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VOORWOORD 
 

 
Ook in 2014 bezochten veel mensen het Aandachtscentrum in de Schoolstraat in Den Haag. 
Mensen met problemen. Mensen die zich niet schikken naar de conventies van onze 
maatschappij. Mensen die warmte en genegenheid missen. In het Aandachtscentrum vinden 
ze gehoor. Gehoor op voet van gelijkheid. Gehoor op basis van de Christelijke deugden 
naastenliefde en barmhartigheid. Dit alles is mogelijk dankzij onze vrijwilligers, coördinator 
vrijwilligerswerk en pastor. In 2014 heeft dit team geweldig werk verricht. Het bestuur is ze 
daar dankbaar voor! 
 
Het doet het bestuur ook deugd dat velen in Den Haag het werk van het Aandachtcentrum op 
waarde weten te schatten. We denken dan aan de lidkerken, de vrienden en de donateurs. De 
gemeente Den Haag zijn we dankbaar voor de extra steun waardoor we een professionele 
vrijwilligerscoördinator konden aanstellen.  
 
In dit jaarverslag kunt u in detail lezen wat er in 2014 is gebeurd in het Aandachtscentrum. 
Samengevat hebben we - met alle lief en leed - een goed jaar gehad.  
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag! 
 
 
Harrie van Bommel, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto voorpagina: ‘Hart van blauw’ 
    Jenny Olde Monnikhof 
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VAN HET BESTUUR 
 
  
Het bestuur ziet met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Dankzij de inzet van pastor, 
coördinatoren en vele vrijwilligers kon het belangrijke werk van het Aandachtscentrum 
optimaal doorgang vinden.  
Het bestuur bestuurt “op afstand”. Dat betekent dat er zo’n zes keer per jaar vergaderd wordt 
en dat er eventueel extra vergaderd wordt bij problematische situaties. Het laatste was in 
2014 niet noodzakelijk. 
In 2014 werd vergaderd op 12/2, 26/2, 21/5, 17/9 en 12/11 (vijf keer dus). Er kwam een 
veelheid aan onderwerpen aan de orde, o.a. het rookbeleid, de subsidies, de lidkerken, de 
website, de etalage, het interieur, de samenstelling van het bestuur en natuurlijk de financiën. 
Over enkele van deze items wat meer. 
 
De gemeentelijke subsidie, bedoeld voor reiskosten en scholing van de medewerkenden, werd 
beëindigd. Een bezoek van wethouder Karsten Klein op 11/1 aan het AC was aanleiding tot 
het verstrekken van een nieuwe subsidie, bedoeld om een coördinator te kunnen aantrekken. 
Dat laatste is inmiddels gebeurd en sinds 1 augustus is Wietske Brenters parttime werkzaam 
in het AC als coördinator. 
 
Momenteel wordt het AC gedragen door 12 lidkerken, namelijk: de RK-kerk Stadsstichting 
Vliethaghe, de Prot.Gemeente van ‘s-Gravenhage, de Anglicaanse Kerk, de Doopsgezinde 
Gemeente, de Ev.Lutherse Gemeente, de Ev.Broedergemeente, de Prot.Kerk van 
Scheveningen, de Ger.Kerk van ’s-Gravenhage-Oost, de Oud-Katholieke Parochie, de 
Quakers, de Remonstrantse Gemeente en de Ekklesia Den Haag. 
Het waarnemerschap van de Chr.Ger.Kerken van Groot Den Haag werd beëindigd. De ALV 
vond plaats op 27/3. Er waren zes van de twaalf lidkerken vertegenwoordigd. De 
vertegenwoordigers werden tevens uitgenodigd voor de Medewerkenden-avond op 10/11 die 
plaats vond in een van de gebouwen van de Kesslerstichting. 
 
De vernieuwde website van het AC is inmiddels in de lucht. Hulde aan Paul Bolle, die zich 
hiervoor heeft ingezet! 
 
Samenstelling van het bestuur. Voor twee leden van het bestuur zat de tweede termijn erop 
en we namen afscheid van hen. Dat gebeurde tijdens een gezellig etentje op 23/9. We namen 
afscheid van Ruud van Ruijven (penningmeester) en Lia Knoester (bestuurslid). Dankbaar zien 
we terug op inzet en alle verrichte werkzaamheden door deze bestuursleden! 
 
Gelukkig kwam er ook aanvulling. Er kwam een nieuwe penningmeester in de persoon van Ria 
Vedder-Wubben. (Zij heeft zitting in het bestuur op voordracht van het Bisdom Rotterdam van 
de R.K.kerk). Als bestuurslid mochten we begroeten: Sara de Weerd (Op voordracht van de 
Evangelisch-Lutherse Kerk te Den Haag). Sara is in feite de opvolger van het afgetreden 
bestuurslid Cornelis Koopmans. Naar een opvolger van Lia Knoester wordt nog gezocht. Het 
blijkt voor de meeste lidkerken niet gemakkelijk te zijn om iemand te vinden die zitting wil 
nemen in het bestuur van het AC. 
 
Samenstelling van het bestuur per 31-12-2014: 
 Harrie van Bommel (voorzitter) 
 Albert Bosch (secretaris) 
 Ria Vedder (penningmeester) 
 Sara de Weerd (lid) 
 
Het bestuur was vertegenwoordigd op de Medewerkendenraad, op vrijwel alle 
Medewerkenden-avonden en op de Adventsviering. 
 
Albert Bosch, secretaris 
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Financiële exploitatie over het kalenderjaar 2014 
 
 

 
Het verslagjaar is afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 2.560,--. Dit wordt 
veroorzaakt doordat wij het afgelopen jaar van de gemeente geen subsidie meer hebben 
gekregen voor de reis- en scholingskosten van de medewerkers.  
 
Het Aandachtscentrum heeft ook dit jaar van veel gulle gevers extra inkomsten ontvangen. 
Het aantal betalende vrienden is afgenomen, maar de gemiddelde bijdrage van onze vrienden 
is gestegen, zodat de totale bijdrage minder gedaald is dan verwacht kon worden. Het niveau 
van de kerkcollectes ligt over 2014 op het niveau van 2013. Allen heel hartelijk bedankt.  
 
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, Plony de Jong. 
 
Van de gemeente Den Haag hebben we een financiële toezegging ontvangen. De gemeente 
geeft aan dat zij de functie die het Aandachtscenrum vervult belangrijk vindt. Daarvoor 
hebben zij een bedrag beschikbaar gesteld dat gebruikt moet worden voor aanvullende 
coördinatie en begeleiding. Wij zijn blij dat we voor het invullen van die taak een coördinator 
gevonden hebben, Wietske Brenters-Hospes.  
 
Wij zijn zeer verheugd dat nog steeds een aantal stichtingen ons zeer goed gezind is. Mede 
daardoor hebben we onderhoud kunnen plegen en kunnen we nog steeds bepaalde projecten 
uitvoeren. Wij hebben nieuwe vloerbedekking kunnen aanschaffen, de bezoekers hebben we 
ook dit jaar weer een fijn dagje uit kunnen bezorgen, evenals een extra attentie rond de 
feestdagen. Wij zijn de diverse stichtingen en gulle gevers daarvoor zeer dankbaar. 
 
De uitgaven zijn toegenomen, mede doordat de gemeente niet meer bijdraagt in de reis- en 
scholingskosten van de medewerkers. De overige kosten worden nauwlettend in het oog 
gehouden en zijn licht gedaald. 
 
Alhoewel we het jaar met een licht verlies hebben afgesloten is de vermogenspositie nog 
steeds goed te noemen. Dat vermogen is echter nodig opdat, indien alle bijdragen wegvallen, 
het centrum nog minstens twee jaar in gelijke omstandigheden moet kunnen functioneren. 
Het blijft nodig de financiële ontwikkelingen in het oog te houden. Continuering van de 
bijdragen is geen vanzelfsprekendheid.  
 
 
Ria Vedder-Wubben, penningmeester 
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VAN DE COÖRDINATIECOMMISSIE (CC) 
 
 
 

Hart voor het Aandachtscentrum 
In het verslagjaar heeft opnieuw een grote groep vrijwilligers m/v zich met hart en ziel 
ingezet voor het Aandachtscentrum. Naast de dagelijkse ontvangst van de bezoekers, waar de 
meesten gemiddeld een dagdeel per week aan besteden, wordt er nooit tevergeefs een 
beroep op mensen gedaan bij extra activiteiten. Dat lukt prima bij het organiseren van 
incidentele ‘klussen’. Bij de structurele inzet die nodig is om leiding te geven aan het geheel, 
ligt dat anders. Zoals we in het vorige jaarverslag schreven, is de manier waarop mensen 
vrijwilligerswerk doen, in de afgelopen jaren, sterk veranderd. We zijn dan ook bijzonder blij 
dat het, dankzij de betrokkenheid van de gemeente Den Haag bij ons werk, mogelijk bleek 
een parttime vrijwilligerscoördinator aan te trekken. Per 1 augustus is Wietske Brenters in 
dienst getreden. Zij heeft zich snel en met groot enthousiasme ingewerkt en we zijn heel blij 
met haar aanwezigheid en inzet. 
 
 
Bezoekers m/v 
Van maandagmiddag tot zaterdagmiddag (10 dagdelen per week) ontvangen wij onze 
bezoekers. Er werden in het verslagjaar ca 9300 bezoeken genoteerd, dat is een gemiddelde 
van ca 35 per dag. Maar de praktijk in het Aandachtscentrum is er niet een van gemiddelden. 
Per dag(deel) kan het aantal bezoekers sterk verschillen. De ochtenden zijn vaak druk en het 
nadeel daarvan is, dat er niet zoveel mogelijkheden zijn om onze bezoekers persoonlijke 
aandacht te geven. Soms zien we ook dat mensen komen om elkaar te ontmoeten en het 
gezellig hebben met elkaar. Enerzijds is dat prima en toch willen we niet dat het AC een 
‘koffiehuis’ wordt – persoonlijke aandacht voor mensen blijft onze ‘corebusiness’.  
 

In de middag is het vaak rustiger en dan is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprek.  
Bezoekers delen ervaringen in hun soms moeizame bestaan met de dienstdoende 
medewerkenden en verlaten vaak met hernieuwde moed het AC. De gespreksonderwerpen 
variëren enorm. Met regelmaat wordt de actualiteit besproken en het valt op dat die dan ook 
terugkomt in de intenties die tijdens het middaggebed worden genoemd. Nogal eens zijn 
financiële perikelen het onderwerp, schulden, dreigende huisuitzetting, boetes en gijzelingen 
daarvoor. Maar ook levens- en geloofsvragen komen veelvuldig aan bod. Voor veel van onze 
bezoekers is hun geloof in God een bron van levenskracht. Het vraagt veel creativiteit en 
flexibiliteit van onze medewerkenden met de sterk uiteenlopende mens- en godsbeelden om 
te gaan. Maar het geeft zeker ook een grote verrijking van eigen beelden en ideeën!    
 
Vaste bezoekers vinden het soms gezellig om een spelletje te doen en b.v. ‘mens-erger-je-
niet’ schept dan veel ‘saamhorigheid’. Wekelijks komt project vrijwilligster Mieke om met 
enkele bezoekers te schilderen en de resultaten daarvan worden trots getoond aan 
medebezoekers. 
 
Veel van onze bezoekers kennen we goed omdat zij zeer regelmatig het AC bezoeken. Mensen 
hebben een klein (of geen) sociaal netwerk en onze ‘huiskamer in de stad’ is een plek waar zij 
zich gezien en gekend voelen. Ieder is welkom zonder voorwaarden vooraf. Er zijn geen 
pasjes, geen registratie of wat ook, we noteren alleen de voornaam van mensen. Dat 
betekent wel dat we niet weten wat er aan de hand is als we mensen niet meer zien. Soms 
horen we pas veel later ‘uit het circuit’ dat mensen ziek of zelfs overleden zijn.  
Als we wel op de hoogte zijn, is er vaak een grote betrokkenheid. Dat bleek toen een van 
onze vaste bezoekers in het ziekenhuis en daarna in een verpleeghuis werd opgenomen. Veel 
kaarten en bezoeken vielen hem ten deel.  
 
Toen onze trouwe bezoekster Yvonne overleden was, kwam haar 
schoondochter het op vrijdagmiddag vertellen. Diezelfde middag werd 
een gedachtenistafeltje ingericht en bij de begrafenis op 
maandagmorgen vroeg was een grote afvaardiging van bezoekers en 
medewerkenden van het AC aanwezig. De familie waardeerde dat zeer 
en schonk ons een prachtig getekend portret van Yvonne. 
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Veel van onze vaste bezoekers voelen zich ook mede verantwoordelijk voor de goede gang 
van zaken. Als een medewerkende genoodzaakt is een bezoeker aan te spreken op 
onacceptabel gedrag, steunen zij dat in woord en soms daad.  
Een bijzonder voorbeeld van deze loyaliteit betrof de diefstal van een geëxposeerd kunstwerk 
uit onze etalage. De dringende oproep aan een bezoeker (waarvan we weten dat hij zeer goed 
bekend is in het milieu van stelen en helen) had tot gevolg dat we na ongeveer twee weken 
het fragiele kunstwerk onbeschadigd terug kregen.  
Voorwaar, hart voor het Aandachtscentrum! 
 
Naast veel vaste gasten ontvangen wij ook incidentele bezoekers. Mensen lopen langs en 
vragen zich af wat en wie wij zijn. Vaak zijn er dan leuke gesprekjes en soms komen mensen 
terug. Ook de wisselende exposities en de kleurrijke kaartenwand met mooie kunstkaarten 
zijn een trekpleister voor een bezoek aan het AC.  
De exposities vormen een waardevolle bijdrage aan het geheel van de ontmoetingen. Soms 
exposeren bezoekers of medewerkenden en soms zijn het meer of minder bekende Haagse 
kunstenaars, maar altijd levert het boeiende gespreksstof op. 
 
 
Vieringen door het jaar 
In de dagelijkse en wekelijkse gang door het jaar zijn er (kerkelijke) feesten en andere 
hoogtepunten die wij organiseren om te proberen onze bezoekers wat extra levensvreugde te 
bieden. 
Driekoningen 
Al jaren is er ‘een het AC welgezind fonds’ dat ons ‘kerstpakketten’ ter beschikking stelt om 
uit te delen aan onze bezoekers. Dit jaar voor het eerst in de vorm van een geldbedrag. 
Enkele vrijwilligsters deden inkopen, geheel 
toegesneden op onze bezoekers, 
en verdeelden een groot pallet vol spullen over 
ruim zestig tasjes. De geste wordt door onze 
bezoekers bijzonder gewaardeerd en 
Driekoningen is zo een bekend feest geworden in 
de kringen van het AC. 
Voor ons is het een uitdaging een zodanige vorm 
van uitdelen te vinden dat de gaven aan onze 
vaste bezoekers ten goede komen. We leren elk jaar bij! 
Johanniters 
Een andere zeer gewaardeerde jaarlijkse traditie is de maaltijd die onze bezoekers wordt 
aangeboden door de Johanniters (voluit de Commanderij Zuid West Nederland van de Orde 
van Sint Jan). Op een donkere februariavond was er in het AC licht en warmte en gezellig 
gedekte tafels. Zo’n veertig bezoekers genoten van een heerlijk Chinees buffet en er waren 
leuke gesprekjes met leden van de Commanderij.  
Pasen 
Op 2e Paasdag organiseerden we een Paasviering waar ruim vijfentwintig bezoekers op af 
kwamen. Een nieuwe Paaskaars werd ontstoken en we hoorden het verhaal van Leven dat de 
dood overwint. Er was muziek en er waren heerlijkheden, ons ter beschikking gesteld door de 
diaconie van de Abdijkerk. Een feestelijk hoogtepunt en mooi dat zo ook de verbondenheid 
met de lidkerken tot uitdrukking komt. 
Uitstapje naar Leerdam 
In september was er een zeer geslaagd en zonnig ‘dagje uit’ met als 
bestemming Leerdam. Ca dertig mensen reden met de bus naar 
Leerdam waar begonnen werd met een boottocht over de Linge. 
Daarna werd een bezoek gebracht aan de glasblazerij en de dag 
werd besloten met een heerlijke pannenkoekenmaaltijd.  
Het uitstapje werd mede mogelijk gemaakt door een genereus 
gebaar van de Protestantse Wijkgemeente Ypenburg die ons de 
opbrengst van het zomerproject schonk. 
Sint Nicolaas 
Een drukte van belang was het vrijdag 5 december. Veel bezoekers vertrouwden er terecht  
op dat Sint Nicolaas op zijn ronde het AC niet vergeten was. Voor ieder was er een 
chocoladeletter en extra lekkers bij de koffie en thee maakten het feest compleet 
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Advent en Kerst 
Vanaf het begin van de Adventperiode markeerde de kandelaar met Adventkaarsen en krans 
deze periode in het kerkelijk jaar. Ook de teksten die we gebruiken tijdens het middaggebed, 
zijn toegesneden op deze periode. Zo leven we toe naar de verwachting van het Licht en komt 
het Kerstfeest steeds dichterbij. 
Op de middag van 24 december werd dat feest gevierd met ruim veertig bezoekers. Het 
verhaal van de geboorte van Jezus werd gelezen door bezoekers en er werden uit volle borst 
de vertrouwde kerstliederen gezongen. Er was een sfeer van warmte en saamhorigheid en de 
reacties waren bijzonder positief. 
Oudejaarsdag 
In de dagen rond oud en nieuw waren er heerlijke oliebollen. Net zoals de traktaties rond de 
Kerstdagen kregen we die opnieuw aangeboden door de diaconie van de Abdijkerk, door de 
handen van onze vrijwilliger Cor. 
 
 
Communicatie 
Intern 
Maandelijks vergadert het CoördinatieTeam om alle zaken ‘achter de schermen’ in goede 
banen te leiden. De vorming van het team. zoals beschreven in het vorige jaarverslag, is 
succesvol. De werkgroepen houden hun eigen taken en verantwoordelijkheden en daarnaast 
is er het gezamenlijk overleg zodat we goed op de hoogte zijn van elkaars ideeën en 
activiteiten. Het draagvlak is daardoor groter en er is meer creativiteit om tot goede besluiten 
te komen. De actuele zaken uit de vergadering worden direct via Onder de Aandacht ter 
kennis van de medewerkenden gebracht. De verslagen zijn voor iedereen ter inzage.  
Als tijdens een dienst zaken zich voordoen die ook voor anderen van belang zijn, is er het 
logboek voor de overdracht.  
Drie keer per jaar verschijnt A Say, ons ‘clubblad’ waarin relevante zaken voor ons werk aan 
de orde komen en waarin bijvoorbeeld nieuwe medewerkenden zich voorstellen. 
 
Medewerkendenavonden 
Maandelijks (behalve in de zomerperiode) wordt er een avond belegd waarop collega’s elkaar 
kunnen ontmoeten en we onderwerpen bespreken die te maken hebben met het werk in het 
AC. Natuurlijk kan het accent van de avond verschillend zijn maar altijd streven we naar een 
relatie met het mooie en soms ook lastige werk in het AC. 
In het verslagjaar kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod. 
 
* In januari hadden we een speelse en vrolijke trainingsavond over het onderwerp 
‘interculturele communicatie’. Yvonne Verhoeff van bureau Odat ging met ons aan de slag. 
Twee mensen die met elkaar een gesprekje moeten voeren, als de een de opdracht heeft de 
gesprekspartner niet aan te kijken en de ander om minstens tien seconden te wachten met 
reageren, geeft veel hilariteit. Vooral leerde het ons begrip te hebben voor mensen die 
afkomstig zijn uit een cultuur waarin dat soort omgangsregels in de genen zit. 
* In februari was er de jaarlijkse medewerkendenraad. Een soort jaarvergadering waarin het 
gaat over zaken van beleid en organisatie. Het concept jaarverslag werd besproken en er 
waren nogal wat vragen over het besluit van het coördinatieteam om de proef met de 
rookvrije zaterdag het jaar uit te vervolgen. Ook werd afscheid genomen van enkele 
vrijwilligers (zie verslag WMW) 
* In maart was er een filmavond met nagesprek. We keken naar de Noorse film ‘Troubled 
Water’ over een jonge man die uit de gevangenis komt en een nieuw leven wil opbouwen. 
Indringende vragen over schuld en boete, vergeving en verzoening en morele zaken die we in 
het AC volop tegenkomen. 
* In april was verslavingsarts Han Luyks, werkzaam bij Brijder, onderdeel Parnassia groep, 

onze gast. Een leerzame avond waarin we veel informatie 
kregen over oorzaken en gevolgen van alcohol- en andere 
verslavingen. 
* In juni was er een uitstapje voor de medewerkenden. Het 
reisdoel was Rotterdam waar we een bezoek brachten aan het 
Diaconaal Centrum Pauluskerk. Naast de laagdrempelige 
inloop van het Open Huis (zoals in het AC) is er in de 
Pauluskerk veel hulpverlening. Veel van de bezoekers daar 
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zijn mensen zonder geldige verblijfspapieren die vaak al heel lang in Nederland zijn en niet 
terug kunnen. Mensen die we soms ook in het AC ontmoeten. ’s Middags was er een mooie 
stadswandeling met veel aandacht voor beeldende kunst en de architectuur van Rotterdam. 
Daarna gingen we naar het Rotterdams Centrum voor theater waar we keken naar de 
voorstelling ‘Wie is er nou gek?’’ Een samenwerking van professionele theatermakers en 
mensen met psychiatrische ziekten. Na afloop was er een maaltijd waarbij gelegenheid was na 
te praten met de acteurs. Een geslaagde en zinvolle dag. 
* In september organiseerde de WMW een, al bijna traditionele, kaasfondue avond. Behalve 
gezelligheid en ontmoeting hoorden en zagen we prachtige beelden en verhalen over ‘de tulp’. 
Een specialiteit van onze collega Hanny die behalve in het AC ook in het Mauritshuis werkt. 
* In oktober werd de avond gecombineerd met de opening van een nieuwe tentoonstelling 
(zie bijdrage TEA). We kregen een presentatie te zien over de eventuele nieuwe inrichting van 
onze etalage en de aanwezigen konden daarbij hun ideeën spuien. Met elkaar zoeken we hoe 
de uitstraling van het AC nog beter kan. 
* In november was er een unicum in de geschiedenis van het AC: een medewerkendenavond 
‘op locatie’. We werden ontvangen in het nieuwe pand van de Kesslerstichting. We kregen een 
film te zien en we werden rondgeleid door het prachtige pand. Sommige van onze bezoekers 
vertellen veel over ‘de Kessler’ en het was bijzonder verhelderend nu zelf met deze instelling 
te kunnen kennismaken. 
* In december hadden we onze jaarlijkse Adventviering. Een ‘potluckmaaltijd’, zang, muziek 
door Niels Koers en verhalen van vertelster José Klaasesz brachten ons in de sfeer van het 
naderende Kerstfeest. 
 
 
Extern 
* Enkele uren voor het aanbreken van het nieuwe kalenderjaar, ging onze geheel vernieuwde 
website ‘de lucht in’. Er was in de maanden daarvoor hard aan gewerkt door onze webmaster 
Paul Bolle. Mede dankzij de bijzondere foto’s, gemaakt door Arine van der Lely, heeft onze 
website een eigentijdse uitstraling gekregen. 
* Twee keer per jaar houden wij onze ‘Vriendinnen en Vrienden van het Aandachtscentrum” 
op de hoogte van het reilen en zeilen op de werkvloer door middel van een nieuwsbrief. Wij 
zijn blij met de betrokkenheid en steun van deze groep trouwe donateurs. 
* Door de tochten van ‘Downtown’ en ‘Dakloos in Den Haag’ leren veel studenten van 
relevante opleidingen en aankomende hulpverleners, ons werk kennen. Als de groepen klein 
zijn, ontstaan soms leuke contacten met de aanwezige bezoekers. Hoewel de komst van de 
groepen niet altijd even goed gecommuniceerd wordt, werken wij van harte mee om het AC 
op deze manier onder de aandacht te brengen. 
* Ook in de Haagse pers was er aandacht voor ons werk. In april publiceerde ‘Den Haag 
Centraal’ een mooi artikel over het AC. ‘Kerk in Den Haag’ besteedde  regelmatig aandacht 
aan activiteiten in het AC, met name de bijzondere exposities die gehouden werden. In ‘Haags 
Straatnieuws’ verschenen af en toe interviews met bezoekers die hun waardering voor het AC 
uitspraken. Zo stonden we ook in 2014 weer volop in de belangstelling. 
* In mei was er de (symbolische) onthulling van het Stilteschildje. 
Vanuit het overleg van Binnenstadspastores is het initiatief 
genomen om meer bekendheid te geven aan ‘Stilteplekken’ in de 
drukke binnenstad van Den Haag. Er is een website met informatie 
(http://www.stilteindenhaag.nl/) en de deelnemers zijn herkenbaar 
aan het schildje. Voor de toekomst denken we o.a. aan het 
ontwikkelen van een Stiltewandeling.  
* Waar mogelijk onderhouden wij goede contacten met 
hulpverleningsinstellingen in De Haag waarmee onze bezoekers te 
maken hebben. Onze nieuwe coördinator bracht onder meer 
kennismakingsbezoeken aan Kompassie, Sterhuis, Maatschappelijke Opvang Leger des Heils, 
Haagse Zaak en de Paardenberg. Ook participeerden wij in het plenaire overleg van Delen 
Achter De Duinen en leverden materiaal voor de Inspiratienota die aan de gemeentelijke 
politiek werd aangeboden.  
* In november waren we vertegenwoordigd op de Netwerkdag van DAK. Deze keer werd de 
bijeenkomst gehouden in Weert en hoorden en spraken we over ‘Presentie in de participatie 
samenleving’.   
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* Last but not least waren er ook in het verslagjaar weer goede en soms intensieve contacten 
met een flink aantal Haagse kerken. Er werd gecollecteerd bij diverse gelegenheden en soms 
werden we in de gelegenheid gesteld te vertellen over het werk in het AC.  
 
 
In en om het pand 
In het jaarverslag van 2013 schreven we al over onze plannen om de vloerbedekking te gaan 
vervangen. Dat is inmiddels gebeurd en het was ook de grootste klus van het jaar.  Aangezien 
de vloer op meerdere plaatsen ongelijk was hebben we de huisbaas ingeschakeld. Men 
stemde in met het plan eerst te gaan egaliseren. Het werd een echt project waarbij alle 
afspraken op elkaar afgestemd moesten worden. Helaas konden we niet voorkomen dat we 
toch enkele dagen onze deuren moesten sluiten. Dit speelde zich allemaal midden in de zomer 
af dus onze bezoekers stonden niet echt 'in de kou'. Na gedane arbeid, waaraan veel 
medewerkenden hun steentje bijdroegen, konden onze bezoekers een opgeknapt pand 
betreden dat er ineens 'ruimer' uitzag. Wij hadden gekozen voor tegels om e.v. 
beschadigingen gemakkelijk te kunnen herstellen maar helaas bleek na enkele maanden dat 
de nieuwe vloerbedekking minder bestand is tegen het bezoek van vele schoenen dan we 
gedacht hadden.  
Behalve deze grote klus waren er ook geregeld kleine werkzaamheden te verrichten, een lamp 
hier een deurslot daar een aquarium dat bijgehouden moest worden, er stond altijd wel wat 
op de 'klussenlijst' .  
Medewerker Jan Willem wierp zich altijd al op om deze werkzaamheden te verrichten en vanaf 
september coördineert hij alle zaken rondom het pand.  
Op de NL Doet dag in maart werden er onder leiding van Margreet weer de nodige muren 
gewit door enkele enthousiaste vrijwilligsters ‘van buiten’. 
In het vorige jaarverslag kwam ook een nieuwe inrichting van de etalage ter sprake.  Aan de 
uitwerking van die plannen werd in 2014 verder gewerkt en zoals elders in dit verslag al werd 
opgemerkt neemt het plan steeds vastere vormen aan.  
Zo blijft er altijd weer wat te doen om ervoor te zorgen dat de uitstraling van het 
Aandachtscentrum optimaal is en blijft om op deze manier een gezellige huiskamer in de stad 
te zijn. 
 
 
Tenslotte 
Aandacht blijft ons belangrijkste ‘artikel’. Gericht op kwetsbare mensen in de context van een 
grote stad met het uitgangspunt dat we elkaar op een ‘evenwaardige’ manier ontmoeten in 
ons AC. De manier waarop we dat vormgeven was en blijft een belangrijk punt van aandacht, 
overleg en afstemming. De gemeente Den Haag is in het afgelopen jaar onze gesprekspartner 
geweest en zal dat ook het komende jaar zijn. Met veel ‘verwante’ organisaties in Den Haag 
investeren we in goede contacten en zullen we die zo mogelijk uitbouwen.  
Waar mogelijk zoeken we samenwerking en proberen zo onze huiskamer in de stad ook voor 
nieuwe bezoekers bekend en bemind te maken. 
 
De onderlinge afstemming van onze vrijwilligersgroep was, is en blijft een belangrijk 
aandachtspunt. De omgang met onze bezoekers vraagt grote inzet en het is nuttig en nodig 
regelmatig met elkaar te spreken over de manier waarop we dat doen. 
In 2015 willen we een bezinningsweekend organiseren om tot verdieping te komen en om de 
onderlinge contacten rondom ons werk te versterken.  
Met vertrouwen dat ook in de komende jaren velen ‘hart voor het AC’ zullen hebben, zetten 
we ons werk voort. 
 
 
 
De CC bestond uit: Hanneke Veldhorst, Plony de Jong, Tiny Hielema, Wietske Brenters  
   (vanaf 1-8).  
   Met ondersteuning van: Jan Willem Thijs (in en om het pand)  
           Judith Reuter (inkoop) 
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VAN DE WERKGROEP MEDEWERKENDEN (WMW) 
 

 
2014 was voor de Werkgroep Medewerkenden een bijzonder jaar. Zij nam per 1 september 
afscheid van Caroline Helms die 8 jaar een stimulerend, creatief en zeer attent lid van de 
werkgroep geweest is. Dank Caroline voor jouw toewijding aan de WMW.  
Een grote verandering voor de Werkgroep is dat het Bestuur voor het AC een 
vrijwilligerscoördinator heeft kunnen aanstellen. Wietske Brenters trad per 1 augustus in 
dienst. 
 
Wie kwamen er bij? 
In 2014 mochten we 3 nieuwe medewerkenden begroeten. Te weten: Ulco Klos, Yvette Tolk 
en Jan Caro. Met drie aspirant medewerkenden werd een oriënterend gesprek gevoerd, zij 
besloten echter om niet verder met ons te gaan. Eén medewerkende werd ingewerkt maar zij 
moest om persoonlijke redenen haar activiteiten bij het AC stopzetten.  
Voor de nieuwe medewerkenden van 2012 en 2013 werden er in januari olv Joke van Maanen 
twee trainingsavonden georganiseerd. In maart vond als onderdeel van de introductietraining 
nog een succesvolle intervisiebijeenkomst olv Plony de Jong en Yvonne Korteweg plaats. 
 
Van wie namen wij afscheid? 
Ofschoon Rinse Hanenburg al vertrokken was per november 2013 werd er in de 
medewerkendenavond van februari uitgebreid afscheid van hem genomen. Plony sprak mooie 
woorden en ook Rinse liet zich niet onbetuigd en keek terug op al de jaren dat hij aan het AC 
verbonden was. 
Ook namen wij afscheid van Riet Luijk. Riet is sinds 2000 bij het AC betrokken geweest. Tot 
haar spijt moest zij vanwege gezondheidsredenen de laatste jaren verstek laten gaan. Petra 
Tijl gaf aan dat zij na vijf jaar haar activiteiten bij het AC wilde stopzetten. In de 
medewerkendenavond van september hebben wij allen afscheid van hen genomen. 
 
Bijeenkomsten 
De WMW kwam dit jaar 9 maal bij elkaar. Zoals gebruikelijk probeert de WMW ook, al dan 
niet voltallig, aanwezig te zijn bij de maandelijkse CT vergadering. 
Er zijn 5 zgn. 3de maands gesprekken gevoerd en 10 evaluatiegesprekken plus 3 
afscheidsgesprekken.  
 
Tot slot 
Ook dit jaar zijn er weer veel bloemetjes bezorgd bij medewerkenden die lange of korte tijd 
ziek en/of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en hebben wij ons zorgen gemaakt over 
medewerkenden en hun verdriet gedeeld.  
 
Ook met de komst van de officiële vrijwilligerscoördinator blijft de taak van de WMW 
belangrijk ter ondersteuning. Hoe de toekomst ook zal zijn, de werkgroep zal er zijn voor de 
medewerkenden en zich blijven inzetten voor ons Aandachtscentrum.  
 
 
De WMW bestond uit: Caroline Helms (tot 1-9), Carien Pluimers, Yvonne Korteweg en 
Wietske Brenters (vanaf 1-8). 
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VAN DE WERKGROEP TENTOONSTELLING ETALAGE AANKLEDING (TEA) 
 
 
Het jaar 2014 was misschien wel een hoogtepunt voor de tentoonstellingen bij het 
Aandachtscentrum. Zoveel mooi werk van zoveel bijzondere kunstenaars. Graag laten 
we ze allemaal nog even de revue passeren. 
 
Van 25 december 2013 t/m 13 januari was er de internationaal 
bekende Bulgaarse kunstenaar Chriso Christov met zijn kleurige 
religieuze olieverf schilderijen en het prachtige brons in de vitrine.  
Zowel de bezoekers als de medewerkers vonden dit werk imponerend! 
De openingsreceptie was zeer goed bezocht en werd extra 
bijzonder door de toespraak van de vice Ambassadeur van Bulgarije en 
de Bulgaarse lekkernijen. 
 
Van 13 januari t/m 3 maart was daar de fotograaf Fabio Romano del Cotelletto met zijn 
bijzondere cursisten. Deze mensen hebben een gehoorprobleem en leven in de 
beschermde omgeving van Parnassia. Door de mogelijkheid van deze fotocursus, ging er 
een wereld voor hen open! Wat het werk en leven heel erg ten goede kwam. Een zeer 
plezierige opening met ondersteuning van enige doventolken. En wat fijn dat er ook nog 
verscheidene foto’s zijn verkocht. 
 
Van 3 maart t/m 28 april hadden we Carin Terpstra met haar abstracte keramiek in de 
vitrine en een vogel aan de wand. Indrukwekkend. 
En ook was er de verzameling Bulgaarse kunstwerken verzorgd door Rients Boiten, dit 
om meer aandacht voor de Bulgaarse kunst te krijgen.  
 
Van 28 april t/m 16 juni waren er de zeer originele pentekeningen van 
Jeannette van Haenel, in serie uitgevoerd. Heel mooi sloot hier de 
prachtige serie gedichten van Ria Molhoek op aan. Het werk viel 
bijzonder in de smaak van de bezoekers en medewerkers. Ook hier 
zijn er weer een aantal werken van verkocht. 
 
Van 16 juni t/m 4 augustus was er het prachtige werk van de 
kunstenares Ingrid Berger, de geborduurde sjaals met bladgoud 
bewerkt, de fijne tekeningen van de vlechten haar en de mantel der 
liefde van rozenblaadjes uit het Westbroekpark. 
Daarnaast hingen er ook nog de abstracte kleurige werken van de bekende Haagse 
kunstenaar Frans Flaton.  
En de vitrine zag er prachtig uit met de koffiekannen van over de gehele wereld van 
onze medewerker Marinus. 
 
Van 4 augustus t/m 29 september hadden we het bijzonder uitbundige en kleurige werk 
van onze bezoekster Carla van Hien.  
Een mooi contrast vormde de tentoonstelling van Margo Berends met haar ingetogen 
foto’s over stilte momenten.  
In de vitrine stond het prachtige keramiek van onze medewerkster Hanneke. 

 
Van 29 september t/m 8 december hadden we een oude 
bekende, Mike van der Pol, met zijn grote liefde voor Vincent van 
Gogh. De opening van de tentoonstelling werd gedaan door de 
bekende kunstenaar Philip Akkerman die deze liefde deelt. Heel 
bijzonder!  
Daarbij was ook John Korsten met zijn abstracte kleurige werk 
aanwezig. En in de vitrine de glaskunst van Jenny Olde 
Monnikhof.  
Een drukbezochte opening waarbij alle drie de kunstenaars 
uitgebreid vertelden over hun manier van werken. 
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Van 8 december t/m 26 januari 2015 hadden wij een 
zeer speciale tentoonstelling.  
5 jaar geleden is onze medewerkster Ankie overleden 
en zij liet een prachtige verzameling van kunstwerken 
na. Haar dochter Emma Pauline heeft nu de 
schilderspenseel overgenomen. 
Zo was daar de ontroerende en prachtige 
moeder/dochter expositie. 
Ook in de vitrine stond het werk van Ankie uitgevoerd 
in leer, hout en keramiek. De opening werd zeer goed 
bezocht door familie en vrienden, een prachtig 
eerbetoon aan Ankie! 
 
 
We willen alle kunstenaars, medewerkers en bezoekers bedanken voor hun inzet en 
bijdrage aan de prachtige tentoonstellingen in 2014.  
We hopen ook in het nieuwe jaar heel veel creativiteit en liefde voor de kunst te delen 
met iedereen die het Aandachtscentrum een warm hart toedraagt.  
 
 
De TEA bestond uit: Margreet van Tongeren, Ria Bontje en Marinus Geradts. 

 
 


