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VOORWOORD 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het Oecumenisch Aandachtscentrum over het jaar 2013.  
U leest daarin wat het Aandachtscentrum doet en wat er is gebeurd afgelopen jaar. Ook  
in 2013 hebben wij – bezoekers, medewerkers (vrijwilligers), pastor en bestuur – weer veel 
met elkaar meegemaakt. Het staat allemaal in dit jaarverslag.  
 
Maar waar doen we het nu eigenlijk allemaal voor? Waarom zitten onze medewerkenden en 
pastor in de Schoolstraat 18 met koffie klaar om bezoekers aandacht te geven?  
 
Paul van Vliet was eregast bij ons 6e lustrum en heeft ooit eens gezongen:  
 
“Er is nog zoveel niet gezegd  
Er is nog zoveel doodgezwegen  
Wel gedacht maar niet verteld  
Afgewacht en uitgesteld  
Doorgeschoven... weggewoven  
Door jullie en door mij. “ 
 
Het bestuur is dankbaar dat ook in 2013,  dankzij de geweldige inzet van onze 
medewerkenden en pastor, de bezoekers van de Schoolstraat 18 niet hoefden te zwijgen  
en hun verhaal konden doen.  
 
 
Harrie van Bommel, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Collage lustrum van Eric Ebbink 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto voorpagina: Kunstwerk Jim Beaudoin: ’36 good old friends; 
     some are still kicking, 
     some have bit the dust 
     and some have gone with the wind’ 
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VAN HET BESTUUR 

 
 
Voor een goed begrip is het nuttig om te weten, dat het bestuur “op afstand” bestuurt. Dat 
betekent dat het bestuur circa 6 maal per jaar vergadert. Als er belangrijke zaken zijn die 
geen uitstel gedogen, wordt er vaker vergaderd. De dagelijkse leiding van het AC berust bij 
de Coördinatiecommissie die in het afgelopen jaar omgevormd is tot Coördinatieteam. Alle 
bestuursvergaderingen worden bijgewoond door pastor Plony de Jong en een 
vertegenwoordiger (niet altijd dezelfde) van het coördinatieteam. 
In 2013 kwam het bestuur vijf maal bijeen in vergadering (5/2, 27/2, 22/5, 24/9 en 26/11). 
Een aantal onderwerpen kwam regelmatig terug, andere onderwerpen konden na bespreking 
als afgedaan beschouwd worden. Hieronder een kort overzicht: 
-Hoogtepunt in 2013 was ongetwijfeld de 6e lustrumviering. Een van de bestuursleden had 
zitting in de Lustrumcommissie. Op de dag van het lustrum (zaterdag 20-4-2013) was het 
bestuur getuige van een mooie lustrumviering en werd er genoten van de woorden van een 
aantal sprekers onder wie voorzitter van het bestuur Harrie van Bommel en Paul van Vliet.  
Ook burgemeester Van Aartsen was aanwezig. Hij reikte Haagse Stadsspelden uit aan een 
aantal medewerkenden. Bovendien ontvingen twee medewerkenden een koninklijke 
onderscheiding. ’s Avonds was er een maaltijd voor alle bezoekers en medewerkenden. Een 
zeer geslaagde dag! 
-Zeker moet ook vermeld worden dat de website van het AC vernieuwd wordt.  Hiermee houdt 
Paul Bolle zich bezig. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk. 
-Andere onderwerpen die met een zekere regelmaat aan de orde kwamen: het interieur en 
het kopieerapparaat. 
-Het bestuur ondersteunt van harte de proef om gedurende drie maanden het roken op 
zaterdagmorgen niet toe te staan en is zeer benieuwd naar de evaluatie. 
-Door het aftreden van bestuurslid Cornelis Koopmans ontstond er per 1/7 een vacature.  De 
Evangelisch-Lutherse Kerk was aan de beurt om een bestuurslid af te vaardigen, maar daar 
bleek niemand beschikbaar. Daarom werd (volgens rooster) de volgende lidkerk (De Oud-
Katholieke Kerk) gevraagd om een voordracht te doen. Ook daar bleek niemand beschikbaar. 
Nu dit jaarverslag geschreven wordt, ziet het er naar uit dat er toch een voordracht gedaan 
zal worden vanuit de Evangelisch-Lutherse Kerk. Het moeizame vinden van bestuursleden 
blijkt een zorgelijke ontwikkeling te zijn! 
-Het aantal lidkerken bedraagt momenteel 12 . De Chr.Ger.Kerk is waarnemer. Op de 
Algemene Ledenvergadering (20/3) en de Medewerkendenavond (14/11) waren jammer 
genoeg niet alle lidkerken vertegenwoordigd.  
-Veelvuldig kwam de subsidie van de gemeente Den Haag ter sprake.  Hierbij speelt de positie 
van het AC een belangrijke rol (valt het AC onder DHOD (=Den Haag onder Dak) of onder de 
WMO (=Wet Maatschappelijke Ondersteuning) / Haagse Participatiemaatschappij)? In het 
verslag van de penningmeester hierover ongetwijfeld meer informatie. 
-Het bestuur was op vrijwel alle medewerkendenavonden en andere bijeenkomsten, zoals de  
Adventsviering vertegenwoordigd. 
 
 
Samenstelling van het bestuur per 31-12-2013: 
 Harrie van Bommel (voorzitter) 
 Albert Bosch (secretaris) 
 Ruud van Ruijven (penningmeester) 
 Lia Knoester (lid) 
 Vacature (lid) 
Het bestuur ziet met grote dankbaarheid terug op de inzet en betrokkenheid van de vele 
medewerkenden. Ook in dat opzicht was 2013 een goed jaar! 
 
 
Albert Bosch, secretaris 
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Financiële exploitatie over het kalenderjaar 2013 
 
 

Het verslagjaar is afgesloten met een  positief exploitatiesaldo van  € 545. Wel heeft het 
Aandachtscentrum mogen delen in drie nalatenschappen, waardoor een bedrag van meer dan 
€ 12.000 op onze rekening kon worden bijgeschreven, maar het leeuwendeel daarvan  is 
voorbestemd voor op stapel staande projecten in het jaar 2014.   
Een meevaller is ook, dat in de verschillende kerken gul gegeven blijkt te zijn aan de collectes 
voor het Aandachtscentrum, guller dan wij de laatste jaren gewend waren. Daar staat 
evenwel weer tegenover, dat de vrienden en vriendinnen van het Aandachtscentrum toch, 
gemiddeld, minder hebben geschonken dan de laatste jaren het geval is geweest. Hier laat 
zich voelen, dat hun aantal wel degelijk nog steeds een dalende tendens vertoont. De in het 
vorige financiële jaarverslag geuite twijfel over het kunnen handhaven van het steeds hogere 
niveau van de gemiddelde individuele bijdrage, blijkt uit te zijn gekomen, althans over 2013. 
Wij zijn ook heel blij met de voortdurende steun van de Diaconie van de PGG en van de RK 
Stadsstichting Vliethaghe in de salariskosten van onze pastor, mevrouw de Jong. 
 
 
Wat de lasten betreft is het bestuur erin geslaagd om een aantal posten terug te dringen. Er is 
minder uitgegeven aan schoonmaakkosten en aan porto- en telefoonkosten, alsmede aan 
kantoorbenodigdheden. Er is weinig klein onderhoud nodig geweest. Ook de exploitatie van 
het pand is binnen de perken gebleven.  
 
 
De gesprekken met de gemeente Den Haag over continuering van de structurele subsidie voor  
het Aandachtscentrum, die sedert 2001 gegeven werd, hebben helaas geen voor het 
Aandachtscentrum positief resultaat opgeleverd. Vanaf 2014 zal het Aandachtscentrum geen 
gemeentesubsidie meer ontvangen. Wel heeft de wethouder welzijn, die ook het 
ouderenbeleid in portefeuille heeft, op 11-1-2014 een bezoek gebracht aan het AC. Hij 
plaatste toen zijn vraagtekens bij de verhouding van het (grote) aantal vrijwilligers en de 
parttime professionele kracht. Dat heeft echter nog niet tot een concrete toezegging geleid..  
 
 
Geconstateerd kan worden, dat het Aandachtscentrum nog altijd over de nodige financiële 
spankracht beschikt. De algemene reserve is in het afgelopen jaar dus zelfs wat toegenomen, 
waarbij aangetekend moet worden, dat in het vervolg dus gereserveerd moet worden voor de 
uitgaven aan reiskosten en scholingskosten van de medewerkers, die voordien grotendeels 
bestreden konden worden uit de subsidie van de Gemeente. En er moet rekening gehouden 
worden met de aanschaf van noodzakelijke nieuwe vloerbedekking. De vermogenspositie is 
nog altijd goed te noemen. Maar dat vermogen is ervoor bestemd om, als de bijdragen van de 
Kerken sterk zouden teruglopen of zelfs zouden wegvallen, nog minstens twee jaren in gelijke 
omstandigheden te kunnen functioneren. De liquiditeitspositie is onverminderd goed.  
Maar, het blijft zaak om de financiële ontwikkelingen nauwlettend in het oog te houden, 
omdat continuering van het niveau van de bijdragen geen vanzelfsprekendheid meer is. 
 
 
 
Ruud van Ruijven, penningmeester 
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VAN DE COÖRDINATIECOMMISSIE (CC) 
 
 
De kracht van aandacht 
Het jaar 2013 stond voor een flink deel in het teken van het dertigjarig bestaan van het 
Oecumenisch Aandachtscentrum. Al in 2012 was een lustrumcommissie samengesteld die 
hard gewerkt heeft om een mooi feest te organiseren. Op zaterdag 20 april werd uitvoering 
stil gestaan bij het 6e lustrum van deze bijzondere vorm van kerkelijke presentie in het hart 
van Den Haag. Elders in dit jaarverslag leest u er meer over. 
 
In de afgelopen dertig jaar is er veel veranderd in de samenleving. Vanaf de jaren zestig, 
zeventig van de vorige eeuw is er een enorme professionalisering geweest van allerlei werk 
dat voorheen door vrijwilligers, ook vanuit een kerkelijke context, werd gedaan. Nu zijn we 
aangelopen tegen de grenzen van de verzorgingsstaat en is de participatiesamenleving het 
utopia dat ons wordt voorgehouden door de politiek.  
Het AC is in de dertig jaar van haar bestaan altijd een vrijwilligersorganisatie geweest en zal 
dat blijven. Wel is de manier waarop mensen vrijwilligerswerk doen veranderd. Minder 
structureel en meer verspreid over diverse terreinen. Dat betekent dat onze, ruim vijftig, 
vrijwillig(st)ers naast het werk in het AC nog veel andere dingen doen. Dat is een gegeven en 
wij proberen daar creatief mee om te gaan. In het afgelopen jaar heeft dat geleid tot de 
vorming van een Coördinatie Team waarin de werkgroepen meer dan voorheen, 
samenwerken. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om te komen tot de aanstelling van 
een tweede parttime beroepskracht ter ondersteuning. 
 
 
Bezoekers m/v 
Ook onze bezoekersgroep is anders dan in de beginjaren van het AC. Zorg voor kwetsbare 
mensen wordt veel minder gegeven in grote instellingen maar meer ambulant en beperkt. 
Veel mensen met vaak ernstige psychische- en verslavingsproblematiek worden geacht zich 
zelfstandig te kunnen handhaven in onze complexe samenleving. Mensen ervaren de 
hulpverlening vaak als bureaucratisch en gecompliceerd.  
In het Aandachtscentrum is geen regelgeving en geen bureaucratie. Wij registreren onze 
bezoekers alleen met hun voornaam en er is geen enkele voorwaarde vooraf. Iedereen is 
welkom! 
Wij kennen onze bezoekers vrijwel altijd bij naam en vaak ontstaat er een vertrouwensband 
tussen bezoekers en medewerkenden. Dat betekent dat mensen iets kunnen delen van wat 
hen bezig houdt. Hun zorgen en frustraties, hun vragen over geloven en leven, gemopper 
soms over alles wat mis gaat en gelukkig ook plezier om meevallers en dingen die goed gaan. 
De persoonlijke aandacht die de dienstdoende medewerkende geeft aan de bezoekers doet 
goed en kan voor beiden een zinvolle ontmoeting betekenen. 
Vrijwilligster Petra verwoordde het in de Lustrumkrant als volgt: 
 
 
In het Aandachtscentrum kwam ik deze kaart tegen en 
wat mij direct aansprak was de symboliek in de 
voorstelling. 
De titel van het schilderij op de kaart is, 
‘De koorddanser van het hart’ met als tekst: 
“Op zijden draden balanceert hij, de koorddanser 
van het hart, tussen duistere ellende en licht, 
gedeeld geluk, op weg naar broederschap”. 
 
Nou, dat is een mondvol, maar is dat niet precies wat 
wij proberen te doen in het AC, bezoekers en 
medewerkers samen, al 30 jaar lang?!? 
                        

                                                                                        Slobodan, kunstschilder uit voormalig Joegoslavië 
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In het afgelopen jaar openden wij ca 9.500 maal de deur voor een bezoeker. Dat betekent 
gemiddeld ca 35 bezoekers per dag, vaak het grootste deel ’s morgens. Het totaal aantal 
bezoeken is wat teruggelopen. Dat heeft ondermeer als oorzaak dat meer mensen meedoen 
met werkprojecten van de sociale dienst of het UWV. Ook noemen bezoekers de gestegen 
openbaar vervoerskosten als reden.  
De vorig jaar begonnen spelletjesmiddagen hebben we gecontinueerd. Vanaf de zomer wordt 
elke week een spelletjesmiddag gehouden waarmee we een aantal bezoekers een groot 
plezier doen. Sjoelen en mens-erger-je-niet zijn favoriet. Ook op andere momenten in de 
week kunnen bezoekers, als ze zin hebben, een spelletje schaken of dammen. Het bevordert 
de huiselijke sfeer en er blijft altijd aandacht voor de mensen die graag hun verhaal kwijt 
willen. Ook het schilderen door bezoekers op een vaste middag in de week, verheugt zich in 
een kleine maar trouwe groep bezoekers. 
 
 
Hoogtepunten van het jaar 
Ook dit jaar waren er de feesten en andere hoogtepunten: 
Driekoningen 
Het is langzamerhand een traditie geworden dat ter ere van dit (voor velen onbekende) feest 
de bezoekers van het AC geschenken krijgen aangereikt. Geen goud, wierook en mirre, wél 
lekkernijen en extraatjes die mensen goed kunnen gebruiken. De ontvangen pakketten 
hadden we verdeeld over 75 tasjes en we konden dus 75 verschillende bezoekers blij maken. 
Wij waarderen de geste van de goede gevers zeer! 
Lustrumfeest 
Op zaterdag 20 april was het dan zover: het feest ter ere van het 6e lustrum van het AC. 
Buiten en binnen was het feestelijk versierd en in de achterruimte was er een prachtig 
overzicht van drie decennia ‘huiskamer in de stad’ in foto’s en teksten. De tentoonstelling was 
ingericht door Ieke (vrijwilligster van het 1e uur) en Mies (20 jaar actief voor het AC). Beiden 
hadden er heel veel uren in geïnvesteerd en het resultaat was er naar!    
’s Morgens was er een feestelijk Open Huis met 
taart en veel gezelligheid. Er was veel 
belangstelling van vaste bezoekers en mensen 
die ons kwamen feliciteren.  
’s Middags opende Paul van Vliet de bijzondere 
lustrumexpositie (zie hoofdstuk TEA). Zijn 
bijdrage viel bijzonder in de smaak en zijn 
alternatief voor het (de dag ervoor gewraakte) 
kroningslied gooide hoge ogen bij de 
aanwezigen.  

De uitreiking door burgemeester Van Aartsen 
van tien stadsspelden en twee koninklijke 
onderscheidingen was het volgende hoogtepunt. 
Vanaf vijf uur was er een feest voor bezoekers en vrijwilligers. We waren te gast in de 
Lutherse kerk omdat de ruimte in het AC te krap daarvoor is. Er was gezellige accordeon 
muziek van Bosz de Kler, er waren sketches door theatergroep Even Anders en natuurlijk een 
uitgebreide maaltijd. Een mooi feest waar de aanwezigen met elkaar van genoten. 
Eindejaarsfeesten 
Op 5 december vierden wij het Sinterklaasfeest met de vertoning van de film ‘Alles is liefde’. 
Het was een experiment om voor onze bezoekers een film te vertonen en de reacties waren 
heel positief – voor herhaling vatbaar. Natuurlijk was er allerlei lekkers en warme 
chocolademelk. En ook nog een cadeautje uit de zak bij vertrek.  
Het was een heel gezellige middag waar veel bezoekers op af kwamen. 
Advent en Kerstmis 
In deze ‘donkere dagen van het jaar’ proberen wij voor onze bezoekers extra warmte en licht 
te creëren. De Adventkandelaar staat op een centrale plaats en elke week wordt een kaars 
meer ontstoken. Tijdens het middaggebed spreken de teksten van het komende Licht en 
langzaam maar zeker wordt de ontmoetingsruimte steeds meer ‘aangekleed’.   
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Jaarlijks organiseren wij voor de medewerkenden een Adventviering waarin wij door middel 
van bezinning en zang ons samen voorbereiden op het naderende Kerstfeest. Dit jaar was het 
thema ‘Engelen in de bijbel en onder ons’. De zanggroep ‘Close to Kloos’ verleende haar zeer 
gewaardeerde medewerking en het samen zingen van de vertrouwde liederen gaf veel 
saamhorigheid.  
Voor de bezoekers was er op 2e Kerstdag een 
viering. Er kwamen helaas niet zoveel mensen  op af 
maar de aanwezigen hadden samen een mooie 
middag. Er werd gezongen onder leiding van Rinse, 
er was het Kerstverhaal en het samen delen van 
mooie herinneringen uit de kindertijd leverde 
prachtige gesprekken op. 
Op Oudejaarsdag tenslotte waren er oliebollen en net 
als alle extra traktaties tijdens de decemberfeesten 
kregen wij die, via onze vrijwilliger Cor, aangeboden 
door de diaconie van de Abdijkerk.  
 
 
Stilteviering 
Een dagelijks hoogtepunt én moment van inkeer is de stilteviering die rond 13 uur gehouden 
wordt. Zowel de vrijwilligers van de ochtenddienst als van de middagdienst dienen dan 
aanwezig te zijn, zodat er voldoende mensen zijn. De aanwezige bezoekers worden hartelijk 
uitgenodigd en regelmatig beleven we zo mooie momenten met elkaar. Een voorbeeld van 
onze vrijwilliger Arie V.: 
 

‘Alhoewel er tijden geweest zijn, dat ik er niet zo direct “in” voor was, is het middaggebed voor mij 
geleidelijk een grotere rol gaan spelen. Meestal is het een relatief beperkt gezelschap van 
bezoekers en vrijwilligers dat er aan deelneemt. Voor wat de te gebruiken tekst betreft is er een 
keuze tussen een linker- en een rechtergedeelte. Vaak gaat de voorkeur van de bezoekers uit 
naar de rechterkant, die iets meer recht toe recht aan (noem het orthodox) is en ook qua 
letterdikte makkelijker leesbaar is. Toch maakte ik onlangs een duidelijke voorkeur mee voor links. 
Bezoeker A. had daar namelijk al direct het woord “vrijheid” gelezen, en dat sloot wonderwel aan 
op zijn situatie. ”Vrijheid is een vogel in Gods hand” waren de mooie woorden, die hij las. Hij 
herkende daarin de grotere vrijheid, die hij in zijn huidige bestaan ervaart na zich van zijn 
drugsverslaving te hebben losgemaakt. Bij het vervolgens aansteken van de kaarsjes werd er 
speciaal een kaarsje bestemd voor de vogels.’ 
 

 
Communicatie 
Intern 
Ook het afgelopen jaar bewees Onder de Aandacht haar nut met directe informatie vanuit 
de vergaderingen van de coördinatie commissie. De uitgebreide verslagen van die 
vergaderingen lagen als gebruikelijk ter inzage voor alle medewerkenden. Het logboek 
bewees goede diensten bij de overdracht zodat alle vrijwilligers goed op de hoogte kunnen 
zijn van de dagelijkse gang van zaken. 
In april was er een uitgebreide Lustrum A Say (dankzij de medewerking van de Duinzichtkerk 
in kleur!) en in augustus en december was er de reguliere verschijning van het informatieblad 
voor de medewerkenden. 
 
Medewerkendenavonden 
Vrijwel elke maand wordt er een avond belegd voor alle medewerkenden. Deze avonden zijn 
bedoeld voor toerusting en verdieping én onderlinge ontmoeting. Immers tijdens de dienst 
staat de bezoeker centraal en bovendien ontmoet je dan maar enkele collega’s. Door deze 
avonden proberen we afstemming in visie en uitvoering van het werk te stimuleren. 
In het verslagjaar waren er uiteenlopende onderwerpen. 
 
* In januari vertelde onze collega Frans van Agthoven over ‘spiritualiteit in China’ naar 
aanleiding van een reis die hij gemaakt had door gebieden waar sporen te vinden zijn van de 
aanwezigheid van de Rooms Katholieke kerk. 
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* In februari was er de medewerkendenraad. Een soort ‘jaarvergadering’ die in het teken 
staat van organisatorische en beleidsmatige zaken. Dit jaar stond, naast de bespreking van 
het jaarverslag, de komende lustrumviering centraal. 
* In maart vertelde Elly Burgering van Stichting Straatconsulaat op een bevlogen en 
inspirerende manier over de belangenbehartiging voor dak- en thuislozen en 
drugsverslaafden. Twee ervaringsdeskundigen van de Achterban deden hun indrukwekkende 
verhaal over hoe ze op straat belandden én hun leven weer op orde kregen. 
* In juni was er een heel plezierige afsluiting 
van het seizoen. De Werkgroep 
Medewerkenden had een fantastische picknick 
georganiseerd in het Haagse Bos. Het was een 
prachtige zomeravond en een mooie 
gelegenheid om met goed eten en goede 
gesprekken de onderlinge banden te 
versterken.  
* In september keken we met elkaar naar de 
film Matterhorn en spraken over de thema’s die 
de film aanreikte en die we ook in ons werk in 
het AC tegenkomen. 
 
Het met elkaar een film bekijken werd mogelijk doordat we een beamer konden aanschaffen. 

De familie van onze overleden medewerkster Mies Jacobs schonk ons een deel van de 

opbrengst van de collecte bij haar uitvaart. Mies was sterk verbonden met het AC en zij heeft 

heel veel betekend. Haar naam wordt zo blijvend in ere gehouden. 

 

* In oktober spraken we met elkaar over het rookbeleid en over de vorming van het 
Coördinatie Team (daarover elders meer). 
* In november kwamen twee medewerksters van de Stichting SHOP (hulp en opvang 
prostituees en mensenhandel) vertellen over hun werk. Opnieuw een boeiende en leerzame 
avond. 
Extern 
* Allereerst blijft er onze groep ‘Vrienden en Vriendinnen van het Aandachtscentrum’. Trouwe 
donateurs die vaak al heel lang het AC steunen. Twee keer per jaar worden zij op de hoogte 
gebracht van het reilen en zeilen op de werkvloer door middel van een nieuwsbrief. 
* Onze website werd in het verslagjaar actueel gehouden door Paul Bolle. Hij zorgde ervoor 
dat we via internet goed te vinden zijn en zeker rondom het lustrum en de wisselende 
tentoonstellingen is het belangrijk de website steeds van actuele informatie te voorzien. 
* In verschillende kerken was er aandacht voor het AC rondom collecten die voor ons 
gehouden werden en kregen wij de gelegenheid te vertellen over ons werk – namens de 
Haagse kerken. Een prachtige geste was er van de organisatoren van de Kerstnachtdienst in 
de Grote Kerk die ons werk onder de aandacht brachten tijdens de viering én ons de 
opbrengst van de gehouden collecte aanboden. 
* Rondom het lustrum verschenen er artikelen over ons werk in ‘Kerk in Den Haag’ en ‘Haags 
Straatnieuws’. 
* Wij participeerden in het overleg van Delen Achter De Duinen (DADD) waarin gesproken 
wordt over de armoedeproblematiek in Den Haag en geprobeerd wordt relevante zaken onder 
de aandacht van de politiek te brengen. 
* Goede contacten onderhouden we met PEP (voorheen HOF) de Haagse 
vrijwilligersorganisatie die regelmatig bijeenkomsten belegt gericht op goed vrijwilligersbeleid. 
* In november waren we aanwezig op de landelijke netwerkdag van DAK in Amsterdam. 
Netwerk DAK bundelt ruim 100 organisaties van inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en 
straatpastoraat onder het motto: ‘Verbinden – Versterken – Vertegenwoordigen’. 
* In het overleg van de binnenstadspastores werken we mee aan het beter zichtbaar maken 
van onze aanwezigheid in de stad. Voor komend jaar denken we aan initiatieven gericht op 
mensen die ‘stilte’ zoeken. Onze Stilteruimte staat altijd open! 
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In en om het pand 
Ons pand in de Schoolstraat is en blijft een unieke locatie. Hartje stad en het is een leuke 
straat met een ijverige winkeliersvereniging. Hoewel wij geen winkel zijn in de commerciële 
zin van het woord hebben wij toch iets 'in de verkoop', namelijk AANDACHT. 
Daarom hechten wij belang aan onze uitstraling en toegankelijkheid. Dankbaar maakten wij 
dan ook gebruik van de per 1-1-2013 gewijzigde regeling dat we geen vergunning nodig 

hebben om iets als reclame buiten de deur te zetten. Men kan 
nu geregeld een tafeltje met een plantje en onze flyers voor 
het pand zien staan. Aangevuld met een paar stoeltjes is het 
bij mooi weer een compleet terrasje. Het trekt aandacht voor 
onze aandacht.  
Het uithangbord aan de gevel was lange tijd gehuld in duister 
terwijl het toch bedoeld was om verlicht aandacht te trekken. 
Dank zij de elektricien van de straat kon het probleem 
opgelost worden en ziet men ons logo lichten in het duister. 
Binnen zagen we in 2013 niet veel veranderen. Vaak worden 
we gecomplimenteerd met de gezellige inrichting van het 

pand. Dat proberen we dan ook zo te houden. De bloemen worden verzorgd, het aquarium 
ziet er prachtig uit en al met al is het een huiskamer om trots op te zijn. Af en toe moet er 
wat gerepareerd worden. Die kleine klussen klaren we steeds met eigen vrijwilligers. 
In maart kwamen dames via NL-DOET een muur een verfje geven zodat het er voor het 
lustrum in april weer fris uitzag. 
Wensen voor het volgende jaar zijn al wel geuit. We zijn aan nieuwe vloerbedekking toe en 
men denkt aan een verandering van de etalage. Hoe dat te financieren weten we nog niet. 
 
Vorming Coördinatie Team 
Na bijna elf! jaar lid te zijn geweest van de coördinatie commissie vond Eric Ebbink de tijd 
gekomen om te stoppen. Tiny Hielema wilde na vijftig! vergaderingen onder haar leiding de 
‘voorzittershamer’ neerleggen. En de CC was al (te) klein. Na 
een proces van enkele maanden met veel (in)formeel overleg 
werd per 1 oktober besloten tot de vorming van een 
Coördinatie Team. De leden van de vaste werkgroepen (WMW 
en TEA) doen mee met de maandelijkse vergaderingen. Judith 
Reuter, die al de inkoop verzorgde, was ook bereid mee te 
doen en zo hebben we nu een groep van tien mensen die 
probeert zo efficiënt mogelijk de vele werkzaamheden achter 
de schermen te verdelen en af te stemmen. Het bevalt goed! 
 
Tenslotte 
Behalve de leden van de werkgroepen is er nog een flink aantal mensen actief met 
uiteenlopende ‘klussen’ die nodig zijn om het werk=de gastvrije ontvangst van onze 
bezoekers, mogelijk te maken. Variërend van het rooster maken, tot het aquarium verzorgen, 
allerlei technische klusjes, de bloemen, de kaarten enz. enz. En vrijwel altijd loopt het soepel 
en doen we nooit tevergeefs een beroep op mensen. In het bijzonder de inzet rondom de 
organisatie van het lustrum was indrukwekkend. 
Zo was, is en blijft het AC een prachtig voorbeeld van vrijwillige inzet voor kwetsbare mensen 
waarbij in de ontmoeting iets zichtbaar kan worden van het goede leven voor álle mensen. 
 
 
 
De CC bestond uit: Tiny Hielema (voorzitter tot 1-10), Eric Ebbink (tot 1-9), Hanneke 
Veldhorst en Plony de Jong (pastor). 
 
 
 
 

 
 
 



 10 

VAN DE WERKGROEP MEDEWERKENDEN  (WMW) 
 

 
Het jaar 2013 was het jaar waarin wij ons 30-jarig bestaan vierden.  
Voor tien medewerkenden kreeg deze viering een speciaal tintje omdat 
Burgemeester van Aartsen aan hen persoonlijk de Stadsspeld van de 
gemeente Den Haag uitreikte vanwege hun meer dan tienjarige 
betrokkenheid bij ons centrum. Dit waren: Eric Ebbink, Cor Franke, 
Caroline Helms, Tiny Hielema, Wil Hoek, Yvonne Korteweg, Marianneke 
Lemstra, Riet Luijk, Margreet van Tongeren en Martin Zwaard.  
Marianne le Griep en Joop Teepe werden apart bedankt voor hun inzet  
bij het AC.  
Groot was de verrassing voor Mies Jacobs en Jacomina Zegers dat zij 
door de Burgemeester Koninklijk Onderscheiden werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de Werkgroep Medewerkenden was 2013 het jaar  dat zij van vier leden naar drie leden 
ging. Onno Kwint moest om persoonlijke reden besluiten om zijn functie in de Werkgroep neer 
te leggen. Besloten is om de Werkgroep met 3 leden voort te zetten. Dit is wat krap omdat 1 
lid van de werkgroep, Caroline Helms, vicevoorzitter van het nieuw gevormde Coördinatie 
Team geworden is en zo een dubbele taak heeft.   
 
Wie kwamen er bij? 
In 2013 mochten we 5 nieuwe medewerkenden begroeten. Te weten: Rinske Gerritsen, 
Christine van Stekelenborg, Annelies Troost, Josephine Vijlder en Gerard Zwaard.   
Verder is er 1 intakegesprek gevoerd met een aspirant medewerkende. Zij heeft om 
persoonlijke reden besloten niet bij ons door te gaan. 
 
Van wie namen wij afscheid? 
Eind januari kregen wij het bericht dat Charlotte van  Lynden overleden was. Charlotte was 
een jaar ziek en haar overlijden kwam niet onverwacht. Toch schokte het ons zeer. Charlotte 
was een zeer betrokken medewerkende met een persoonlijke kijk op onze bezoekers. 
Gedurende de 20 jaar dat zij aan ons Centrum verbonden was, heeft zij veel voor de 
bezoekers en de medewerkenden betekend. Plony de Jong heeft Charlotte op haar begrafenis 
herdacht.                                                                 
In september werden we opgeschrikt door het bericht dat Mies Jacobs was overleden na een 
zeer kort ziekbed. Mies die in 1993 bij het  AC kwam en jaren geleden aangaf dat zij minder 
dienst wilde doen op het AC, maar sindsdien eigenlijk nog meer betrokken was bij het 
Centrum. Met vele medewerkenden en familie van Mies hebben wij haar herdacht in onze 
Stilteruimte.                                           
Wij missen hen zeer.     
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Op de medewerkendenavond in januari namen we afscheid van Synco Meyburg. Bijna negen 
jaar was hij een gewaardeerde medewerker die zich een eigen plaats had verworven in de 
kring van bezoekers en collega’s.     
In februari gaf Rik van Zutphen aan geen inval- medewerkende meer te kunnen zijn. Met een 
bloemetje bij hem thuis werd afscheid van hem genomen. Afscheid namen wij in het najaar 
ook van Arie Vaandrager. Voor hem werd het om gezondheidsredenen te zwaar om dienst te 
doen. In de medewerkendenavond van november namen wij uitgebreid afscheid van hem. 
Verder gaf onze jonge studente Sanne Nusseler  aan ivm haar studie geen tijd meer voor ons 
te kunnen vrijmaken. Zij is met stille trom vertrokken. Slaweck Warzynski is per november 
2013 vertrokken. Met hem wordt nog over een evt. afscheid op het AC gesproken. Van Toos 
Engel namen wij afscheid in november met een bloemetje. Toos deed al geruime tijd geen 
diensten meer op het AC vanwege gezondheidsredenen. Ze gaf echter aan misschien in de 
toekomst weer terug te keren naar het AC. 
 
Bijeenkomsten 
De WMW kwam in 2013 tien maal voltallig bijeen en één maal met twee leden. Verder neemt 
de WMW deel aan de CT vergadering iedere eerste maandag van de maand.                                                     
Er zijn 11 evaluatiegesprekken gevoerd en 1 maal een zgn “derde maands gesprek”.                                            
Ook in 2013 zijn we erin geslaagd om met iedere medewerkende die aan de beurt was voor 
een evaluatie dit gesprek  te voeren.                                                                                                                        
Terugkijkend was het voor de WMW een druk en creatief jaar. Er zijn veel nieuwe 
medewerkenden ingewerkt en begeleid. De interne organisatiestructuur is veranderd en 
daarin speelt een lid van ons een actievere rol.           
                                                                                                                                       
Tot slot 
In 2013 werden er door de WMW veel bloemetjes bezorgd en telefoontjes gepleegd. Een 
aantal medewerkenden hebben ongelukjes gehad en/of werden in het ziekenhuis opgenomen. 
Gelukkig gaat het met iedereen weer goed en ligt dat achter ons.                                                                                 
De Werkgroep Medewerkenden kijkt met vertrouwen naar 2014. Zij zal er zijn voor de 
medewerkenden en zich inzetten voor ons Aandachtscentrum. 
       
De WMW bestond uit: Caroline Helms, Yvonne Korteweg, Carien Pluimers.       
 
                            
                                                                                                                                

VAN DE WERKGROEP TENTOONSTELLING ETALAGE AANKLEDING (TEA) 
 

Afgelopen jaar is de TEA er wederom in geslaagd een aantal exposities te organiseren. 
De ruimtes die hiervoor gebruikt worden in het AC zijn: de voorste ruimte vanaf de entree, de 
smalle doorgang naar de verblijfsruimte, etalage en vitrine. 
 
De hieronder vermelde personen hebben het 
Aandachtcentrum opgeluisterd met hun werk: 
7 januari t/m 25 februari : Maaike Alblas  en Joke 
Oosterhof, vitrine, zij heeft een van haar werken(keramiek) 
aan het AC geschonken. 
25 februari  t/m 16 april: Harry Venema, Willem Versluis en 
Christo Christov; Margo de Boer (vitrine). 
20 april t/m 10 juni, tijdens lustrum, deze expositie wordt 
nog nader omschreven. 
Jim Beaudoin, Inez van Maanen, Ingrid Berger, Anne 
Pauline Goedhart, Margaret Sabee, Elly Poldervaart, Peter 
Paul van Vliet (vader van Paul van Vliet), Christo Christov. 
Bezoekers AC (vitrine) onder begeleiding van medewerkster 
Antonia. 
10 juni t/m 5 augustus Carla van Hien en Peter van 
Beurden (vitrine: maquettes van kerken) 
Hetty Huveniers, met een werk van Alexander en Maxima 
(etalage). 
        
               Ingrid Berger, Zonder titel (stromen)2011 
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5 augustus t/m 30 september Marcel van Dam, schilderijen en onze medewerkster Riet 
Struben. Daarnaast keramiek (vitrine).                               

30 september t/m 25 november Hans Hendriks, schilderijen en keramiek (vitrine). 
25 november t/m 13 januari (2014) schilderijen en bronzen van Christo Christov. 
 
Het thema van de lustrum expositie was: ‘De Kracht van Aandacht’. Een ieder vertolkte dit op 
zijn/haar eigen manier, bijvoorbeeld een tekening met talloze gezichten, alle met een 
bepaalde expressie. Een wandkleed met vogels. Duidelijk sprak hieruit het gevoel van “Zo vrij 
als een vogel”. En niet te vergeten de kunstwerken met………….filterzakjes. Deze zakjes 
stonden symbool voor de vlinder. En dan die schildering met figuren, zo kleurrijk, maar 
zonder gezicht. Alles heel treffend, in die zin, het ging om mensen. Mensen die aandacht 
willen, niet krijgen of niet kunnen geven. Duidelijk kwam uit de werken naar voren dat 
Aandacht een Kracht is die op zoveel manieren ondergaan kan worden of kan worden 
gegeven. 
 
De lustrumviering was het hoogtepunt in 2013 waar we Paul van Vliet in ons midden hadden 
die de expositie opende en wel op een dermate verrassende warme wijze, die altijd in de 
herinnering zal blijven. Uiteraard had het AC Paul van Vliet uitgenodigd omdat hij een  
Hagenaar is. Niet zomaar een Hagenaar, maar een die nooit zijn liefde voor Den Haag 
verborgen heeft gehouden. Denk alleen maar aan zijn prachtige lied “Den Haag, met je lege 
paleizen”. De warmte voor onze stad die uit dit lied spreekt, is ook die warmte die hij wist te 
leggen in zijn openingstoespraak. Het meest ontroerend is misschien wel het feit dat hij zijn 
versie van het Koningslied, staande voor een naaldkunstwerk van zijn vader, Peter Paul van 
Vliet, declameerde. Vader en zoon, beide kunstenaar. (Zijn) Vader beeldend kunstenaar en 
(“onze”) Paul woordkunstenaar. Zeker is Paul ook een “Aandachtkunstenaar”, want  in zijn 
toespraak zag hij kans iedereen van het publiek te raken: bezoekers, genodigden en 
medewerkers van het AC. 
 
Tevens was in ons midden burgemeester Jozias van Aartsen, voor de uitreiking van 
stadspenningen en lintjes. Ook hij genoot zichtbaar van Paul van Vliet. Daarnaast toonde hij 
zeer veel interesse voor de kunstwerken, specifiek voor de werken in de vitrine, gemaakt door 
de bezoekers van het AC. Deze werken zijn met veel plezier en overgave gemaakt onder  de 
bezielende leiding van onze medewerkster Antonia. Een middag in de week weet zij een 
aantal bezoekers te inspireren. Met verrassend resultaat!   
 

 
Tot het eind van 2013 (en twee weken in januari) 
toonden wij  werken van Christo Christov, een 
Bulgaarse kunstenaar. Zijn omvangrijk werk omvat 
schilderijen en bronzen.   
De expositie van Christo Christov werd op 25 
november jl. geopend door de plaatsvervangend 
ambassadeur van Bulgarije in het bijzijn van een 
aantal mensen van de ambassade, alsmede leden 
van culturele genootschappen en een aantal 
medewerkers van het AC. Tevens was er een 
journaliste van de Groene Amsterdammer. 
 
Alle exposanten heel veel dank voor het 

tentoonstellen van hun werk en voor het vertrouwen. 
Het vertrouwen in deze is een belangrijke factor, want de  ervaring leert dat het best een 
grote stap is voortbrengsels  van inspiratie en veel werk voor een bepaalde tijd af te staan, 
maar onze exposanten zijn zeker beloond met het genot dat bezoekers en medewerkenden 
van het AC van deze objecten gehad hebben. 
 
Tot september 2013 werkte ook Joke Lugtigheid voor de TEA. Zij is gestopt i.v.m. drukke 
werkzaamheden in haar gezin. Uiteraard danken wij haar voor haar enthousiaste inzet. 
  
 
De TEA bestond uit: Margreet van Tongeren, Ria Bontje en Marinus Geradts                                                                         


