
	  

	  

	  
	  
	  
JAARVERSLAG	  2016	  
	  
DIACONAAL	  MISSIONAIR	  CENTRUM	  DE	  WINDWIJZER	  
	  
Nadat	  eind	  2015	  het	  rapport	  "In	  Beweging"	  was	  aangenomen	  door	  de	  Algemene	  Kerkenraad	  van	  
de	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Vlaardingen,	  lag	  de	  weg	  open	  voor	  een	  toekomst	  van	  de	  
Windwijzer.	  Na	  een	  aantal	  jaren	  veel	  tijd	  en	  energie	  besteed	  te	  hebben	  aan	  het	  bestaansrecht	  en	  
het	  voortbestaan	  van	  De	  Windwijzer,	  krijgen	  in	  2016	  de	  thema's	  als	  visie,	  de	  vorm	  en	  inhoud	  
van	  de	  programmering,	  de	  aandacht	  en	  ook	  	  voor	  de	  betaalde	  medewerkers	  en	  	  voor	  de	  
vrijwilligers	  kan	  meer	  aandacht	  zijn.	  	  Op	  bestuurlijk	  niveau	  zijn	  de	  nieuwe	  statuten	  en	  de	  
vernieuwde	  gebruikersovereenkomst	  aangepast	  en	  ondertekend.	  En	  er	  is	  een	  definitief	  bestuur	  
gevormd	  	  met	  Theo	  Werner	  als	  voorzitter,	  Wim	  Bijl	  penningmeester,	  Anneke	  van	  der	  Graaf	  
secretaris,	  Aad	  den	  Hoedt,	  Jan	  de	  Geus	  en	  Cock	  Wielaard	  als	  leden	  van	  bestuur.	  Rob	  van	  
Herwaarden	  woont	  als	  adviseur	  de	  bestuursvergaderingen	  bij	  en	  per	  1	  oktober	  is	  Lydia	  
Roosendaal	  in	  dienst	  getreden	  als	  coördinator	  missionair	  werk.	  Van	  Chris	  van	  Roon	  en	  Dick	  
Wieringa	  is	  in	  2016	  afscheid	  genomen	  als	  lid	  van	  het	  bestuur	  en	  penningmeester.	  	  
	  
	  Rond	  de	  zomervakantie	  is	  een	  toekomstplan	  vastgesteld	  	  "De	  Windwijzer	  op	  weg	  naar	  2020....."	  
en	  er	  zal	  ieder	  jaar	  een	  jaarplan	  gemaakt	  worden,	  te	  beginnen	  voor	  2017.	  	  
Voor	  de	  vrijwilligers	  zijn	  2	  coördinatoren	  benoemd,	  die	  contact	  houden	  met	  de	  vrijwilligers,	  
gesprekken	  voeren	  	  met	  nieuwe	  vrijwilligers	  en	  bijeenkomsten	  organiseren	  voor	  de	  
vrijwilligers.	  De	  coördinatoren	  zijn	  Jacoline	  Wapenaar	  en	  Lida	  van	  Heteren.	  Maud	  Kornaat	  is	  
coördinator	  voor	  de	  externe	  verhuur.	  In	  2016	  zijn	  twee	  bijeenkomsten	  voor	  de	  vrijwilligers	  
georganiseerd.	  Een	  bijeenkomst	  in	  april	  met	  een	  maaltijd,	  verzorgd	  door	  Thuisafgehaald.nl	  en	  in	  
september	  een	  bijeenkomst	  waarbij	  de	  Watertoren	  bezocht	  kon	  worden.	  
In	  2016	  is	  het	  project	  "De	  Bovenkamer"van	  start	  gegaan	  met	  de	  ontmoeting	  voor	  mensen	  met	  
dementie.	  Iedere	  donderdagmorgen	  zijn	  mensen	  met	  dementie	  en	  hun	  familieleden	  welkom	  in	  
de	  Bovenkamer.	  Alleen	  of	  met	  hun	  partner,	  familie	  of	  vrienden	  en	  de	  mensen	  bepalen	  zelf	  wat	  er	  
gedaan	  wordt.	  	  	  De	  Bovenkamer	  staat	  voor	  gezelligheid,	  herkenning,	  deskundig	  advies	  en	  
voorlichting	  en	  een	  lekkere	  lunch.	  
In	  augustus	  /september	  2016	  zijn	  de	  hoge	  ramen	  van	  de	  galerijen	  	  vernieuwd,	  de	  goten	  
vernieuwd	  en	  geschilderd	  en	  een	  verwarmingsregeling	  is	  aangeschaft.	  Voor	  deze	  verbouwing	  is	  
een	  belangrijk	  bedrag	  door	  het	  Schiedam	  Vlaardingen	  Fonds	  gedoneerd	  vanwege	  de	  
energiebezuiniging	  en	  ook	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Windwijzer	  hebben	  een	  groot	  bedrag	  
bekostigd.	  Voor	  deze	  verbouwing	  is	  een	  grootse	  rommelmarkt	  gehouden	  op	  vrijdagavond	  12	  en	  
zaterdag	  13	  februari	  2016.	  De	  opbrengst	  was	  €	  3000,00.	  Verder	  zijn	  er	  nieuwe	  
verduisteringsscreens	  aangebracht	  zodat	  bij	  films,	  e.d.	  met	  een	  afstandsbediening	  de	  hoge	  
ramen	  van	  de	  galerijen	  kunnen	  worden	  afgedekt.	  Ook	  zijn	  er	  plannen	  gemaakt	  voor	  nieuwe	  
bergruimte	  op	  de	  galerij	  aan	  de	  oostzijde.	  	  
Zowel	  voor	  het	  1e	  helft	  van	  2016	  als	  voor	  de	  2e	  helft	  van	  2016	  is	  door	  de	  programma	  commissie	  
weer	  een	  mooi	  programma	  in	  elkaar	  gezet.	  De	  programmaboekjes	  werden	  weer	  door	  heel	  
Vlaardingen	  verspreid	  .	  Tot	  juli	  stond	  in	  Groot	  Vlaardingen	  	  1	  x	  per	  maand	  een	  ladder	  met	  de	  



programma's	  en	  er	  is	  publiciteit	  in	  de	  huis-‐aan-‐huis	  bladen	  en	  dagbladen	  en	  in	  Onderweg.	  Ook	  
via	  de	  website	  van	  de	  Windwijzer	  kunnen	  mensen	  de	  programma's	  bekijken.	  De	  programmering	  
valt	  te	  onderscheiden	  in	  een	  aantal	  categorieën,	  te	  weten:	  Bezinning	  en	  spiritualiteit,	  Cultuur	  en	  
creativiteit,	  Filmavonden,	  Maatschappelijke	  thema's	  en	  winkels	  en	  markten.	  	  Bovendien	  zijn	  er	  
door	  het	  jaar	  heen	  een	  aantal	  exposities	  te	  bewonderen.	  Een	  overzicht.	  	  
	  
Inloop	  :	  Op	  maandagochtend	  is	  de	  Windwijzer	  altijd	  geopend	  voor	  inloop,	  2e	  hands	  
boekenmarkt	  en	  voor	  de	  weggeefwinkel.	  Om	  half	  tien	  staan	  er	  altijd	  al	  mensen	  voor	  de	  deur	  om	  
direct	  door	  te	  lopen	  naar	  de	  weggeefwinkel	  om	  te	  kijken	  of	  er	  nog	  wat	  van	  hun	  gading	  te	  vinden	  
is.	  Ook	  komen	  er	  op	  maandagochtend	  veel	  mensen	  spullen	  brengen.	  	  Veel	  van	  de	  bezoekers	  
drinken	  daarna	  even	  een	  kopje	  koffie	  en	  nemen	  uitgebreid	  de	  tijd	  om	  een	  praatje	  te	  maken.	  
Mensen	  uit	  allerlei	  landen/culturen	  ontmoeten	  elkaar	  en	  zijn	  met	  elkaar	  in	  gesprek.	  Elke	  
maandagochtend	  wordt	  een	  kaarsje	  aangestoken	  en	  daarbij	  wordt	  een	  gedicht	  voorgedragen	  of	  
wordt	  aandacht	  geschonken	  aan	  gebeurtenissen	  in	  de	  wereld	  die	  veel	  impact	  hebben.	  Sommige	  
bezoekers	  komen	  speciaal	  voor	  dit	  "kaarsmomentje".	  Regelmatig	  gaan	  bezoekers	  naar	  het	  
stiltecentrum	  om	  te	  bidden,	  even	  stil	  te	  zijn,	  	  om	  een	  kaarsje	  aan	  te	  steken	  of	  	  wat	  in	  het	  boek	  te	  
schrijven.	  Op	  maandagochtend	  is	  er	  ook	  een	  diaconaal	  en	  pastoraal	  spreekuur	  van	  11.00-‐12.00	  
uur.	  Meestal	  komen	  mensen	  verspreid	  over	  de	  ochtend	  voor	  een	  diaconaal	  of	  pastoraal	  gesprek.	  
	  
Exposities:	  In	  2016	  zijn	  er	  6	  exposities	  gehouden	  in	  de	  Windwijzer	  van	  de	  volgende	  
schilders/fotografen	  :	  Mar	  van	  der	  Marel,	  Rob	  van	  Herwaarden	  en	  Carl	  van	  der	  Windt,	  Jose	  
Engelhard,	  Jacob	  Kerssemaker,	  Erzsébet	  van	  Everdingen	  Szabó	  en	  een	  tentoonstelling	  van	  Scala	  
een	  onderdeel	  van	  Ipse	  de	  Bruggen.	  De	  meeste	  tentoonstellingen	  worden	  officieel	  geopend	  en	  
dat	  brengt	  weer	  een	  ander	  publiek	  in	  de	  Windwijzer.	  
	  
Bezinning	  en	  spiritualiteit:	  
Zin	  op	  zondag.	  "Zin	  op	  zondag"	  is	  bedoeld	  voor	  mensen	  verlangend	  en	  op	  zoek	  naar	  zin	  in	  hun	  
bestaan.	  Op	  de	  eerste	  bijeenkomst	  werd	  de	  indrukwekkende	  film	  "God	  on	  Trial"getoond	  en	  werd	  
daarover	  nagepraat.	  In	  april	  vertelde	  Nico	  ter	  Linden	  het	  verhaal	  van	  Jozef,	  in	  mei	  kwam	  Jan	  
Offringa	  vertellen	  over	  het	  boek	  "Liberaal	  Christendom".	  En	  verder	  :	  Willy	  Atema	  met	  een	  
verslag	  van	  een	  cultuurreis	  naar	  Syrie,	  Wij	  zijn	  de	  eersten	  niet...	  door	  Luc	  Korpel,	  Kees	  
Posthumus	  en	  Juul	  Beerda	  over	  List	  en	  Bedrog,	  de	  Jacobsverhalen	  en	  in	  december	  het	  "Feest	  van	  
het	  Licht".	  	  
In	  september	  is	  begonnen	  met	  de	  Kliederkerk.	  1	  x	  in	  de	  maand	  op	  zondag	  	  Kliederkerk;	  een	  
nieuwe	  vorm	  van	  kerk	  beleven	  voor	  jong	  en	  oud.	  	  
Meditatiekring	  en	  gesprekskring	  "Huis	  vol	  verhalen":	  Activiteiten	  die	  elke	  maand	  een	  plek	  
hebben	  en	  voor	  elke	  bezoeker	  ruimte	  bieden.	  In	  stilte	  zitten,	  zwijgen	  en	  zijn	  of	  een	  plek	  om	  te	  
ontmoeten	  en	  waar	  het	  verhaal	  van	  de	  bezoeker	  centraal	  staat.	  
Gespreksavonden	  "Wakend	  over	  God".	  de	  laatste	  dichtbundel	  van	  Joost	  Zwagerman	  wordt	  
besproken	  onder	  leiding	  van	  Jan	  de	  Geus.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  verschijnen	  van	  het	  boek	  
"Liberaal	  Christendom"	  is	  er	  o.l.v.	  Jan	  de	  Geus	  een	  leeskring	  gehouden.	  	  
Levensboeken	  schrijven	  en	  Inspirerende	  ontmoetingen	  aan	  tafel.	  De	  eerste	  ontmoeting	  aan	  tafel	  
was	  met	  Bert	  Blase,	  burgemeester	  van	  Vlaardingen	  en	  schrijver	  en	  dichter.	  De	  tweede	  
ontmoeting	  aan	  tafel	  was	  met	  ds.	  Dick	  Couvee,	  predikant	  in	  de	  Pauluskerk.	  	  In	  het	  najaar	  was	  de	  
inspirerende	  ontmoeting	  aan	  tafel	  met	  Carianne	  Keizerwaard,	  voorzitster	  van	  de	  Spring	  
Foundation.	  Tussen	  de	  gangen	  van	  de	  maaltijd	  door	  vertellen	  de	  gasten	  wat	  hen	  raakt	  en	  
waarmee	  ze	  zich	  bezighouden.	  Ook	  kunnen	  vragen	  gesteld	  worden.	  Op	  de	  donderdagavond	  voor	  
Pasen	  werd	  met	  bezoekers	  naar	  The	  Passion	  gekeken	  (op	  groot	  scherm).	  	  Op	  vrijdag	  13	  
november	  was	  er	  een	  lunch	  op	  de	  dag	  van	  Dialoog.	  	  
	  
Cultuur	  en	  creativiteit.	  
De	  volgende	  schrijversavonden	  zijn	  geweest	  :	  met	  Alexander	  Munninghoff,	  met	  Griet	  op	  de	  
Beeck	  en	  met	  Annelies	  Verbeke.	  Verder	  was	  er	  een	  avond	  met	  de	  Keuken	  van	  Vlaardingen,	  een	  
verhalenproject	  waarbij	  inspirerende	  stadsbewoners	  hun	  favoriete	  maaltijd	  koken	  en	  hun	  



levensverhaal	  vertellen.	  In	  het	  kader	  van	  de	  Geuzenmaand	  was	  er	  een	  vertelconcert	  	  "De	  Weg"	  
en	  op	  4	  mei	  een	  voorstelling	  van	  Trio	  Wilde	  Eend	  over"De	  Golem".	  In	  het	  kader	  van	  de	  
Vredesweek	  werd	  een	  culturele	  avond	  georganiseerd	  met	  dichters,	  muzikanten	  en	  
verhalenvertellers	  met	  als	  thema	  "Vrede	  Verbindt".	  	  Er	  was	  een	  creatieve	  verwendag,	  
kinderspeelmiddagen	  en	  creatieve	  ontmoetingen	  en	  kerststukjes	  maken.	  Verder	  nog	  een	  Open	  
Podium	  middag,	  een	  middag	  inzingen	  voor	  Lessons	  &	  Carols	  en	  een	  franse	  avond	  "Paris	  
s'eveille"met	  live	  muziek,	  een	  concert	  van	  het	  Neva	  Ensemble	  en	  een	  poppenvoorstelling	  voor	  
de	  kinderen	  in	  de	  kerstvakantie.	  
	  
Filmavonden:	  Iedere	  laatste	  vrijdag	  van	  de	  maand	  is	  het	  filmavond	  in	  de	  Windwijzer.	  	  In	  het	  
kader	  van	  de	  Geuzenmaand	  en	  de	  Vredesweek	  werden	  films	  gedraaid	  die	  bij	  het	  thema	  pasten.	  	  
	  
Maatschappelijke	  thema's.	  "Baanloos...	  en	  dan"	  :	  netwerkbijeenkomsten	  voor	  mensen	  die	  geen	  
baan	  hebben.	  	  "De	  Bovenkamer	  ":	  wekelijkse	  bijeenkomst	  voor	  ouderen	  met	  
geheugenproblematiek	  en	  hun	  mantelzorgers.	  	  Minisymposium	  "Zorgen	  voor	  samenwerking:	  
samen	  met	  het	  geheugensteunpunt	  De	  Bovenkamer	  en	  Minters	  Mantelzorg	  is	  dit	  symposium	  
gehouden	  over	  samenwerking	  van	  mensen	  met	  dementie	  hun	  mantelzorgers	  en	  professionals	  in	  
de	  zorgdriehoek.	  Ter	  gelegenheid	  van	  het	  25	  jarig	  jubileum	  van	  Rob	  van	  Herwaarden	  als	  
diaconaal	  consulent	  bij	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Vlaardingen	  werd	  een	  minisymposium	  "De	  
toekomst	  van	  de	  diaconie"georganiseerd.	  Verder	  was	  er	  nog	  de	  Verwendag	  en	  een	  
schrijfmarathon	  van	  Amnesty	  International	  "Schrijf	  ze	  vrij".	  	  
	  
Maaltijden:	  2x	  per	  maand	  een	  ontmoeting	  aan	  tafel	  bij	  een	  warme	  driegangen	  maaltijd	  tegen	  
een	  kleine	  vergoeding.	  Er	  is	  altijd	  veel	  belangstelling	  voor	  deze	  "Warm	  Onthaal"	  maaltijden.	  	  	  
Verder	  is	  er	  op	  iedere	  2e	  zaterdag	  van	  de	  maand	  een	  marktdag.	  Dan	  zijn	  de	  Weggeefwinkel	  en	  
de	  Boekenmarkt	  geopend.	  2x	  per	  jaar	  wordt	  de	  Nokkie	  Beurs	  gehouden.	  	  
	  
Maatschappelijke	  stage.	  De	  	  Windwijzer	  biedt	  scholieren	  de	  mogelijkheid	  een	  
maatschappelijke	  stage	  vorm	  te	  geven	  en	  kennis	  te	  maken	  met	  diverse	  soorten	  vrijwilligerswerk	  
dat	  niet	  geldelijk	  beloond	  wordt	  maar	  wel	  de	  moeite	  waard	  is	  om	  te	  doen.	  	  
	  
Het	  werk	  van	  de	  Windwijzer	  wordt	  ondersteund	  door	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Windwijzer.	  
Deze	  stichting	  heeft	  tot	  doel	  om	  gelden	  vrij	  te	  maken	  bij	  fondsen,	  subsidiegevers	  en	  
particulieren,	  waarmee	  activiteiten	  van	  de	  Windwijzer	  bekostigd	  kunnen	  worden.	  	  
	  
De	  onderhuurders	  van	  het	  gebouw	  zijn	  ook	  zeer	  belangrijk.	  Voor	  een	  vaste	  bron	  van	  inkomsten	  
zorgden	  de	  Stichting	  Kinderopvang	  Mundo	  en	  Seniorenwelzijn.	  Regelmatig	  wordt	  de	  Windwijzer	  
ook	  gehuurd	  voor	  bewonersbijeenkomsten,	  diverse	  VvE's	  en	  door	  de	  Hoekse	  Lijn.	  
	  
De	  realisering	  van	  al	  bovenstaande	  activiteiten	  is	  natuurlijk	  alleen	  maar	  mogelijk	  door	  de	  
trouwe	  en	  vaak	  intensieve	  inzet	  van	  een	  grote	  groep	  vrijwilligers	  en	  van	  de	  beroepskrachten.	  
Hartelijk	  dank	  daarvoor.	  	  
	  
Anneke	  van	  der	  Graaf/secretaris	  van	  De	  Windwijzer.	  
	  
	  
	  
Vastgesteld	  in	  bestuursvergaderting	  15	  maart	  2017	  
	  


