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Jaarverslag 2020 
 

Geachte lezer,  

 

Het is mij als voorzitter van de Stichting Straatpastoraat Hoorn een genoegen u ons jaarverslag aan 

te bieden. Het bestuur heeft in 2020 maar heel weinig vergaderd. Dat was uiteraard het gevolg 

van de pandemie. Het aantal activiteiten was beperkt, een Smalle Beurzen Festival met ruim 

honderd bezoekers zoals in 2019 zat er niet in. De zondagse lunches moesten deels worden 

afgelast. Daarentegen is vanuit onze stichting wel een project opgezet m.b.t. maaltijdvoorziening 

voor mensen die op het punt van gezond eten wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat 

project heet “Warm Onthaal.” U leest er meer over in de bijdrage van Esther, onze straatpastor, 

aan dit jaarverslag. Verder ontmoet Esther  haar doelgroep sinds het begin van de pandemie o.a. 

in het Octaaf, een kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, die onder de 

titel “Open Kerk” een corona-proof inloop organiseert. Het is fijn te kunnen zeggen: Het werk is – 

ondanks alles -  “gewoon” doorgegaan.  

Dat zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële bijdragen van onze sponsoren, 

die we  – door ze hieronder te noemen – onze grote erkentelijkheid betuigen.  

PCI H. Matteus Hoorn 

Diaconie Prot gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker 

Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn 

PCI Andijk 

Ned.Herv. gemeente Andijk 

Ned. Gereformeerde kerk Hoorn 

Maatschappij van Welstand 

Franciscusfonds 

DAK Coronasteun 

Diaconie Prot gemeente StedeBroec 

Diaconie Prot gemeente Hoogkarspel 

Diaconie Prot gemeente Enkhuizen 

Stichting Rotterdam 

Kringloop Emmaus Hoorn 

RABO-bank 

Het werk van onze stichting zou ook niet mogelijk zijn zonder het enthousiasme, de deskundigheid 

en de trouw waarmee onze pastor haar werk vorm geeft en ook haar danken we daarvoor zeer.  

Het is mij persoonlijk een voorrecht intensief met Esther te mogen samenwerken. We ontwikkelen 

vol enthousiasme ideeën voor “na de pandemie.” Daarover graag volgend jaar meer.  

 

A.C. (Ton) Heijboer, bestuursvoorzitter. 
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Begroting en rekening 
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Verslag van de Straatpastor 
 

We kijken allemaal terug op een raar en bewogen jaar. Het gewone dagelijkse leven en de 

normale werkzaamheden zijn op pauze gezet of moesten in alternatieve vorm doorgaan door de 

maatregelen rondom Covid-19. Ook in het werk van het Straatpastoraat is de invloed merkbaar 

geweest. Toch hebben we getracht de rode draad van het werk te behouden: aandacht en zorg 

voor mensen die bekend zijn met de straat, en verbinding tussen hen en de samenleving.  

Vaste werkzaamheden en projecten 

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. Die aandacht en zorg is ook 

in de crisis gelukkig ‘gewoon’ doorgegaan. Tijdens de eerste weken van de lockdown via de 

telefoon of alleen buiten, maar naar mate we leerden leven met de maatregelen ook weer 

gewoon binnen bij het Leger des Heils en op huisbezoek. De mondkapjes en afstand maakten de 

ontmoeting soms afstandelijker, maar fijn was dat het gewoon door kon gaan. De aandacht is 

immers juist in deze tijd waarin alles anders is, zo enorm waardevol, en menselijk contact zo 

belangrijk. 

Ook de Lunch op Zondag is daarom zo goed en zo kwaad als het ging doorgegaan. We hebben 

enkele maanden overgeslagen door de regels en hoge besmettingscijfers, maar zodra het veilig 

kon en mocht, hebben we weer een samenkomst belegd. In de zomer, toen er weer meer mogelijk 

was, hebben we zelfs weer een barbecue gehouden met een grote groep bezoekers, verspreid 

over de tuin. Toen de besmettingscijfers weer omhoog gingen, hebben we besloten alleen de 

vaste bezoekers uit te nodigen zodat we wisten wie er zouden komen en zodat we het aantal 

bezoekers in de hand konden houden. Hierdoor is deze groep hechter geworden en werd de 

ontmoeting ook meer ‘van hen’, waarin zij mee konden denken en mee konden helpen. 

Hoewel alle geplande presentaties over het werk werden afgelast, is het Straatpastoraat veel 

zichtbaar geweest. We zijn regelmatig benaderd door de media voor een reactie of informatie 

rondom de situatie van dak- en thuislozen in Hoorn of West-Friesland. Het is goed dat we worden 

gevonden of zelf de media weten te vinden, maar het is nog wel een zoektocht hoe je die 

aandacht daarna vervolg kunt geven.  

De crisis nodigde uit voor bezinning en uitwisseling met anderen. Vanuit Netwerk DAK werden er 

online ontmoetingen georganiseerd om na te denken over hoe het werk in de corona crisis 

voortgezet kon worden. De intervisie via Trainingscentrum Cor Schippers werd uitgesteld tot een 

fysieke ontmoeting weer mogelijk zou zijn, maar via de app hielden we contact met elkaar.  
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Nieuwe projecten 

Ook op lokaal niveau hebben we als kerkelijke organisaties met elkaar stil gestaan bij wat de crisis 

van ons vroeg. Een aantal projecten, zoals de tweede editie van het Smalle Beurzen Festival, kon 

niet doorgaan dit jaar. Toch hebben we de crisis gebruikt om weer nieuwe initiatieven op te 

pakken en de onderlinge banden tussen de verschillende (kerkelijke) organisaties te versterken. 

Zo zijn we in juni 2020 begonnen met maaltijdproject ‘Warm Onthaal’. Bij Warm Onthaal kunnen 

mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, 

wekelijks een gezonde maaltijd halen. Het project is een samenwerking tussen Stichting 

Straatpastoraat Hoorn, Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, en de Protestantse Gemeente 

Hoorn-Zwaag-Blokker. De gasten worden aangemeld via hulpverleningsinstanties en kunnen een 

maaltijd ophalen voor zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het project brengt niet alleen de 

gasten iets, maar brengt ook de organisaties en vrijwilligers een nieuwe samenhang en 

enthousiasme. 

Naast de maaltijden werken de drie organisaties samen bij de ‘Open Kerk’ van de Protestantse 

Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Toen de kerk bij aanvang van de coronacrisis besloot de deuren 

elke werkdag tussen 10 en 12 te openen voor een luisterend oor of moment van rust in de 

kerkzaal, zijn het Straatpastoraat en de HWK daar al snel bij aangeschoven. De Open Kerk wordt 

daardoor niet meer alleen gevonden door kerkleden, maar ook door mensen van buiten de kerk 

die de aandacht en het kopje koffie prettig vinden.  

Vooruitblik 2021 

We zijn dankbaar voor alles wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, ondanks alle beperkingen. 

Natuurlijk hopen we dat er in 2021 meer mogelijk kan zijn. We hebben ideeën genoeg voor 

nieuwe projecten, maar hopen ook oude projecten te herhalen, zoals een nieuwe editie van het 

Smalle Beurzen Festival. Voor nu is het goed om aandacht te hebben voor de continuïteit van al 

die mooie projecten en werkzaamheden die er al zijn – de aandacht en zorg, de Lunch op Zondag, 

Warm Onthaal en Open Kerk. We hopen ook dat de nauwere samenwerking die is ontstaan, in het 

nieuwe jaar verder zal groeien en tot mooie ontwikkelingen zal leiden. Niet voor ons, maar ten 

behoeve van de kwetsbare medemens waar we naar om mogen kijken. 
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