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VOORWOORD 
 
 

In dit jaarverslag leest u over het wel en wee in het Aandachtscentrum  
in het jaar 2015. Het was alles bij elkaar genomen een goed en zinvol  
jaar. De medewerkenden, pastor en vrijwilligerscoördinator hebben met  
veel inzet er met elkaar voor gezorgd dat ook in 2015 het  
Aandachtscentrum een baken is geweest voor sociaal kwetsbare mensen in  
Den Haag. Het bestuur is ze daar zeer dankbaar voor. 
 
Aandacht voor sociaal kwetsbare mensen door de kerken in Den Haag. Een  
prachtig oecumenisch initiatief gebaseerd op naastenliefde en  
barmhartigheid en zonder oordeel. En dat al in vanaf 1983 in hartje Den  
Haag. 
 
Vanzelfsprekend is het allemaal niet. De wereld van 2015 is niet meer de  
wereld van 1983. De maatschappij verandert en de kerken veranderen. Het  
is daarom goed dat we met z'n allen in het Aandachtscentrum bezig zijn  
na te denken over de toekomst en dat verwoorden in een nieuw beleidsplan  
voor de periode 2016 - 2020. Het is ook daarom goed dat iedere kerk die  
lid is van het Aandachtscentrum zich realiseert dat we het in 2016 ook  
weer samen moeten doen. We kunnen de sociaal kwetsbare mensen in Den  
Haag niet in de kou laten staan. 
 
Veel leesplezier met dit mooie jaarverslag! 
 
Harrie van Bommel, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto voorpagina: Geboorte icoon Athos  
  Eltjo Limborgh 
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VAN HET BESTUUR 

 
 

Het bestuur bestuurt “op afstand”. Dat betekent dat er slechts enkele keren per jaar 
vergaderd wordt. De dagelijkse leiding berust bij de Coördinatiecommissie. In 2015 
vergaderde het bestuur vier keer (21/1, 12/5, 9/9 en 5/11).  
De eerste vergadering stond vooral in het teken van het afgelopen jaar. De financiële 
stukken en het jaarverslag 2014 werden besproken. Dit ter voorbereiding van de 
Algemene Ledenvergadering, die plaats vond op donderdag 26 maart. De opkomst bij 
deze vergadering was verheugend. Acht van de twaalf lidkerken bleken 
vertegenwoordigd. Niet alle lidkerken blijken vertegenwoordigers beschikbaar te hebben. 
De Oud-Katholieke Kerk die aan de beurt was om een kandidaat voor het bestuur voor te 
dragen, zag hier uiteindelijk vanaf, zodat er een vacature in het bestuur bleef bestaan. 
Gelukkig ziet het ernaar uit dat deze vacature het komend jaar door een andere lidkerk 
ingevuld kan worden. Ook voor een medewerkendenavond met “Kompassie” (19/11) 
waren de vertegenwoordigers van de lidkerken uitgenodigd. De opkomst van de 
vertegenwoordigers hierbij was minimaal en het is de vraag of we met het uitnodigen van 
lidkerken voor deze avonden moeten doorgaan. 
 
Tijdens de andere drie vergaderingen kwam een veelheid aan onderwerpen ter sprake, 
waarvan hierbij een beknopt overzicht. 
-Het rookbeleid. Afgesproken is om de morgens rookvrij te houden. Tijdens de middagen 
is het wel toegestaan om te roken. 
-De website. Prachtig bijgehouden door Paul Bolle. Het bestuur is hem hiervoor zeer 
erkentelijk! 
-De vernieuwing van de etalage, die in 2015 gerealiseerd kon worden. 
-De actualisering van het Beleidsplan. In verband hiermee werd een brainstormsessie 
georganiseerd op 5 november, waaraan ook een aantal medewerkenden deelnam. 
-De bijstelling van het Huishoudelijk Reglement.  
-Kwesties die gespeeld hebben binnen het AC komen ter sprake bij het vaste agendapunt 
“Nieuws uit het Coördinatieteam”. 
 
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de meeste medewerkendenavonden, de 
Medewerkendenraad, de opening van de Iconententoonstelling en de Adventsviering. 
Bij de lidkerken vonden geen mutaties plaats. Aan het begin van 2015 waren dat er 12 en 
aan het eind van 2015 ook 12 (dezelfde als aan het begin). Wel zijn er grote veranderingen 
m.b.t. de R.K.Stadsstichting Vliethaghe. Deze stichting wordt opgeheven en vervangen 
door twee parochiebesturen. Hoe dit verder vorm moet worden gegeven i.z. de 
vertegenwoordiging naar het Aandachtscentrum wordt nog bekeken. 
Het bestuur spreekt zijn grote waardering en dankbaarheid uit voor al het werk dat door 
alle bij het Aandachtscentrum betrokkenen in 2015 verricht is. 
 
Samenstelling van het bestuur per 31-12-2015: 
 Harrie van Bommel (voorzitter) 
 Albert Bosch (secretaris) 
 Ria Vedder (penningmeester) 
 Sara de Weerd (lid) 
 
Albert Bosch, secretaris 
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Financiële exploitatie over het kalenderjaar 2015 
 

  

Het Aandachtscentrum heeft ook dit jaar veel extra giften ontvangen.  Helaas zijn de 
opbrengsten uit de kerkcollectes en de bijdragen van de vrienden fors verslechterd ten 
opzichte van 2014.  
  
Wij zijn 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. Door de 
reorganisatie van katholiek kerkelijk Den Haag en de liquidatie  van de RK Stadsstichting 
Vliethaghe is er een nieuwe situatie ontstaan. Wij hopen dat de nieuwe parochies bereid 
en in staat zijn om ons in de toekomst te ondersteunen. 
 
Van de gemeente Den Haag hebben we ook dit jaar een financiële toezegging ontvangen. 
De gemeente geeft aan dat zij de functie die het Aandachtscentrum vervult belangrijk 
vindt. Daarvoor stellen zij een bedrag beschikbaar dat gebruikt moet worden voor 
aanvullende coördinatie en begeleiding. Wij zijn blij dat Wietske Brenters ook dit jaar 
deze taak vervuld heeft. 
 
Dit jaar is de administratie overgegaan van Pauline Weijering naar Jan Caro. Wij 
bedanken Pauline voor haar jarenlange inzet en zijn blij dat Jan bereid is de taak van 
administrateur op zich te nemen. 
 
Wij zijn zeer verheugd dat nog steeds een aantal stichtingen ons zeer goedgezind is. Mede 
daardoor hebben we onderhoud kunnen plegen en kunnen we nog steeds bepaalde 
projecten uitvoeren. Wij hebben nieuwe vloerbedekking kunnen aanschaffen op de eerste 
etage, alle lampen zijn vervangen door energiezuinige lampen, 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. 
 
Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Door de vervanging van de lampen 
verwachten we dat onze energiekosten gaan dalen. De overige kosten zijn niet gestegen. 
 
De vermogenspositie is nog steeds goed te noemen. Dat vermogen is echter nodig omdat 
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) 
 
 
Waar werelden elkaar raken 
Aan het einde van het verslagjaar was er een bijzondere expositie in het 
Aandachtscentrum. Ruim twintig iconen met uiteenlopende verbeeldingen van de 
christelijke geloofstraditie  van de hand van Eltjo Limborgh sierden de wanden. 
Op de website van de iconenschilder lezen we: Iconen: ‘Vensters van de hemel die ons 
versteld doen staan van hun schoonheid en hun zachte  uitstraling’. 
Schoonheid en zachtheid zijn geen begrippen die voor onze 
bezoekers vanzelfsprekend zijn. Hun wereld is er vaak een 
van grauwheid en hardheid –  ‘struggle for life’. Heel 
bijzonder was het dan ook om te zien hoeveel aandacht en 
waardering onze bezoekers voor de iconen hadden. Toen de 
iconenschilder een lezing hield over zijn werk was er veel 
belangstellig en het leverde zeer boeiende gesprekken op. Een 
verrijking voor ieder die erbij betrokken was! 
 
Bezoekers m/v 
We merkten in 2015 dat het drukker werd. Met name in de ochtenden zijn nogal eens 
vrijwel alle stoelen in de achterruimte bezet. Het vraagt dan veel alertheid van de 
dienstdoende vrijwilligers m/v om te onderkennen wie van de bezoekers het eerst 
aandacht behoeft. Immers het kopje koffie of thee is ook een belangrijke trekpleister en er 
zijn wel eens bezoekers die ons verwarren met een horeca instelling. 
Er was steeds voldoende bezetting zodat we wekelijks 10 dagdelen open konden zijn. 
Gemiddeld lopen per dag ca 40 mensen binnen. In de praktijk kan het overigens per dag 
sterk wisselen. In totaal ging de deur ruim 10.500 keer open voor een regelmatige 
bezoeker. De wintermaanden zijn iets drukker dan de zomermaanden. Maart was de 
drukste maand (1025) en juli de minst drukke (783). 
 
We registreren alleen met voornaam om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Bezoekers zijn 
ook niet verplicht hun naam te noemen. Soms willen nieuwe mensen eerst eens 
rondkijken wie wij zijn en hoe de sfeer is. Als ze blijven komen, is het zo dat ze bijna altijd 
wel iets vertellen over hun achtergrond.  
Een belangrijk aspect van de bezoeken aan het AC is de keuzevrijheid die mensen 
hebben. Zij kunnen hun bezoek invullen op de manier die ze zelf willen en die hen op dat 
moment past. Dat kan zijn de gezelligheid van een ‘rondetafelgesprek’ of een persoonlijk 
gesprek met een medebezoeker of een vrijwilliger of rustig in een hoekje zitten of wat 
iemand maar wil. 
Dat is voor veel mensen die bij ons binnenlopen een groot goed. In veel situaties waarin 
onze bezoekers verkeren, moeten mensen zich aan allerlei regels, afspraken en 
voorwaarden houden. Bij ons zijn er geen voorwaarden vooraf. Ieder is welkom en mag 
er zijn zoals hij/zij is. Even op adem komen in de hectiek van een bestaan dat nogal eens 
gekenmerkt wordt door veel problemen. Anderen komen omdat ze juist aanspraak en 
gezelligheid missen en bij ons de medemenselijke aandacht vinden die ieder mens nodig 
heeft. 
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Daarnaast zijn er ook incidentele bezoekers. Mensen die binnenlopen om de expositie te 
bekijken, mensen die belangstelling hebben voor onze kunstkaarten of geïnteresseerde 
voorbijgangers die willen weten wie en wat wij zijn.  
 
De onderwerpen die aan bod komen in de gesprekken met onze bezoekers zijn heel 
uiteenlopend. Veel mensen komen regelmatig en we zijn dan goed op de hoogte van hun 
dagelijkse wederwaardigheden. Mensen vertellen over hun bezigheden en over hun 
zorgen. Er zijn veel bezoekers die grote moeite hebben met de enorme bureaucratie waar 
ze mee te maken hebben. Veel mensen hebben te maken met bewindvoering en 
schuldhulpverlening. Er gaan soms dingen mis en het is dan bijna ondoenlijk om de 
problemen op te lossen. Een praktijkvoorbeeld: 
‘Een bezoeker komt binnen met een duidelijk zichtbare forse ontsteking in zijn arm. Hij is daarvoor 
in een ziekenhuis geweest waar de wond behandeld is en hij heeft een recept voor antibiotica 
meegekregen. Echter de apotheek weigert de medicijnen te verstrekken want de 
ziektekostenverzekering van de man is stop gezet. Hij is enkele dagen geleden uit detentie gekomen 
en tijdens detentie wordt de ziektekostenverzekering opgeschort.  
De bezoeker belt bij ons met de verzekering en biedt aan langs te komen om aan te tonen dat hij 
weer vrij is. Dat kan niet – er moet eerst een formulier vanuit de penitentiaire inrichting zijn 
ontvangen voordat de ziektekostenverzekering kan worden geactiveerd! 
 
Voor veel bezoekers is het geloof een belangrijke bron van troost en kracht. Zij getuigen 
daarvan met grote openheid en overtuiging en soms weinig oog voor nuance. Dat kan 
weleens leiden tot onderlinge wrijving want de beleving van mensen kan heel 
verschillend zijn. Het vraagt dan veel tact en inzicht van de dienstdoende vrijwilligers om 
de gesprekken in goede banen te leiden. Dat geldt ook als ‘de toestand in de wereld’ ter 
sprake komt. Dat kunnen Haagse kwesties zijn of wereldproblemen en alles daartussen. 
Nogal wat bezoekers hebben uitgesproken ideeën en 
meningen over tal van kwesties. 
Gelukkig gaat het er ook vaak heel ongedwongen aan toe. 
Zeker in de middag als er meestal wat minder bezoekers 
zijn dan ’s morgens, is er ook tijd voor een spelletje of een 
puzzeltje. En onze prachtige piano is voor een aantal 
mensen een dankbare plek om voor een kort moment een 
andere wereld te betreden. 
 
Hoogtepunten door het jaar 
Ook dit jaar waren er de naast de feesten van Pasen en Kerstmis, meerdere hoogtepunten. 
Driekoningen 
Een feest dat zo langzamerhand bij vaste bezoekers van het Aandachtscentrum met stip 
genoteerd staat. Zoals de magiërs geschenken brachten bij het kind in de kribbe, schenkt 
een fonds onze bezoekers goede gaven. Met veel inzet zorgen enkele vrijwilligsters voor 
de inkoop en het inpakken van zo’n zeventig tassen. Dankzij de inzet van velen een groot 
succes en onze bezoekers zijn oprecht blij met de mooie tas met inhoud. Een welkome 
‘luxe’ in hun soms grauwe wereld. Van de grote toeloop die dag maakten we gebruik om 
een enquête te houden over het rookbeleid. 
Pasen 
Op Paasmaandag vierden we met een flinke groep bezoekers het feest van de opstanding. 
We lazen het evangelie, er was muziek en de nieuwe Paaskaars werd feestelijk ontstoken. 
Een middag die het vertrouwen voedt dat Leven en Licht het uiteindelijk winnen. 
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Avifauna 
Het jaarlijkse ‘dagje uit’ is iets waar al 
weken, ja soms maanden, tevoren naar 
wordt uitgekeken. Ook dit jaar vonden we 
weer een fonds bereid de kosten voor haar 
rekening te nemen. Onder leiding van een 
vrijwilligster die ervaring heeft in de 
reiswereld werd een plan gemaakt en in 
samenspraak met de bezoekers viel de keus 
op vogelpark Avifauna. Eind september 
genoten ca veertig mensen van een 
prachtige dag die in grote harmonie en 
vriendelijkheid verliep. 

Decemberfeesten 
Met Sint Nicolaas was er de traditionele chocoladeletter voor alle bezoekers als opmaat 
naar een tijd waarin we proberen het voor onze bezoekers extra gezellig te maken. Vanaf 
de eerste Advent siert de adventskandelaar het bureau van ontvangst en brandt er elke 
week een kaars meer, onderweg naar het Licht. Ook de teksten tijdens het middaggebed 
zijn gericht op het naderende feest van de geboorte van het Kind van Bethlehem. Het AC 
wordt feestelijk versierd en we vierden het Kerstfeest met een flinke groep vrijwilligers en 
bezoekers  in grote saamhorigheid en vreugde. 
Ook dit jaar weer ontvingen we van de diaconie van de Abdijkerk allerlei heerlijkheden 
om de feestvreugde te verhogen. Daar horen ook de traditionele oliebollen bij op de 
laatste dag van het jaar 2015. Van de Anglicaanse kerk St. John & St. Philip ontvingen we 
feestelijke ‘kerstgaven’ voor onze bezoekers. Welverzorgde zakjes met toiletspullen en 
een versnapering, een liefdevolle en gewaardeerde attentie.  
Mooie tekens van verbondenheid van de kerkgemeenschappen die het AC steunen. 
 
Communicatie 

Intern 

Het CoördinatieTeam vergaderde iedere maand, met uitzondering van augustus.  In de 

vergaderingen informeren de drie commissies die deel uitmaken van het CT – TEA, 

WMW en CC - elkaar over hun activiteiten en plannen. Er is altijd veel af te stemmen en 

te organiseren: data prikken voor activiteiten, taken verdelen, etc. Met de inzet van de 

CT-leden en andere medewerkenden die zo nodig meehelpen bij de uitvoering van 

activiteiten verloopt het allemaal soepel. 

De verslagen van de CT-vergaderingen zijn voor alle medewerkenden ter inzage. Wat 

voor iedereen van belang is om te weten vinden de medewerkenden in hun mailbox 

onder de naam ‘ODA’ oftewel ‘Onder de Aandacht: de actuele informatie rondom het 

Aandachtscentrum’. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijzonderheden rond het rooster, 

collega’s, bezoekers en de planning van medewerkendenavonden en andere activiteiten.  

Medewerkenden houden elkaar op de hoogte van bijzonderheden die zich voordoen 

tijdens een dienst via het ‘logboek’.  

Meer algemene informatie over het AC krijgt zijn plaats in ‘A Say: het informatieblad 

voor medewerkenden van het Aandachtscentrum’, met informatieve en bezinnende 

teksten van het bestuur, de beroepskrachten en medewerkenden. ‘A Say’ is dit jaar 

verschenen in de tijd voor Pasen en in de Adventstijd.  
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Medewerkendenavonden  

Maandelijks (behalve in de zomerperiode) wordt er voor de vrijwilligers van het AC een 

avond (soms een middag) georganiseerd voor onderlinge ontmoeting en informatie rond 

een thema dat raakt aan het werk in het AC. Naast 9 medewerkendenavonden was er dit 

jaar ook een bezinningsweekend.  

In januari keken we met elkaar naar de film ‘Rosetta’ over een jonge 

meid die op zichzelf is aangewezen; een ‘overlever’ zoals ook veel 

van onze bezoekers zijn. Aan de hand van enkele gespreksvragen 

praatten we na en deelden we met elkaar wat de indringende 

beelden met ons hadden gedaan en welke relatie we legden met het 

werk in het AC. 

In februari hadden we de jaarlijkse medewerkendenraad, een soort 

jaarvergadering waarin het gaat om beleid en organisatie. Na een onder de bezoekers 

gehouden enquête op 6 januari werd het voorstel besproken – en na stemming 

aangenomen - om voortaan alleen nog in de middag het roken in het AC toe te staan. 

Sinds 1 maart zijn de ochtenden rookvrij. In de medewerkendenraad werd ook het 

conceptjaarverslag over 2014 goedgekeurd.  

In maart was Henk Schutte onze gast. Hij schreef het boek “Ik herstelde van een bipolaire 

stoornis” en heeft ruim 10 jaar gewerkt bij de lotgenotentelefoon voor manisch-

depressieven en betrokkenen. Als ervaringsdeskundige vertelde Henk hoe wij als 

medewerkenden van het Aandachtscentrum ons kunnen opstellen ten aanzien van 

mensen met een psychische aandoening.  

De avond in april stond in het teken van de lente. In woord, beeld en muziek. Marjolijn 

van Delft (kunsthistoricus) vertelde ons hoe kunstenaars zich door de eeuwen heen door 

dit thema hebben laten inspireren.  

Op 6 juli luidden we de zomer in met een picknick in het Haagse Bos. Het is een goede 

gewoonte om degenen die in de afgelopen jaren afscheid hebben genomen als 

medewerkende van het Aandachtscentrum, de gelegenheid te geven om elkaar en de 

huidige medewerkenden nog eens te ontmoeten. Daarom werden ook oud-

medewerkenden uitgenodigd. Een aantal van hen was tot hun en onze spijt verhinderd; 

degenen die erbij waren genoten van al het lekkers en het weerzien van heel wat 

bekenden!  

In september was ds. Marina Slootmans, predikante van de Remonstrantse gemeente in 

Den Haag, onze gast. Zij hield een inleiding over het thema “Geduld – wachtkamer van 

wijsheid?” Zij ging er na afloop met ons over in gesprek, hoe wij dit kunnen toepassen in 

ons eigen leven en hoe het ons kan inspireren in ons werk in het Aandachtscentrum. Deze 

avond was een voorbereiding op het bezinningsweekend. 

Het bezinningsweekend is een cadeautje voor de medewerkenden en dit is wat we ze 
gunnen, aldus de tekst op de uitnodiging: “rust, plezier, ontspanning; verdieping voor 
jezelf; ontmoeting met de ander waardoor de onderlinge verbondenheid toeneemt.”  
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Van vrijdagmiddag 16 tot zondagmiddag 18 oktober waren we te gast in 
Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Het thema was zoals gezegd “Geduld – 
wachtkamer van wijsheid”. Met afwisselende werkvormen werd het thema uitgediept, 
o.a. door het maken van een collage, 
tegeltjeswijsheden, spirituele dans en een 
stiltewandeling. Op zondagmorgen hadden 
we verhalenvertelster AnneMargriet 
Veldhorst te gast, die ons aan de hand van 
een schilderij van Rembrandt op boeiende 
wijze vertelde over Saul en David. 
“Absoluut een waardige afsluiting van een 
inspirerend en gezellig weekend”, aldus de 
medewerkende die een verslag van het 
weekend maakte.  
 
In november werd de avond verzorgd door enkele vrijwilligers en beroepskrachten van 

Kompassie, waar we te gast waren. Zij deelden hun kennis en ervaring met betrekking tot 

het omgaan met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. We richtten ons op de vraag: 

“Welk gedrag zien we en hoe kunnen we daarop reageren?” Een heel praktische insteek 

dus.  

Traditiegetrouw hadden we in december onze Adventsviering met een korte viering, 

‘potluckmaaltijd’ en prachtig gezongen muziek van zanggroep ‘Close to Kloos”.  

Extern 

Onze website www.aandachtscentrumdenhaag.nl  werd ook dit jaar bijgehouden door 

onze projectmedewerkende Paul Bolle. Naast algemene informatie bevat de website ook 

actuele informatie, bijvoorbeeld over de exposities in het AC, een oproep om vrijwilliger 

te worden en de vernieuwde etalage. In april werd aandacht besteed aan de 32e 

verjaardag van het Aandachtscentrum, met een link naar het in die maand geplaatste 

artikel in ‘Haags Straatnieuws’, waarin enkele bezoekers vertellen wat het AC voor hen 

betekent.  

De ‘Nieuwsbrief voor vrienden en vriendinnen van het Aandachtscentrum'  verscheen in 

mei en december. Zij werden verzonden aan onze donateurs en zijn te lezen op de 

website. 

Het blad ‘Kerk in Den Haag’ dat maandelijks verschijnt besteedde geregeld aandacht aan 

het AC, o.a. met betrekking tot de exposities en de nieuwe uitstraling. 

Contacten met hulpverleningsinstellingen zijn voortgezet. Eén van onze bezoekers die als 

vrijwilliger verbonden is aan het Leger des Heils heeft in september twee keer een 

rondleiding gehouden voor onze medewerkenden, met een bezoek aan het Sterhuis, 

Maatschappelijke Opvang Leger des Heils en De Haagse Zaak.  

Diverse contacten waren er met Stichting Kompassie, informatie- en steunpunt voor 

mentale gezondheid. Sinds januari zitten zij bij ons ‘om de hoek’ (Laan 20). Het AC was 

vertegenwoordigd bij de officiële opening van hun pand en we waren bij Kompassie te 

gast tijdens één van onze medewerkendenavonden.  



 10

In het plenaire overleg van ‘Delen Achter De Duinen’, dat vijf keer plaatsvond, was steeds 

iemand van het AC aanwezig. Ook leverden wij een bijdrage aan de inspiratienota over 

armoede in Den Haag. De nota is door ‘DADD’ aangeboden aan de Haagse 

gemeentepolitiek in het kader van de begrotingsbehandeling.  

In april waren ruim dertig mensen uit het hele land te gast in het AC. Zij namen deel aan 

een ‘masterclass Nieuwe Zorg’ en toonden veel belangstelling voor onze laagdrempelige 

en onvoorwaardelijke manier van werken.  

De coördinator van ‘Stichting MOOI’ (Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving 

en Individu) is op bezoek geweest om kennis te maken. En wij maakten kennis met 

medewerkers van Stichting Thuispoli, die gratis thuiszorg aanbiedt zonder indicatie, 

verwijsbrief of verzekering. Wij kunnen bezoekers in geval van medische en/of 

psychosociale problemen wijzen op het bestaan van Thuispoli, er zijn folders beschikbaar 

in het AC. 

Eind september stonden we met een informatiestandje 

op het Vredesfeest in het Multicultureel Ontmoetings 

Centrum in de Schilderswijk. Een inspirerende 

bijeenkomst waarbij jong en oud van alle kleuren en 

religies in woord, muziek en activiteiten lieten zien 

dat mensen die samen het goede willen tot prachtige 

dingen in staat zijn. 

In september waren we aanwezig bij de regionale bijeenkomst van het netwerk ‘DAK’ in 

Delft. Het ging die avond over ‘De positie van vrijwillige inzet in tijden van transitie’.     

De pastor en vrijwilligerscoördinator hebben in november de jaarlijkse dag bezocht van 

‘DAK’, de overkoepelende organisatie van inloophuizen, buurtpastoraat en 

straatpastoraat. De dag vond dit jaar plaats in Ede en had als thema ‘Vrijwilliger 7.0’. Ook 

hebben zij beide deelgenomen aan het overleg met de twee straatpastores en de geestelijk 

verzorger van het Leger des Heils, dat zoals gebruikelijk twee keer plaatsvond.  

De pastor van het AC is vaste deelnemer aan het overleg van de Haagse 

binnenstadspastores, bedoeld voor informatie en bezinning. Zij kwamen dit jaar vijf keer 

bij elkaar, waaronder in het AC voor een kort ochtendgebed met aansluitend een 

stiltewandeling langs plekken in het centrum van Den Haag. Het is de bedoeling dat deze 

wandeling op de gezamenlijke website www.stilteindenhaag.nl wordt geplaatst. 

Diverse contacten waren er met PEP, de organisatie die zich onder meer richt op 

ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De dienstdoende medewerkenden halen hier 

de sleutel van het AC op en leveren hem daar  ’s middags weer in. De 

vrijwilligerscoördinator heeft bij PEP de tweedaagse training ‘Coachen van vrijwilligers’ 

gevolgd. Op de vacaturesite van PEP, ‘Den Haag Doet’,  is een vacature gezet om nieuwe 

vrijwilligers te werven. 
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Bij alle externe contacten die wij hadden, gebruikten wij onze ‘deurhangers’, twee 

verschillende met daarop vermeld “Aandacht aangeboden” en “Aandacht gevraagd”, 

bedoeld om het AC onder de aandacht te brengen van potentiele bezoekers respectievelijk 

vrijwilligers/donateurs. 

 

In en om het pand 

In 2015 is er in ons pand het een en ander gebeurd, waardoor het Aandachtscentrum een 
vernieuwde frisse uitstraling heeft gekregen. Om het chronologisch te benoemen: 
- De vloerbedekking in de gang op de eerste verdieping is vervangen. Een prachtige 
blauwe Bouclé vloerbedekking begeleidt ons nu op de weg naar de kantoorruimten 
boven. 
- De etalage aan de Schoolstraat is geheel vernieuwd. Het heeft met zijn frisse kleuren een 
uitnodigende uitstraling gekregen en maakt door het ontwerp duidelijk, wat de bezoeker 
binnen kan verwachten. 
- Bovendien zijn de 
bezoekersruimten voorzien 
van een nieuwe plafonds op 
twee punten: 
Ten eerste zijn alle lampen 
vervangen, zodat we nu een 
energiezuinige verlichting 
in het hele AC hebben en 
hopelijk vertaalt zich dat in 
een duidelijk lagere 
energierekening. Op vele 
plekken zijn ook nieuwe 
meer eigentijdse armaturen 
aangebracht. 
- Ten tweede zijn de oude plafondplaten allemaal vervangen door nieuwe helder witte 
platen. 
Het lijkt daardoor ineens veel lichter. 
 
Naast deze grote aanpassingen in en om het pand zijn er natuurlijk geregeld kleinere 
klussen aan de orde: een slot, dat niet goed draait, een deur, die klemt en noem maar op. 
Gelukkig kunnen deze zaken vrij geruisloos  tussentijds worden opgelost. 
Zo blijft het Aandachtcentrum als een goede zorgzame huiskamer in de stad 
functioneren.  
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Tenslotte 
Alleen dankzij de vrijwillige inzet van al onze medewerkenden kunnen alle taken voor én 
achter de schermen worden ingevuld. Het werk in het AC vraagt veel van mensen maar 
gelukkig geeft het ook veel. Dat maakt dat veel vrijwilligers lang bij ons blijven. 
Een bijzonder woord van dank aan Tiny Hielema die met veel inzet, inzicht en creativiteit 
jarenlang achter de schermen actief was. Per 1-9 is zij gestopt als lid van de 
coördinatiecommissie. Gelukkig blijft ze voor de schermen meedoen. 
 
Veel is er gebeurd in het afgelopen jaar en telkens weer proberen we te kijken wat nodig 
is om ook in de toekomst een plek van onvoorwaardelijke presentie in de stad te blijven. 
In het najaar evalueerden we het huidige beleidsplan en in 2016 hopen we te komen tot 
een nieuw beleidsplan voor de komende periode. We peilen daarvoor o.a. de 
tevredenheid en (haalbare) wensen van onze bezoekers. Voortdurend zien we uit naar 
mensen en instellingen met wie we kunnen samenwerken. Alles bedoeld om 
laagdrempelig en gastvrij aanwezig te zijn zodat mensen die ogenschijnlijk in 
verschillende werelden leven, even bij elkaar kunnen schuilen en iets kunnen ervaren van 
het goede leven voor álle mensen. 
 
De CC bestond uit: Hanneke Veldhorst, Jan Willem Thijs, Judith Reuter,  

                        Plony de Jong, Tiny Hielema (tot 1-9), Wietske Brenters. 
 

 
 
 

 
 
 

VAN DE WERKGROEP MEDEWERKENDEN (WMW) 
 
 
De werkgroep medewerkenden vergaderde zes keer en was - al dan niet voltallig - 
vertegenwoordigd in de maandelijkse CT-vergaderingen.  
 
De WMW heeft dit jaar extra aandacht besteed aan het werven van nieuwe 
medewerkenden. We hebben een vacature geplaatst op de website van 'Den Haag Doet' 
(onderdeel van PEP) en dat heeft ertoe geleid dat wij in september voor de duur van dit 
schooljaar een stagiair mochten verwelkomen: Jordy Jacobs, 2e jaars student toegepaste 
psychologie aan de hogeschool in Leiden. Hij doet vrijwel iedere week dienst; leuk en 
leerzaam voor zowel hem als het AC!  
Een advertentie om nieuwe vrijwilligers te werven hebben we in december geplaatst in 
het weekblad 'Den Haag Centraal' en in het kerkblad 'Kerk in Den Haag'. De advertenties 
hebben niet tot concrete reacties geleid, maar kunnen zomaar door deze of gene zijn 
opgemerkt die interesse heeft en er wellicht later op terugkomt.  
 
Ondertussen hielden onze medewerkenden hun ogen en oren open in hun eigen netwerk. 
Dat heeft ertoe geleid dat wij in de loop van 2015 twee nieuwe vrijwilligers hebben 
ingewerkt - Astrid Starrenburg-van Schaik en Jet van Kuffeler - en een begin maakten met 
het inwerken van Elisabeth de Gaay Fortman.  
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Ulco Klos en Wil Hoek zijn eind dit jaar gestopt als dienstdoende medewerkende.  
Wil was twaalf jaar met veel inzet en betrokkenheid actief. Naast haar diensten, maakte 
ze jarenlang het rooster en verzorgde het kaartenrek. Tijdens de Adventviering werd zij 
bedankt voor haar vele werk. 
Wil blijft haar taak uitvoeren van het beheer van de kaarten die in het AC worden 
verkocht. Zodoende is zij nu projectmedewerkende. Andere projectmedewerkenden 
hebben een taak op het gebied van schilderen met de bezoekers, bijhouden van de 
website, bedienen van de beamer e.d. en het verzorgen van het aquarium. We zijn er blij 
mee dat zij hun talenten inzetten voor het AC.  
 
Sommige medewerkenden kregen te maken met ziekte, een operatie en/of een 
afnemende gezondheid. Aan hen is aandacht besteed via de mail, telefoon, bezoekjes en 
op zijn tijd een bloemetje.  
 
Om het werk in het AC goed te kunnen doen zijn toerusting en begeleiding van belang. 
De medewerkenden weten de WMW-leden en/of de pastor van het AC, Plony de Jong, te 
vinden als het nodig is. Naast de vele informele contactmomenten voeren de WMW-leden 
evaluatiegesprekken volgens een vastgesteld schema:  Het 1e evaluatiegesprek vindt 
plaats als iemand 3 maanden dienst heeft gedaan, het 2e een jaar later. Als alles goed 
verloopt worden de evaluatiegesprekken vervolgens één keer per twee jaar en na verloop 
van tijd één keer per drie jaar gevoerd.  
Onderwerpen die ter sprake komen zijn hoe het persoonlijk met de medewerkenden gaat; 
hoe hij/zij het contact met de bezoekers ervaart; de samenwerking met collega’s; 
communicatie binnen het AC en spiritualiteit.  
In het voorjaar zijn twee intervisiebijeenkomsten gehouden onder begeleiding van een 
medewerkende van de WMW. In het najaar waren er drie intervisiebijeenkomsten onder 
begeleiding van iemand van trainings- en adviesbureau 'Total Learning'. Per keer deden 5 
tot 8 vrijwilligers mee.  
 
Veel medewerkenden zijn al jarenlang trouw en toegewijd in het AC werkzaam. Zoals zij 
present zijn voor onze bezoekers, is de WMW present voor de medewerkenden. Met 
aandacht die is afgestemd op wat een ieder nodig heeft.  
 
De WMW bestond uit: Carien Pluimers, Yvonne Korteweg,                         
                                          Wietske Brenters (vrijwilligerscoördinator). 
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VAN DE WERKGROEP TENTOONSTELLING ETALAGE AANKLEDING (TEA) 
 
 

26-1 t/m 21-3-2015 
In deze maanden hadden we een bijzondere foto-expositie. De foto's waren gemaakt door 
cliënten van Parnassia onder de enthousiaste begeleiding van de fotograaf Fabio Romano del 
Castelletto.   
De cliënten die beschermd wonen, kwamen vaak voor het eerst in aanraking met een camera 
waarna zij toch met hart en ziel aan de slag zijn gegaan, wat tot dit bijzondere resultaat heeft 
geleid. 
De stemming op de receptie was bijzonder warm en plezierig, mede natuurlijk doordat deze 
druk werd bezocht door veel familieleden en vrienden van de fotografen.  
 
23-3 t/m 16-5-2015 

 
Kunstschilder Bart Jan Bakker liet ons genieten van de abstracte 
weergave van de 10 geboden. Onze bezoekers waren na enige uitleg 
zeer onder de indruk en kwamen met verrassende reacties. 
Ook was er nog Marette Wils met haar prachtige naturalistisch 
schilderen. 
In onze vitrine was er werk van onze bezoekers van de 
donderdagmiddag schildergroep o.l.v. Mieke. 
 
 
 

 
18-5 t/m 11-7-2015 
Na een bijzonder feestelijke openingsreceptie konden wij het werk bewonderen van de 10 
cursisten van Annemarie Petri. Dit was zonder meer bijzonder gevarieerd werk. Een ieder had 
zijn of haar karakter in het werk mooi tot uiting laten komen.  
In de vitrine stonden prachtige bronzen objecten gemaakt door Annemarie Petri zelf.  
 
 
15-7 t/m 5-9-2015 
In de zomermaanden was er veel variatie. Zo was er de 
expositie van Mieke Keane, haar werken zijn bijzonder doordat 
zij werkt met heel verschillende materialen zoals acryl, olieverf 
en aquarel verf! 
Ook was er prachtig werk van twee van onze bezoekers:  

Acrylwerk van Jimmy en kleurrijke tekeningen van Willem 
Versluis. Op de laatste dag van het jaar is Willem helaas 
plotseling overleden. 
In onze vitrine stonden mooie kerkjes uit de verzameling van 
onze medewerker Marinus. 
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7-9 t/m 7-11-2015 
Daar waren er de stillevens van Liesbeth de Beijl. Het is 
prachtig uitgevoerd ook in de vele verschillende materialen 
die zij gebruikt, zoals krijt, acryl en aquarelverf. 
En ook waren er de werken van onze overleden bezoeker 
Harrie Venema bewerkt met acryl of pen. 
In onze vitrine deze keer het kleurige keramiek van 
Hanneke Veldhorst wat boeiend is doordat het op iedere 
zijde er weer anders uit ziet.  
 
 

 
9-11 t/m 9-1-2016 
We hebben het jaar afgesloten met de prachtige Iconen expositie van Eltjo Limborgh. Het was 
een passende expositie voor de tijd van het jaar.  
De opening werd bijzonder goed bezocht en had een extra feestelijk tintje, want bij de 
uiteenzetting over de werkwijze door Eltjo waren ook het bestuur van een Stichting  
uitgenodigd, zodat wij hen konden bedanken voor hun geweldige donatie aan ons.  
Op 9 december heeft Eltjo een lezing gegeven voor geïnteresseerden, deze werd zeer goed 
bezocht door bezoekers, medewerkenden en gasten. 
Een mooie bijkomstigheid was dat de prachtige icoon in de etalage regelmatig mensen binnen 
lokte die naast de tentoonstelling dan meteen kennis konden maken met ons centrum! 
 
 
De TEA bestond uit: Margreet van Tongeren, Marinus Gerards, Ria Bontje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


