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Jaarverslag 2015 
 

 
 

Op 1 september 2015 is Esther Jeunink 

als straatpastor aan het werk gegaan 
onder de ongeveer 200 dak- en 

thuislozen in Hoorn e.o.  
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Van de voorzitter 
 

Het jaar 2015 valt – waar het de stichting Straatpastoraat betreft – in 

drie delen uiteen. De eerste zes maanden was het bestuur vooral 
bezig met het werven van fondsen. We prijzen ons gelukkig dat er 

voldoende financiële middelen kwamen om op een verantwoorde 
manier over te kunnen gaan tot de tweede fase: het werven van een 

straatpastor. Ook dat proces is tot onze tevredenheid afgerond. De 
derde fase is het realiseren van de doelstelling van onze stichting: het 

daadwerkelijk vorm en inhoud geven aan het straatpastoraat 
 

De fondsenwerving.  
De fondsen die we hebben aangeschreven met het verzoek om 

financiële ondersteuning van ons project, reageerden zonder 
uitzondering positief op het plan een straatpastor aan te stellen. In 

het financieel overzicht  leest u welke fondsen en instellingen het 

Straatpastoraat in Hoorn mogelijk hebben gemaakt.  
 

De sollicitatieprocedure.  
De breed verspreide vacature voor straatpastor leverde 40 

sollicitatiebrieven op!  
De sollicitatiecommissie bestond uit twee bestuursleden en twee 

ervaringsdeskundigen: Mw. Judith de Vries – werkzaam bij het Leger 
de Heils als locatiemanager van de plaatselijke dag- en nachtopvang 

- en ds. Jacob Meinders, nu PKN-wijkpredikant in Hoorn-Zwaag-
Blokker, maar eerder betrokken bij het straatpastoraat in 

Amsterdam. 
De keuze is uiteindelijk gevallen op Esther Jeunink-van Wieren, 

werkzaam  voor de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese 
Kerken. Haar sterke motivatie en de bij haar aanwezige kennis van 

de stad en de hulpverlenende instanties hebben de doorslag gegeven.  

 
De straatpastor aan het werk.  

De pastor is volop aan het pionieren in de Hoornse samenleving en 
dan speciaal in de doelgroep en heeft geen collega’s in de directe 

omgeving. Om ervoor te zorgen dat ze niet “eenzaam op een eiland” 
komt te zitten hebben we een drietal wegen geopend:  

1. Er is een kleine groep gevormd, bestaande uit de genoemde 
predikant en de voorzitter van het bestuur, waar Esther een beroep 

op kan doen als ze wil sparren over ideeën, plannen of problemen. 
2. Verder hebben de pastor en de voorzitter afgesproken een keer 

per maand samen te lunchen. We spreken dan lopende zaken met 
elkaar door. Het blijkt goed zo’n vast moment te hebben. 

3. Het staat de pastor vrij om de vergaderingen van het bestuur bij te 
wonen.  
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De straatpastor heeft nog geen vaste werkplek. Dat was in het begin 

een bewuste keuze. Als dat eens even nodig is, kan ze terecht op 
haar werkplek bij de Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken en op 

een klein kamertje in het administratieve centrum van de Rooms 
Katholieke Matteusparochie aan het Achterom in het centrum van de 

stad.  
 

Realisatie van de doelstelling 
De doelstelling voor 2015 luidde: het initiëren, implementeren en 

faciliteren van pastoraat onder dak- en thuislozen in de gemeente 
Hoorn en de dorpen Oosterblokker en Westwoud. Uit het 

bovenstaande mag blijken dat dit is gerealiseerd. In de bijdrage van 
de Straatpastor zelf, wordt duidelijk op welke manier dat concreet 

vorm heeft gekregen. 
                                            

Ton Heijboer  
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Van de Straatpastor 

 
Als straatpastor wil ik er zijn voor mensen die dak- of thuisloos zijn 

geraakt en die bekend zijn met het leven op straat. Deze groep 
mensen is zeer divers. Ik ontmoet mensen, die hun huis kwijt raken. 

Mensen, die geen netwerk hebben, om op terug te vallen. Mensen die 
al langer niet meedraaien in de “normale” gang van de samenleving. 

  
 
Doelen 2015 

Het afgelopen jaar (september tot december 2015) stond in het teken 
van ‘starten’.  

Mijn prioriteiten waren:  
1. Het opbouwen van persoonlijke contacten binnen de doelgroep. 

2. Kennis maken met belangrijke organisaties en instanties, die  
    werken met en voor de doelgroep. 

3. Een groot deel van kerkelijk Hoorn op de hoogte stellen van het  

    feit dat het straatpastoraat van start is gegaan. 
4. Het organiseren van een kerstbijeenkomst voor de hele doelgroep  

    in samenwerking met de kerken.  
 

Met tevredenheid kan ik zeggen dat deze doelen behaald zijn. De 
boven verwachting geslaagde kerstmaaltijd liet zien dat het straat-

pastoraat in die eerste vier maanden een plek heeft veroverd binnen 
organisaties, kerken en (het belangrijkst) de doelgroep. 

 
Drie pijlers 

Ik probeer het straatpastoraat vorm te geven vanuit drie pijlers:  
1. het geven van persoonlijke aandacht; 

2. het bieden van zorg voor de hele mens; 
3. het leggen van verbinding met de kerken en de samenleving. 

 

Persoonlijke aandacht 
Als straatpastor ontmoet ik mensen op de plek waar zij zijn - in de 

opvang van het Leger des Heils, in de inloop “Bij Bosshardt”, op 

Bij de een lukt dat niet. Een ander wil 

dat niet meer. 
Zij verblijven in de opvang of kiezen 

ervoor op straat te blijven. Ook kom ik 
mensen tegen die wel een huisje 

hebben, maar daar niet ‘thuis’ zijn. Zij 
verblijven overdag liever op straat om 

met vrienden een biertje te drinken. 
Als straat-pastor zoek in hen op, stap 

hun wereld binnen om te komen tot 
een ontmoeting van mens tot mens. 
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straat of in het park Risdammerhout. Een enkele keer ga ik met 

iemand ergens wat drinken om wat persoonlijker te kunnen praten. 
Gespreksonderwerpen zijn er genoeg. We kletsen over het weer en 

over slaapplaatsen, we lachen om grappen en zijn stil als het tegen 
zit, we vertellen over vroeger en dromen van de toekomst. Soms is 

het een snelle groet of een kort praatje, andere keren een uitgebreid 
gesprek over het leven of over geloof. In 2015 heb ik met zo’n 50 

mensen contact gehad of een relatie opgebouwd. 
 

   
De meeste contacten heb ik met mensen die verblijven in de opvang 

van de maatschappelijke organisatie van het Leger des Heils, 
waaraan de gemeente Hoorn de zorg voor dak- en thuislozen heeft 

toevertrouwd. Hier verblijven mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Het 
Leger des Heils heeft een nachtopvang met 16 bedden en daarnaast 

25 vaste kamers waar mensen begeleid wonen. Op deze 

opvanglocatie ben ik inmiddels een bekende verschijning. De meeste 
mensen daar weten wat ik doe en waarvoor ze bij me terecht 

kunnen.  
Bij de andere opvang in Hoorn, (DNO-doen), verblijven volwassenen, 

maar ook tieners en kinderen met ouders. De contacten komen daar 
moeilijker van de grond. 

 
 

Zorg voor de hele mens 

Het straatpastoraat richt zich op de hele mens. Dat betekent dat 
sociale, emotionele, fysieke en geestelijke aspecten aan de orde 

komen. In dit kader kunnen veel activiteiten ontwikkeld worden die 
niet alleen zorg bieden, maar ook zin geven. Door verbinding met 

anderen, het delen van verhalen, of door bezig te zijn, kan zin 
ontstaan.  

   
 

  

De kinderen gaan naar school en de 
volwassenen hebben vaak een 

dagbesteding. De activiteit waaraan ik zou 

meehelpen om mensen te leren kennen, 
ging helaas niet door. In het park spreek 

ik met regelmaat een groepje mannen die 
een dagbesteding hebben, maar na afloop 

met elkaar nog even “een biertje doen.” 
Zij hebben een eigen plekje, maar voelen 

zich daar niet altijd thuis. Ook op straat of 
in het centrum ontmoet ik wel eens 

mensen, vaak mensen die ik al ken via de 
opvang.  

. 



7 

Stichting Straatpastoraat Hoorn – Jaarverslag 2015 

Vanuit deze gedachte zijn er in 2015 twee maaltijden georganiseerd.  

 
 
In individuele situaties komt zorg voor de hele mens tot uiting in 

concrete hulp. Via de Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken 
worden mensen soms ondersteund met wat leefgeld of bij het 

opstarten van postadres en uitkering. Als straatpastor vervul ik hierin 
een doorverwijzende functie, maar ga ik soms ook met mensen mee 

naar afspraken. 
 

Verbinding met maatschappij en kerken 
Als straatpastor onderhoud ik het contact met de steunende kerken in 

Hoorn.  
Zo ben  ik aanwezig geweest bij de startzondagen van de Matteus-

parochie en de Protestantse gemeente  Hoorn-Zwaag-Blokker, en heb 

ik een bijdrage geleverd aan het diaconaal weekend van de 
Matteusparochie. 

.  

.  

Zo hebben bij de maaltijden vrijwilligers geholpen om de avond tot 
een succes te maken en om contact aan te gaan met de doelgroep.  
 

De eerste was op 4 november, 
toen de protestantse kerken 

dankdag vierden. Een groep 
jongeren uit een kerk heeft samen 

met enkele bewoners een maaltijd 
verzorgd bij het Leger des Heils. 

De tweede maaltijd was  op 18 
december in Kerkelijk Centrum 

het Octaaf. De warmte en 
gezelligheid, het lekkere eten, en 

het kerstverhaal en branden van 
een kaarsje, brachten het sociale, 

fysieke en geestelijke aspect 
samen. 
 

Op zondag 8 november 

mocht ik in een zondags-
viering van mijn eigen 

geloofsgemeenschap - de 

Nederlands Gereformeer-
de Kerk - voor mijn werk 

als straatpastor zegen en 
zending ontvangen vanuit 

de gezamenlijk kerken.  
Ook bij het werk van het 

straatpastoraat probeer ik 
de kerken te betrekken.  
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Naast het netwerk van kerken is het belangrijk dat het 

straatpastoraat ook een plek krijgt in het netwerk van de 
samenleving. Voor nu zijn dat nog vooral de organisaties die met de 

doelgroep werken als het Leger des Heils, DNO-doen, Actief Talent, 
de inloop “Bij Bosshardt” en de gemeente Hoorn. 

 
Via de website, Facebook (pagina Straatpastoraat Hoorn), kerkbladen 

en lokale kranten, wordt aandacht gegeven voor het straatpastoraat.  
Zo blijven mensen op de hoogte van wat er gebeurt bij het 

straatpastoraat.  
Als straatpastor in Hoorn vind ik het ook belangrijk om verbonden te 

zijn met anderen die hetzelfde werk doen. We leren van elkaar. In 
oktober was ik op bezoek bij het Straatpastoraat in Amsterdam. Ook 

zijn we aanwezig geweest bij de Netwerkdag van Netwerk DAK, een 
stichting die inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat 

ondersteunt en verbindt.  

 
Plannen voor 2016 

Het maken van plannen voor het nieuwe jaar is belangrijk om richting 
te geven aan het werk. Tegelijk is het ook lastig omdat we proberen 

mee te bewegen met wat er leeft bij de doelgroep en daarbij aan 
willen sluiten. Daarom volgt hieronder een brede schets van plannen 

en ideeën die er leven en die we hopen te bereiken. 
 

Persoonlijke aandacht 
- Het verder uitbouwen van gelegde relaties en aangaan van nieuwe 

relaties binnen de doelgroep blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit 
kan alleen door tijd door te brengen met de doelgroep en in hun 

wereld aanwezig te zijn.  
- Het aantal contacten verdubbelt van 50 naar 100. Dit betekent dat  

er langdurige contacten ontstaan, maar ook dat er nieuwe contacten 

bij komen. 
- De zichtbaarheid bij het Leger des Heils en bij DNOdoen wordt  

vergroot, zodat het straatpastoraat op beide plaatsen een gevestigd 
begrip wordt. 

- De vindplekken op straat en in de parken worden uitgebreid van 
een naar drie. 

 
Zorg voor de hele mens 

- Mijn streven is gericht op het (mede)organiseren van minstens één 
specifieke activiteit die met grote regelmaat plaats vindt (bijv. een  

vrouwengroep, muzikale of creatieve activiteit), en het (mede) orga-  
seren van vier algemene grote activiteiten (bijv. maaltijd, daklozen-

dag, of sportdag). 
- Bij belangrijke (feest)dagen/gebeurtenissen is er aandacht voor  

zingeving in de vorm van een viering waarin verhalen en symbolen  

een rol spelen. 
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- Er is een plaats waar dak- en thuislozen even binnen kunnen lopen  

voor een gesprekje, kop koffie of soep. Hopelijk biedt dat in de winter 
van 2017 mogelijkheden voor ondersteuning in de koude periodes. 

 
Verbinding met maatschappij en kerken 

- Het netwerk van het straatpastoraat binnen de kerken wordt  
versterkt door met regelmaat aanwezig te zijn bij diensten of  

daarin voor te gaan. 
- Er ontstaat een kring van (vaste) vrijwilligers uit kerken die  

betrokken zijn bij het werk van het straatpastoraat. 
- Het netwerk van het straatpastoraat met andere organisaties wordt  

verder uitgebreid. Er zal contact worden gezocht met de Brijder  
Verslavingszorg, GGZ, politie, gemeente, en de Baanbreker.  

- Er ontstaat een kring van bedrijven en organisaties die betrokken  
zijn bij het werk van het straatpastoraat door middel van sponsoring  

of samenwerking. 

- In samenwerking met andere organisaties, waaronder het Leger des  
Heils, zal gekeken worden naar mogelijkheden om de verhalen van  

dak- en thuislozen te delen en de dialoog met de samenleving op  
gang te brengen. 

- De website, facebookpagina, kerkbladen en lokale kranten blijven  
een belangrijk middel om aandacht te blijven vragen voor het  

straatpastoraat. 
 

Esther Jeunink 
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Van de penningmeester 
 

 
In 2014 hebben we van diverse kanten bijdragen gekregen voor de 

opstart van het straatpastoraat. Met een deel van die gelden konden 
ook lasten in 2015 worden bekostigd. 

In 2015 hebben we op basis van een jaarbegroting bijdragen 
ontvangen van een aantal fondsen en instellingen.  

Er kwamen ook incidentele giften binnen: zo worden in een aantal 
kerken in de regio een of meer collecten bestemd voor het 

straatpastoraat.  
Omdat we pas vanaf 1 september 2015 daadwerkelijk gestart zijn, 

met het straatpastoraat wijken de werkelijke cijfers nog al af van de 
oorspronkelijke begroting. 

Het voordelig saldo is opgenomen in de reserve voor 2016. 

 
 

Jaarrekening 2015 

baten     lasten     

  begroting werkelijk   begroting  werkelijk 

            

bijdragen plaatselijke 
kerken 10.000,00 865,40 salariskosten 28.000,00 9.332,00 

bijdragen kerken regio 5.000,00 2.447,70 
bureau- en 
bestuurskosten 1.000,00 347,54 

bijdrage kerk in actie 10.000,00 3.500,00 reiskosten 500,00   

bijdrage diverse fondsen 7.945,00 20.000,00 onkosten straatpastor 2.000,00 282,18 

Rabobank   250,00 verzekeringen 125,00   

diverse giften   340,00 onderhoud website 120,00 810,70 

rente spaarrekening   57,25 telefoon en internet 1.200,00   

      werving straatpastor   3.610,68 

      kerstmaaltijd   250,19 

      bankkosten   136,99 

      voordelig saldo   12.690,07 

  32.945,00 27.460,35   32.945,00 27.460,35 

      
Toelichting. 

 
Per 1 september 2015 is de straatpastor in dienst getreden, zodat 

slechts over 4 maanden salaris is betaald. 

De website is in 2015 ontwikkeld, hetgeen hogere (eenmalige) kosten 
voor de website met zich mee bracht. 

Voor 2015 hebben we geen beroep hoeven doen op bijdragen van de 
plaatselijke PCI en Diaconie. 

De deelname aan de sponsorfietstocht van de Rabobank leverde  
€ 250 op. 
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Het saldo wordt als reservering aan het vermogen toegevoegd. 

 
Fondsen en instellingen die ons in 2015 steunden 

Insingerstichting 

Fundatie Sandheuvel Sobbe 

Katholieke Nederlandse Religieuzen/PIN 

Kansfonds 

Eikstraatkerkfonds van de PKN Classis Hoorn-Enkhuizen 

Steunfonds Andijk 

Kerk in Actie 

PKN Stede Broec 
 

Balans 2015  
       debet     credit   

  1-jan 31-dec   1-jan 31-dec 

kapitaal     eigen vermogen 6.086,04 6.034,24 

debiteuren   57,25 crediteuren 25,90 11,85 

Raborekening r.c. 6.060,14 178,91 reservering    12.690,07 

Rabospaarrekening  0,00 18.500,00       

  6.086,04 18.736,16   6.086,04 18.736,16 

 
     debiteuren: rente 2015 

     crediteuren: bankkosten december  
      

Begroting 2016 
 

inkomsten   uitgaven   

        

bijdragen kerken regio kerken 1.000,00 salariskosten 28.000,00 

Eikstraatkerkfonds 2.500,00 bureau- en bestuurskosten 1.000,00 

bijdrage kerk in actie 2.500,00 reiskosten 500,00 

Rabobank sponsorfietstocht 250,00 onkosten straatpastor 1.200,00 

Diaconie PKN  5.000,00 verzekeringen 125,00 

PCI  5.000,00 onderhoud website 120,00 

rente spaarrekening 50,00 telefoon en internet 600,00 

reservering 2016 12.690,07 activiteiten straatpastoraat 2.000,00 

uit vermogen 3.333,00 bankkosten 150,00 

tekort 1.371,93     

  33.695,00   33.695,00 
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Toelichting op de begroting. 

 
Uitgaven 

Deze zijn gebaseerd op de cijfers van 2015 
 

Inkomsten 
PKN StedeBroec en Steunfonds Andijk zijn vaste toezeggingen, 

evenals Kerk in Actie en het Eikstraatkerkfonds. 
Twee fondsen (Insinger en de Fundatie Sandheuvel Sobbe) hebben in 

2015 een bijdrage gedaan voor de gehele looptijd van het project van 

drie jaar. De voor de laatste twee jaar bedoelde bijdrage is op de 

balans toegevoegd aan het vermogen. Een/derde van dat bedrag  

(€ 3.333) is komt in 2016 vrij ter besteding. 

 

Het Kansfonds heeft voor 2015 een bedrag ad € 7.500 toegezegd, dat 
is ontvangen. Dat bedrag is doorgeschoven naar de begroting van 

2016.  
KNR/PIN heeft voor 2015 een toezegging gedaan ad € 5.000, dat 

eveneens in ontvangen en doorgeschoven is naar 2016. 
Beide bedragen maken deel uit van de reservering 2016. 

  
Van de Diaconie en PCI is een toezegging dat ze ieder voor eenzelfde 

bedrag zullen bijdragen om de rekening sluitend te krijgen. De 
diaconie heeft voor 2016 een bedrag van € 5.000 toegezegd. Voor de 

PCI is daarom vooralsnog eenzelfde bedrag opgenomen. 
De begroting sluit met een tekort van € 1.371,93 – de diaconie en de 

PCI zal gevraagd worden garant te staan voor ieder de helft van dat 

bedrag 
 

Freek Groenendijk 
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Kerngegevens 
 
 
De stichting Straatpastoraat is op initiatief van de Raad van Kerken Hoorn 

opgericht op 30 september 2014. 
 

Bestuur 
 
voorzitter:  Ton 

A.C. Heijboer, Breeuwer 33, 1625 AB Hoorn 
 

secretaris:  René 
R.M. Visser, Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn 

   telefoon: 0229 249580 

e-mail  info@straatpastoraathoorn.nl  
 

penningmeester Freek 
   F.A.J. Groenendijk, Kaarder 39, 1625 TK Hoorn 
    

 
lid   Gerard 

   G.J.I. Weel, Joh. Poststraat 28, 1624 CC Hoorn 
    
 

lid   Eugene 
   E.R.T Jongerden, Jeudje 57, 1621 GM Hoorn 

    
 
Straatpastor  Esther Jeunink-van Wieren 

   telefoon 0618847429 
   e-mail:esther@straatpastoraathoorn.nl  

 
website  www.straatpastoraathoorn.nl 

 
Bank   NL52 RABO 0192 0486 43 
 

KvK   61564621 
 

De stichting is aangesloten bij Netwerk DAK, het landelijk netwerk voor 
organisaties voor dak- en thuislozen. 
 

  
 

 

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). 
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