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Inleiding

H

et jaar 2021 ligt achter ons. Ook dit jaar wordt gedomineerd door het coronavirus en vraagt veel aanpassingsvermogen van Hart voor West. Bijna
maandelijks zijn er veranderingen in het beleid van de regering, waar we
rekening mee moeten en willen houden. We zijn als een kind zo blij als we weer volop
mensen mogen uitnodigen. En na enkele maanden is er dan weer de teleurstelling van
een lockdown. 2021 is opnieuw een jaar van hoogtepunten en dieptepunten.
Toch is dit jaarverslag geschreven met een dankbaar hart. Want ook 2021 heeft van die
gouden momenten, waar we iets van God mogen zien. Ook in 2021 mogen we de
kracht ervaren van een christelijke gemeenschap die midden in de rauwe werkelijkheid
van de grote stad iets van het licht van Christus mag verspreiden. Ook in 2021 mogen
we Gods trouw ervaren bij Hart voor West. Met Hem mogen we dan ook een nieuw
jaar in gaan, met vertrouwen voor de toekomst. Want “Jezus Christus is gisteren en
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid!” (Hebr. 13 : 8)
Dit jaarverslag laat zien hoe we bij Hart voor West samenleven, vieren, delen, bidden,
onderwijzen, ontwikkelen, doorgeven. Veel leesplezier!

Cees van Breugel
Buurtpastor
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2021 in vogelvlucht

O

mdat Hart voor West een pioniersplek is, zijn we gewend om de dingen altijd weer anders te
doen. In corona-tijd is dat een voordeel. We kunnen over het algemeen sneller schakelen dan
een gevestigde gemeente. Het hele jaar door houden we ons aan de maatregelen die de
overheid voorschrijft rondom samenkomen. Een nadeel is dat we een kleine ruimte hebben, waar we
niet heel veel mensen kunnen herbergen op de voorgeschreven anderhalve meter. Een voordeel is dat
we veel huizen hebben waar we mensen kunnen uitnodigen om in kleinere groepen samen te komen.
Het hele jaar door zenden we de vieringen uit via livestream, zodat mensen die mee kunnen beleven.
We willen graag leren hoe we meer mensen kunnen bereiken door te experimenteren met de vorm van
een viering. Daarom organiseren we enkele keren een Buiten-viering op het dakterras en in het
Euromast-park. Ook houden we een Doe-viering waarbij mensen actief aan de slag gaan om de preek te
verwerken.
Een hoogtepunt is de doop van Tiffany Hing op 25 april. Tiffany is een jonge vrouw die tijdelijk bij ons
heeft gewoond in de time-out voorziening. Omdat ze veel heeft meegemaakt, bieden we haar
gebedspastoraat aan. Ze komt daardoor in aanraking met het evangelie en wil haar geloof belijden bij
Hart voor West. Een hoogtepunt is ook het derde Hart-weekend dat in november georganiseerd wordt.
Het is het laatste weekend dat dit kon, vlak voor de lockdown. We ervaren het als een grote zegen.
Er zijn dit jaar ook dieptepunten. Mensen vertrekken soms, nadat ze
langere tijd betrokken waren bij ons werk. Dat roept altijd vragen op.
Dieptepunten waren ook het overlijden van Anneke de Neef (60),
Olwine Wongsoredjo (65) en Eliza Reinders (90). Anneke en Olwine
overleden onverwacht; ze waren allebei betrokken bij Hart voor West
en trouwe bezoekers/luisteraars bij onze vieringen. Eliza Reinders
was vanaf de start betrokken bij ons werk als vrijwilliger. Hij hoorde
bij de kerk waaruit Hart voor West is ontstaan en droeg ons werk in
zijn hart.
Het personeelsbestand van Hart voor West wijzigt in 2021 niet. Wel
treedt een nieuwe bestuursvoorzitter toe in de persoon van Henk van
Dam. Hij is de opvolger van Jan Vlot, die terugtreedt na een
bestuursperiode van 6 jaar. Dit jaar loopt Paulus Schellevis stage bij
Hart voor West vanuit zijn studie theologie aan de CGO.

“Hart voor West is voor
mij een plek waar hart is
voor iedereen. Hart voor
jong en oud, rijk en arm.
Het hart van Gods liefde.”
Joachim Verhelst (19)

Regelmatig staan mensen open voor gesprekken rond de doop. Ook is er in de gemeenschap het
verlangen om vaker het Heilig Avondmaal te vieren. Op dit moment heeft de voorganger nog geen
bevoegdheid om de sacramenten te bedienen. Deze bevoegdheid is aangevraagd. Naar verwachting zal
in Hart voor West in 2022 de status krijgen van zendingsgemeente, waarbij Cees van Breugel als
evangelist sacramentsbevoegdheid zal krijgen.
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Samenleven

H

art voor West is een missionaire leefgemeenschap. We leven samen met een groep mensen
in een buurt in Rotterdam-West. Maar de missie is vooral om naar buiten gericht te zijn.
Daarom steken we niet heel veel energie in de leefgemeenschap als zodanig. Alleen op
woensdag eten we met elkaar, in één groep of in de kleinere huisgroepen. Toch zijn er ook regelmatig
spontane initiatieven. Wie gaat er mee een ijsje eten op het Middellandplein? Bij wie kan ik een halve
liter melk halen? Wie kan er even op Norah passen? Wie heeft er zin om te gaan zwemmen? Deze
acties versterken de band, waardoor we samen meer kunnen betekenen in de wijk. We stimuleren
leden van de gemeenschap om actief relaties op te bouwen met mensen uit de buurt. Zo breidt de
gemeenschap langzaam
uit. Het is een mix van
gelovigen, niet-gelovigen
en zoekers uit diverse
nationaliteiten.
Een vast deel van de
gemeenschap bestaat
sinds 2018 uit de
bewoners van ons gebouw
in de Robert Fruinstraat.
Boven het buurtcentrum
hebben we acht
appartementen waar
ongeveer twintig mensen
wonen. Er is vrij weinig
verloop. In 2021 trouwt
één van de bewoners. De ontstane vacature wordt vrij gemakkelijk opgevuld. In één van de
appartementen is een time-out voorziening waar de meewoners tijdelijk kunnen wonen. Het zijn
mensen die vast zijn gelopen en geen eigen plek hebben. Ze kunnen een periode bij ons wonen en in
die tijd op zoek gaan naar een definitieve plek. In 2021 hebben we op deze manier elf mensen een
plaats geboden. Verder zijn er nog de omwoners. Dit zijn mensen uit de wijk die ook voluit bij de
leefgemeenschap horen. Ze zijn hier bewust komen wonen, of ze zijn in de achterliggende jaren
geïnteresseerd geraakt in het evangelie.
Zeker in corona-tijd is het heel fijn om in een leefgemeenschap te wonen. Ondanks beperkingen van
het bezoek kunnen we in onze appartementen nog wel mensen ontvangen. Moet je in isolatie, dan
wordt er door anderen voor de boodschappen gezorgd. Met elkaar kunnen we juist nu het verschil
maken, met name via onze diaconale organisatie Thuis in West. We helpen mensen om een afspraak
te maken voor vaccinatie, brengen maaltijden rond, doen boodschappen voor mensen die niet naar
buiten durven en organiseren zoveel mogelijk activiteiten corona-proof.
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Een hoogtepunt is voor Hart voor West het Hart-weekend, dat we begin november houden. Met vijftig
personen gaan we enkele dagen naar een natuurvriendenhuis in Eerbeek. Voor sommigen is dit de
enige keer in het jaar dat ze buiten de stad komen. Het
is een internationaal gezelschap met mensen uit Iran,
Afghanistan, Kaapverdië, Suriname, Bulgarije, Peru,
Eritrea en natuurlijk uit Nederland. De jongste is net één
jaar, de oudste is 83 jaar. We maken een heerlijke
boswandeling, doen buiten een enerverend detectivespel en voeren diepe gesprekken tijdens de afwas. We
lachen en we huilen samen, we delen rouw om mensen
die er niet meer zijn. En we voelen dat de band hechter
en hechter wordt. Eens per anderhalf jaar blijven we
deze prachtige activiteit organiseren.

Vieren

E

lke zondag is er een viering, waarin we samenkomen om samen God te eren, Zijn stem te
horen, samen te bidden en samen de gemeenschap te ervaren. De meest gewone vorm is de
Connect-viering op zondagmiddag om 17:00 uur. We beginnen met een kop koffie en een
gezellig gesprek. Er worden enkele liederen gezongen en één van de bezoekers leest de
geloofsbelijdenis in de eigen taal. Ook de schriftlezing wordt door één van de bezoekers verzorgd. In
een korte preek wordt het woord van God uitgelegd en toegepast. Er is ruimte voor voorbede en
dankzegging. We ervaren deze vieringen altijd als hoogtepunten in de week.
Een hoogtepunt is de doop van
Tiffany Hing (25). Deze jonge vrouw is
opgegroeid als moslima. In haar
jeugd is haar moeder tot geloof
gekomen, maar Tiffany heeft haar
daarin nooit gevolgd. Ze is al vrij jong
van huis weggelopen en komt via
allerlei moeilijke situaties op straat
terecht. Eind 2020 komt Tiffany bij
Hart voor West in de time-out
voorziening. Ze krijgt
gebedspastoraat aangeboden en
leert daardoor het christelijk geloof
kennen. Na een periode van dooponderwijs belijdt ze haar geloof en wordt ze gedoopt door ds. Coen
Legemaate van ICF Rotterdam.
We vieren als gemeenschap ook enkele keren het Heilig Avondmaal. Iedereen die ergens in een kerk
Jezus Christus als persoonlijke Redder heeft beleden, mag deelnemen. Het sacrament wordt bediend
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door ds. Legemaate. We zien uit naar een tijd waarin we regelmatiger het Heilig Avondmaal kunnen
vieren als onze eigen voorganger dit mag doen.
We zijn een pioniersplek. Daarom is er
alle ruimte om nieuwe mogelijkheden te
proberen, als ze maar in het kader van
onze missie staan om mensen in
aanraking met God te brengen. In coronatijd is het aantal bezoekers in onze zaal
beperkt. Daarom experimenteren we met
een Buiten-viering. Pinksteren vieren we
op het dakterras; een fijne bijeenkomst
met een aantal nieuwe bezoekers. Verder
houden we tweemaal een viering in het
Euromast-park, midden tussen de
mensen. Het aantal bezoekers valt wat tegen; wel krijgen we gesprekken met omstanders. Een
langslopende mevrouw blijkt heel muzikaal te zijn en gaat spontaan meedoen.
Ook organiseren we in het najaar een Doe-viering. Na een korte preek kunnen de bezoekers op allerlei
manieren aan de slag om de inhoud te verwerken. Creatief, muzikaal, in een Bijbelstudie, in een
gesprekswandeling, of door de geschiedenis uit te beelden. Het levert ons verrassingen op. Een man
verzucht: “Ik heb er nog nooit iets mee gehad, maar vandaag heb ik voor het eerst van mijn leven
genoten van Bijbelstudie.”
Vieren doen we niet alleen op
zondag! Ook in de huisgroepen op
woensdag bidden we, gaat de Bijbel
op een laagdrempelige manier open
en zingen we samen. Het zijn vaak
mooie gesprekken waar we ons leven
delen en zien hoe we Jezus kunnen
volgen in het dagelijks leven. Door de
kleinere kring zijn de gesprekken
intiemer en laten mensen makkelijker
hun hart zien.

Delen

H

et evangelie geeft ons goud in handen om aan anderen uit te delen! Dat kan zomaar
spontaan gebeuren op straat, in een winkel, tijdens een koffiemorgen of bij een bezoek aan
een oudere in de wijk. Vaak leren we mensen kennen via het sociale werk van Thuis in West.
Sommige mensen worden nieuwsgierig en willen meer weten. In 2021 starten we met een nieuw
initiatief: het Zin Café. Dit houden we op woensdagavond, eens per twee weken, na de buurtmaaltijd.
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Na de maaltijd kondigen we aan dat er een gesprek zal zijn rond een actueel thema waarbij de Bijbel
open zal gaan. Er zijn mensen die dan liever naar huis gaan, maar een aanzienlijk aantal blijft uit
nieuwsgierigheid. Er komen thema’s langs als: Wie kun je vertrouwen? Wat is vrijheid?
In deze paragraaf zoomen we ook in op het kinder- en jongerenwerk van Hart voor West. We merken
dat dit door de jaren heen professioneel is geworden en steeds meer jonge bezoekers trekt. Met name
de Kinder-Bijbel-Club Schatgravers is populair; gemiddeld komen er 25 kinderen, waarvan een groot
deel moslim is. Gedurende de lockdown wordt het programma zoveel mogelijk doorgezet in de open
lucht. Telkens is er een eenvoudig thema zoals: ‘God wacht op mij’, ‘Hoe doe ik wat Jezus zegt?’
enzovoorts. Via een afwisselend
programma met knutselen, zingen, een
Bijbelverhaal en een spel wordt het thema
behandeld. Tijdens het zomerfeest wordt
er ook club gehouden met een goochelaar
die het evangelie op een aansprekende
manier uitlegt. Er komen vijftig kinderen
op af. Na de zomervakantie wordt
gekozen voor een aansprekend thema
wat elke keer terugkomt en op allerlei
manieren wordt toegepast: ‘I see you!’ Er
is een themalied: ‘God kent jou!’ en een
verbindende Bijbeltekst. Het thema komt
ook terug in de uitnodigingen voor events.
We zijn ontzettend blij dat er ook jongeren blijven hangen als ze tiener worden. Zo is er bloeiend
missionair jeugdwerk ontstaan. De jongerenclub Youth4Life trekt zo’n 10 tot 15 tieners per keer. De
jongeren zorgen zelf voor een maaltijd, waarbij het leven wordt gedeeld. Daarna volgen een
introductiespel, een Bijbelmoment en een gesprek wat soms heel diep gaat. Er komen thema’s langs
als: Werkt God door dromen? Hoe krijg je contact met God? Wat is Gods bedoeling met deze wereld?
Het is mooi als jongeren in hun hart laten kijken en laten weten dat ze ook persoonlijk tot God bidden
als ze thuis zijn.

Bidden

W

e kunnen heel veel dingen organiseren, maar het werk van de Heilige Geest kunnen we
niet organiseren. Daarom staat of valt een missionaire gemeenschap met de aandacht die
gebed krijgt. We moedigen elkaar aan om gericht te bidden voor de komst van Gods
Koninkrijk. Iedereen heeft wel ‘buitenstaanders’ die op het hart gebonden zijn. Er zijn ook diverse
kleine gebedsgroepjes waarin mensen hun persoonlijke zorgen kunnen delen en voorbede voor elkaar
doen. Tweemaal per week is er een centraal gebedsmoment in ons gebouw.
We zijn ook gewend om mee te doen met de landelijke Week van Gebed in januari. Vanwege de
pandemie lukt het deze keer niet om die met meerdere kerken te organiseren. Toch wordt het een
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goede week, omdat we een kleinere zaal als gebedsruimte inrichten waar mensen kunnen intekenen
om tijd met God door te brengen. Gebedspunten en inzichten kunnen worden gedeeld, en er is
materiaal om gericht met gebed bezig te zijn.
Er is een groep van ruim honderd mensen die zich gecommitteerd
heeft om mee te bidden met ons werk. Als er speciale dingen
spelen, krijgen ze een gebedsmail. Regelmatig doen we mee met
gebedsacties. De organisatie “24x7 Prayer” krijgt een nieuw
onderkomen op een steenworp afstand van ons gebouw, aan de
Heemraadssingel. We willen graag van hen leren en doen mee
met hun actie om alle straten van Rotterdam biddend bij God te
brengen.
Ook spontane gebeden komen veel voor. Dat kan zomaar op straat
gebeuren, of bij een activiteit van Thuis in West. Een mevrouw
stapt met een kapot apparaat het Repair Café binnen. Ze is te laat,
het team is net aan het opruimen. Maar ze krijgt een kop koffie
aangeboden en begint spontaan te huilen. Ze deelt haar leven en
we mogen met haar bidden. De vrouw is verwonderd; ze komt om
een reparatie en vertrekt met een gebed…

“Hart voor West is voor
mij een warm bad. Het is
als een familie waar je
gezien wordt en met open
armen verwelkomd wordt.
Jo van der Most (81)

We ervaren enkele bijzondere gebedsverhoringen. Een bejaarde man krijgt corona en ligt in kritieke
toestand op de IC. Zijn familie wordt opgeroepen om afscheid te nemen; hij heeft nog enkele dagen te
leven. Hart voor West wordt door de familie gevraagd om te bidden. In de volgende viering wordt
gebeden om een wonder … en het wonder gebeurt. De man geneest en is inmiddels weer thuis. Het
betekent voor hem een geestelijke opleving. Ook geneest een teamlid op een wonderlijke manier van
een hardnekkige whiplash. Tegelijk merken we dat we leven in de tijd van het koninkrijk dat komt,
maar nog niet volkomen is. Er zijn teleurstellingen, er zijn onbeantwoorde gebeden. Een Syrische
vrouw die heel veel last heeft van haar rug, wordt niét genezen. We kunnen God niet narekenen!
Als we in het najaar met een groep een boek van Tim Keller bespreken, ontstaat er een nieuw
verlangen naar opwekking en vernieuwing. We ervaren onze verlegenheid. We kunnen alles bij Hart
voor West regelen, maar opwekking kunnen we niet regelen. Dat is het werk van de Heilige Geest.
Vanuit deze verlegenheid ontstaat er een gebedsbeweging van een groep mensen die op zondag vroeg
in de ochtend samenkomt om te bidden. God is dichtbij in deze uren! We zien uit naar meer van het
werk van Gods Geest.

Onderwijzen

B

ijbels onderwijs is een belangrijk element in een pioniersplek als Hart voor West. Hier wordt
dan ook veel energie in gestoken. Elke werkdag wordt een podcast uitgezonden onder de
naam Zout! waarin een klein stukje uit de Bijbel wordt gelezen en uitgelegd. Inmiddels wordt
de podcast door ongeveer honderd mensen beluisterd, waarvan een groot deel uit onze wijk komt.
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We geven ook graag Bijbelcursussen onder het merk van Alpha-cursus. Helaas lukt dit in 2021 niet.
Vanwege de pandemie is het moeilijk om groepen samen te stellen. Mensen zijn terughoudend om
zich in te schrijven. We hopen dat dit in 2022 weer mogelijk is.
Aan kinderen in de gemeenschap
wordt wel catechese
aangeboden, en in het najaar
blijkt een groep jongeren
geïnteresseerd in
belijdeniscatechese. Het seizoen
wordt begonnen met een groep
van vijf tieners. Een groep van
ongeveer tien volwassenen leest
in 2021 de Bijbel in een jaar uit.
Dit gebeurt via een dagelijkse
mailing van de organisatie Alpha
Nederland, waarbij elke dag drie
Bijbelgedeelten worden gelezen.
Via een groepsapp delen de lezers
wat hen raakte of waar ze vragen bij hebben. Verder wordt de Bijbel ook gelezen in kleine groepjes.
Mensen schuiven aan bij een gezin of spreken af om met iemand anders regelmatig van gedachten te
wisselen over een Bijbelgedeelte.
Ook in het pastoraat gaat de Bijbel open. We spreken van een betekenisvolle relatie als we met
iemand in de wijk regelmatig de Bijbel kunnen lezen en bidden. Dit gebeurt steeds vaker. Zo worden
we op zekere dag opgebeld door een verzorgingshuis uit de buurt met de vraag of we een mevrouw
willen bezoeken die in geestelijke nood is. De vrouw is hoogbejaard en dementerend, maar ze is
bijzonder helder als de Bijbel opengaat. In deze laatste fase van haar leven belijdt ze haar zonden en
roept ze Jezus aan als haar persoonlijke Zaligmaker. Via het wijkteam krijgen we de vraag om een
boeddhistische vrouw te bezoeken die veel angst voor de dood heeft. In enkele diepgaande
gesprekken mogen we ons leven met deze vrouw delen en het evangelie uitleggen.

Ontwikkelen

O

nze pioniersplek is nog maar heel jong en wil graag doorontwikkelen. Een groot voordeel is
dat er veel soortgelijke plekken in de stad en daarbuiten zijn, en we kunnen van elkaar leren.
De voorganger en de kerkenraad van ICF Rotterdam-Zuid, onze moedergemeente, staan ons
graag bij als er concrete vragen zijn: Welk materiaal gebruik je voor belijdeniscatechese? Hoe ga je om
met ziekenzalving? Er is regelmatig informeel contact met ICF Noord, BLEND, De Samaritaan, Licht op
Zuid, Stichting Ontmoeting en Stichting Timon.
We zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Pionieren van de PKN. Door de pandemie staan de
activiteiten van dit netwerk in 2021 op een laag pitje. Wel nemen we deel aan de online pioniersdag
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van de Christelijke Gereformeerde Kerken, met als thema “Pay it forward”. Een belangrijk leerpunt uit
deze dag is dat we graag meer kerk willen zijn mét de wijk in plaats van vóór de wijk. Een concrete
opvolging is dat we mensen uit de wijk uitnodigen om mee te doen in ons pionierteam. Imelda Vyent,
een enthousiaste overbuurvrouw met Surinaamse wortels, gaat op deze uitnodiging in. In 2022 willen
we graag nog een wijkbewoner toevoegen.

Een groep bewoners van Hart voor West wil graag nadenken over missionair zijn. We besluiten om een
leesgroep te starten rondom het boek ‘Centrum Kerk’ van de Amerikaanse kerkplanter Tim Keller. Het
levert boeiende avonden op, waar we inzichten opdoen over vragen als: Hoe leg je aan andersgelovigen het evangelie uit? Hoe verhoudt een kerkplant zich ten opzichte van de cultuur? Hoe
ontwikkel je als kerkplant in een grote stad?
We merken dat het gebedspastoraat dienend is aan de missie van Hart voor West. Sinds enkele jaren
bieden enkele teamleden deze intensieve vorm van pastoraat aan. Ze hebben behoefte aan meer
vorming op dit gebied en nemen deel aan een post-HBO opleiding bij New Wine. Ook neemt de
voorganger deel aan een intervisiegroep met collega’s van een aantal pioniersplekken uit de CGK.
In ons jaarplan 2021 staat een aantal leervragen. Ze zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Cursief
staat hoe we met deze leervraag zijn omgegaan.
 Hoe bereiken we gezinnen, hoogopgeleide mensen en mensen van 18-40 met ons werk?
Nog steeds merken we dat we vooral mensen van de ‘sociale onderlaag’ van de wijk bereiken,
omdat zij ook het meest bij ons binnenkomen bij Thuis in West. Bovendien belemmert de
pandemie het bereiken van nieuwe mensen. Geplande interviews met hoogopgeleiden zijn niet
doorgegaan. Toch zijn er kleine lichtpuntjes. De ‘duurzaamheids-beweging’ (Repair Café,
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Voedselkastje) en het Zin Café trekken nieuwe mensen die niet altijd horen bij de onderlaag van
de wijk. Het bereiken van de hele wijk blijft een aandachtspunt.
 Hoe kunnen we onze vieringen beter laten
aansluiten bij bezoekers uit de wijk? Hier valt te
denken aan de preken, maar ook aan muziek en
vormen in de viering.
Marc en Cees houden in 2021 een preekevaluatie met een aantal deskundigen, die ons
handvatten geven om missionair te preken.
Verder werden dit jaar enkele Buiten-vieringen
en een eerste Doe-viering gehouden. In het
afgelopen jaar heeft een Kaapverdische bezoeker
regelmatig opgetreden met zelfgemaakte
liederen. Juist op muzikaal gebied valt er zeker
nog meer te leren.
 Hoe leren we aan nieuwe gelovigen om de
dagelijkse omgang met God (bidden, lezen in de
Bijbel, luisteren naar God) in praktijk te brengen?
Voor mensen die geïnteresseerd zijn, zijn er
behoorlijk veel mogelijkheden om mee te doen
met een gebedsgroep, gebedsmoment, Week van Gebed. Er zijn wat mensen die de Bijbel lezen
met nieuwe gelovigen. En voor dit doel wordt ook de dagelijkse podcast Zout! uitgezonden.
Tijdens Youth4Life wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke omgang met God. In 2021 is
door Paulus Schellevis een onderzoek gedaan naar discipelschapstraining. Allerlei materialen
zijn aangeschaft. Bij een volgende Alpha-cursus zal mogelijk ook een Discovery-cursus worden
georganiseerd met de focus op discipelschap.


Hoe kunnen we nieuwe gelovigen stimuleren om het evangelie door te geven aan anderen?
Bij sommige nieuwe gelovigen zien we dat ze vanzelf anderen werven om mee te doen en de
Bijbel doorgeven. Maar bij anderen blijft dit een lastig punt. Ze hebben zelf nog veel vragen,
gaan vaak gebukt onder allerlei problemen en hebben de overtuiging dat vooral het team
verantwoordelijk is om het evangelie te delen. Regelmatig wordt op dit punt de aandacht
gevestigd in preken en in de podcast.

Doorgeven

H

et concept van een missionaire leefgemeenschap in combinatie met een stevige diaconale
organisatie is inmiddels behoorlijk uitgewerkt. Het gebeurt regelmatig dat mensen en
organisaties langs komen om advies als ze het concept of delen daarvan willen toepassen in
hun eigen context. Om deze reden organiseert Hart voor West eens per twee jaar een inspiratiedag. In
het najaar van 2021 is er ook zo’n dag. Er komen ongeveer 30 belangstellenden op af. We vertellen
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over onze aanpak, er is ruimte voor getuigenissen, we maken een wandeling door de wijk en
gebruiken een internationale maaltijd. Er zijn nog meer gelegenheden waar we mogen doorgeven hoe
we werken bij Hart voor West.
 Drie studenten van de TUA maken een viering mee en interviewen teamleden en bezoekers in
het kader van hun voorbereiding op het predikantschap.
 Een afvaardiging van het deputaatschap Diaconaat
van de Hersteld Hervormde Kerk brengt een bezoek.
Als opvolging daarvan mag onze voorganger
spreken tijdens de landelijke bezinningsdagen van
de diakenen van dit kerkgenootschap.
 Een internationale groep studenten van de
Cornerstone opleiding ontvangt een workshop
‘Reaching out like Jesus did’.
 Op een gezinsweekend van De Herikon wordt in vier
workshops onze aanpak uitgelegd aan een aantal
jonge ouders.
 Regelmatig wordt in kerken, op scholen en
jeugdverenigingen voorlichting gegeven over ons
werk om missionair bewustzijn in onze achterban te
vergroten en mensen toe te rusten.

Hart voor West is voor mij een
prachtige leerplek waar ik
geïnspireerd word om een
missionaire levenshouding aan
te nemen om zo dienstbaar te
kunnen zijn in Gods koninkrijk.
Paulus Schellevis (30), stagiair

 Paulus Schellevis loopt een langdurige stage bij Hart voor West in het kader van zijn studie
theologie bij de CGO. Na een aanloopperiode doet hij volledig mee in vieringen, kinderwerk,
pastoraat en andere activiteiten.
 Eens per vier maanden wordt een nieuwsbrief gestuurd naar een achterban van ongeveer 500
leden die meeleven met ons werk.
 Regelmatig komen we spontaan in het nieuws.
o De locale omroep Open Rotterdam maakt een reportage over buurtpastoraat.
o In het RD verschijnt een artikel over de combinatie tussen missionaat en diaconaat.
o In Doorgeven staat een interview met Petra Verhelst over missionair verhuizen.
o In het blad Ideaz staat een interview met Cees van Breugel over pastoraat bij
eenzamen.
o Verder wordt een beschrijving van Hart voor West opgenomen in een boek over
christelijke leefgemeenschappen.
Ook op deze manier kunnen we een steentje bijdragen aan missionair bewustzijn van onze
achterban.
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Besturen

H

et bestuur van Hart voor West bestaat per 31 december 2021 uit Henk van Dam (voorzitter),
Rein Kok (penningmeester), Paula van Dam (secretaris) en Paul van den Hoek en Bert van Dis.
Er is regelmatig contact met de werkers van Hart voor West. Er wordt in 2021 viermaal
vergaderd. Bij de bestuursvergaderingen is Cees van Breugel als adviseur aanwezig.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de pioniersplek op hoofdlijnen. Via input op de
vergaderingen en een heidag worden de bestuursleden betrokken bij het doordenken van de visie van
Hart voor West. Het bestuur voert een functioneringsgesprek met de teamleider, die dat vervolgens
doet met de overige teamleden.
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Bekostigen
Hier een jaaroverzicht met inkomsten en uitgaven van onze pioniersplek in 2021. We zijn dankbaar
voor veel betrokken vrienden, bedrijven, kerken en fondsen die ons werk mogelijk maken.

Hart voor West missionair – financiën 2021
INKOMSTEN

Planning

Realisatie

Kerkcollecten / giften
Bijdrage bezoekers Hart voor West
Crowdfunding / giften achterban
Bijdrage Koningshof
Bedrijven-netwerk
Diaconale kas CGK
Fondsbijdragen
Eigen bijdrage Hart voor West
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

UITGAVEN

Planning

Realisatie

Loonkosten vaste krachten
Materiaalkosten
Investering (Bijbels, bundels etc.)
Bestuurskosten
Jeugdkamp & Hart-kamp
TOTAAL

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

9.000,00
2.000,00
24.000,00
6.000,00
15.000,00
7.500,00
12.500,00
10.000,00
86.000,00

78.000,00
4.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
86.000,00

8.950,00
6.945,00
22.010,00
6.000,00
17.030,00
7.500,00
13.755,00
3.145,00
85.335,00

78.485,00
4.355,00
285,00
1.080,00
1.130,00
85.335,00

Enkele opmerkingen bij dit financieel verslag van de missionaire activiteiten:
• De bedragen zijn afgerond op eenheden van 5 euro.
• De bijdrage vanuit de gemeenschap Hart voor West is sterk toegenomen. Meer mensen zien hun
financiële verantwoordelijkheid. Ook digitaal collecteren in de zondagse viering draagt bij aan deze
toename.
• Het jeugdkamp is niet doorgegaan vanwege corona, het Hart-kamp is grotendeels bekostigd door
eigen bijdragen van deelnemers.
• Een bedrag van € 1.855 is gecollecteerd voor diaconale doelen, en is overgemaakt naar deze
doelen. Dit is buiten bovenstaand jaaroverzicht gehouden.
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