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2022
INLEIDING
In 2019 is Hart voor West een Pioniersplek geworden. In nauwe samenwerking met de diaconale
organisatie Thuis in West wordt gewerkt in de wijk Middelland in Rotterdam West. Hart voor West
laat zich het beste omschrijven als een missionaire leefgemeenschap die diaconaal uitreikt naar de
wijk via Thuis in West. Formeel duurde de periode van pionieren 3 jaar, tot eind 2021. Maar vanwege
de corona-pandemie hebben we een jaar verlenging gekregen.

GESCHIEDENIS
De voormalige CGK in Rotterdam-West sloot in 2009 haar deuren. Vanuit deze gemeente is een
diaconaal project opgestart onder de naam Thuis in West, met als opdracht om op termijn te komen
tot een missionaire gemeenschap. In de afgelopen 10 jaar zijn relevante diaconale activiteiten
ondernomen, waardoor honderden mensen de weg naar ons project weten te vinden. Daarnaast zijn
beperkt missionaire activiteiten zoals een Alpha cursus aangeboden. Sinds 2018 werkt Hart voor
West in een gebouw waar een leefgemeenschap is gevestigd die het diaconale en het missionaire
werk ondersteunt. Samen met andere (nieuw-)gelovigen in de wijk vormt deze leefgemeenschap het
hart van de toekomstige gemeente.

DOELSTELLINGEN VOOR 2022
In deze paragraaf formuleren we doelstellingen voor 2022. Daarbij moeten we helaas nog steeds
rekening houden met beperkende maatregelen vanwege de corona-pandemie. We proberen altijd zo
creatief mogelijk onze aanpak aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.
1. We hebben een vaste kern van 50 leden met daarnaast 20 regelmatige bezoekers (inclusief
kinderen).
2. De leden van de gemeenschap komen ook door de week samen. Dit gebeurt meer en meer in
huisgroepen. Aan het eind van het jaar zijn vier huisgroepen geformaliseerd die eens per
twee weken samenkomen in huiskamers.
3. De leden van de gemeenschap zijn diaconaal/missionair actief bij onze activiteiten.
4. Eén van onze appartementen is een time-out voorziening waar mensen worden opgevangen
die tijdelijk meewonen met onze gemeenschap. Het gaat om mensen die een time-out nodig
hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. We zijn een goede buur voor hen, en
verwachten dat ze mee doen met onze activiteiten.
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5. In 2022 wordt Hart voor West geïnstitueerd als zendingsgemeente, waarbij Cees van Breugel
wordt aangesteld als evangelist. Hij kan dan ook de sacramenten bedienen. Er is toezicht op
de zendingsgemeente vanuit ICF, via het aanstellen van een ouderling.
6. In 2022 willen we een tweede vestiging van onze diaconale organisatie Thuis in West openen
in één van de aangrenzende wijken. Doel is om ook naar deze wijken uit te kunnen reiken,
omdat ze achter blijven in de ontwikkeling. In eerste instantie wordt er begonnen met
diaconaal werk, maar zodra er gelegenheid is, zal ook Hart voor West activiteiten ontplooien
in deze nieuwe vestiging.
7. 50 keer wordt een Connect-viering georganiseerd, gecombineerd met een maaltijd. Bij de
viering is er een apart kinderprogramma voor kinderen t/m 10 jaar. Regelmatig is er een
alternatieve viering, zoals een “Doe-viering” (met diverse mogelijkheden om de preek te
verwerken) en bij goed weer een “Buiten-viering” in het Euromast-park, om andere mensen
te trekken.
8. Het pioniersteam bezint zich op de aansluiting van onze vieringen bij de bezoekers uit de
wijk. Daarbij valt te denken aan preek-evaluatie, maar ook aan muziek en vormen in de
viering.
9. Het pioniersteam bezint zich op de vraag of en hoe we de ‘rijke bovenlaag’ in de wijk kunnen
bereiken. Zodra de pandemie het toelaat, zullen we een aantal mensen interviewen om op
die manier een kwalitatief buurtonderzoek te doen.
10. 20 keer wordt een Kinder-Bijbel-Club georganiseerd onder de naam Schatgravers. Deze is
bestemd voor kinderen t/m 12 jaar.
11. 20 keer wordt een bijeenkomst georganiseerd voor tieners onder de naam Youth4Life.
12. 20 keer is er Zin Café. Dit is een bijeenkomst na de buurtmaaltijd op woensdagavond. We
brengen daar op een laagdrempelige manier de actualiteit in verband met de Bijbel.
13. Er wordt een jeugdkamp georganiseerd met de Youth4Life groep.
14. Er wordt een Alpha-cursus georganiseerd.
15. Er wordt belijdeniscatechese en doopcatechese gegeven aan geïnteresseerden.
16. We willen nieuwe gelovigen verder helpen in de dagelijkse omgang met God. Dit kan o.a.
door koppels te vormen die samen de Bijbel lezen en bespreken hoe ze dit toe kunnen
passen in hun leven.
17. Voor hetzelfde doel wordt op de werkdagen ‘Zout!’ uitgezonden. Dit is een korte
overdenking die via WhatsApp wordt gedeeld en door ca. 100 mensen wordt ontvangen.
18. We willen nieuwe gelovigen stimuleren om het evangelie door te geven aan anderen.
19. Minimaal tweemaal per week is er een gebedsmoment waar iedereen binnen de
gemeenschap aan deel kan nemen.
20. Er zijn vijf gebedsgroepen actief in de gemeenschap.
21. We geven gestalte aan de Week van Gebed door dan dagelijks een gebedsmoment te
organiseren en ook persoonlijk gebed in een gebedsruimte te faciliteren. Als de pandemie
het niet verhindert, werken we voor de Week van Gebed samen met andere kerken in de
wijk.
22. Er is aandacht voor pastoraat. Wekelijks worden ca. 10 huisbezoeken afgelegd.
23. Mensen die intensief pastoraat nodig hebben, kunnen gebedspastoraat ontvangen. Dit is een
serie van ongeveer 5 gesprekken waarin zonden, wonden, bindingen en duistere machten
worden besproken en in gebed bij God gebracht. Per jaar worden ca. 6 pastoranten begeleid.
24. Het pioniersteam zal deelnemen aan twee landelijke trainingsdagen.
25. Twee leden van het pioniersteam volgen een opleiding gebedspastoraat.
26. Een lid van het team volgt een opleiding bij Alongsiders, om toegerust te worden in het
jeugdwerk.
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MISSIONAIRE PRINCIPES
Onderstaande missionaire principes beschrijven het denkkader achter het werk van Hart voor West.
Missionaire
principes

Omschrijving

Toepassing bij Hart voor West

Missionair-zijn
wordt gedragen
door
gehoorzaamheid,
gebed en
bewogenheid

De missionaire levenshouding
gaat voorop, de missionaire
activiteit volgt.

De kern van de gemeenschap bestaat uit mensen die
met een missie in de wijk zijn komen wonen en vanuit
bewogenheid de bewoners van deze achterstandswijk
willen dienen. Gebed speelt een belangrijke rol in het
samenleven in de gemeenschap.

Missionair–zijn
draait om relaties

Investeren in intermenselijk
contact gaat voorop, de
missionaire activiteit volgt.

Door de diaconale activiteiten en door in de wijk te
leven, worden veel persoonlijke relaties opgebouwd,
die er vaak toe leiden dat mensen gaan deelnemen
aan de diaconale en missionaire activiteiten.

Missionair–zijn
gebeurt in het
dagelijks leven

Missionair-zijn is niet beperkt
tot bepaalde tijden, plaatsen
of activiteiten, maar is
geïntegreerd in het dagelijkse
leven, in en rond het huis van
de gelovige en in zijn/haar
netwerk.

Missionair zijn zit als het goed is in de genen van de
leden van de missionaire gemeenschap. Ze wonen in
de wijk waar de activiteiten plaatsvinden. Ze hebben
een uitnodigende houding naar buren, mensen op
straat etc. en grijpen mogelijkheden aan om relaties
aan te gaan.

Missionair–zijn is
een taak van de
christelijke
gemeenschap

De christelijke gemeenschap
‘leeft’ het Evangelie in haar
verhouding naar Boven,
binnen en buiten. Zo toont ze
in haar leven de betekenis
van het Evangelie.

De leden van de gemeenschap stimuleren elkaar de
verhouding tot God levend te houden. Ze delen ook
als gemeenschap in elkaars (geestelijk) leven. Dit
gebeurt onder meer in gebedsgroepen. Ze helpen
elkaar om te groeien in missionair bewustzijn.

Missionair-zijn
betekent zowel
verkondigen van
als wandelen in de
waarheid

Wil het Woord geloofwaardig
gehoord kunnen worden in
de Nederlandse context, dan
moet het gepaard gaan met
de daad in een integral
mission.

Omdat Thuis in West (diaconaal) en Hart voor West
(missionair) nauw samenwerken, zijn er veel
mogelijkheden om mensen metterdaad te helpen. In
2021 is duurzaamheid een nieuw speerpunt
geworden. Dit is zichtbaar geworden in een
voedselkast, een repair-café, een 2e hands
kledingmarkt, schoonmaakacties in de wijk en ook in
deelname aan projecten om voedsel te gebruiken wat
niet meer verkocht kan worden.

Missionair-zijn
gaat om de hele
mens

Diaconaat en missie zijn
onderscheiden maar niet
gescheiden. Het Evangelie
betreft de verlossing van ziel
én lichaam.

De diaconale activiteiten zijn gericht op de noden in de
wijk en zijn er voor alle wijkbewoners die er behoefte
aan hebben. Vaak maken mensen op deze manier
voor het eerst kennis met ons werk. De deelnemers
worden hartelijk uitgenodigd voor missionaire
activiteiten.
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DOELGROEP
We staan in principe open voor alle 12.000 inwoners van Middelland, de wijk waar we werken. Deze
wijk kenmerkt zich door de mix van arm en rijk. Wel merken we dat vooral de mensen die het zwaar
hebben in allerlei levensgebieden, bij ons aankloppen. Daar zijn onze activiteiten ook het meest op
afgestemd. Een uitdaging is om ook te zien hoe we actief kunnen zijn voor de rijke groep uit
Middelland. De Kledingmarkt en het Repair Café lijken openingen te bieden.
Er komen ook wel inwoners van het Oude Westen en het Nieuwe Westen bij ons.
Onze wijk kent 80 culturen die redelijk goed mengen. Turks, Marokkaans en Kaapverdisch
domineren.
In de diaconale activiteiten richten we ons op alle leeftijden, en die komen ook binnen. Dit geldt ook
voor missionaire activiteiten.

VERBINDING MET DE CONTEXT
Middelland is een kwetsbare wijk met veel eenzaamheid, prostitutie, verslaving, criminaliteit. Daar
wordt op ingespeeld via het bestaande diaconale werk in ons buurtcentrum Thuis in West. Door dit
werk hebben we relaties met honderden wijkbewoners.
Verder proberen de teamleden relaties op te bouwen met buren en mensen die we spontaan
tegenkomen. Er is via ons diaconale werk een sterke samenwerking met 12 andere buurtinitiatieven
in de wijk, waarbij Thuis in West in het verleden de voortrekker is geweest.

SAMENSTELLING PIONIERSTEAM
In deze tabel staan de gegevens van het pioniersteam. We verlangen naar een team wat een
afspiegeling van de wijk is, en willen in 2022 graag nog één lid uitnodigen die uit een andere cultuur
komt.
Naam

E-mailadres

Belangrijkste taak

Cees van Breugel

cees@hartvoorwest.nl

Teamleider missionair werk

Marc de Gooijer

marc@thuisinwest.nl

Teamleider diaconaal werk /
Missionair jongerenwerker

Ariëtte van Breugel

ariette@thuisinwest.nl

Vrouwenwerker / bezoekwerk

Ruth de Gooijer

ruth@thuisinwest.nl

PR / communicatie, bezoekwerk,
kinderwerk

Petra Verhelst

petra@hartvoorwest.nl

Kinderwerk, ouderenwerk

Sheila Blankendal

sehblankendal@hotmail.com

Beleid, vieringen

Imelda Vyent

Imelda_vyent@icloud.com

Beleid, vieringen

VERBINDING MET ELKAAR IN HET PIONIERSTEAM
Het pioniersteam is in 2018 begonnen als apart team. Er zullen regelmatig teamvergaderingen
worden gehouden. Verder is er de bredere leefgemeenschap waar alle teamleden lid van zijn, die
elke twee weken op woensdag samenkomt. Dat is een mix van mensen die al korter of langer
gelovigen zijn, en er zijn ook zoekers bij. Binnen deze bredere gemeenschap wordt veel geïnvesteerd
in maaltijden, gezelligheid en geloofsopbouwende activiteiten.
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VERBINDING MET ELKAAR IN HET NETWERK
We werken aan de groei van het netwerk door
• Ons diaconale werk bij Thuis in West
• Relatievorming door de mensen uit de gemeenschap
• Alphacursussen
• Huisbezoeken / pastoraat / gebedspastoraat
• Kinder-Bijbel-Club, Youth4Life
• Hart-weekend en Youth4Life weekend
• Connect-vieringen

VERBINDING MET GOD
We komen op woensdagavond bij elkaar voor een maaltijd. Dit gebeurt de ene week met de hele
gemeenschap, de andere week in huisgroepen. Er is altijd aandacht voor worship en Bijbelstudie.
Verder zijn er wekelijks gebedsmomenten.

VERBINDING MET DE KERK ALS GROTER GEHEEL
Hart voor West maakt deel uit van ICF Rotterdam als het gaat om geestelijke ondersteuning en
advies. Leden van Hart voor West zijn automatisch lid van ICF.
De band met de ICF is goed. Op afroep is de predikant beschikbaar voor advies. ICF is een drukke
gemeente die veel zorg nodig heeft en ook veel andere takken heeft (House of Hope, Home for
Kurds) zodat we niet regelmatig een beroep op de kerkenraad willen doen.
De eindverantwoordelijkheid voor het personeel van Hart voor West ligt bij het bestuur van de
Stichting ‘Steun Thuis in West’. Dit bestuur stelt werkers aan, keurt beleid en rapportage goed en
monitort de voortgang. Het ambtelijke toezicht ligt bij de kerkenraad van ICF, zodra we een
zendingsgemeente worden. Vanaf dat moment zal er een ouderling worden benoemd die vanuit ICF
het toezicht houdt.

LEERVRAGEN VOOR 2022


Hoe kunnen we jongeren uitnodigen om Jezus te volgen?



Hoe kunnen we mensen in de gemeenschap stimuleren om ook financieel bij te dragen aan
ons werk?



Hoe geven we discipelschapsonderwijs een plek in Hart voor West?



Hoe kunnen we nieuwe gelovigen stimuleren om het evangelie door te geven aan anderen?

HART VOOR WEST VASTGOED
In 2018 heeft de Stichting een gebouw aangekocht aan de Robert Fruinstraat 26-28. Dit gebouw
bestaat uit een begane grond met vier projectruimtes en een keuken. Deze ruimtes worden
verhuurd. Verder zijn er 8 woonappartementen. Deze worden ook verhuurd tegen marktconforme
prijzen. Daarnaast is er een time-out voorziening voor kwetsbare mensen. Ook deze wordt verhuurd.
Ten slotte is er een parkeerkelder waar 8 auto’s kunnen worden geparkeerd. Deze worden ook
verhuurd aan buurtbewoners. Alle huurinkomsten worden gebruikt om het gebouw te onderhouden
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en af te betalen. Wat er overblijft, is bedoeld om de doelstellingen van de Stichting te
verwezenlijken.

FINANCIEEL BEHEER
IBAN-nummer:

NL77RABO0133067440

Ten name van:

Stichting Steun Thuis in West

Penningmeester:

Rein Kok

Straat en nummer: S

Chopinstraat 59

Postcode en plaats:

2901 EC Capelle aan den IJssel

Telefoon:
E-mailadres:

010-2020532
reinkok@kpnplanet.nl

Hart voor West deelbegroting missionair
Inkomsten
Kerkcollecten / giften
Bijdrage bezoekers Hart voor West + St. Hart voor West
Crowdfunding / giften achterban
Bijdrage Koningshof
Bedrijven-netwerk
Diaconale kas CGK
Fondsbijdrage Agaton Ergon (goedgekeurd)
Aangevraagd bedrag Maatschappij van Welstand
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
8.000,00
24.000,00
6.000,00
17.000,00
12.500,00
12.500,00
4.000,00
94.000,00

Uitgaven
Loonkosten vaste krachten
Materiaalkosten etc.
Investering (Bijbels, zangbundels, kindermateriaal)
Nieuwe website Hart voor West
Afdracht Zendingsgemeente aan CGK landelijk
Steun Thuis in West
Capaciteitsopbouw
Bestuurskosten
Jeugdkamp
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

80.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
94.000,00
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