zijn verschillende 
deelnemers doorverwezen naar de taallessen van de taalcampus van 
welzijnsorganisatie Pit010. Op den duur waren er geen kinderen meer om op te 

passen. Maar de Nederlandse les groeide weer met  nieuwe deelnemers. Het is 
een eerste opstapje om iets buiten de deur te ondernemen. Deelnemers worden 

gestimuleerd om verdere stappen te zetten, maar doordat er altijd weer nieuwe 
deelnemers komen, blijft de groep even groot. Voor de twee vrijwilligsters is het 

een flinke klus om de continue instroom goed op te pakken. Opvallend is de 
opgewekte sfeer tijdens deze ochtenden. 
12 deelnemers, 2 vrijwilligsters 

 

BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Dit is een zelfstandige groep oudere dames, die op dinsdagochtenden een ruimte 

in de Petrakerk huurt om te bewegen onder deskundige begeleiding. Daarna 
drinken ze koffie. Ze horen bij Kerk en buurtwerk omdat de buurtpastor vaak 

aanwezig is om het wel en wee te beluisteren en het gesprek extra diepgang te 
geven, waardoor deze groep onderling een goede band heeft en lief en leed met 
elkaar deelt. Voor enkele van hen is dit het uitstapje van de week.  

9 deelnemers, 1 vrijwilliger. 
 

SOCIAAL SPREEKUUR 
Het spreekuur is iedere 
dinsdag van 13.00 tot 

15.00 uur. Iedereen uit 
Lombardijen mag komen 

om brieven te laten lezen, 
telefoontjes te plegen, 
internetbetalingen te 

regelen. Vaak komen 
mensen met eenvoudige 

zaken, zoals het 
aanvragen van 
kwijtschelding voor 

gemeentebelastingen. Maar soms zijn het ingewikkelde zaken, van mensen die 
zeer chaotisch zijn en daardoor de aansluiting bij de reguliere hulpverlening niet 

kunnen maken. Of er komen mensen die om uiteenlopende redenen geen 
vertrouwen meer hebben in hulpverleners. Bij ingewikkelde zaken, wordt het 
probleem in kaart gebracht en vervolgens wordt verbinding gemaakt met 

gespecialiseerde professionals.  
Het gaat vaak niet alleen om het invullen van formulieren, maar ook om het 

delen van verdriet, het volhouden in een uitzichtloze situatie, het stimuleren om 
vol te houden. Groot knelpunt is het vinden van geschikte vrijwilligers, maar in 
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de loop van 2016 was de bezetting bijna voldoende op alle vragen aan te 
kunnen. 

 
In 2016 maakten ruim 200 unieke personen gebruik van het spreekuur. Veel 
mensen kwamen meerdere keren, een aantal meer dan één keer per maand. Dat 

zijn bijvoorbeeld mensen die niet kunnen lezen. Voor sommige mensen wordt de 
hele administratie bijgehouden, inclusief het doen van de betalingen via internet. 

Het aanvragen van kwijtschelding van gemeentebelasting komt het meest voor. 
Maar ook ernstige schulden en niet weten waar naar toe te gaan, keert steeds 
terug.   

Eens in de twee weken komen twee stagiaires van Frontlijn mee helpen. De 
buurtpastores Bart is aanwezig, plus een vaste vrijwilliger. Helma spring bij waar 

nodig. Daarnaast is er wisselend assistentie. Twee gastvrouwen zorgen dat de 
bezoekers bij het wachten virendelijk ontvangen worden. Deelnemers komen via 

Vraagwijzer IJsselwijs, en via verhalen van bekenden uit de buurt.  
200 personen, 6 vrijwilligers. 
 

IN DE LOOP 
In de loop blijft voor een groep van zo’n 30 vaste bezoekers een goede 
huiskamer waar zij zich thuis voelen. Het geeft structuur in de dag dat ze daar 

altijd weer terecht kunnen. 14 vrijwilligers runnen ‘In de Loop’. Het is een plek 
waar je niets anders hoeft dan een kop koffie of thee drinken en dat is voor deze 
groep heel belangrijk. De vrijwilligers creëren een sfeer van gastvrijheid en 

bieden en luisterend oor. Naast de vaste groep, komen er per maand enkele 
nieuwe bezoekers over de drempel. Eén keer per maand vergaderen de 

vrijwilligers. Net als 
op andere plaatsen in 

het land, is het vrij 
moeilijk om voor 
deze activiteit nieuwe 

geschikte vrijwilligers 
te vinden, maar toch 

blijft de bezetting 
redelijk op peil.  
Gemiddeld komen 10 

bezoekers per dag. In 
de Loop is elke dag 

open, 365 dagen per 
jaar. In 2016 zijn er 
twee nieuwe 

vrijwilligers bij 
gekomen en één is er 

overleden.  
…. Bezoeken per jaar, gemiddeld 10 per dag, 14 vrijwilligers. 
  

KRINGLOOP 
Wijkbewoners die geen geld hebben om iets te kopen, kunnen een beroep doen 

op het Kringloopbord. Als de benodigde spullen voorradig zijn, dan krijgen ze de 
tweedehands spullen gratis. Het Kringloopbord is kleinschalig en daardoor zijn er 
korte lijnen. Tussen de vraag en het antwoord zit meestal niet meer dan een uur.  



 11 

Het Kringloopbord is een samenwerkingsverband met de gezamenlijke 
diaconieën van IJsselmonde. Drie vrijwilligers organiseren het Kringloopbord. Er 

is een garagebox, een container en een aanhangwagen. Bij de maandelijkse 
vergadering is buurtpastor Bart Starreveld aanwezig. In 2016 waren er per 
maand 6-8 transacties. 

3 vrijwilligers, 80 transacties 
  

NOODFONDS 
Het Kerk en 
Buurtwerk had in 

2016 net als in 2015 
een beperkt bedrag in 
beheer beschikbaar 

gesteld door 
FondsDBL voor 

mensen uit de wijk 
Lombardijen die 
acuut geld nodig 

hebben. In 
noodsituaties werd 

ook op andere 
fondsen een beroep 
gedaan. 

 

 

VRIJWILLIGERSBELEID  
De verschillende activiteiten hebben hun eigen vrijwilligers. Vrijwilligers worden 

geworven via folders en vacaturebanken. Maar de meeste vrijwilligers zijn 
binnengekomen als bezoeker of via anderen. Eind 2016 werken van de 34 

vrijwilligers, 5 enkele uren als verplichte tegenprestatie voor een uitkering. De 
buurtpastores houden voortdurend nauw contact met de vrijwilligers en geven 
regelmatig feed back. De vrijwilligers van In de Loop hadden maandelijks een 

overleg, samen met de coördinerende beroepskracht. De vrijwilligers van het 
spreekuur hadden in 2016 3 maal overleg. 

 

TRAINING VRIJWILLIGERS 

In 2016 kwam Dineke Hof-Smalbrugge van Trainingscentrum Kor Schippers voor 
de training van vrijwilligers. In het voorjaar was er een blok van vier middagen. 
In het najaar waren er drie lossen trainingsmiddagen. Aan de orde kwamen: 

grenzen stellen, waar ben ik goed in, omgaan met verschillen. De vrijwilligers 
zijn erg divers qua leeftijd, herkomst en levenservaring. De trainer kon hier goed 

op inspelen en wist op een effectieve manier zaken bespreekbaar te maken waar 
de vrijwilligers tegen aan lopen. Behalve de training waren er twee 
bijeenkomsten voor vrijwilligers, eveneens bedoeld als reflectie op het werk dat 

zij doen. De training en de grote bijeenkomsten maakten de onderlinge 
samenwerking beter en er kwam meer begrip voor elkaars kwaliteiten. Dat kwam 

de kwaliteit van de inzet ten goede. 
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PUBLICITEIT 
In 2016 is in het kader van het project ‘Extra inzet isolement’ een vrijwilliger 

gestart die als specifieke taak heeft om met extra publiciteit het werk van Kerk 
en buurtwerk meer bekendheid te geven. De vrijwilliger maakte een mooie 
nieuwe website die net voor de jaarwisseling in de lucht was. Hij verzorgt 

aankondigingen van activiteiten en zorgt dat de facebookpagina bijgehouden en 
meer bekeken wordt. Dit is belangrijk om twee redenen. Met de publiciteit willen 

we aan de omgeving laten zien hoe mensen rondom Kerk en buurtwerk elkaar 
ontmoeten en hun leven delen. Dat is iets moois en mag gezien worden. En met 
de bredere bekendheid willen we meer mensen bereiken met de activiteiten en 

meer vrijwilligers vinden of op andere wijze steun voor het werk vinden.  
Bij de publiciteit worden ook steeds verwezen naar activiteiten van Speeltuin 

Pascal en andere initiatieven in Lombardijen. Het is immers belangrijk dat 
wijkbewoners aansluiting vinden bij anderen en bij welke groep dat is, dat is 
minder relevant dan. 

 

VOORUITBLIK 2017 
De ontwikkeling van de wijk is zorgelijk. Daarom zal in 2017 nog meer worden 

ingezet op de kwaliteit van het werk en een goed bereik van buurtbewoners. 
Training van vrijwilligers is daarin belangrijk. Gezocht wordt naar manieren die 

voor deze brede groep aanspreekt. De extra inspanning rond publiciteit wordt 
voortgezet. Met het oog op het project extra inzet zal het bestuur stil staan bij 
het beleid.  
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ORGANISATIE  
Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen is verbonden met de Petrakerk.  

 

SAMENSTELLING BESTUUR IN 2015  
 

Renske Boogaard, secretaris/voorzitter 
Gerrit Doeser, penningmeester  

Alexandra de Krijger, kandidaat bestuurslid 

 
WERKZAAMHEDEN BESTUUR  

Het bestuur vergaderde 6 keer. Onderwerpen waren bespreken van de voortgang 
van de projecten, vrijwilligers, contacten met de Petrakerk, onder andere 

omtrent de huisvesting.  
 

MEDEWERKERS  
Helma Hurkens (18 uur per week)  

Bart Starreveld, (20 uur per week)  

Janet de Vries (werkt mee vanuit de Petrakerk, individuele contacten, 8 uur per 

week vanaf 1 juni 2016)  

Rachel Heymach, vanaf 1 oktober 2016 als zzp’er voor het project extra inzet 

isolement 

34 vrijwilligers.  
 

 

FINANCIERS  
Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt door de Petrakerk die ruimte ter 

beschikking stelt, collectes houdt en een deel van de opbrengst van de bazaar 
bijdraagt. Daarnaast zijn er individuele giften van leden van de Petrakerk.  

Verder wordt het werk ondersteund door de Gemeente Rotterdam, Laurensfonds, 
VSBfonds, FondsDBL, Stichting Porticus, Haella Stichting, Projecten in Nederland 
van de KNR, Sioc, Solidarodam, Kerk in Actie.  

 
Giften zijn welkom. Zowel algemene bijdragen zijn welkom, als bijdragen voor 

het noodfonds. Het noodfonds is voor mensen die acuut hulp nodig hebben, 
omdat zij bijvoorbeeld geen boodschappen kunnen doen.  
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