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Inleiding

Het zal niemand verbazen dat 2020 volledig in het teken heeft gestaan van de coronacrisis. Dat 
heeft invloed gehad op onze vrijwilligers en bezoekers. Het heeft invloed gehad op het aantal 
actieve vrijwilligers en het heeft invloed gehad op onze dienstverlening, de openingstijden. In de 
verschillende hoofdstukken van dit jaarverslag komt dat allemaal aan de orde. 

Het was een jaar van uitdagingen en duivelse dilemma’s. Het coronavirus en de maatregelen die 
daarop genomen werden, de eerste lockdown, dwongen ons om na te denken over vragen waar we 
eerder nog nooit zo bij stil hadden gestaan. Moeten we wel of niet openblijven? En als we openblijven, 
hoeveel bezoekers kunnen we dan nog ontvangen op 1,5 meter afstand? Hoe doen we dat terwijl 
ruim 50% van de vrijwilligers, om hen zeer moverende redenen, al dan niet tijdelijk stopten met het 
vrijwilligerswerk? Wat gebeurt er met de bezoekers als we helemaal gaan sluiten? Wat gebeurt er 
met de bezoekers die we niet meer kunnen ontvangen? Hoe kunnen we de gezondheidsrisico’s 
voor bezoekers en vrijwilligers, in de tijd dat mondkapjes nog niet voorradig waren, zo klein mogelijk 
houden. En wat moeten we doen als er wel een besmetting te koppelen valt aan de Open Hof?
We hebben, hopelijk tijdelijk, afscheid moeten nemen van een grote groep vrijwilligers. Vrijwilligers 
die om hen moverende redenen even een pas op de plaatst maakten. Dat maakt verdrietig, is pijnlijk, 
maar ook begrijpelijk.

Het jaar 2020, we zullen het niet snel meer vergeten, maar richten tegelijkertijd onze blik, hoopvol op 
het jaar 2021 dat voor ons ligt. 
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Bezoekers1
Binnen de Open Hof hebben we het aantal bezoekers in 2020 zien dalen. Dat heeft alles te maken 
met de coronacrisis. Door het wegvallen van een grote groep vrijwilligers hebben we minder 
openings tijden kunnen realiseren. Vooral de avonden zijn weggevallen. Daarnaast hebben we ook 
maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter in de huiskamer te kunnen handhaven. Dat betekent 
dat we niet meer 20 personen tegelijkertijd in de huiskamer konden toelaten. Daardoor hebben we 
het gemiddeld aantal bezoekers van 40 à 50 mensen in 2019 per dagdeel zien dalen naar gemiddeld 
34 bezoekers per dagdeel in 2020. Het aantal unieke personen daalde van 532 in 2019 naar 342 in 
2020. Tijdens de eerste lockdown hebben we ervoor gekozen om mensen die zelfstandig wonen te 
vragen thuis te blijven, waardoor we ruimte creëerden voor mensen die dakloos waren. Het aantal 
besmettingen met het coronavirus onder de bezoekers is laag. In 2020 hebben wij geen meldingen 
gekregen dat er een bezoeker besmet is geraakt. 

Mensen die komen om hun post op te halen en niet in de huiskamer komen, worden niet als bezoeker 
geregistreerd. Datzelfde geldt voor de mensen die gebruik maken van het inkomensbeheer. Deze 
daadwerkelijke bezoekersaantallen fluctueren op basis van jaargetijden. In vergelijking met 2019 is 
de samenstelling van de bezoekersgroep niet wezenlijk veranderd. Mensen met een psychiatrische 
problematiek, Oost-Europeanen blijven structureel aanwezig, naast de groep dak- en thuislozen. 

Het begin van de lockdownperiode, sluiting van winkels, restaurants en bibliotheken, was voor de 
bezoekers het begin van een lastige tijd. Er waren weinig tot geen mogelijkheden meer om overdag 
ergens binnen te verblijven, buiten de instellingen om. Ook was het voor hen een stuk moeilijker 
om aan maaltijden te komen. Dat was voor de Open Hof reden om de openingstijden overdag uit 
te breiden van 12.00 uur tot 14.00 uur. Met behulp van een grote groep thuiskoks hebben we een 
maaltijden-project gestart. Hiermee konden we onze bezoekers dagelijks tussen 12.00 uur en 14. 00 
uur een warme maaltijd aanbieden. 

Vanaf december 2020 is het ons gelukt om dit, eenmaal per week, op vrijdag, volgens hetzelfde 
concept, structureel te maken. Structureel hebben we daarmee onze openingstijd op vrijdag 
uitgebreid tot 13.00 uur. 
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Vanuit het Programma van Eisen van de gemeente Groningen: 

Aantal bezoekers met wie dankzij doorverwijzing een rehabilitatietraject is gestart. 

De Open Hof houdt dergelijke gegevens niet bij. Wekelijks hebben zowel stichting Terwille als Limor 
een spreekuur gehouden in de huiskamer van de Open Hof. De stichting Barka ter ondersteuning van 
Poolse bezoekers is op afroep beschikbaar voor specifieke hulpverlening aan deze groep. Eind 2020 
zijn met Barka besprekingen gestart om te bekijken of dit spreekuur structureel gemaakt kan worden. 

Aantal overlastklachten gelieerd aan de voorziening. 

In 2020 zijn er geen overlast klachten geweest rondom de Open Hof. Wel is er veelvuldig contact 
geweest met de wijkagent. Deze is dan vaak kort even aanwezig in de huiskamer. Ook is een aantal 
keren geassisteerd bij het opleggen van een sanctie.

Vanuit het Jaarplan van de Vereniging Open Hof 2020: 

Er wordt in samenwerking met andere instellingen in de stad, onderzocht of wij opnieuw 
kunnen komen tot een gezondheidsspreekuur.

In het verleden is er een dergelijke voorziening geweest in de stad. Door bezuinigingen is deze 
echter verdwenen. De samenwerking met de andere instellingen op dit punt is nog steeds van kracht. 
Doch doordat de aandacht van de instellingen en de GGD vooral lag op het coronavirus hebben de 
besprekingen hierover lange tijd stil Eind 2020 zijn de besprekingen over dit plan, onder de vlag van 
de stichting van de straat, voortgezet.
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Pastoraat2
Inleiding

Het werk van de pastor/ geestelijk verzorger is in twee hoofdtaken op te delen: 1. pastorale presentie 
en 2. de organisatie van een wekelijkse viering op zondagavond.
Het present zijn voor pastorale gesprekken aan dak- en thuislozen in de stad Groningen is een 
belangrijke pijler van de Open Hof en sluit direct aan op de missie van de Open Hof: een veilige, 
welkome plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven. De pastorale 
gesprekken staan in het teken van zingeving, spiritualiteit, geloofs - en levensvragen. Wat zich in het 
leven van de bezoeker aandient bepaalt de agenda van het gesprek. 
Daarnaast bieden de vieringen de dak- of thuisloze bezoeker een vrijplaats om niet alleen individueel, 
maar ook als gemeenschap met elkaar te bezinnen, te gedenken, te vieren en te spreken over wat 
hen in hun leven raakt en verbindt. 

Corona-invloeden: Echter, vanaf maart 2020 was de coronacrisis, die het hele land in zijn greep 
kreeg, van grote invloed op de vorm en de inhoud van het werk van de pastor/geestelijk verzorger. 
De crisis was aanvankelijk van grote invloed op haar aanwezigheid en het continueren van pastorale 
afspraken, maar ook was de mogelijkheid te bewegen tussen de verschillende organisaties per 
direct veranderd. En in bijzonder hoge mate was de coronacrisis van invloed op de vieringen. Als 
gevolg daarvan leidde het tot een aantal andere pastorale activiteiten, met een andere inzet van 
vrijwilligers. Zo werd er vrij snel een kaartjesactie op touw gezet en was er een digitaal opgenomen 
gedachtenisviering zonder aanwezigen. Hieronder wordt een en ander verder uiteengezet. 

Pastorale presentie

Het pastoraat draait om aandachtig zijn voor de levensverhalen van mensen. Het pastoraat vanuit 
de Open Hof wil een veilige ruimte bieden om op verhaal te komen. Mensen die dak en thuisloos 
zijn, hebben op velerlei gebied diverse moeilijkheden. Vaak is het contact met hun familie daardoor 
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‘Dat er iemand is die vragen stelt en zich in mij verdiept’
‘Er is niemand die mij te slim af is’ grijnst hij. ‘Ik lul iedereen onder tafel!’ Stralend kijkt hij 

de ruimte rond. Hij spreekt op hoog volume en in klare taal. Dus iedereen heeft hem luid en 

duidelijk gehoord. Er wordt gelachen en bemoedigend gereageerd. Als ik hem vervolgens hoor 

mompelen ‘als je echt hulp wilt, krijg je die toch niet’ kom ik aan zijn tafel staan en vraag of ik 

mag aanschuiven. ‘Ja hoor!’ antwoordt hij mij. Ik beaam dat hij een scherpe tong heeft. Weer 

grijnst hij. ‘Ja, dat heb ik wel geleerd in dit leven.’ Hij spreidt zijn armen uit alsof hij ze over de 

leuning van een autobank drapeert, plaatst zijn handen vervolgens achter zijn hoofd en leunt 

achterover. ‘Maar wat mij puzzelt,’ ga ik verder, ‘is jouw zinnetje dat er toch nooit echte hulp is 

als je die nodig hebt. Heb jij dat echt zo ervaren al die jarenlang?’ Zijn gezicht wordt ernstig. 

Langzaam ontvouwt zich een gesprek over leven op straat, gebruiken, op welke momenten 

hij gebruikt en waarom. Ik mag vragen en hij antwoordt. We spreken over het verlangen naar 

een clean leven, maar ook over de angst ervoor. ‘Vind je dat gek?’ vraagt hij me, ‘dat ik er ook 

bang voor ben? Het is toch juist iets goeds?’ ‘Nee,’ zeg ik met volle overtuiging, ík vind dat 

niet gek. Mag ik je vertellen hoe ik er tegenaan kijk?’ ‘Ja, zegt hij, ‘dat wil ik wel horen.’ Het 

gesprekvolume is al lang niet meer zo dat iedereen kan meeluisteren. ‘Je was twaalf jaar oud 

toen je ermee begon, zei je. Dus je hebt je hele volwassenleeftijd gebruikt.’ 

‘Ja, dat klopt.’ 

‘Ik ga een symbool gebruiken,’ leg ik uit. ‘Jouw gebruik is als een taal, een taal die je je hele 

volwassen leven gesproken hebt. Stel je gebruik is Engels. Je hebt je hele leven Engels 

gesproken, vloeiend Engels inmiddels. Maar een leven zonder gebruik is als een geheel nieuwe 

taal, een taal die je nog nooit gesproken hebt, één waarvan je de uitspraak niet kent, noch de 

betekenis van de woorden. Deze taal is je volstrekt onbekend. Je weet alleen dat anderen het 

een mooie taal vinden. Portugees bijvoorbeeld. Van de ene op de andere dag word je gevraagd 

nooit meer Engels te spreken en alleen nog maar Portugees. Tuurlijk ben je er bang voor om 

ineens Portugees te spreken. Gebruik je wel de juiste woorden? Begrijpen mensen je wel? In 

het Engels weet je wat je kunt verwachten, kun je lezen en schrijven, zeg maar. Maar aan het 

Portugees is alles nieuw. Lijkt me niet meer dan normaal dat je daar óók bang voor bent.’ 

Het is even stil.

‘Ja, zo is het wel ongeveer.’

Hij laat het beeld op zich inwerken. ‘Wat denk je? Denk je dat ik het kan?’

‘Wat bedoel je?’, vraag ik. 

‘Denk je dat ik het kan, een nieuwe taal leren?’

Ik antwoord: ‘ik weet het wel zeker. Echt niet meteen vloeiend, maar, ja, ik weet zeker dat je dat 

kunt. Met vallen en opstaan, maar als iemand het kan, dan ben jij het wel. Ook in het Portugees 

lul jij straks iedereen onder tafel.’
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getroebleerd en hebben ze een klein of helemaal 
geen sociaal netwerk. Waar kan hij of zij dan 
op natuurlijke wijze terecht met het eigen 
verhaal? De pastor/ geestelijk verzorger is 
twee ochtenden in de week aanwezig in de 
huiskamer en beschikbaar voor gesprekken. 
De bezoeker bepaalt de inhoud van het 
gesprek. De pastor/ geestelijk verzorger 
luistert en bewaakt de veilige route van het 
gesprek. Soms is er een eenmalig gesprek, 
soms loopt zij jaren met iemand mee, ook 
wanneer weer een plek om te wonen is 
gevonden.  

Het Kopland/ Leger des Heils/ WerkPro/
Hospice

Als enige instelling biedt de Open Hof pastoraat aan dak- 
en thuislozen, druggebruikers en mensen met veelal meervoudige psychische problemen. De 
parttime aanstellingsuren van de pastor/ geestelijk verzorger kunnen niet toereikend zijn voor alle 
gespreks- of begeleidingsaanvragen. Desondanks vindt de Open Hof het belangrijk dat de pastor/ 
geestelijk verzorger niet alleen beschikbaar is voor de bezoekers in eigen huis. Om die reden zorgt de 
pastor/ geestelijk verzorger ervoor zichtbaar te zijn in andere organisaties die zich inzetten voor dak- 
en thuislozen. Dat betekent dat de pastorale gesprekken kunnen plaatsvinden binnen de Open Hof, 
maar ook op andere locaties in de stad. Tot maart was zij gewoon daklozen elke maandagochtend op 
te zoeken in de nachtopvang. Ook ging zij met enige regelmaat langs bij het Ommelanderhuis, een 
woonvoorziening van Het Kopland (gemiddeld één keer per vier weken). Verder kwam zij incidenteel 
in de dagopvang van Leger des Heils aan de Kostersgang en ging zij (eens per maand) langs bij 
de dagbesteding Het Twaalfde Huis van WerkPro. Daarnaast valt het bezoek van dak- en thuisloze 
mensen onder haar taken als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis of hospice. 
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Corona-invloeden: Echter door de coronacrisis heeft de pastor/ geestelijk verzorger zich vanaf maart 
beperkt tot aanwezig zijn in de huiskamer van de Open Hof om niet een verhoogd risico te lopen op 
besmetting noch op het verspreiden van het virus. Doordat de ochtendopeningstijden van de Open 
Hof verlengd werden, was zij daar gedurende meer uren beschikbaar voor gesprek. 

Hospice/ uitvaart/ gedachteniszondag

Ook wanneer het einde van het leven in zicht raakt, vindt begeleiding door de pastor/ geestelijk 
verzorger op deze laatste reis plaats. Vaak komen aspecten van het geleefde leven aan bod, is 
er ruimte om de (on)dragelijkheid van de ziekte te uiten, eventuele angst voor de dood en wordt 
er gekeken of er nog familiebanden zijn. Waar mogelijk wordt de familie bij het afscheidsproces 
betrokken en uitgenodigd voor de gedachteniszondag aan het einde van het kerkelijk jaar. Niet altijd 
neemt de pastor/ geestelijk verzorger de uitvaart voor haar rekening. Dat hangt af van de betrokken 
partijen en de wensen van de pastorant of diens familie. De pastor/ geestelijk verzorger streeft ernaar 
betrokken te zijn door de uitvaarten van overleden bezoekers te leiden of om attent te zijn op het 
rouwproces van de bezoekers van de Open Hof die betrokken waren bij de overledene.
In 2020 is contact gelegd tussen Uitvaartgroep Groningen en de Open Hof. Uitvaartgroep Groningen 
is een groep vrijwilligers die geschoold is om te helpen voorgaan bij een uitvaart. Er is de intentie 
uitgesproken dat de Uitvaartgroep zich ook zal gaan inzetten voor de bezoekers van de Open Hof. 
E.e.a. zal verder uitgewerkt worden in 2021.

De wekelijkse viering op zondagavond

De pastor/ geestelijk verzorger is verantwoordelijk voor de organisatie en afstemming van de 
vieringen in de Open Hof. De pastor/ geestelijk verzorger is eindverantwoordelijke en onderhoudt 
het contact met de vrijwillige voorgangers, de pianisten en de vieringvrijwilligers die ondersteunende 
taken verrichten. De pastor/ geestelijk verzorger verzorgt het rooster van de vieringen. Er wordt 
gewerkt met een thema in de veertigdagentijd en in de adventstijd. Op basis van dat rooster gaat 
de pastor/ geestelijk verzorger gemiddeld twee keer per maand voor in de vieringen in de Open 
Hof, de vrijwillige voorgangers gaan gemiddeld één keer per vijf weken voor in een viering. Voorts 
coördineert de pastor/ geestelijk verzorger de verschillende vrijwilligers (de voorgangers, de pianisten 
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‘Het licht mogen ontvangen’
Vanuit een collega-instelling komt de vraag of de pastor iemand in het hospice wil 

bezoeken. Meneer is terminaal en ligt in het hospice. Hij gaat snel achteruit. Hij vraagt 

zich af of hij wel naar de hemel gaat. Hij heeft geen goed leven geleid. Tenminste, 

dat denkt hijzelf. Ook al nuanceert zijn hulpverlener dit gevoel door te zeggen dat hij 

misschien slechte dingen in zijn leven heeft gedaan en meer nog slechte dingen in zijn 

leven heeft meegemaakt, hij is geen slecht mens. Van zijn hulpverlener neemt hij het 

niet aan. 

Ik ken meneer nog niet. Deze eerste keer dat ik hem ontmoet, zal meteen de laatste 

zijn. Via zijn hulpverlener ben ik wat bijgepraat over zijn achtergrond. Ik heb een 

gedicht in een lijstje meegenomen. Als ik bij meneer aankom, kan hij al bijna niet meer 

praten. Zijn stem is zacht. Ik versta hem slecht. Maar als ik vertel dat ik een gedicht 

speciaal voor hem heb meegenomen en als ik vraag of ik het zal voorlezen, hoor ik 

een zacht ‘ja’. In het gedicht bedank ik hem voor alle liefde die hij heeft gegeven. In 

het gedicht bedank ik hem voor de herinneringen die hij nalaat. Het gedicht benadrukt 

dat we hem met die herinneringen altijd in ons hart bij ons zullen dragen. Even zacht 

klinkt er ‘mooi’. Praten lukt niet. Zijn hand gebaart dat het gedicht op zijn tafeltje moet 

komen te staan. Hij is moe en zijn ogen draaien weg. Door corona sta ik ver weg, aan 

zijn voeteneind. Omdat praten niet lukt, raak ik door de deken heen even zijn voet aan. 

‘Mag dat?’ vraag ik. Hij knikt. Beide voeten draag ik, zonder ze echt op te tillen, even in 

mijn hand. “Is het goed zo?’ vraag ik. 

‘Ja.’ En: ‘dankje’, heel zacht. Ik ben ongeveer tien minuten geweest. 
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en de vieringvrijwilligers die ondersteunende taken 
verrichten) door een á twee keer per jaar een 
vieringenoverleg te organiseren waarbij 
zowel de inhoud en organisatie van de 
vieringen aan de orde komen als dat 
er ruimte is voor de persoonlijke 
ervaring van deze vrijwilligersgroep.
De viering verloopt als volgt: De 
viering vindt elke zondagavond 
plaats van 18.45 tot 19.30uur en 
heeft een inloop vanaf 18.30uur. 
De viering wordt gekenmerkt 
door een aantal vaste liturgische 
elementen, waarbij actief een 
appél wordt gedaan op deel name 
door de bezoekers. Zo wordt 
de Paaskaars door één van de 
bezoekers bij aanvang aangestoken. 
Iemand wordt uit genodigd het tekst-
gedeelte hardop voor te lezen. En na 
de overweging volgt er een gesprek. 
Een belangrijke achterliggende gedachte 
hierbij is dat veel dak- en thuislozen zich weinig 
gehoord voelen. Door dit gespreksmoment krijgen 
zij de ruimte hun stem te laten horen. Tijdens elke viering 
is er vervolgens een gedenkmoment waarbij een gedachtenis kaars kan worden aangestoken en een 
intentie kan worden uitgesproken. Het avond maal krijgt vorm in een broodmaaltijd waarbij koffie of 
thee geschonken wordt. Het brood wordt standaard door één van de bezoekers uitgedeeld. 

Corona-invloeden: Als gevolg van de coronacrisis zijn de vieringen vanaf maart per direct stopgezet. 
Hierbij zijn de richtlijnen vanuit kerkelijk Nederland gevolgd. Vanwege het samenkomstverbod 
hebben de vieringen in 2020 ook niet plaatsgevonden. Veel kerken hebben echter op een gegeven 
moment besloten digitale vieringen aan te bieden. De Open Hof heeft daar bewust niet voor gekozen. 
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Dat heeft twee grondredenen. In de eerste plaats zijn veel van onze bezoekers niet in de gelegenheid 
om via een computer of telefoon een dienst te volgen. Zij hebben ofwel die middelen niet of ze 
hebben geen toegang tot internet. Daar komt bij dat de vieringen dusdanig zijn ingericht dat interactie 
met de bezoekers een kernelement vormt: de vieringen zijn er niet alleen voor hen, maar vooral om 
met hen te ervaren. Met geen van die kernelementen kan een vooraf opgenomen viering rekening 
houden. Vanuit de huiskamer is echter wel met enige regelmaat het geluid te horen geweest dat 
bezoekers de vieringen misten. De enige uitzondering die er is gemaakt betrof de gedachtenisviering 
eind november. Op verschillende locaties in de stad heeft de pastor/ geestelijk verzorger door middel 
van persoonlijk gesprek geïnventariseerd wie onze bezoekers wilden gedenken met de vraag ‘voor 
wie wil jij een kaars aansteken?’ Desgewenst kon men ook anoniem een naam opgeven door een 
naam op een briefje te noteren en die in een daarvoor bestemde doos te doen. De gedachtenisviering 
duurde niet langer dan tien minuten en was te zien op de Facebookpagina van de Open Hof. Hieraan 
is ruchtbaarheid gegeven via een mailing van het hulpverlenersoverleg.

De pastor/ geestelijk verzorger is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe vieringvrijwilligers, 
een taak die oorspronkelijk bij de vrijwilligerscoördinator lag. Echter omdat steeds minder vrijwilligers 
een actieve religieuze betrokkenheid bleken te hebben heeft de pastor/ geestelijk verzorger hierin 
sinds 2015 een grote rol gekregen. Dat uit zich vooral in de werving van nieuwe voorgangers en 
nieuwe pianisten. 

Corona-invloeden: Begin 2020 startte het vieringenteam met drie pianisten en vier vrijwillige voor
gangers. Om de muzikale begeleiding voor alle vieringen goed geroosterd te krijgen was dat al één 
pianist te weinig. Inclusief de pastor/ geestelijk verzorger waren er vijf personen beschikbaar als 
voorganger. Dat bleek voldoende. Door de coronacrisis trok nog één pianist zich terug, zo lang als 
de crisis duurt. In de loop van het jaar gaven ook twee voorgangers aan hun werk bij de Open Hof 
vooralsnog neer te leggen. Ook vanuit de ondersteunende vrijwilligers trokken mensen zich terug. De 
eigen leeftijd, als ook een kwetsbare gezondheid van een partner, werden hiervoor als opgave van 
redenen gegeven. Ook werd genoemd dat de kapelruimte niet zo groot is, waardoor men gevoelens 
van onveiligheid ervoer. 
In een kleine groep (een voorganger, een vieringvrijwilliger, de pastor/ geestelijk verzorger en met een 
externe, namelijk Nick Evert als monastiek pionier bij het Stadsklooster van Groningen) is vervolgens 
de organisatie rondom de Open Hof vieringen uitgebreid besproken. Leidend waren de volgende 
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vragen: Waarom vieren we zoals we dat doen? Wat moet er in elk geval blijven in een nieuwe 
standaard liturgie? Welke wijzigingen zijn relevant? En met welke coronamaatregelen hebben we 
rekening te houden? Er is vervolgens toegewerkt naar een nieuwe standaardliturgie waarin gebruik 
gemaakt kan worden van de muzikale ondersteuning van de pianisten, maar ook zonder hun live 
inbreng. Er is nagedacht over een ruimtewijziging in de kapel, waardoor max 10 bezoekers aanwezig 
kunnen zijn. De bedoeling hiervan is dat deze nieuwe standaardliturgie éérst samen met voorgangers, 
pianisten en vieringvrijwilligers tijdens een proef-viering wordt uitgeprobeerd om te kijken waar we 
tegenaan lopen, zodat alle of zoveel mogelijk leden van het vieringenteam zich daarover uitspreken, 
en er gezamenlijk beslist kan worden welke corona-maatregelen eventueel nog extra moeten 
worden ingevoegd. Echter door de opnieuw aangescherpte maatregelen en vervolgens de tweede 
lockdown heeft deze proefviering niet meer in 2020 kunnen plaatsvinden. In 2021 zal opnieuw een 
inventarisatie nodig zijn van wie nog beschikbaar zijn.

Overige zaken

Kloosterreis
Jaarlijks organiseert de pastor/ geestelijk ver-
zorger in samenwerking met twee vrijwilligers een 
kloosterreis voor maximaal 8 bezoekers van de 
Open Hof met als bestemming het Liobaklooster 
te Egmond Binnen. De klooster reis biedt dak- en 
thuislozen de gelegenheid om in contact te komen 
met hun eigen spiritualiteit en geeft hen ruimte 
voor be zinning. Daarnaast is het een belangrijke 
ervaring om voor even de hectiek van de stad en 
hun leven op straat achter zich te kunnen laten en 
tot rust te komen. Deelnemers van de reis geven aan 
dat de kloosterreis een indrukwekkende ervaring is.

Corona-invloeden: Er is nog gezocht naar een eerdere 
datum in het voorjaar van 2021. Echter door de voortdurende 
lockdown is er besloten de kloosterreis uit te stellen tot najaar 2021. 
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‘Het gaat er niet om of we het verstaan, het gaat erom 
dat we het delen’
Voor elke viering wordt een volledige liturgie uitgeschreven. Doordat het tekstgedeelte 

integraal is opgenomen kan iemand uit de groep hardop voorlezen en kan iedereen 

daarbij meelezen. De meneer die deze keer leest praat bijzonder binnensmonds. 

Alle woorden, niet alleen als hij leest, maar ook als hij spreekt, klinken als een bijna 

onverstaanbaar gemompel. Maar hij leest voor. Het is best een lang tekstgedeelte. 

Als meneer begint met zijn voorlees mompel kijken er nog wat anderen op. Ze kijken 

elkaar aan. Maar al gauw kijkt iedereen weer in zijn of haar liturgie. Door de intonatie 

kunnen we volgen waar hij is. Als hij klaar is dank ik hem hartelijk. 

Het gaat er niet om of we elkaar altijd verstaan. Het gaat om dat we met elkaar te 

delen hebben.  
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Lezingen
De pastor/ geestelijk verzorger heeft in 2020 als gevolg van de coronacrisis geen lezingen gehouden 
over haar werk. 

RuG en PthU/ KiS/ artikelen
Om het maatschappelijk belang van pastoraat aan dak- en thuislozen zichtbaar te maken en zichtbaar 
te houden onderhoudt de pastor/ geestelijk verzorger nauwe contacten met de beide universiteiten 
die Groningen rijk is. De studenten worden opgeleid tot predikant of geestelijk verzorger met een 
kerkelijke binding (PthU) en tot geestelijk verzorger zonder kerkelijke binding (RuG). In februari 2020 
heeft de pastor/ geestelijk verzorger een gastles gegeven aan de PthU over diaconale communicatie. 
Voorts schrijft zij met enige regelmaat in Kerk in Stad zodat de kerkelijke betrokkenheid houdt bij het 
werk en zowel het menselijk als het maatschappelijk belang van straatpastoraat. 
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Vrijwilligersbeleid3
Algemeen

Het jaar 2020 is om voor iedereen bekende redenen een heel vreemd jaar geweest. Vanaf maart 
had de coronapandemie haar gevolgen, voor zowel de dienstverlening van de Open Hof als voor 
haar actieve vrijwilligers. Een grote groep vaste vrijwilligers is gedurende het hele kalender jaar 
niet inzetbaar geweest, hetzij door eigen kwetsbaarheid, die van geliefden of doordat werkgevers 
aangaven er de voorkeur aan te geven dat hun werknemers tijdelijk hun vrijwilligerswerk lieten liggen. 
Veel vrijwilligers werken beroepsmatig in de zorg of de hulpverlening. 
Voor het eerst sinds jaren is er niet gewerkt met zomervrijwilligers. Toch hebben zich in 2020 nog 
15 nieuwe vrijwilligers gemeld. Opvallend is dat dit veelal om jonge mensen tot 35 jaar gaat. Zestien 
vrijwilligers zijn in het afgelopen jaar gestopt met hun vrijwilligerswerk bij de Open Hof. Als redenen 
om te stoppen met het vrijwilligerswerk werden in 2020 het meest genoemd de combinatie met werk 
of studie en de vergevorderde leeftijd van de vrijwilliger. Het percentage mannen dat vrijwilliger is bij 
de Open Hof wordt geleidelijk aan kleiner.

Man/vrouw verhouding vrijwilligers

vrouwen
68%

mannen
32%



Leeftijdsopbouw

De groep vrijwilligers in de leeftijdsgroep tot 30 jaar is het afgelopen jaar gestegen naar bijna 1 op de 
3. Vooral de middengroep van 30 tot 60 jaar is kleiner geworden van ruim 50% naar 36%. De jongste 
vrijwilligster was op 31 december 22 jaar, de oudste vrijwilliger telde 82 jaren.

Verbondenheid van de vrijwilligers met de organisatie

De gemiddelde duur dat vrijwilligers van alle leeftijden aan de Open Hof verbonden blijven, is 5 
jaar en 4 maanden. De gemiddelde vrijwilliger lijkt iets langer te blijven werken bij de Open Hof 
dan voorgaande jaren is gemeten, maar mogelijk is dit getal iets geflatteerd doordat één of meer 
vrijwilligers die wegens corona thuis zitten, onder andere omstandigheden hadden besloten om te 
stoppen. Als je het afzet tegen de trend dat vrijwilligers zich tegenwoordig het liefst kortdurend of 
eenmalig als vrijwilliger inzetten voor een doel of organisatie, blijkt de binding van onze vrijwilligers 
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echter hoe dan ook onverminderd sterk. Van de vertrekkende vrijwilligers in 2020, was degene die 
het kortst verbonden was aan de Open Hof zes maanden actief, degene die het langst actief was 
geweest, heeft zich gedurende 19 jaren voor de organisatie ingezet. Per 31 december 2020 zijn er 
onder de actieve vrijwilligers acht vrijwilligers die 15 jaar of langer actief zijn.

Vanuit het Programma van Eisen van de gemeente Groningen:

Inspirerende verhalen over de diversiteit aan vrijwilligers. De Open Hof als inclusieve organisatie. 
Voor iedereen is een plekje want iedereen heeft mogelijkheden en talenten. Mensen voelen zich 
door hun vrijwillige inzet met elkaar verbonden.

De Open Hof zet vrijwilligers in op meerdere gebieden: gastheer of 
gastvrouw in de huiskamer, op het secretariaat, als voorganger 
of pianist bij de vieringen, als medewerker in de tuin, als 
onderhoudsmedewerker of als bestuurslid. Wij geloven 
in de juiste persoon op de juiste plaats. Dit wil niet 
zeggen dat we iedereen die zich meldt zonder 
meer kunnen plaatsen, maar we kijken wel naar de 
mogelijkheden. Zo werken we al meer dan tien jaar 
met ervaringsdeskundigen: mensen die in hun 
verleden te maken hebben gehad met dakloosheid, 
een verslaving of een psychiatrische aandoening. 
Ook in 2020 vielen enkele vrijwilligers onder 
deze categorie. Het team van vrijwilligers in de 
huiskamer is overwegend van Nederlandse afkomst, 
maar in maart 2020 besloot onze Poolse tuinvrouw 
het flink geslonken team in de huiskamer te willen 
ondersteunen. Zij bleek een enorme aanwinst, 
zowel doordat zij een brug kon slaan naar de groep 
Poolse bezoekers, maar ook doordat zij in Polen was 
opgeleid tot huisarts. In de tuin werd zij opgevolgd door een 
internationale student afkomstig uit Peru.
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Leeftijdsopbouw vrijwilligers

20-29 jr
28%

30-39 jr
12%

40-49 jr
12%

50-59 jr
12%

60-69 jr
20%

70+
16%



Inspirerende verhalen van vrijwilligers over hun ontwikkeling en waardering.
Met alle vrijwilligers wordt ongeveer eens per drie jaar een voortgangsgesprek gevoerd. Eén van 
de onderwerpen die besproken worden is wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Zijn ze 
gegroeid sinds ze gestart zijn of sinds het vorige voortgangsgesprek? Wat motiveert hen in het 
contact met bezoekers en hoe beoordelen ze de samenwerking met de andere vrijwilligers en 
beroepskrachten? In het coronajaar 2020 zijn er minder voortgangsgesprekken gevoerd dan 
anders. Toch hieronder een impressie door een aantal antwoorden op deze vragen in 2020:

(Vrouw, 5 jaar actief) “Het contact met bezoekers is heel laagdrempelig. Er 

is geen gedoe, er zijn geen maskers. Ik kan slecht tegen nep. Mijn open 

houding is mijn kracht; ik oordeel niet. Maar ik heb wel geleerd beter mijn 

grenzen aan te geven en kan bijvoorbeeld boosheid bij bezoekers nu 

beter relativeren. Ik betrek het niet meer zo op mezelf.” 

(Vrouw, 5 jaar actief) “In het begin was het wel een zoektocht naar wie 

ik wilde zijn in het contact met bezoekers. Ik ben soms vrij grenzeloos 

en probeer vooral te genieten. Ik merk wel dat ik volwassener ben 

geworden.” 

(Man, 16 jaar actief) “Ik kan zo langzamerhand wel bouwen op mijn routine 

en ervaring, maar ik groei nog steeds. Ik ben denk ik wel één van de 

strengere vrijwilligers, maar ik probeer dat met humor te combineren. 

Doordat ik toch duidelijk ben, weten bezoekers wel waar ze met mij aan 

toe zijn. Ik vind het leuk om steeds met nieuwe vrijwilligers te werken. Er 

is veel know-how onder de vrijwilligers.” 

(Vrouw, 7 jaar actief) “Ik heb in de loop der tijd meer kennis over en 

ervaring met de bezoekersgroep, maar nog steeds word ik erg geraakt 

door de verhalen van mensen. Ik ben gelukkig niet harder geworden. Ik 

merk wel dat sommige bezoekers er last van hebben dat we ze niet meer 

aanraken sinds corona er is.” 24 25



Aantal uren dat de opvang geopend is
In maart 2020 drukte de uitbraak van corona in Nederland op de openingsuren en bezoekers
aantallen van de Open Hof. Waren we in 2019, een ‘normaal’ jaar nog 1003 uren open geweest, in 
2020 ging het slechts om 689 uren. Door de uitval van aanvankelijk meer dan de helft van onze 
vrijwilligers, moesten we alle avondopeningstijden schrappen, maar in april en mei bleven we wel alle 
ochtenden een uur langer open, om alle bezoekers van een warme maaltijd te kunnen voorzien. In 
juni gingen we mondjesmaat weer een paar avonden open, mede mogelijk gemaakt door de aanwas 
van nieuwe vrijwilligers. Slechts op drie dagdelen hebben we moeten besluiten de opvang niet te 
openen, omdat er niet voldoende mensen beschikbaar waren.

Uit het beleidsplan van de Vereniging Open Hof 2018-2021:

De vrijwilligerscoördinator zal een aanbod doen op de 
onderwerpen veiligheid, multiculturaliteit en kennis van 

psychiatrische ziektebeelden.

In 2020 is in april de trainingsdag Omgaan met 
Agressie gecanceld vanwege alle maatregelen 

rondom corona. Eenzelfde trainingsdag in 
oktober is ook om die redenen uitgesteld. 
De vrijwilligerscoördinator heeft onderzoek 
gedaan naar de wenselijkheid en de 
haal baar heid van een onlinetraining 
Omgaan met Agressie en een aanbod 
daarop staat gepland begin 2021. De 
themaavond rondom autisme, begin 
april, heeft nog doorgang gevonden 

in de vergaderruimte van de Open Hof. 
Door de maatregelen hebben slechts acht 

deelnemers hieraan kunnen deelnemen. De 
vrijwilligerscoördinator heeft ook op meerdere 
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momenten nieuwe Bhv’ers geworven onder de vrijwilligers. De animo hiervoor is echter niet zo groot 
als we hopen. We hopen dat de omstandigheden in 2021 het weer toelaten om op meerdere fronten 
fysiek te kunnen trainen en deskundigheidsbevordering aan te bieden.

Opnieuw zal in de komende beleidsperiode in overleg met de vrijwilligers bekeken worden wat 
het beste model is om inspraak van de vrijwilligers vorm te geven.

In 2019 werd geconstateerd dat de huidige vorm van inspraak van vrijwilligers in het Breed Team 
Overleg naar tevredenheid werkt. In 2020 is er een vrijwilliger gestopt en zijn twee nieuwe 
vertegenwoordigers van de vrijwilligers bij het Breed Team Overleg aangeschoven.

27Jaarverslag Open Hof 2020
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Inkomensbeheer4
Inleiding

Het inkomensbeheer is in 1994 gestart als een kleinschalig vrijwilligers initiatief binnen de Open Hof 
en in de loop van de jaren uitgegroeid tot een volwaardige professionele dienstverlening. Het doel 
van het inkomensbeheer is om mensen te begeleiden bij het beheer van hun budget dat zij krijgen 
van de sociale dienst, het UWV of vanuit een baan. De vaste lasten worden betaald en wekelijks 
wordt leefgeld uitgekeerd. Ook wordt er geholpen bij het aflossen van schulden. Naast de concrete 
financiële hulpverlening geeft het spreekuur ook de cliënten de gelegenheid hun andere zorgen neer 
te leggen bij de sociaal coördinator.
Naast de cliënten die gebruik maken van de duurzame financiële dienstverlening worden ook mensen 
geholpen die behoefte hebben aan kortdurend advies. Vaak zijn deze mensen geholpen met 1 á 2 
gesprekken waarbij ze op weg worden geholpen bij praktische vragen. We merken hierbij dat de 
complexiteit van de samenleving toeneemt. Digitalisering maakt dat het voor onze bezoekers steeds 
lastiger wordt om hun zaken op tijd en goed te regelen. In 2020 hebben 16 personen van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Inkomensbeheer

Op 1 januari 2020 stonden 33 mensen in het inkomensbeheer ingeschreven. Deze personen maakten 
op dat moment regelmatig gebruik van het spreekuur. Dat kan wekelijks zijn of soms maandelijks, of 
incidenteel. In 2020 is het cliëntenbestand constant gebleven. Uit gesprekken met de cliënten blijkt 
dat het inkomensbeheer van de Open Hof grote waarde voor hen heeft.  
In 2020 is een begin gemaakt met het efficiënter inzetten van digitale mogelijkheden. Zo wordt 
bijvoorbeeld Allegro beter benut en worden documenten digitaal opgeslagen. Er is een laptop 
aangeschaft waardoor beter ingespeeld kan worden op de (digitale) hulpvraag en het werd online 
bankieren geactiveerd.

In mei 2020 ging de sociaal coördinator met pensioen. Zij is in mei 2020 opgevolgd door een nieuw 
aangenomen inkomensbeheerder. Helaas is het vanwege COVID-19 nog niet mogelijk geweest 28



om een afscheidsbijeenkomst voor onze cliënten te organiseren. Wel is er in het grootste geheim een 
foto boek samengesteld waaraan alle cliënten hebben meegewerkt. Dit fotoboek is tijdens een privé
bezoek overhandigd. De verrassing werd zeer gewaardeerd. We hopen dat er in het komende jaar een 
mogelijkheid zal zijn om haar persoonlijk te bedanken en gedag te zeggen.
In maart 2020 ging Nederland op slot in verband met COVID19. De eerste lockdown was een feit en 
resulteerde in een aanpassing van de spreekuren. Deze werden niet meer fysiek gehouden maar via de 
telefoon. Eind juni zijn de fysieke spreekuren hervat. Om veilig te kunnen werken wordt er gewerkt met 
mondkapjes, anderhalve meter afstand en handdesinfectie. De inkomensbeheerder wordt tijdens het 
spreekuur waarbij ook het weekgeld wordt uitbetaald, bijgestaan door een vaste vrijwilliger. Om de basis 
te verstevigen is een nieuwe vrijwilliger getraind en toegevoegd aan het team. 

Tegelijkertijd met de personeelswisseling werd ook een nieuwe consulent van de GKB aan de Open Hof 
gekoppeld. De inkomensbeheerder heeft een kennismakingsbezoek afgelegd bij de GKB. De samen
werking heeft ertoe geleid dat cliënten van de Open Hof een schuldhulpverleningstraject aangeboden 
kunnen krijgen en tegelijkertijd begeleiding van de Open Hof blijven ontvangen. Het resultaat van deze 
inspanningen is dat voor twee van onze cliënten een schuldhulptraject is gestart. Zij mogen, op termijn, 
een schuldenvrije toekomst tegemoet gaan. 

Vanuit het Programma van Eisen van de gemeente Groningen:

• Bieden van inkomensdienstverlening
• Hulpvragen 
• Verminderde overlast bij de dienstverleningsloketten
• Spreekuren
• Gevoerde administraties
• Schuldsituatie verbeteren

Vanuit jaarplan Open Hof:

• Bijstaan in poging regie over hun eigen leven te krijgen: twee cliënten  
doorlopen een schuld hulpverleningstraject. 

• Korte hulpvraag: verschillende vragen zijn voorbijgekomen. 

 Onder andere hulp bij nalatenschap, hulp bij het opzetten van een kasboekje, hulp bij het 
ordenen van papieren, inzichtelijk krijgen van de schulden en benaderen schuldeisers.

• Vergroten flexibiliteit inkomensbeheer: de basis is versterkt door het aantrekken van een extra 
vrijwilliger inkomensbeheer.

• Verbeteren efficiency/digitalisering: Beter gebruik gemaakt van Allegro, digitaal opslaan 
documenten, online bankieren is geactiveerd en aanschaf laptop waardoor samen met cliënt kan 
worden ingelogd in bijvoorbeeld het portaal van de zorgverzekeraar.

• Afleggen werkbezoeken: Door de inkomensbeheerder is een bezoek gebracht aan WerkPro, 
Kostersgang en de GKB.

Briefadressen 

In 2020 was de Open Hof net als in voorgaande jaren, aangewezen als briefadres. Dat betekent dat 
mensen zich bij ons kunnen laten inschrijven voor een briefadres. Het maximumaantal briefadres houders 
voor de Open Hof is door de gemeente Groningen vastgesteld op 150. De situatie rondom COVID-19 
zorgt ervoor dat de procedure voor het aanvragen van een briefadres anders loopt. Dit vroeg enige aan-
passing maar door goed overleg met gemeente en ketenpartners is dat in goede banen geleid. Ieder 
kwartaal vindt er overleg plaats tussen de betrokken afdelingen van de gemeente Groningen, Leger des 
Heils Kostersgang en de Open Hof. In 2020 zijn 135 unieke briefadressen verstrekt. 

Afscheid Marjen Voltman  

In mei 2020 hebben wij, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid ge nomen 
van Marjen Voltman als sociaal coördinator van de Open Hof. In 1996 kwam Marjen bij ons binnen als 
sociaal coördinator in een zogenoemde ‘Melkertbaan’. In 1997 werd haar dienstverband omgezet in 
een vast contract voor onbepaalde tijd. In de 23 jaar dat Marjen bij ons werkzaam was werd zij het 
gezicht van het inkomensbeheer van de Open Hof. Daarnaast werd zij ook een vertrouwens persoon 
voor de deelnemers aan het inkomensbeheer, die iedere dinsdagmiddag even hun verhaal bij Marjen 
kwijt konden. De stijl van Marjen was streng doch rechtvaardig ten aanzien van de deelnemers aan het 
inkomens beheer. Daarbuiten om was Marjen een goede collega, het geheugen van de Open Hof. Ze kon 
feil loos details herinneren, die bij andere alweer waren weg gezakt. Ook een collega die niet te beroerd 
was om extra taken, die toch moesten gebeuren, op zich te nemen. Door de corona waren wij helaas 
genood zaakt om in kleine kring afscheid van haar te nemen. We wensen haar goede jaren toe.30 31Jaarverslag Open Hof 2020
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Management en bestuur5
Bestuur

Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd. Door de coronamaatregelen is er driemaal digitaal 
vergaderd.Belangrijke gespreksonderwerpen waren, naast de begroting en jaarrekening, vooral de 
gevolgen van de coronapandemie voor de Open Hof. Daarnaast kwamen er ook personele zaken 
aan de orde. De opvolging van Marjen Voltman en de benoeming van Jantine van den Beukel als 
medewerker inkomensbeheer. Daarnaast is er een aantal keren gesproken over de toekomstige 
relatie met de kerken. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden was wederom een terugkerend 
onderwerp in de vergadering. Aan het eind van het jaar leidde dat tot succes en werd er een 
nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Tiemo Meijlink. Wegens corona en wegens ziekte 
kon er helaas (nog) geen afscheid genomen worden van Jaap de Jonge als voorzitter. Jaap is totaal 
ongeveer 13 jaar bestuurslid geweest. Eind december werd ook afscheid genomen van Annemiek 
Boonstra als bestuurslid. 

Vanuit het Jaarplan van de Vereniging Open Hof 2020:

De algemene ledenvergadering zal zich de komende beleidsperiode opnieuw op de vraag 
bezinnen hoe de samenwerkende kerken de betrokkenheid bij de Open Hof zichtbaar kunnen 
maken en houden, nu dat niet langer vanzelfsprekend kan via het vrijwilligerswerk. 

Dit onderwerp is mede vanwege de corona, niet aan de orde geweest. 

In de komende beleidsperiode zal dan ook in nauw overleg met de kerken bekeken worden op 
welke wijze de Open Hof betrokken kan zijn bij nieuwe diaconale bewegingen in de stad. Daar 
waar nodig en mogelijk zal de samenwerking worden gestimuleerd. 

Tijdens de bestuursvergadering in december 2020 is door het bestuur intensief gesproken over de 
diaconale presentie van de Open Hof. Het gesprek vond plaats aan de hand van een notitie van de 
directeur. In de gesprekken over het toekomstige beleidsplan zal dit opnieuw aan de orde komen.  



Om de beeldvorming bij te stellen wordt er jaarlijks een bijeenkomst belegd door de 
directeur en vrijwilligers coördinator, voor vrijwilligers en bestuur, waarin zij, in een open 
gedachtewisseling, met elkaar ieders vragen en dilemma’s kunnen bespreken. Met dezelfde 
insteek zal er ook een bijeenkomst worden belegd voor bestuur en beroepskrachten. 

Vanwege de coronapandemie zijn deze bijeenkomsten niet doorgegaan. 

Na een interne bezinning op doel en werkwijze van de Open Hof, zullen ALV en bestuur in 
2019 komen tot een passend voorstel voor een nieuwe bestuursvorm. Daarin zullen taak- en 
functieomschrijving van bestuur en ALV opnieuw worden beschreven.

Dit onderwerp is eind 2019 geagendeerd geweest in de Algemene Ledenvergadering. De uitkomst 
daarvan was dat men graag wil vasthouden aan de huidige verenigingsvorm. Voor het bestuur was dit 
aanleiding om dit onderwerp in 2020 verder te laten rusten. 

De ALV en het bestuur willen, in de binnenstad, blijven zoeken naar nieuwe bewegingen en 
organisaties waarmee een samenwerking kan worden aangegaan. Aan de hand van jaarlijkse 
werkplannen zullen ALV en bestuur dit onderwerp agenderen. 

In 2020 heeft dit onderwerp nog niet tot concrete resultaten geleid. Ook bij dit onderwerp was de 
coronapandemie een belemmerende factor, omdat veel fysieke bijeenkomsten geen doorgang 
konden vinden.

De komende periode willen we met het Leger des Heils onderzoeken welke gezamenlijke visie 
we kunnen ontwikkelen op de dagopvang en op welke terreinen we elkaars organisatie kunnen 
versterken. 

In 2020 is er een voorzichtig begin gemaakt met deze verkennende gesprekken. Ze zullen in 2021 
worden voortgezet. 
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Algemene Ledenvergadering

De algemene leden vergadering heeft, vanwege de coronapandemie eenmaal lijfelijk vergaderd. 
Daarin werd met name de begroting 2021 vastgesteld en een evaluatie van de maatregelen rond 
corona waren een belangrijk gespreksonderwerp. In maart is door de ALV, via een schriftelijke ronde, 
het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vastgesteld. 

Samenstelling bestuur

Op 31 december 2020 bestond het bestuurt van de Vereniging Open Hof uit: 
Tiemo Meijlink, voorzitter
Dick Middel, secretaris
Jaap Stellingwerff, penningmeester
Ruud Delissen, bestuurslid
Annemiek Boonstra, bestuurslid

Samenstelling team beroepskrachten

Op 31 december bestond het team van beroepskrachten uit: 
Lonneke van de Brink, vrijwilligers coördinator, 32 uur 
Jantine van Beukel, medewerker inkomensbeheer, 28 uur
Annemarie van der Vegt, pastor, 20 uur
Dhr. G. ter Beek, directeur, 20 uur
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