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Wat beoogt Stichting Vrienden van het Inloopschip?
De stichting is opgericht in september 2000 en heeft ten doel het verwerven van financiële
middelen ter bevordering van de opvang en het welzijn van dak- en thuislozen. De
vriendenstichting wil een extra toevoegen aan de basale functies waarin het Inloopschip
voorziet:
‘bed, bad, brood en een luisterend oor’.
Projecten
De aandacht gaat uit naar het verbeteren van het welzijn van de bezoekers van het
Inloopschip door activiteiten in de recreatieve sfeer te organiseren. We denken hierbij aan
gezelschapsspelen, een barbecue of een kampeerweekend, het organiseren van cursussen
en allerlei activiteiten binnen en buiten het pand aan de Hinthamerstraat 141.
Aangezien het Inloopschip al vele jaren onderdeel is van de Stichting Maatschappelijke
Opvang (SMO) heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het Inloopschip besloten om
de aanvragen voor ondersteuning van activiteiten vande gehele SMO in behandeling te
nemen.
Giften
U kunt de vriendenstichting financieel steunen door u als donateur aan te melden of door
een eenmalige gift over te maken op NL15 INGB0005751753 t.n.v. Stichting Vrienden van
het Inloopschip te ’s-Hertogenbosch. Als donateur wordt u periodiek op de hoogte
gehouden van de stichtingsactiviteiten.
ANBI
Onze stichting is aangemerkt als ANBI ( 809173530 ). Dat is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’. Hierdoor kunt u als donateur bij de Belastingdienst melding maken van uw gift.
Comité van Aanbeveling
Stichting Vrienden van het Inloopschip weet zich gesteund door het comité, waarvan een
zevental betrokken mensen deel uitmaken, die vanuit hun specifieke achtergrond een
steentje bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen.
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COMITÉ VAN AANBEVELING
Het comité bestaat uit:
De heer H.A.J. Bemelmans,
adviseur management en bedrijfsvoering
Mr. F.H.M. Houben,
oud-commissaris der Koningin van de Provincie Noord-Brabant
Zr. Drs. A.A.Th. Houtsma sfic,
oud-voorzitter Stichting Vrienden van het Inloopschip
Mr. R.M. Peters,
oud-hoofd-advocaat-generaal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Mr. Drs. J.G.N.M. van Rossem,
plebaan parochie Heilige Johannes Evangelist
Drs. W.N. Vulto,
oud-voorzitter directie ING- Bank district Noordoost-Brabant
Mr. S.T. Ypma,
oud-notaris

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:
Ds. Henk van Tilburg,
voorzitter
Harmine Müller,
vice-voorzitter
Angeline van der Ven- Pauli,
secretaris
Jan Verstappen,
penningmeester
Bert Timmers,
lid
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JAARVERSLAG 2017
Geachte Vrienden, Sponsors, Diakenen, leden van het Comité van Aanbeveling,
belangstellenden,
Vrienden van het Inloopschip, dus vrienden van de Maatschappelijke Opvang.
Met een gevoel van dankbaarheid kijken wij als Stichtingsbestuur terug op het jaar 2017.
Het was, zoals u zal lezen, een jaar vol veranderingen en activiteiten, gericht op de
voortgang van de opvang van mensen die een moeilijke periode in het leven doormaken,
en ernaar verlangen om een nieuwe start te maken met hun leven.
Peter, Koos en Ruud
Na het afscheid van ds Peter van Helden heeft Koos Guis het werk voor ZinSpirit, de
pastorale zorg, en de organisatie van de feest- en gedenkdagen op het inloopschip op zich
genomen. Uit zijn verslag kunt u lezen met hoeveel inzet en creativiteit hij dat heeft
gedaan, samen met de werkgroep ZinSpirit en Lucia Basemans, de stagiaire van de
Theologische Faculteit van de Fontys Hogeschool in Tilburg. Wij zijn Koos dan ook zeer
erkentelijk voor zijn werk en danken hem hartelijk voor de wijze waarop hij de
tussenperiode na het afscheid van Peter tot en met de start en de inwerktijd van Ruud
Stiemer wilde overbruggen. Want de komst van ds Ruud Stiemer in juni 2017, die vanuit
’s-Gravenhage naar ’s-Hertogenbosch kwam, werd met vreugde begroet, aangezien hij veel
ervaring meebracht vanuit het missionaire werk in de grootstedelijke maatschappij van
Den Haag. Omdat ds Ruud Stiemer zich zowel in de Protestantse Gemeente als in het
Missionair-Diaconale werk moest inwerken, werd de bereidheid van Koos om nog tot
januari 2018 door te gaan van harte aanvaard, zodat zijn aanstelling tot januari 2018 kon
worden verlengd. En dat er inmiddels een prachtige afscheidsavond voor Koos georganiseerd is op 26 januari jl, dat is dus meer dan terecht.
Paasvuur op de Parade
Door het Beraad van Kerken van ’s-Hertogenbosch werd op de zaterdag voor Pasen een
Paasvuur ontstoken op de Parade. Alle kerken en geloofsgemeenschappen die zich hiermee
verbonden voelden, kwamen met hun nieuwe Paaskaars om die aan te steken aan dit
Paasvuur. Ook ZinSpirit en bezoekers van het Inloopschip hebben deelgenomen aan deze
manifestatie, en het Paasvuur vanaf de Parade meegenomen naar het Inloopschip waar het
feest van het Leven van harte gevierd werd. Maar wat mij het meest bij zal blijven is, dat
bezoekers van het inloopschip brood uitdeelden aan de aanwezigen rondom het Paasvuur.
Allerzielen-herdenking
In november werden degenen herdacht uit de kring van medewerkers en bezoekers, die in
het voorbije jaar gestorven zijn. Hun namen werden genoemd en er werden voor hen allen
kaarsen aangestoken en gebeden gedeeld. Het was een waardige bijeenkomst die ruimte
bood aan alle aanwezigen om geliefden te gedenken. Het is jaarlijks een belangrijk
moment van verbondenheid, vooral voor degenen die in een moeilijke periode van hun
leven soms buitengesloten waren bij een uitvaart van geliefden. Met waardering noem ik
de organisatie van ZinSpirit van deze bijeenkomst.
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Suikerfeest
Ook het Suikerfeest aan het einde van de Ramadan is gevierd als een gezamenlijk feest van
verbondenheid. Zoals ook het Kerstfeest als Feest van de overwinning van het Licht op de
duisternis gevierd is met een symboliek die verbindend werkt.
Contacten met de SMO
Door veranderingen in de organisatie van Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch (SMO) bleef het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit onze stichting
wat achter. In het jaarlijks overleg met directeur Bert van Eijk hebben wij dit ter sprake
gebracht en inmiddels is Liesbeth van Gurp coördinator geworden voor de organisatie van
activiteiten, en dus voor ons ook aanspreekpunt binnen SMO. En het is merkbaar dat het
aantal aanvragen weer stijgt.
Presentie-benadering
Dat de SMO ’s-Hertogenbosch in 2017 een studieconferentie voor medewerkers heeft
belegd over de presentie-benadering in de hulpverlening, met Prof. Dr Andries Baart, de
grondlegger van deze theorie als spreker, ervaart het bestuur als zeer positief. Want in
deze benadering wordt de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor
hulp en steun gezien. Deze benadering sluit aan bij de motieven die geleid hebben tot de
oprichting van het Inloopschip vanuit de Vincentius Vereniging en de Kerken, en dat geeft
vertrouwen in de koers van de SMO. Overigens blijkt uit de beschrijving die Koos geeft van
zijn gesprekken op het inloopschip, dat hij duidelijk deze benadering praktiseert, en uit
het verslag van Ruud is te proeven dat ook hij volgens deze presentie-benadering wil
werken.
Contact met het Comité van Aanbeveling
Eén van de leden van het comité van aanbeveling sprak de wens uit dat de leden van het
comité meer betrokken zouden worden in de actuele praktijk van de opvang van dak- en
thuislozen in ’s-Hertogenbosch. Het bestuur is blij met deze belangstelling en nodigt dan
ook alle leden van het comité uit voor een kennismaking met het bestuur en met de
nieuwe predikant ds Ruud Stiemer op woensdag 4 april 2018 in de Grote Kerk.
Tenslotte wil ik namens het bestuur alle sponsors bedanken voor hun steun, waarmee zij
de organisatie van creatieve, verbindende, moedgevende activiteiten hebben mogelijk
gemaakt.
Henk van Tilburg
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JAARVERSLAG 2017
Inloopschip
Overdracht
Elf jaar lang ben ik predikant geweest in de Haagse wijk Bezuidenhout. Het is een
multiculturele wijk met Hagenaars en Hagenezen, met expats, starters en studenten. De
protestantse kerk in deze wijk is een kerk die zich inzet voor de buurt en haar bewoners.
In het bijzonder zet ze zich in voor mensen die aankloppen voor hulp, voor een luisterend
oor, een kop koffie en hartelijkheid. In de loop van de jaren vonden verschillende mensen
er hun plek, die afkomstig waren uit Iran, Afghanistan, Congo, Macedonië en die langs
allerlei wegen in Den Haag terecht waren gekomen. Ze voelden zich thuis in de kerkelijke
gemeente.
In juni 2017 heb ik de overstap gemaakt naar de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch. Wat mij
aansprak en spreekt in de protestantse gemeente in deze stad is hetzelfde verlangen dat ik
in Den Haag proefde: dat men kerk wil zijn voor de buurt, dichtbij, present, actief naar
buiten gericht, en met in het bijzonder een open hart voor die mensen die tussen wal en
schip terecht zijn gekomen.
In het kader van de sollicitatie kwam ook het Inloopschip ter sprake. Met enthousiasme
vertelden de leden van de ‘beroepingscommissie’ over de bezoekers en bewoners, over de
vaste krachten en de vrijwilligers. Nog voordat ik bevestigd werd, heeft mijn voorganger,
dominee Peter van Helden, me rondgeleid op het Inloopschip en me aan verschillende
mensen voorgesteld, onder wie Koos Guis.
Na mijn bevestiging, op zondag 18 juni 2017, heeft Koos me verder geloodst. Hij heeft me
geïntroduceerd bij Zin-Spirit en me uitgenodigd voor de verschillende activiteiten die door
de leden van deze commissie voor en met alle ‘opvarenden’ werden georganiseerd. Koos
ben ik zeer erkentelijk voor de hartelijkheid waarmee hij mij wegwijs heeft gemaakt en
voor het delen van zijn ruime ervaring. Hierdoor heb ik dus de tijd gekregen om rustig aan
in het werk te groeien en bewoners en bezoekers te ontmoeten. Ook heb ik hierdoor een
aantal vaste krachten en vrijwilligers leren kennen.
Nu ik zijn estafettestokje heb aangepakt, bezoek ik wekelijks het Inloopschip en leer ik
meer en meer de gezichten en de namen kennen. Vaak lukt het me om een gesprekje aan
te knopen. Echter, het komt ook met regelmaat voor dat men liever achter het
beeldscherm van de smartphone duikt. Hierin moet ik nog mijn weg leren vinden: hoe
bereik je de mens achter het medium?
Mijn eerste jaar is nu van start gegaan. Volgend jaar mag ik u in het jaarverslag van 2018
deelgenoot maken van de ervaringen die ik in de loop van de maanden heb opgedaan. Met
nieuwsgierigheid steek ik dus van wal en vaar ik dit eerste jaar in, benieuwd naar de
mensen en hun verhalen.
Ruud Stiemer

foto: varen door de Binnendieze met mensen
van het Inloopschip, 26 oktober 2017
(Ruud Stiemer zit tussen Stefan en Berna in)
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werkzaamheden Koos Guis
Wekelijkse activiteiten
Iedere week was ik enkele uren aanwezig op het Inloopschip om gesprekken aan te knopen
met zowel de dag- als nachtbezoekers. De gesprekken gaan gingen vaak over dagelijkse
zaken, koetjes en kalfjes, maar zijn desondanks belangrijk. Ik merk dat het op prijs wordt
gesteld als iemand van buiten het Inloopschip al een doodgewoon gesprek met een
bezoeker van het Inloopschip heeft. De ander wordt gekend en aanvaard zoals hij/zij is.
Hiernaast komen zeer kwetsbare gesprekken ook voor. Gesprekken over de huidige situatie
over schulden, over onverwerkte trauma’s, allerlei leed en verdriet. Een luisterend oor
bieden, de ander zijn/haar verhaal laten doen, er op die manier zijn voor de ander is vaak
al genoeg. Zelden komt het geloof aan de orde, maar dat is ook niet belangrijk, al kwamen
in sommige gesprekken het Christelijk geloof, de Islam, of het geloof in iets wat men
ervaart als groter dan zichzelf wel degelijk ter sprake. Naast het present zijn ben ik, waar
mogelijk, op zoek geweest naar een stukje zingeving. Zeker in de situatie van het
Inloopschip, was ik benieuwd of mensen nog iets hadden om voor te leven. De liefde voor
een (ex)partner, familielid, kinderen, of voor een voetbalclub, een huisdier. Het zijn
enkele voorbeelden. Gelukkig trof ik dit bij vrijwel iedereen aan! Het zoeken en aanboren
van bronnen die ons bezielen, dat kan zin geven! Het zijn vaak zaken die we ervaren als
groter dan onszelf, die ons overstijgen. En daar zit iets transcendents in. Het
allerbelangrijkste echter in de gesprekken met de bezoekers, was het vertrouwen, en ik
voel me dan ook bevoorrecht en ben zeer dankbaar voor het vertrouwen dat de mensen
mij hebben gegeven.
Vieringen
Naar aanleiding van de positieve reacties op onze Kerstviering van 2016 waarin door
verschillende bezoekers werd aangegeven dat men vaker dit soort vieringen c.q.
bijeenkomsten zou willen hebben, hebben we in overleg met elkaar (ZinSpirit) en met de
leiding van het Inloopschip besloten om, naast Kerst en Pasen, ook bij andere belangrijke
feesten een viering te houden. In eerste instantie keken we naar de Christelijke feesten.
Later, naar aanleiding van een vergadering van de Stichting Vrienden van het Inloopschip,
is er besloten om ook een viering te houden n.a.v. het Islamitische Suikerfeest. In 2017
hebben we daarom de volgende vieringen georganiseerd:





Pasen
Pinksteren
Suikerfeest
Kerstmis

We hadden plannen voor een viering van het belangrijkste Islamitische feest, namelijk het
Offerfeest, maar doordat Abu (Marokkaanse groepsleider op het Inloopschip) op vakantie
was, hebben we besloten dat jaar uit te stellen. Zijn inbreng in het organiseren van en
tijdens de viering van het Suikerfeest was onmisbaar! Hij heeft dit met veel enthousiasme
gedaan, zo enthousiast zelfs, dat hij als dank voor onze inbreng graag ook wilde
meewerken aan onze Kerstviering. Ook dat heeft hij fantastisch gedaan! De tafels waren
gedekt met allerlei lekkernijen en met verschillende kaarsen. Een groot compliment
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trouwens ook voor alle ZinSpirit-leden, die zich altijd belangeloos inzetten door allerlei
taken op zich te nemen en creatieve ideeën aan te dragen!
Al met al zijn het geslaagde vieringen geweest. Met Pasen hebben we een bijdrage
geleverd aan het Paasvuur, waarbij bezoekers van het Inloopschip brood braken en
uitdeelden aan de aanwezigen. De vieringen van Pasen en van Pinksteren hebben we in de
rookruimte gehouden. Zowel het Suikerfeest als de Kerstviering hebben we echter in de
woonkamer gehouden. Hoewel ik begrepen heb dat dit voorheen door de leiding van het
Schip werd afgeraden, konden deze vieringen wel in de woonkamer worden gehouden, en
dit is zeker een meerwaarde gebleken. De woonkamer is er beter voor ingericht en er is
geen rookoverlast. Ik hoop dat dit in de toekomst mogelijk blijft.
De Kerstviering voelde voor mij als een afscheid. Dit heb ik na afloop ook te kennen
gegeven aan de aanwezigen. Verder was de muzikale inbreng van zowel Ruud als Lucia een
zeer welkome bijdrage!
Herdenkingsbijeenkomsten
In 2017 zijn de volgende bezoekers van het Inloopschip ons ontvallen:




Dieter
Peter
Ad

We hebben voor zowel Dieter als Peter een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Aangezien
het overlijden van Ad samenviel met onze Allerzielenviering hebben we hem toen
herdacht. Met Allerzielen hebben we alle overleden bezoekers van het Inloopschip
herdacht die sinds november 2016 van ons zijn heengegaan. Naast de reeds
bovengenoemde namen zijn dat verder: Rosita, Joël en Ron.
Uitje
In oktober hielden we ons jaarlijkse uitje. We zijn naar restaurant Carras geweest waar we
in een gezellige sfeer konden genieten van een kopje koffie / thee met een echte Bossche
Bol. Daarna hebben we een rondvaart gemaakt over de Binnendieze. Na afloop zijn we met
enkele bezoekers nog naar de Wederkomstkerk geweest, alwaar we hartelijk en gastvrij
werden ontvangen voor de maandelijkse Agapè-maaltijd. Al met al een zeer geslaagde dag!
Voor een uitgebreid verslag, verwijs ik naar het verslag van Ruud.
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Kerstproeverij
Dagbezoeker Ben vroeg mij of ik hem kon opgeven voor de jaarlijkse Kerstproeverij van
Vincentius. Ik heb contact opgenomen met Vincentius
( kerstproeverij@vincentiusdenbosch.nl ) en heb dit gelukkig voor Ben via Margriet Verhaeg
( margriet@verhaeg.com ) kunnen regelen. Ik kreeg toen het idee om ook drie Eritrese
vluchtelingen op te geven (een echtpaar dat op het Inloopschip verblijft, en een
dagbezoekster). Dit was echter net te laat. Wel heb ik voor hen een Kerstpakket via
Vincentius kunnen regelen. Ook heb ik hun samen met mijn ouders een keer meegenomen
naar de Johannes van Damascuskapel in de Lambertuskerk te Rosmalen, alwaar de OostersOrthodoxe liturgie wordt gevierd.
Nieuw ZinSpirit-lid
In 2017 hebben we een nieuw ZinSpirit-lid kunnen verwelkomen, namelijk Ad Sluijmers! Ad
is een enthousiast en gedreven vrijwilliger, waar we erg blij mee zijn!
Afscheid
Ruud heeft samen met ZinSpirit een afscheid voor mij gepland op 26 januari 2018. Ik had
me geen mooier afscheid kunnen wensen. Gezamenlijk met Ruud, Lucia, Peter en alle
ZinSpirit-leden (Joanna, Joke, Ellen, Riecky, Cees en Ad), hebben we genoten van heerlijk
eten in een zeer gezellige sfeer! De mooie woorden van dankbaarheid van alle aanwezigen
hebben me goed gedaan! Daarnaast mocht ik enkele gedichten, een fles wijn en 50 euro in
ontvangst nemen!
Ik heb het werk als een zegen en een genade ervaren. Het was zeer uitdagend en boeiend.
Ik heb veel mogen leren van de contacten met de bezoekers, de groepsleiders, de mensen
van ZinSpirit, de vieringen, etc. Daar ben ik erg dankbaar voor, en ook dat het allemaal zo
voorspoedig is verlopen. Het is een mooie tijd geweest, waarvoor natuurlijk ook mijn dank
uitgaat naar Peter van Helden en de Stichting Vrienden van het Inloopschip voor het
vertrouwen en de mogelijkheid om dit werk te kunnen doen. En dat voor maar liefst 14
maanden i.p.v. de geplande 6! Al met al heel veel redenen om dankbaar voor te zijn. Het
zijn ervaringen die ik meeneem naar het pastoraat in Boschveld.
Koos Guis
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EFTELING

Verslag van wéér een geslaagd uitje
Op 16 mei vertrokken we met 2 busjes naar de Efteling! Na samen een drankje te hebben
gedaan kon iedereen zijn eigen weg gaan. Sommigen kozen om direct naar de achtbanen te
gaan, terwijl anderen liever eerst naar het spookhuis gingen. Voor sommigen was het de
eerste keer in de Efteling terwijl anderen vroeger nog een abonnement hadden gehad.
Eén bezoeker vertelde in zijn jeugd bijna wekelijks naar de Efteling te zijn geweest, maar
dat was nu bijna 40 jaar geleden. Hij keek zijn ogen uit naar wat er allemaal was
veranderd, maar wilde ook zeker het sprookjesbos zien naar wat er nog steeds stond. Met
name van de carrousel genoot hij.
Rond de middag hebben we met iedereen afgesproken voor een lunch. De helft had alle
achtbanen al gehad en ging nu voor de rustige attracties, de anderen gingen zich nu wagen
aan de achtbanen. Niet iedereen durfde overal in, al ging onze oudste bezoekster ( 80
jaar! ) nog wel mee in de Vogelrock!
Uiteindelijk hebben we de dag afgesloten met nog een drankje en zijn we weer terug naar
het Inloopschip vertrokken. Nog net op tijd om mee te eten met de achterblijvers.
Wij allen danken onze sponsor!
Paul
Medewerker locatie Inloopschip
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ALLERZIELEN
OP HET INLOOPSCHIP
( IN DE ROKERSZAAL)
DONDERDAG 2 NOVEMBER 14:00 – 15:00
Tijdens Allerzielen herdenken wij met elkaar
de geliefden die van ons zijn heengegaan.
Hierbij bestaat de mogelijkheid om een kaarsje
voor iemand aan te steken. Verder zullen we
onze geliefden herdenken met woorden en
muziek, opdat ze niet worden vergeten.

WELKOM NAMENS DE WERKGROEP ZINSPIRIT:
ELLEN, JOKE, CEES, JOANNA, RIEKY, AD, RUUD, LUCIA, KOOS
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SINTERKLAASVIERING 2017
Op 2 december was het weer zover, Sinterklaas kwam langs op ‘t Inloopschip. Het was die
dag al vroeg druk, veel mensen wachtte gespannen af op het bezoek. Samen met 3 pieten
en 60 cadeautjes kwam hij binnen. Een aantal bezoekers zong enthousiast en andere
keken alleen toe. Terwijl er volop pepernoten, taaitaai en gevulde speculaas gegeten werd
wilde de Sint verschillende mensen spreken. Voor een hadden de pieten een gedichtje
voorbereid andere moesten eerst een kunstje doen voor de Sint. Maar uiteindelijk had
iedereen een cadeautje verdient! Het cadeautje bestond o.a. uit een agenda, douchegel
en een cadeaukaart van de kruitvat. Nadat iedereen zijn buik vol had het cadeautje heeft
uitgepakt zijn Sint en Piet weer vertrokken, maar ze beloofde volgend jaar weer te komen!
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KERSTAVOND OP HET INLOOPSCHIP (HUISKAMER)
ZONDAG 24 DECEMBER
19:00 – 21:00
MET ONDER ANDERE:

KOFFIE / THEE MET IETS LEKKERS ERBIJ
KERSTMUZIEK
DELEN VAN KERSTWENSEN MET LATER
EEN BEZOEK AAN JORIS' KERSTBOOM
HET KERSTVERHAAL
KERSTGEDICHTEN

WIE WIL, KAN HIERNA MEE NAAR DE
KERSTNACHTDIENST IN DE GROTE
KERK, 22.00u.
WELKOM NAMENS DE WERKGROEP
ZINSPIRIT: ELLEN, JOKE, CEES,
JOANNA, AD, RIEKY, LUCIA, RUUD,
KOOS
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THEATER 2018
In de loop van 2018 zal onderstaand theaterspel op verschillende locaties in en rond
’s-Hertogenbosch te zien zijn. De acteurs zijn bewoners, medewerkers en stagiairs van
Stichting Maatschappelijke Opvang en zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met
de voorbereidingen voor hun optredens.

Het Inloopschip, waar je - ook als vrijwilliger –
van harte welkom bent voor allerlei diensten…
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