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Wat doet de straatpastor?

B

ernadette van Dijk is er voor dak- en thuislozen en andere mensen met hun
leefwereld op straat. De Stichting Straatpastoraat Amersfoort werkt vanuit
een christelijke levensovertuiging, maar respecteert ieders religieuze of
levensbeschouwelijke achtergrond.
Er zijn, mensen opzoeken
Det straatpastor zoekt mensen op waar ze zijn, letterlijk en figuurlijk. In hun leefwereld,
in hun domein, in hun taal, in hun dagritme. We lopen rond in een wereld waar
straatmensen niet om ons hebben gevraagd.

b Iemand zit te wachten tot ik aanstalten maak
om te gaan. Hij staat ook op.
Hee... welke kant loop jij op?
Kan ik een stukje met je oplopen?
Ontwikkelingen
De vaste contactenkring van de straatpastor bestaat uit zo’n 200 mensen, van wie 23
vrouwen. Het aantal mensen dat afhankelijk is van de nachtopvang is de laatste jaren
gegroeid. De doelgroep is meer divers geworden: er zijn meer mensen met allerlei
vaardigheden en ook meer mensen die psychisch kwetsbaar of ziek zijn.

Tafel vol goede gesprekken
Gesprekken in groepjes
Groepjes zijn er onregelmatig en zonder planning, maar nooit helemaal onverwacht. In
de opvang, op hangplekken schuiven we aan, sturen soms een beetje.

b Er ontwikkelt zich een gesprek over leven,
dood (hiernamaals), geloven, verdraagzaamheid.
Individuele gesprekken
• Oh ben jij van het pastoraat? Dan kun je me misschien vertellen wat de zin van het leven
is? Een gesprek op een bankje over een heilig boek, leefregels, traditie, over zonlicht en
andere geschapen dingen, over genieten, de momenten die geluk heten en het
doorgeven van wat je hebt ontdekt.
• We liepen samen op door de schok en de rouw heen, in de pogingen om weer vader te
kunnen zijn, dwars door de terugval, de detentie, zoeken naar verbinding met
schoonfamilie, en nu zegt hij met al zijn woorden: “ik heb structuur nodig”. We proberen
die te organiseren met werk, maar ook door elkaar niet meer toevallig te zien, maar
geregeld. Dat kleine kan ik in ieder geval toevoegen.
Vieren, eten, genieten
De soep is vooral een geniet-moment, een tafel vol goede gesprekken en mensen die
gewenst en welkom zijn. We vieren Kerstmis en Pasen mee op de plekken waar mensen
welkom zijn die dagen.

Waar woorden tekort schieten
Huisbezoek, te gast zijn
Wie weer zelfstandig gaat wonen bereikt een spannende mijlpaal die je ook haast niet
alleen kunt halen: soms zijn mensen het wonen, koken, voor zichzelf zorgen en
verplichtingen nakomen, gewoon verleerd. Anderen kunnen niet wachten met het
huiselijk maken en dat huisje vieren met nieuwe vrijheid.

Verbinden
b De kruisjes om de hals waren ‘besmettelijk’:
als iemand er een kreeg, kwam iemand anders ook
wel eens op het idee. In de kapel steken we

b Ze vertelt: “Ik ben zo blij.

kaarsen op, lezen de bijbeltekst van de dag en

Eindelijk heb ik de rust hier die ik zo nodig heb”.

bidden. “Hoe is het met jouw vader? Die was toch

Ze deelt haar vreugde met me.

ziek?”, vraagt hij mij.

Afscheid nemen
De straatpastor helpt, organiseert of ondersteunt bij uitvaarten, al naar gelang wie er
verder rond de overledene is.
Er staan zes kaarsen bij het graf om hem met licht te omringen. Zijn graf wordt besprenkeld
met wijwater, met het gebed dat hij als nieuwe mens mag opstaan aan de andere kant van de
oever. De wierook is een symbool om hem nog even mee te dragen naar het licht, om hem
daarna voorzichtig los te laten.
Rituelen
Rituelen, gebaren, symbolen drukken datgene uit waar de woorden tekort schieten, of
waar niets meer te zeggen valt.

Pleit bezorgen
Een enkele keer helpen we om de communicatie met hulpverleners wat soepeler te
laten verlopen of proberen we het contact weer op gang te helpen.
Verbindingen met de samenleving
We proberen de verhalen, de wijsheid, de ervaringen van de straat in de kerken en de
hele samenleving terug te brengen. Dat doen we in spreek- en preekbeurten, door er te
zijn, door verhalen te vertellen op Facebook, maar ook door dankbaar gebruik te maken
van praktische steun.

Samenwerkingpartners
b The Passion. Een happening in de stad!
Iemand wil er wel met mij samen heen, maar hij
kan absoluut zover niet lopen of lang staan.
In de Ichthuskerk kijken we naar een groot scherm,
met veel lieve mensen, hapjes en drankjes.
Bondgenoten
De meest directe samenwerkingspartners zijn de hulpverleners in de dag- en
nachtopvang van Kwintes, de trajectbegeleiders, de medewerkers van Jellinek, Roads
en het Leger des Heils, Schuldhulpverleners, Klussenbureau van Amfors, Motiva
Straatadvokaten, persoonlijke begeleiders, psychologen en psychiaters van GGZ
Centraal. Ook ideële organisaties met open ogen voor kwetsbare mensen. De
Inloophuizen, het Diakonaal Aandachtscentrum aan de Zuidsingel in het bijzonder.
De maatschappelijke hulpgroepen van de kerken, maar ook tweedehandsboekhandel
Het Ezelsoor. Er is veel contact met landelijke koepelorganisaties: Netwerk Door
Aandacht Kracht, waaronder het Landelijk Oecumenisch Netwerk van Drugs- en
Straatpastores.

Organisatie
Ureninvestering
De straatpastor is in dienst voor 24 uur per week. Daarnaast zijn er twee vrijwilligers die
ook een pastorale opleiding hebben gedaan: Els en Ingrid; daarmee komt het aantal
uren in totaal op ca 36. De verdeling tussen de straat, interne zaken (team,
voorbereiding bijeenkomsten, bestuursoverleg, deskundigheidsbevordering, website)
en contacten met het externe netwerk is voor de straatpastor ongeveer 70, 20, en 10%.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit: Hans van Gerven, Arriën Kruyt, Popko Muthert, Gerard Raven,
Rienk Rietveld, Els Végh. Er is ook een fondswervingscommisie: Paul van Eck, Leo
Koffeman en Bas Verhey.

Wij hebben uw steun nodig

H

et Straatpastoraat ontvangt geen structurele subsidie. Het werk is mogelijk
dank zij steun van de meeste kerken in Amersfoort en omgeving en
projectbijdragen van fondsen. Daarnaast zijn er particuliere donateurs.
Doet u ook mee? NL34 TRIO 0338 6719 19. Hartelijk dank! Uw gift is aftrekbaar
voor de belasting, omdat het een algemeen nut beogende instelling betreft.
U heeft hiervoor deze nummers nodig: RSIN 818551227, KvK 32126959.
Een legaat is natuurlijk ook erg welkom.
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Uit het afgelopen jaar
b Gesprekje onder een afdakje. Vier mensen met vier behoorlijk verschillende
culturele achtergronden. Glad ijs als er een godsbeeld van iemand ter discussie
wordt gesteld. Of liever gezegd: beelden van de duivel worden niet herkend en ook
bekritiseerd. En toch kan het kennelijk want er is een gedeeld midden, er is respect
voor elkaar, de kritiek is liefdevol!
Jubileum
Begin 2018 bestond het Straatpastoraat tien jaar. Ook was Bernadette van Dijk tien jaar
in dienst. Op een feestelijke bijeenkomst werd de film Plekken van betekenis vertoond.
Daarin vertellen drie Amersfoorters over een dierbare plek en hoe hun leven sindsdien
is verlopen.
Afscheid
We verloren ook mensen in 2017. Mensen die we van de straat kenden, iemand die al
jarenlang uit de stad weg was, en Albert van het klussenbureau die zo belangrijk was
voor de straat. Voor Albert en Doy verzorgden we de laatste eer,samen met
nabestaanden en Meijerink Uitvaartzorg. Dirk, Harm en Shirley werden door
liefhebbende familieleden uitgedragen; het straatpastoraat kon het afscheid aanvullen,
helpen rouwen en dragen. Siva woonde al lange tijd in een instelling buiten Amersfoort;
een collega-pastor gaf hem de rituelen die bij zijn cultuur en traditie pasten.
Financiën
De inkomsten waren in 2017 € 56.222, waarvan 70% van de kerken in de regio, 26% van
fondsen, 4% van donateurs. De uitgaven waren iets minder: € 54.191, waarvan 85%
personeelskosten, 7% veldwerk, 5% pr.

Zin op Maandag

D

e straatpastor organiseerde afgelopen jaar voor het eerst eens per maand een
maaltijd met activiteit voor de straatmensen. Dat kan een wandeling of rondvaart
zijn, een gesprek over een boek of lied, een schilderworkshop, een bezoek aan de
synagoge, een moskee of een museum. Er is altijd animo, vooral voor de soep.
De eerste keer waren we in Museum Flehite. De wisseltentoonstelling voert ons langs
een schilderij van Armando: wat zie je in de contrasten van donker en licht, wat denk je
erbij? Dan een werk van Gerard Hordijk. We zagen een naakte man met tassen.
Kwetsbaarheid, naaktheid, uitgekleed door wat en wie? Kunst die aan het denken zette
en ons in gesprek bracht.
We praatten een andere keer over Erik Jan Harmens’ boek Hallo muur. We hadden op
die Tweede Pinksterdag met zeven rode kaarsen op tafel ook grapjes over hoe het vuur
drijft op het water en dat ze precies uitgaan als iemand vertrekt. Een tafel met mensen
die terug willen komen de volgende keer.
Toen we de OLV-toren wilden beklimmen werd bekend dat een (te) jonge vrouw in de
opvang was overleden. Zou het hier ook in de lucht hangen? Deze mensen aan tafel
kenden haar niet, wisten het nog niet eens voordat we een kaars voor haar opstaken.
Maar de soep- en broodtafel was stil vandaag. God werd vandaag niet veel genoemd,
maar aanwezig was Hij wel, tussen al die traptreden door.

