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Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 was voor de stichting Straatpastoraat Hoorn een spannend jaar. De opstartfase van drie jaar
liep ten einde en dus was de vraag of we in staat zouden zijn de werkzaamheden voort te zetten zonder alle
start subsidies, die na drie jaar afliepen. We kunnen het niet ontkennen: Het is kantje boord geweest, maar
het is gelukt.
Daarbij spelen twee zaken een belangrijke rol:
* De aansluiting die we zochten bij het Fonds Franciscus (KANS-fonds);
* De samenwerking met de Stichting “Voor Effies” in Enkhuizen.
De aansluiting bij het Fonds Franciscus helpt niet alleen de financiële basis van onze stichting te
verstevigen, maar is ook belangrijk op het punt van de professionalisering van zowel de medewerkster als
de bestuursleden, die verschillende landelijke bijeenkomsten bezochten.
De samenwerking met “Voor Effies” bestaat erin dat onze straatpastor op uitleenbasis enige
werkzaamheden verricht bij de intake van nieuwe cliënten en de begeleiding van maatjes.
Wellicht dat het laatste een vervolg kan krijgen in het werk van onze stichting.
De coronacrisis heeft de verdere ontwikkeling van ideeën inmiddels (naar we hopen) tijdelijk op een laag
pitje gezet, maar zodra dat weer mogelijk wordt zullen bestuur en straatpastor die verschillende draden
weer oppakken. Ondertussen zal worden gekeken wat er juist nu wél gedaan kan worden.
Verder zijn we als bestuur van de stichting voluit betrokken geweest bij het financieren van de plannen die
onze straatpastor ontwikkelde m.b.t. een “smalle beurzen festival.”
Over dat festival leest u alles in de bijdrage die onze straatpastor schreef voor dit jaarverslag.
Het bestuur was in 2019 zes keer in vergadering bijeen.
De voorzitter (pastor in ruste) en de straatpastor lunchen elke maand een keer met elkaar
om de lopende zaken door te spreken. In die gesprekken is er ook alle ruimte om te spreken over de manier
waarop de straatpastor haar werkzaamheden beleeft. Er is tijdens die gesprekken een sterke
vertrouwensband ontstaan, waardoor ook de minder aantrekkelijke kanten van het werk voluit aan de orde
kunnen komen.
Zo blijkt het straatpastoraat in een provinciestad soms een eenzaam avontuur te zijn.
Het bestuur stelt de straatpastor overigens ook in de gelegenheid om deel te nemen aan een intervisie
groep en een landelijk overleg met de straatpastores dat door DAK wordt georganiseerd.
Verder volgt het bestuur met grote belangstelling de ontwikkelingen rond de oprichting van een
inloophuis in de binnenstad van Hoorn. Dat inloophuis is een initiatief van een andere stichting,
maar er is enige overlap in de personen, die de beide besturen vormen.
Belangrijk is dat een dergelijk inloophuis een nieuwe dimensie zou kunnen geven aan het werk van de
straatpastor. Dat inloophuis zou een heel geschikte uitvalsbasis zijn voor haar en bovendien meer mensen
van haar doelgroep binnen haar gezichtsveld kunnen brengen.
De aanwezigheid van vrijwilligers en (op bepaalde uren) vertegenwoordigers van andere hulpverlenende
instanties, zou het avontuur minder eenzaam maken.
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Het bestuur moet steeds weer veel aandacht besteden aan de financiering van het hele project.
Dat het tot nu toe steeds weer lukt om die financiering rond te krijgen is te danken aan een aantal fondsen,
kerken en particulieren die onze stichting ondersteunen.
Daarbij ontbreekt helaas nog steeds de gemeente Hoorn, al kunnen we wel melden dat de contacten met
de wethouder op dat punt bemoedigend zijn.
Het jaar 2019 werd afgesloten met een tekort van € 2.656, voornamelijk te wijten aan minder inkomsten
uit fondsen dan was begroot. Het tekort is ten lasten van het vermogen gebracht. Om te voldoen aan de
ANBI-verplichtingen zijn de financiële gegevens op de website geplaats.
Bijdragen zijn ontvangen van:
. Diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
. Parochiële Charitas Instelling (PCI) van de RK parochie H. Mateus te Hoorn
. Maatschappij van Welstand (lunchproject)
. Classis Noord-Holland PKN (lunchproject)
. KNR/PIN
. Rabobank West-Friesland (lunchproject)
. Protestantse gemeente Stede-Broec
. Diaconie PKN Hoogkarspel
. Diaconie Herv. gemeente Andijk
. PCI Medemblik
. Diaconie Ned. Gereformeerde kerk Hoorn
. Diaconie PKN Zuiderkogge
. Diaconie PKN Middenmeer
. particuliere giften
Mede op grond van de voortdurende steun van de bovenstaande instanties en particulieren
gaat het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. Daarbij komt dat we vanaf 2020 een driejarige
toezegging van het Fonds Franciscus voor een bijdrage in de exploitatiekosten.
De secretaris
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Verslag van de Straatpastor
Dagelijkse werkzaamheden
Het Straatpastoraat in Hoorn wil psychosociale en pastorale aandacht en ondersteuning bieden aan
mensen die dak- en thuisloos zijn in Hoorn en omgeving. Het is een manier om vorm te geven aan wat de
kerken zien als hun opdracht ten aanzien van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Langs de
weg van aandacht en ondersteuning hoopt het Straatpastoraat een wezenlijke bijdrage te leveren aan het
welbevinden van de doelgroep. Dit is dan ook waar ik in 2019 het meeste mee bezig ben geweest:
ontmoetingen met veel verschillende mensen op allerlei verschillende plaatsen. In de nachtopvang, de
inloop, een nieuwe woning, op kantoor, in het park of in een bushokje. Soms gewoon een praatje,
aandacht, gezien worden, soms een diep persoonlijk gesprek over het leven en over de zin daarvan. Het
contact staat centraal, en van daaruit kijk ik wat ik verder kan doen voor de ander. Praktische hulp in de
vorm van spulletjes, mee naar een afspraak of een doorverwijzing naar een andere organisatie.
Projecten
Naast de dagelijkse werkzaamheden heb ik dit jaar veel tijd gestoken in het opzetten van verschillende
projecten.
Buurtfilm festival
Op 7 april 2019 hebben we meegedaan aan het eerste Hoornse Buurtfilm Festival. Korte persoonlijke
verhalen, markante figuren en de stad zelf speelden de hoofdrol in de films die in Cinema Oostereiland
werden getoond. Het Straatpastoraat en haar mensen kon daar natuurlijk niet missen. Met behulp van een
bevriende videograaf heb ik met drie van mijn contacten een film gemaakt met hun verhalen in de
hoofdrol. Op het resultaat zijn we erg trots, het is te zien op onze website.
Smalle Beurzen Festival
Op 12 oktober 2019 vond ons eerste eigen festival plaats; het Smalle Beurzen Festival. Een middag van
ontspanning, ontmoeting en inspiratie voor ieder met een smalle beurs. De middag bestond uit een
informatiemarkt, muziek en dans, workshops, persoonlijke verzorging, Give-Away markt en
kinderactiviteiten. De middag is georganiseerd in samenwerking met andere organisaties als De Hoofzaak,
Kinderkledingbank, 1.Hoorn, Lifebuilders en AyudaMe, en ik had de hulp van een geweldige vrijwilliger. Er
waren op de infomarkt zo’n 20 organisaties aanwezig, waaronder de HWK en de gemeente, en we mochten
zo’n 100 mensen begroeten gedurende de middag. Het was een hele hoop werk, maar erg de moeite
waard.
Lunchproject
Naast de nieuwe projecten is ook het Lunchproject gewoon door gegaan. De laatste maanden van 2018
hadden we een leuke vaste groep ontwikkelt, maar na de vakantie periode viel de aanloop terug. Daarom
hebben we in overleg met onze bezoekers afgesproken dat we de frequentie zouden verlagen naar eens
per maand. Dit was een goede stap; de maandelijkse lunch werd door een klein maar vast groepje bezocht
met af en toe een nieuw gezicht. Vaak zaten we met zn zessen aan de tafel, soms meer en soms minder. De
zomerse barbecue (dit jaar weer in samenwerking met twee begeleiders en een bewoner van het Leger des
Heils georganiseerd) was een uitzondering – daar hebben we ruim 20 mensen mogen ontvangen. De
kerstlunch was ook gezellig druk met zo’n 15 gasten, en werd mede voorbereid door bezoekers en een
groepje tieners uit de Nederlands Gereformeerde Kerk.
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Rond 5 december mochten we Sinterklaas weer op bezoek verwachten. Hoewel er ‘maar’ 4 gasten waren,
heeft deze lunch mij weer laten zien wat de waarde is. Eén van de gasten was een jonge jongen met een
raar straatleven. Hij kwam stil en introvert binnen, maar bloeide gedurende de lunch zo op, dat hij
uiteindelijk met stralende ogen en een lach om zijn mond mee zat te zingen met Sinterklaas liedjes. Na
afloop zei iemand anders: ‘Bedankt, dit was zo gezellig. Wij hebben dit niet meer in ons leven, het was een
moment van positiviteit in ons rare leventje.’ Daar doen we het voor!
Netwerk en bekendheid
Om het werk en de mensen van het Straatpastoraat onder de aandacht te brengen, geef ik regelmatig
interviews of presentaties, of voer ik gesprekken met partner organisaties.
Human Library
Een mooie manier van aandacht voor zowel het werk als de mensen, was bij de Human Library op 7 april in
de centrale bibliotheek Hoorn. De Human Library wil stigmatisering tegengaan door mensen met elkaar in
gesprek te laten gaan. In de Hoornse editie heb ik samen met Dirk, een ex-dak/thuisloze waar ik nog
regelmatig contact mee heb, meegedaan als ‘levend boek’. Bezoekers konden ‘levende boeken lenen om te
lezen’, steeds kreeg je een half uur de tijd om in gesprek met elkaar te gaan. Een prachtige manier om door
ontmoeting vooroordelen en stigma’s weg te nemen.
Herberg Hoorn
In december verandert Hoorn elk jaar in een sfeervolle Herberg Hoorn. Dit jaar werden er in Expoost aan de
Roode Steen avonden georganiseerd rondom een bepaald thema. Ook dak/thuisloosheid was daar één van.
Samen met Dirk en H. (bewoner van het Leger des Heils) heb ik wat mogen vertellen over dit onderwerp; ik
over het werk van het Straatpastoraat , en zij hun eigen verhaal en ervaringen. Het was een mooie
ontmoeting met veel warmte en interesse, en het was erg leuk om te zien hoe goed het de mannen deed
om hun verhaal te delen.
Krant, radio en presentaties
Ook de krant en de radio besteden zo af en toe aandacht aan het Straatpastoraat. Zo is er een voorpagina
artikel verschenen bij Westfriesland op Zondag, en heeft Radio 5 een interview uitgezonden. Regelmatig
word ik door kerken en verenigingen uitgenodigd om iets vertellen over mijn werk of om voor te gaan.
Partner organisaties
De organisatie van het Smalle Beurzen Festival heeft enorm bijgedragen aan het contact met andere
organisaties in het werkveld. Ik merk dat ik er in mijn werk niet veel gebruik van maak – pastoraat is toch
veel één op één gesprekken – maar voor projecten en indien nodig is het fijn om een netwerk op te
bouwen en te hebben. Ook richting de Hoornse politiek lopen er wat lijntjes die we kunnen gebruiken
indien nodig.
Ondersteuning
Het Straatpastoraat is soms een eenzaam gebeuren, en daarom is het belangrijk om via verschillende
wegen contact en ondersteuning te hebben om het werk goed te kunnen doen.
Intervisie
Al een paar jaar volg ik intervisie met andere collega straatpastores bij Trainingscentrum Kor Schippers. Dit
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helpt mij enorm in het werk en in de persoonlijke ontwikkeling binnen het werk. Het is fijn om zaken te
herkennen in verhalen van anderen en om je eigen verhaal kwijt te kunnen.
Netwerk DAK (Door Aandacht Kracht)
Als Straatpastoraat zijn we aangesloten bij Netwerk DAK, een landelijke organisatie die het werk van
inloophuizen en buurt- en straatpastoraat ondersteunt. Twee keer per jaar vindt er een ontmoetingsdag
tussen straatpastores plaats, en één keer per jaar een Netwerkdag. Daarnaast ondersteunt netwerk DAK
het werk door informatie voorziening en ondersteuning rond bepaalde vragen.
Bestuur
Vanuit het bestuur spreek ik maandelijks met de voorzitter Ton Heijboer. Inmiddels kennen we elkaar al
een aantal jaren via HWK en Straatpastoraat, en dat maakt dat de gesprekken vaak goed en persoonlijk zijn.
Het contact met de overige bestuursleden is prettig en open, en bij de meeste bestuursvergaderingen
schuif ik aan om met elkaar te kunnen nadenken over het werk en de koers van het Straatpastoraat.
‘Collega’s’
Hoewel ik als straatpastor veel alleen werk, beschouw ik de medewerkers van de HWK als mijn naaste
collega’s. Ik maak gebruik van hun kantoor en soms bespreken we een casus met elkaar. Ik hoop dat we
steeds meer als ‘team’ kunnen fungeren waardoor we elkaar beter kunnen versterken en de eenzaamheid
binnen dit vak wat minder wordt.
Vooruitblik 2020
Als ik dit schijf zijn het gewone werk en alle verwachtingen die er waren overhoop gegooid door de
maatregelen rondom Covid-19. De voorgenomen projecten – de zondagse lunch, de tweede editie van het
Smalle Beurzen Festival – staan op losse schroeven en het gewone werk zal op een andere manier
vormgegeven moeten worden. Het zal een uitdaging zijn het werk goed te blijven vormgeven, zodat juist in
deze tijd de aandacht en zorg voor mensen op straat blijft bestaan. Maar zoals het bekende gezegde ons
aanmoedigt: never waste a good crisis. Wie weet wat voor moois er kan ontstaan in deze rare tijd.
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