
 

   

Je zal maar eenzaam zijn! 
Door de ogenschijnlijk individueler 
wordende maatschappij zien en 
horen we om ons heen dat steeds 
meer mensen vereenzamen en zich 
alleen voelen. 
Dit is een hele brede groep, want 
mensen die alleen wonen, hoeven 
niet eenzaam te zijn, terwijl anderen 
zich wel eenzaam voelen, terwijl zij 
in een stad of een dorp wonen. 
We zijn allemaal erg druk en hebben 
steeds minder tijd voor de ander. 
In de ‘Week tegen Eenzaamheid’ is 
hier volop aandacht aan gegeven. 
Twee jaar geleden zij wij als Kerk en 
Samenleving gestart met het project 
‘Eén tegen eenzaamheid’. Nu wordt 
dit gecontinueerd in ‘Iedereen telt 
mee’. 
Wij zien dat eenzame mensen, 
steeds meer vereenzamen en dat de 
drempel steeds hoger wordt om 
contacten te leggen met andere 
mensen. Vriendschappen nemen om 
verschillende redenen af en soms 
lezen we het verschrikkelijke be-
richt dat mensen al tijden overle-
den zijn voordat ze in huis gevon-
den worden. Niemand blijkt ze ge-
mist te hebben. Erg toch? 
 

Als Kerk en Samenleving proberen 
we bij eenzame mensen zonder 
‘agenda’ binnen te komen, dat wil 
zeggen, we willen een gesprek aan 
gaan door deze mensen in contact 
te brengen met anderen. Ze weer 
langzaam deel laten nemen aan 
de maatschappij. Je ziet mensen 
dan weer opbloeien. Ze komen 
dan ook in onze wijkinloophuizen 
waar ze andere bezoekers ont-
moeten. 
Als we dit kunnen waarmaken is er 

veel bereikt. De wijkinloophuizen 
zijn daarvoor cruciaal. 
      
Hoe zorgen we voor het contact ? 
Dat kan via diverse kanalen, maar 
onze coördinatoren en vrijwilligers, 
maar ook onze bezoekers zijn de 
oren en ogen van de wijk. Daar-
naast roepen wij iedereen op: In-
dien u mensen kent die eenzaam 
zijn, laat het ons weten. 
Wij bezoeken deze mensen en wie 
weet kunnen we hen in deze donke
- re maanden uit hun eenzaamheid 
halen en het voor hen, juist in deze 
Kerstperiode weer wat ‘lichter’ en 
daardoor meer ‘gelukkig’ maken. 
 

Martin Slootweg.  

 

Daartoe heeft de gemeente eerst 
professionals en vrijwilligers- 
organisaties bij elkaar gehaald om te 
bezien wat met dit thema gedaan 
zou kunnen worden. 
De gemeente Zeist heeft tijdens de 
‘Week tegen de eenzaamheid’ een 
symposium georganiseerd 
rondom dit thema. Daarbij werd 
door een aantal deskundigen het 
probleem toegelicht aan de hand 
van o.a. cijfers en een definitie van 
eenzaamheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werd die week ‘Samen Soepen’ 
georganiseerd in alle 
inloophuizen van Kerk en Samen- 
leving, in samenwerking met het 
Kunstenhuis. Deze laatste organisa-
tie leverde een aantal amateur to-
neelspelers die uitbeeldden hoe 
makkelijk 
het mis kan gaan wanneer je een 
poging doet om je eenzaamheid te 
doorbreken en erop uit gaat. De 
clou was: Wanneer er niet op een 
goede manier verbinding gemaakt 
wordt met je, je  met lege handen 
achter blijft. 
 
Kerk en Samenleving heeft het 
‘Manifest Zeist tegen eenzaam- 
heid’ ondertekend, samen met  
14 andere partijen! Daarmee onder-
schrijft de stichting dat eenzaam-
heid een speerpunt is binnen de 
organisatie en dat er verbinding 
wordt gezocht met andere organisa-
ties om samen eenzaamheid tegen 
te gaan. 

Week tegen eenzaamheid 
De gemeente Zeist heeft een 
aantal maanden geleden ‘De 
maaltijd van Zeist’ georgani-
seerd. Het ging niet om de maal-
tijd, maar om het gesprek aan 
verschillende tafels met inwo-
ners van Zeist. 
De gesprekken waren bedoeld 
om informatie op te halen bij 
burgers, over wat zij belangrijk 
vinden. 
Het thema eenzaamheid kwam 
daaruit zeer dringend naar voren, 
waardoor de gemeente Zeist dit 
thema heeft opgepakt en er werk 
van heeft gemaakt. 



 

   

Na de zomer barstten de activitei-
ten los. Naast de trouwe bezoekers 
tijdens de inloop en bij de maaltijd, 
hebben we ook veel nieuwe bezoe-
kers kunnen verwelkomen. 
Een greep uit de vele activiteiten: 
In het kader van de ‘Week van de 
eenzaam- 
heid’ was er weer ‘Samen soepen’. 
Naast de bekende en vertrouwde 
activiteiten 
zijn er ook extra’s te melden zoals 
een filmavond en een bingo-avond 
met kin- deren van een jeugdclub 
van een PKN-wijkgemeente. Deze 
avonden waren een succes. Zowel 
de kinderen (6 à 7 jaar)bij de bin-
go, als de oudere bezoekers geno-
ten zichtbaar. 
Een datum om niet te vergeten. In 
de maand november was staatsse-
cretaris van VWS, Paul Blokhuis, op 
bezoek in het Lindenhuis. Een waar-
devolle ontmoeting waarbij de af-
vaardiging van de wijkinloophuizen 
duidelijk heeft kunnen vertellen wat 
de belangrijke functie van de wijkin-
loophuizen is hoe waardevol dit 
werk van Kerk en Samenleving is 
voor vergeten groepen. 
Deze groepen vergeten we ook in 
december niet. Voor veel bezoekers is 

de laatste maand van het jaar, een 
periode die ze in zekere zin als 
‘dubbel’  ervaren. Enerzijds aange-
sproken worden op gezelligheid, an-
derzijds toch vaak het  ‘alleen zijn’ 
ervaren. 
Het wijkinloophuis kan in deze 
periode voor de bezoekers een 
thuis zijn. De Kerstmaaltijd die de 
Broedergemeente (EBG) óok dit 
jaar weer heeft georganiseerd 
voor bezoekers en vrijwilligers van 
de wijkinloophuizen, worden dan 

De herfstperiode is voor het wijk-
inloophuis Vollenhove een drukke 
tijd ook waar het hulpvragen en 
beoordelingen van aanvragen 
Voedselbank en stichting Leerkan-
sen Zeist betreft. De inloop van 
bezoekers loopt als vanouds, dus 
goed. Voor de bezoekers is ook dit 
wijkinloophuis hun vertrouwde 
adres voor gezelligheid, aanspraak 
en advies. 
Zonder de andere activiteiten, 
zoals de lunches en warme maal-
tijden, de bingo en de chocolade 
workshop tekort te doen, zijn er 
drie die nader genoemd worden: 
De wekelijkse taallessen,  naailes-
sen en het kerstkaarten maken. 
Al vanaf het begin van het  be-
staan van het inloophuis Vollen-
hove wordt er door vrijwilligers 
les gegeven in de Nederlandse 
taal. Er komen mensen met ver-
schillende achtergronden en ni-
veaus wat betreft de kennis van 
de Nederlandse taal. Daarom 
wordt er in twee groepen les ge-
geven. Ter afsluiting kan getoetst 
worden om te constateren of men 
voor certificering in aanmerking 
komt. Overigens, de certificering 
wordt door een andere instantie 
verzorgd.  
De naailessen zijn al genoemd. De 
deelneemsters namen zelf hun 
naaiwerk mee. Dit kan zijn een 
jurk inkorten of een rits vervan-
gen. Zelfs een trouwjurk is op een 
dinsdagmorgen gemaakt. Met 
hulp van vrijwilligers is deze activi-
teit een groot succes. 
Ook het kerstkaarten maken blijft 
altijd een gezellige activiteit die 
passend is in deze donkere maan-
den. Dankzij de onderlinge hulp, 
adviezen en waardering versterkt 

ook in alle opzichten weer gedenk-
waardig.  
De grote opkomst en de hartelijk-
heid van de Broedergemeente 
creëerde een echte Kerstsfeer. 
Uiteraard wordt ook weer uitge-
keken naar de eigen Kerstmaaltijd 
in het Lindenhuis. 24 december is 
het weer zo ver. 
 
Ton Verweij 
 

 
Staatssecretaris van VWS bezoekt 
het Lindenhuis 
Op 11 november heeft staatssecreta-
ris Blokhuis van VWS een bezoek aan 
het Lindenhuis gebracht. 
In aanwezigheid van burgemeester 
Koos Jansen, wethouder Marcel 
Fluitman en twee vrijwilligers van het 
Lindenhuis - Hermien en Ciska – heb-
ben de coördinatoren Ton Verweij en 
Ina Duit aan de staatssecretaris kun-
nen vertellen wat het belang is van 
de wijkinloophuizen voor mensen die 
in een sociaal isolement verkeren. 
De inloophuizen zijn voor hen een 
laagdrempelige voorziening waar 
veelvuldig gebruik van gemaakt 
wordt. Naast de inloop zijn er activi-
teiten waar aan de bezoekers kun-
nen deelnemen. Ook de bijdrage van 
de vele vrijwilligers is waardevol bij 
de diverse dagactiviteiten. 
 

 

 
Cort van der Lindenlaan 1 
305 CK  Zeist 
030 6963801 
linden-
huis@kerkensamenleving.nl 
Ton Verweij 

Laan van Vollenhove 1095 
3706 EK Zeist 
030 6955066 
vollenho-
ve@kerkensamenleving.nl 
Ina Duit 
 

 



 

   

het ook de onderlinge betrokken-
heid. 
Een waardevol project dat niet 
ongenoemd mag blijven is het pro-
ject “Iedereen telt mee”. 
Alle coördinatoren nemen hieraan 
deel. Evenals in andere wijken, zijn 
er ook in de wijk Vollenhove, 
steeds meer cliënten die het op 
prijs stellen dat ze bezoek ontvan-
gen van één van de coördinatoren 
omdat ze niemand hebben om hun 
‘verhaal’ te doen. De eenzaamheid 
blijkt erg groot en de behoefte aan 
contact en een ‘luisterend oor’ 
eveneens. Dit te kunnen bieden 
maakt dit project dan ook uiterst 
waardevol. 
De verhuizing van Voedselbank 
Zeist naar de winkel op de Kwik-
staartlaan, heeft het ritme op de 
vrijdagen veranderd. Jarenlang 
was het in drie wijkinloophuizen 
elke vrijdag een drukte van belang. 
Ook in Vollenhove fungeerde het 
wijkinloophuis als belangrijk distri-
butiepunt van de voedselpak-
ketten.  
De nieuwe opzet waarbij de klan-
ten van de voedselbank zelf bepa-
len welke artikelen voor hen pas-
send zijn, maakt het ophalen van 
pakketten bij de verschillende op-
haalhaalpunten overbodig.  
Overigens blijft de adviserings- en 
beoordelingsrol van de coördinato-
ren ongewijzigd. Want in de ver-
trouwde kleinschalige en relatief 
anonieme omgeving van de wijkin-
loophuizen blijft de drempel laag 
voor degenen die deze hulp nodig 
hebben. 
 

Ina Duit 

Zeist Centrum is het ‘jongste’ wijk-
inloophuis. Inmiddels worden we-
kelijks al meer dan vijftig bezoekers 
ontvangen en zijn er tientallen vrij-
willigers die zowel als gastvrouw/
heer optreden en allerlei activitei-
ten verzorgen.  
De bezoekers zijn vaak mensen die 
te maken hebben met eenzaam-
heid en tobben over het gebrek aan 
contacten. Wat is het dan fijn als er 
een gezellige woonkamer in de 
buurt is, waar er een ‘bakkie troost’ 
klaarstaat en er iemand is die alle 
tijd en ruimte heeft om te praten. 
Zo proberen coördinator en alle 
vrijwilligers er voor te zorgen dat 
iemand zich gehoord voelt en een 
lichtpuntje geboden wordt voor de 
dag. Ook een kom verse soep of 
een gezonde lunch kunnen helpen 
en het verschil maken.  

De nieuwe keuken is dan ook een 
uitkomst. Afgelopen zomer is er 
hard gewerkt. De oude keuken is 
gesloopt en dankzij de inzet en bij-
dragen van Zeister bedrijven en 
organisaties is een compleet nieu-
we keuken geplaatst.  
Ook de keukeninventaris is ver-
nieuwd dank zij royale giften van 
omringende winkelbedrijven. De 
feestelijke opening heeft op 3 de-
cember jl. plaatsgevonden. Inmid-
dels worden de faciliteiten volop 

gebruikt. 
Wekelijks wordt nu een ontbijt en 
warme maaltijden verzorgd. Op  
praktische wijze wordt ook de een-
zaamheid bestreden en is gezorgd 
voor een warm huis waar naar el-
kaar wordt omgezien. Een grotere 
tafel en een ruimere bank bleek 
inmiddels nodig om de vele bezoe-
kers te kunnen ontvangen. 
Daarnaast blijken bij bezoekers ook 
veel vragen te zijn over van alles en 
nog wat. Voor deze hulpvragen is er 
ruimte en met de inzet van vrijwil-
ligers kunnen antwoorden en advie-
zen gegeven worden. Om buurtbe-
woners en bezoekers beter van 
dienst te kunnen zijn is op 7 okto-
ber jl. een ‘Wegwijscafe’ in het wij-
kinloophuis geopend. Samen met 
Vitras, Humanitas, Schuldhulp-
maatje, Taalhuis, Netwerk Gewoon 
Samen, Rechtswinkel en de  Sociale 
Raadslieden wordt iedere maandag 
een soort inloopspreekuur verzorgd 
waar men met vragen terecht kan. 
Een goed initiatief waarvan dank-
baar gebruik wordt gemaakt.  
 

Rianne Verduin 

Achterheuvel 2 
3701 ZH  Zeist 
06 23 58 42 70 
zeistcentrum@kerkensamenleving.nl 
Rianne Verduin 
 

 



 

   

Na de zomer is er – naast de andere 
activiteiten – een nieuwe activiteit 
van start gegaan in  wijkinloophuis 
Zeist West. Op maandagmiddagen 
is namelijk een Brei- en Haakcafé 
geopend. Onder leiding van 2 en-
thousiaste vrijwilligers wordt er ge-
haakt en gebreid voor stichting Har-
tendekens (www.hartendekens.nl). 
Deze stichting geeft de dekens en 
knuffels aan kinderen die het moei-
lijk hebben vanwege bijvoorbeeld 
ziekte of een uithuisplaatsing. Voor 
de broertjes en zusjes van deze kin-
deren worden ook knuffels gehaakt 
of gebreid. 
 
Inmiddels is de verbouwing van ons 
wijkinloophuis in volle gang. Geluk-
kig, want de oude ruimten waren 
wel aan een grondige opknapbeurt 
toe. Het werk vordert goed, maar 
zelden hebben de bezoekers en 
vrijwilligers zoveel stof zien neerda-
len. Het is afzien voor allen, maar 
het gaat heel fraai worden. Er 
wordt een  mooie keuken geplaatst, 
een nieuwe vloerbedekking gelegd 
en plafond en muren krijgen een 
verfje! Alles is tijdig klaar voor het 
eerste jubileum. Volgend jaar be-
staat het wijkinloophuis Zeist West 
namelijk 10 jaar. In de planning 
staat dit te gaan vieren en dan te-
vens Open Huis te houden, zodat 
het vernieuwde wijkinloophuis be-
zichtigd kan worden. 
 
In de ‘Week tegen eenzaamheid is 
er een zgn. Omama’s café gehoud-
en in het wijkinloophuis. De Oma-
ma’s vormen een besloten Face-
book groep van jonge moeders en 
oma’s die gemeen hebben dat zij 
druk zijn met de zorg voor (klein)
kinderen, waarbij werk verhindert 
om toe te komen aan sociale con-
tacten. De Omama’s bieden ook 

mogelijkheid tot een heuse ‘life’ ont-
moeting door het organiseren van 
cafés  op verschillende plekken in 
Zeist. Voor meer info over de Oma-
ma’s zie: http://www.omamas.nl/  

 
Marianne Krijgsman 
 

De Stichting Kerk en  
Samenleving  
 
beheert vier wijkinloophuizen 
in Zeist waar ieder welkom is 
die behoefte heeft aan ontmoe-
ting en aandacht. 
 
Dit interkerkelijk initiatief gaat 
uit van de: 
- Protestante Gemeente Zeist 
- Gereformeerde Kerk vrijge
 maakt  
- Ned Gereformeerde Kerk  
-Rooms Katholieke Kerk. 

Stichting Kerk en Samenleving 
Postbus 1064  
3700 BB  ZEIST 
www.kerkensamenleving.nl 
info@kerkensamenleving.nl 
 
Bankrekening: 
NL73INGB06644.51.713 
ANBI RSIN 8102.72.428 
KvK 30175177 

 
De Clomp 33-02 
3704 KB  Zeist 
06 531 03 578 
zeistwest@kerkensamenleving.nl 
Marianne Krijgsman 


