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“Jullie
zijn
het zout van de
aarde. Maar als
het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer
zoutgemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het
wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op de berg ligt,kan niet verborgen
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men
zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft
voor iedereen die in het huis is. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien
en eer bewijzen aan jullie
Vader in de hemel”
Matth. 5: 13-16
NBV
Jaarverslag 2015
Het jaar 2015 is het negende jaar in het bestaan van Hart voor Barendrecht. Met de kleine
kracht binnen de stuurgroep zijn we blij dat de meeste bestaande projecten voortgang
konden vinden. HeartBeat, de jongereninloop in Centrumpost is half 2015 gestopt, omdat
er onvoldoende jongerenwerkers zijn om dit werk vol te houden. In overleg met Youth for
Christ is besloten dat na vijf goede jaren hier een eind aan komt.
Opnieuw een hoogtepunt voor Hart voor Barendrecht was de lichtjestocht ‘BETHLEHEM in
Barendrecht’, omdat het evangelie van Jezus Christus zichtbaar is geworden tijdens de
wandeling en zoveel mensen hebben genoten en ontroerd waren.
Het radioprogramma ‘Hart voor Barendrecht’ heeft wekelijks mogen klinken en we ervaren
dat de betrokkenheid voor Hart voor Barendrecht binnen de kerken groeit. Met grote
dankbaarheid en eer aan God wordt dit geconstateerd.
In chronologische volgorde willen we een en ander van de diverse projecten en activiteiten
de revue laten passeren.
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jaarverslag kunt u lezen over:
Stand van zaken Sociaal/maatschappelijke projecten
Stand van zaken Missionaire projecten
Ontwikkelingen Stichting Hart voor Barendrecht
Vooruitblik 2016
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1. Sociaal/Maatschappelijke projecten
HEARTBEAT
HeartBeat op zaterdagavond, Inloophuis
Jongeren
Het is het vijfde jaar van HeartBeat, waar
elke jongere tussen de 12 en 20 jaar elke
zaterdagavond welkom is in Centrumpost.
Een plek waar gebouwd wordt aan een
vertrouwensrelatie. Juist in dit voorjaar van
2015 merken we dat het aantal jongeren wat
naar
Centrumpost
komt
afneemt.
De
vertrouwde groep kalf af en er komen weinig
nieuwe jongeren voor terug. Er is duidelijk
vertrouwen en herkenbaarheid gegroeid.
Wanneer we de jongeren op straat door de
week in Barendrecht tegenkomen is dat
gegroeide vertrouwen merkbaar in de manier
SuperWoman 2012
van elkaar groeten, een praatje maken. Altijd
geïnteresseerd in hun welzijn. Ne veelvuldig zoeken van meer jongerenwerkers om dit werk
met enthousiasme op te pakken is dat echter
niet gelukt. Wetend dat Centrumpost volgend
jaar moet sluiten is besloten om na de
zomervakantie HeartBeat niet te hervatten. Met
spijt ebben we die beslissing moeten nemen.
Alex Wesdijk heeft met name vijf jaar zich
intensief elke zaterdagavond ingezet en ook
door de week waren er jongeren die in zijn
cadeauwinkel Joy een praatje kwamen maken.
Het werk is niet voor niets geweest. Vijf jaar
hebben jongeren zich een eigen plekje
veroverd en hebben zich thuis gevoeld. Samen
poolen, tafeltennissen en tafelvoetbal spelen of
SuperWoman 2011
hangen op de bank.
De individuele gesprekken met jongeren, vaak
onder het spelen van een spelletje. Waar thuis weinig open gesprekken worden gevoerd,
kon dat in HeartBeat wel gebeuren.
In overleg en afstemming met Youth for Christ kijken
we terug op vijf jaren jongerenwerk waarin
verbindingen zijn gelegd en openheid is gegroeid, met
name van de Marokkaanse jongeren.

Heartbeat 2010
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De Dag van de Dialoog
Op vrijdag 13 november wordt van
18:00 tot 20:30 uur de Dag van de
Dialoog gehouden in Barendrecht.
Elf organisaties bieden een gedekte
tafel aan door heel Barendrecht.
Jong en oud, iedereen is welkom om
op deze dag aan te schuiven. Het
idee van de Dag van de Dialoog is
eenvoudig: mensen komen samen
en
wisselen
in
kleine
kring
ervaringen uit aan de hand van een
thema. Dit jaar is het thema:
‘Natuurlijk samen’. Het is een dag
waarop vele nieuwe verbindingen
gelegd worden. De Dag van de
Dialoog wordt georganiseerd door
Hart voor Barendrecht. Voor het eerst is de Dag van de Dialoog georganiseerd in Rotterdam
na doorboren van de Twintowers op nine-eleven, op 9-11-2001. Op 11 september 2001 is
de wereld veranderd, is er veel angst ontstaan voor zulke grote terroristische aanslagen.
In Nederland worden nu in ruim honderd plaatsen tafels gedekt om de dialoog te voeren. De
gesprekken in Barendrecht vinden plaats onder het genot van een driegangendiner.
Aan tafel bij….
Op elf locaties zijn 10 a 12 mensen welkom deel te nemen aan de Dag van de Dialoog. Het
zijn De Kleine Duiker, de Gemeente Barendrecht, de Bethelkerk, Patrimonium, Stichting
Present, de Rabobank, Stichting IJsselmonde-Oost, Zorggroep De toekomst, Stichting
KijkopWelzijn, de firma van Rietschoten en Stichting Hart voor Barendrecht.
Met meer dan 100 deelnemers kijkt Hart voor Barendrecht terug op een zeer geslaagde Dag
van de Dialoog!
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2. Missionaire projecten
WEEK VAN GEBED
Voor de vierde keer werken zes kerken en
gemeenten samen in Barendrecht in de Week van
Gebed, die van 18-25 januari is gehouden met de
steun en support van de Evangelische Alliantie
(EA) en de Raad van Kerken (RvK). Het thema is
‘Dorst’, gebaseerd op de Bijbeltekst uit Johannes
4 : 7, waarin de oproep klinkt om allen één en
afhankelijk van de bron Jezus Christus te zijn. Hij
wil onze dorst lessen door ons levend water te
geven. Rond dit thema komen christenen in
Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning
en gebed voor elkaar, ons land en de nood in de
wereld.
Landelijke gebedsactiviteiten – zoals de Week van
Gebed - zijn een goede gelegenheid om
plaatselijk tot samenwerking te komen. De derde
week van januari staat landelijk en wereldwijd het
teken van gebed. Die week worden er elke avond
een interkerkelijke gebedssamenkomst gehouden,
wisselend in verschillende kerken. Het doel is om bruggen te bouwen door gebed: in
bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Zondag 18 januari
organiseerde de St. Augustinus parochie samen met de PKN in de Bethelkerk de kerkdienst
over het thema ‘Dorst’. Elke avond van maandag t/m vrijdag zijn er van 19.30 – 20.30 uur
gebedssamenkomsten gehouden. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor de Week van
Gebed 2015 in Barendrecht en velen zijn bemoedigd om over kerkmuren heen de eenheid in
Jezus Christus te
ervaren.
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Radioprogramma Hart voor Barendrecht
Bijna Iedere woensdagavond in 2015 maakte het radioteam van Hart voor Barendrecht bij
ExxactFM een radioprogramma.
In 2015 heeft het radioprogramma o.a. aandacht besteed aan:
- Vluchtelingenwerk
- Open dagen Voortgezet onderwijs Barendrecht
- Veranderdag St. Present
- Ontwikkelingen PKN Barendrecht
- Activiteiten Vorming en Toerusting PKN
- Activiteiten Woord en Daad
- ZWO commissie
- Project Share Ghana
- Zorg Nijverij
- Zorggroep de Toekomst
- Dag van de Dialoog
- Kerstwandeling
- Bethelbazar
- Casa Ruchama
- Kerkdeuren open
- Schoendoos actie
- Dorcas Voedselactie
Wekelijks wordt roulerend met een voorganger
’s woensdags vooruitgeblikt naar de viering
van de eerstvolgende zondag.
In mei werd het zes jarig bestaan van het
radioprogramma gevierd!
Scholieren hebben zich vanuit hun
maatschappelijke stage voor school ingezet bij
het radioprogramma. Tijdens de zomer waren
er in 2015 geen uitzendingen het
radioprogramma Hart voor Barendrecht.
Dit radioprogramma brengt een positief geluid, door christelijke muziek te draaien en
informatie over kerk, geloof en samenleving met betrekking op Barendrecht te verstrekken.
Deze informatie wordt vaak gegeven door betrokken mensen te interviewen. Dat gebeurt in
de studio van ExxactFM of tijdens een activiteit op locatie. Steeds meer mensen die iets
organiseren weten de weg naar de studio te vinden. Dat is ook wenselijk.
Zo kunnen we via gratis publicitaire ondersteuning van activiteiten, kerkelijk Barendrecht
meer op de kaart zetten, laten zien wat geloven betekent voor mensen en wat mensen
betekenen voor de samenleving. Dat is en blijft het hoofddoel van het radioprogramma.
Dat na zes jaar het ExxactFM radioprogramma steeds meer bekendheid heeft gekregen is
niet alleen positief voor het radioprogramma zelf, maar ook voor Stichting Hart voor
Barendrecht. In de afgelopen jaren zijn veel mensen te gast geweest in de uitzendingen.
Hierdoor groeit het netwerk van Hart voor Barendrecht met mensen die actief zijn in kerk en
samenleving. Zo’n netwerk is goed inzetbaar als er een nieuw project van start gaat. Hart
voor Barendrecht heeft dat ook als hartverwarmend ervaren dat zoveel mensen hielpen met
projecten als Dag van de Dialoog en Bethlehem in Barendrecht! Informatie voor het
radioprogramma is steeds aan te leveren op radio@hartvoorbarendrecht.nl
Dit kan zijn voor zaken op de agenda of om in de uitzending gehoor aan te geven.
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Kerkdeuren open
Na het succes van voorgaande edities is in de periode november 2015
-mei 2016 het project ‘Kerkdeuren open’ opnieuw uitgevoerd.
De Dr. Schaepmanschool heeft voor het eerst met 3 combi groepen 6
t/m 8 een bezoek gebracht aan de Triomfatorkerk.
Ook heeft de Immanuelkerk wederom de bovenbouw (2 groepen 7 van
25 leerlingen) van basisschool “De Draaimolen” ontvangen.
In november hebben 2 groepen van in totaal 80 leerlingen van De Focus Academie de
Bethelkerk bezocht. Lessons learned hier was dat de tijd (zeker met de reistijd erbij) nog
wat te kort was gezien de belangstelling, maar dit is een punt van aandacht voor een
volgende keer. Wel heel leuk dat het voortgezet onderwijs ook in dit project participeert.
In januari zijn 2 groepen van De Ark in de Bethelkerk geweest. Ds Ketelaar is op voorhand
de 10 klassen langsgegaan om kennis te maken en extra informatie te geven. Door dit
voorbezoek was het uiteindelijk bezoek nog positiever en kwamen de gesprekken goed tot
stand. Iedereen was zo enthousiast dat besloten is om de 4 (!) Paasvieringen ook in
gezamenlijkheid tot stand te laten komen.
En of dit nog niet alles was zijn er in april 3 groepen 7 van Het Kompas ook in de Bethelkerk
geweest en gaan in de meimaand 3 groepen 7 van de Groen van Prinsterer naar de
Bethelkerk.
De Dorpskerk kon geen kinderen ontvangen vanwege de verbouwing, maar naar komende
seizoen gaan ze zeker weer mee doen.
Het afgelopen jaar is met name opgevallen dat de spreiding van het bezoek aan de
kerken is opgerekt en nu inmiddels loopt van periode november-mei, terwijl dat
voorheen eigenlijk vooral werd gepland in de periode februari – mei. Kortom:
Kerkdeuren open groeit nog steeds in het aantal ontmoetingen.
Hoewel het altijd een heel gepuzzel is om in het drukke jaarprogramma van de scholen deze
activiteit in te plannen, zien we iedere keer opnieuw dat de reacties van leerlingen en
docenten lovend zijn. Voor veel jongeren is het niet meer vanzelfsprekend om de kerk te
bezoeken en daarom is het dan ook goed om in een ongedwongen sfeer een kennismaking
te hebben, maar ook interactief vragen te kunnen stellen.
Ieder bezoek aan een kerk duurde ongeveer 2 uur. De groep leerlingen werd begeleid
vanuit de school/docententeam en een werkgroep per kerk. Op het programma stonden
bijvoorbeeld rondleidingen, speurtochten, Meet & Greet met voorgangers, etc. Het totaal
leverde hele mooie en waardevolle gesprekken op.
De deelnemende kerken hebben op basis van alle positieve reacties besloten in 2016-2017
weer mee te doen met een nieuwe editie van “Kerkdeuren Open”. In Barendrecht Dorp loopt
het project erg goed. Het zou leuk zijn als de groep deelnemende kerken en scholen zich
verder zou uitbreiden in Carnisselande.
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BETHLEHEM in Barendrecht
Vrijdagavond 19 december werd de 4e
Kerstwandeling gehouden dit jaar hebben we
gekozen voor de wijk Carnisselande. Zo’n
800 mensen hebben de tocht gelopen.
Met dank aan de burgerlijke gemeente
hebben wij voor ons start en eindpunt het
Inge de Bruijn Zwembad mogen gebruiken
,een perfecte locatie met veel fiets en
parkeerruimte en heel gemakkelijk toegang
tot de wijk.
Dit jaar hebben voor een andere opzet
gekozen. Tijdens de tocht werden we niet
“bijgepraat” door vertellers maar de taferelen speelden zelf het verhaal om meer interactie
met de wandelaars te hebben.
Aan het einde van de (lange) wandeling was er weer warme chocolade melk in het
zwembad.
De kerstwandeling werd georganiseerd door Hart voor Barendrecht.
Negen kerken participeerden in de realisatie van de wandeling. Gemeenteleden van de
kerken vertolkten de taferelen. De wandeling werd mede mogelijk gemaakt door het Inge
de Bruin zwembad, Stichting Distinto, De Kleine Duiker, bewoners en vele vrijwilligers.
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3. Ontwikkelingen Stichting Hart voor Barendrecht
VLUCHTELINGEN/VERGUNNINGHOUDERS
Na de enorme Vluchtelingestroom, die in 2015 op gang is gekomen, was er ook in
Barendrecht vanuit Vluchtelingenwerk Barendrecht de vraag hoe de opvang van
vergunninghouders te regelen. De Protestante kerken hebben met Stichting Hart voor
Barendrecht en Stichting Present een brainstormgroep opgericht. Veel is in het najaar van
2015 onderzocht in wie doet wat en waar is elke instelling mee bezig op het gebied van
Vluchtelingen. Vanuit de kerken is er in overleg met vele instellingen een Platformoverleg
opgericht om elkaar te informeren en samen af te stemmen wie het beste ondersteuning
kan bieden. Denk aan wonen
(Patrimonium, Vluchtelingenwerk, gemeente). Of het
ondersteunen van financiën: Vluchtelingenwerk begeleidt nieuwkomers met het invullen van
formulieren om rond te kunnen komen van hun bijstandsuitkering. De eerste drie maanden
kunnen Vluchtelingen gebruik maken van de Voedselbank. Heel belangrijk is het leren van
de taal. Taalpunt, Het Gilde en Vluchtelingenwerk werken hierin samen. Vanuit Hart voor
Barendrecht zoeken we vrijwilligers die als taalcoach of als buddy een vluchtelingengezin
kunnen begeleideden. Met alle deelnemende organisaties stemmen we de taken af. In 2016
zal deze samenwerking zeker zijn voorgang hebben.
Website
De website van Hart voor Barendrecht is een heel belangrijk medium in de
informatieverstrekking naar de diverse doelgroepen waar Hart voor Barendrecht mee en
voor werkt. Op www.hartvoorbarendrecht.nl is informatie over de achtergronden van de
projecten te vinden en een uitgebreide agenda van activiteiten uit de kerken. De site wordt
wekelijks bijgewerkt en aangevuld. Ook het radioprogramma van Hart voor Barendrecht is
via deze site na te beluisteren. Dit wordt door veel mensen gewaardeerd, waaronder de
geïnterviewden. Natuurlijk is het leuk om de uitzending waaraan je hebt meegedaan op een
later tijdstip na te beluisteren. Wekelijks wordt ongeveer tien á vijftien keer van deze
gelegenheid gebruik gemaakt.
Financiën
Met dankbaarheid mag geconstateerd worden dat de Balans Winst & Verliesrekening positief
is geëindigd in 2015. U kunt de Balansrekening 2015 vinden op de website.
Bestuur
In 2015 was Sander van Rietschoten aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur blijft zo voltallig en bestaat uit: Jacomien Glasbergen, voorzitter, Sander van
Rietschoten, secretaris en Michel Roodnat, penningmeester, Loek van Doorn, lid.
Dankbaarheid
Opnieuw een jaar met vele invalshoeken waarin dankbaarheid en verwondering de
boventoon voeren. Dank aan het vele vrijwilligerswerk wat belangeloos is ingezet ten
dienste van de gemeente waarin wij wonen en die ons aan het hart gaat.
Dit jaar, 2015 bestaat Hart voor Barendrecht 9 jaar. Het geeft ons een blik op de toekomst
om door te gaan met dit werk wat verbinding tussen mensen en tussen kerken te weeg
brengt. We erkennen dat we afhankelijk zijn van onze God en mogen via onze mond, hart
en handen iets van Gods liefde laten zien.
Vragen en/of opmerkingen zijn welkom. Dat kan altijd aan één van de stuurgroepleden, of
aan de voorzitter Jacomien Glasbergen j.glasbergen@hartvoorbarendrecht.nl
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Heel graag willen we dat het werk van Hart voor Barendrecht ook financieel blijvend wordt
ondersteund.
Hart voor Barendrecht waardeert uw steun. Dit kan door een gift of donatie over te maken
op rekeningnummer 38.23.200 t.n.v. Hart voor Barendrecht o.v.v. algemeen of het project
HeartBeat. Hart voor Barendrecht heeft een ANBI erkenning, d.w.z. dat deze door de
belastingdienst wordt erkend als Algemeen Beogende Nut instelling waardoor giften
aftrekbaar zijn.
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4. Vooruitblik 2016
De volgende projecten worden in 2016 voortgezet:
- Week van Gebed 2016. De deelname hier aan neemt toe en samen bidden blijft een
belangrijke peiler voor Hart voor Barendrecht. Wereldwijd en in Nederland wordt er
in de derde week van januari gebedsavonden georganiseerd.
- Kerstwandeling BETHLEHEM in Barendrecht: Zoveel positieve reacties, medewerking
en vrijwilligers maken dat dit evenement in 2016 haar eerste lustrum hoopt te
vieren. Het is een traditie geworden.
- Kerkdeuren Open: De plannen zijn al klaar om dit voorjaar met meer scholen meer
kerken te bezoeken. Positieve reacties van zowel scholen als kerken.
- Bezoek EO jongerendag: Iedereen kan uiteraard op eigen gelegenheid naar de EO
jongerendag, maar ieder jaar ervaren tientallen jongeren uit Barendrecht dat het ook
wel erg leuk is om samen deze dag te bezoeken. Aanmelden via website.
- Radio: Het team is klein, maar wel stabiel. De contacten welke opgedaan worden zijn
waardevol.
- Dag van de Dialoog. Met elf gedekte tafels in 2015, waarin vele verbindingen worden
gelegd tussen de burgers van Barendrecht willen we ook in 2016 deze activiteit
faciliteren.
- Voortgang van Hart voor Barendrecht in het Platformoverleg Vluchtelingen. Wij
hopen het contact met Vluchtelingenwerk Barendrecht verder uit te breiden door het
kunnen inzetten van vrijwilligers voor de vele taken, die nodig zijn om vluchtelingen
een nieuw thuis in Barendrecht te geven. We denken hierin met name aan buddy’s
en taalcoaches en mogelijkheden om ook gezamenlijk uitvoering te geven aan
activiteiten gericht op integratie van de nieuwe inwoners van Barendrecht.
- Last but not least mag Stichting Hart voor Barendrecht zich gaan voorbereiden op
haar 10 jarig bestaan in april 2016. Hart voor Barendrecht wil dan ik elk geval al
haar vrijwilligers in het zonnetje zetten. Zonder hun inzet kunnen de projecten geen
doorgang vinden. Ook daarin wil Hart voor Barendrecht een steentje bijdragen in de
verbinding tussen mensen en burgers van Barendrecht.
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