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Sinds 1 februari 2015 staat Rikie Bansberg als coördinator aan het roer van het 

Aandachtscentrum. “Het is hier uitstekend georganiseerd, de basis is goed. 

Dat biedt ruimte om na te denken over verdieping.”

“Het bevalt me hier goed. Ik ben redelijk 

snel gewend geraakt. Dat komt door-

dat het hier prima georganiseerd is en 

doordat het bedrijf niet zo ingewikkeld 

is. Daarmee bedoel ik dat we bij het Aan-

dachtscentrum een duidelijk doel en 

aanbod hebben. Inmiddels heb ik met 

een groot deel van de medewerkers één-

op-één gesprekken gevoerd. Zij doen 

hun werk met plezier en liefde in het 

hart. Alles bij elkaar een zeer comforta-

bele uitgangspositie.”

Potje scrabble
“Doordat het dagelijks reilen en zeilen 

zo vlekkeloos verloopt, is er ruimte voor 

verdieping. Het bestuur heeft mij bij 

mijn aantreden ook gevraagd om na te 

denken over wat nog meer mogelijk is 

dan wat er al gebeurt. 

Daarvoor hebben we in een kleine groep 

gebrainstormd over onderwerpen als 

‘diaconie’ en ‘dienstbaarheid’. Kunnen 

we nog meer voor de bezoekers beteke-

nen?  En ‘aandacht’, hoe past dat daarin? 

Wat ís aandacht eigenlijk? Ja, dat kan 

een gesprek zijn tussen een medewerker 

en een bezoeker. Maar veel van onze 

bezoekers zijn vaste klanten die dag-in-

dag-uit binnenlopen. Die zijn weleens 

uitgepraat. Met de medewerkers en ook 

met elkaar. Wie weet vinden ze het leuk 

om een potje te scrabbelen of zijn ze in 

voor een potje schaak. In het verleden 

gebeurde dat niet, omdat spelletjes 

ruzies zouden kunnen uitlokken. Maar 

wat mij betreft gaan we het gewoon 

proberen!”

Ontmoetingscentrum
“Ook binnen de Stichtingsraad hebben 

we de organisatie onder het vergroot-

glas gelegd. Daaruit kwam onder andere 

de wens om te onderzoeken of het 

Aandachtscentrum voor de wijk van 

betekenis kan zijn. Wat kunnen we  

betekenen voor de bewoners van de Sin-

gel? We willen laagdrempelig zijn voor 

iedereen, wie weet kan het Aandachts-

centrum ook voor de bewoners van 

onze wijk die er behoefte aan hebben als 

ontmoetingscentrum worden gebruikt.  

Dat is dus één van de ideeën waarover 

we verder na willen denken. Met elkaar, 

want wat er ook gebeurt: of er nou iets 

bij komt, of af gaat, of dat het toch blijft 

zoals het nu is, we doen het met elkaar!”
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Rikie Bansberg, coördinator Aandachtscentrum

“We doen het met elkaar”



Scheidend coördinator Ton Weiss:

“Het contact met de bezoekers blijft me motiveren”

Afgelopen juni nam het Aandachtscentrum afscheid 
van coördinator Ton Weiss, die deze rol zo’n 25 jaar 
vervulde. Op 75-jarige leeftijd legt hij deze taak neer. 
Het Aandachtscentrum mag op hem blijven rekenen als 
gastheer.
“Ik heb het werk al die jaren met heel veel plezier gedaan”, 
blikt Ton enkele maanden na zijn afscheid terug. “Sinds 
de eerste voorbereidingen voor het Aandachtscentrum 
in 1989 ben ik betrokken en heb ik het werk en de 
bezoekersaantallen zien groeien. Bezoekers kwamen en 
komen hier graag. De sfeer is goed. Mensen kunnen hier 
zichzelf zijn.”

Terug 
“Tussen februari en juni heb ik mijn werk als coördinator 
geleidelijk aan Rikie Bansberg overgedragen. Deze 
inwerkperiode verliep goed; we hebben een goed contact. 
Na het afscheid in juni heb ik bewust wat afstand genomen. 
Maar ik wil ook niet achter de geraniums gaan zitten. Ik 
ben gastheer geworden bij het nieuwe Dordtse museum 
Hof van Nederland. Zo loop ik weer rond op de plek waar 
het Aandachtscentrum ooit begon en jarenlang gehuisvest 
was.”

Moedwil of onmacht?
door Harry Aardoom

Naast mijn werk bij het Aandachtscentrum heb ik nog een 
hobby: het lezen van oude rechtbankverslagen. Zo maakte 
ik kennis met Wouter de Zeeuw, een in Dubbeldam geboren 
inwoner. Hij had in april 1711 in Dordrecht voor nogal wat 
opschudding gezorgd. Hij zat in de cel op het stadhuis in 
Dordrecht vanwege ‘moedwil ende onordelijckheden’. 
Maar wat de magistraten op de zittingsdag van het Gerecht 
van Dordrecht zagen, was een verwarde man. Dat werd 
ook door getuigen bevestigd. De ‘armenzorgers’ van 
Dubbeldam deden een goed woordje voor Wouter, zodat de 
officier Huijbert Stoop op 14 April 1711 aan het Gerecht van 
Dordrecht voorstelde “… hem te stellen op vrije voeten”. 

De armenzorgers van Dubbeldam hadden beloofd zich over 
hem te ontfermen.   

Moedwil of onmacht? Die overweging speelde in die tijd ook 
al een rol. Kennelijk was er ook in die tijd al aandacht voor 
de medemens met een kort lontje door weinig gevoel voor 
sociale afspraken en onmacht. Het is opvallend dat juist de 
armmeesters (diakenen) van de kerk van Dubbeldam een goed 
woordje voor Wouter deden. Mogelijk was het in die tijd ook al 
een diaconale taak? In dat geval staan we als vrijwilligers van 
het Diakonaal Aandachtscentrum in een traditie van eeuwen. 

Voldoening
“Afgelopen zomer stuurde Rikie me een uitnodiging voor de 
bijscholingsavond voor medewerkers in september. Daar ben 
ik naartoe gegaan en dat voelde goed. Sindsdien heb ik me 
voor twee middagen per maand als medewerker beschikbaar 
gesteld. Het contact met de bezoekers geeft me nog steeds veel 
voldoening. Dat blijft me motiveren. “
Naast dank en cadeaus van collega’s, bestuur en 
samenwerkingspartners ontving Ton Weiss op 6 juni  van het 
kapittel van de Johanniter Orde een bijzondere legpenning van 
de Orde van Sint Jan.



Bedankt! 
Heel graag dankt het bestuur al die mensen en organisaties die het Diakonaal 
Aandachtscentrum mogelijk maken: medewerkers, donateurs, ondernemers, fondsen, 
participerende kerken en andere kerken uit de regio die regelmatig voor ons collecteren. 
Die betrokkenheid en inbreng is onmisbaar. 
Van enkele medewerkers namen we dit jaar helaas afscheid. Zij besloten om 
uiteenlopende redenen te stoppen als gastheer of –vrouw, vaak na jarenlange 
betrokkenheid. We danken hen ook op deze plaats voor hun inzet en collegialiteit.

Themadag medewerkers over feedback: 

“Communicatie oefenen en bijstellen” 

Gestart werd met een verkenning: wat denken we dat 

feedback betekent? De volgende oefening was ‘bezet 

luisteren’: wat gebeurt er als je met iemand in gesprek 

bent, terwijl je er met je gedachten niet helemaal 

bij bent? De oefening ‘knie tegen knie’, waarbij de 

aanwezigen twee minuten de tijd kregen om twee 

aan twee bij elkaars ‘wezen’ te komen’, leverde enige 

weerstand op: hoe kun je nu in zo’n korte tijd bij elkaars 

‘wezen’ komen?

Noodzakelijk instrument
Feedback is een welbewuste, communicatieve actie 

die gebonden is aan strikte spelregels. Het doel 

hiervan is het op een respectvolle manier ruimte 

vragen voor je positieve en/of negatieve ervaringen. 

In een vrijwilligersorganisatie waar communicatie 

het enige middel is waar we ons van bedienen, is het 

belangrijk dat we die communicatie keer op keer 

blijven oefenen en bijstellen. Wat verstaan we onder 

aandacht? Hoe voeren we een gesprek? Hoe gaan we 

om met onheuse bejegening? Hoe werken we samen? 

Wat betekent gelijkwaardigheid in onze relatie met de 

bezoekers? Feedback is een noodzakelijk instrument 

om vaardiger te worden in de communicatie. Hoe 

beter wij daarin worden, hoe meer structuur en 

veiligheid wij elkaar en onze bezoekers kunnen 

bieden!

Woensdag 16 september vond onze halfjaarlijkse 

themadag plaats. Psychosociaal hulpverlener 

Monique Mol begeleidde de ongeveer 25 

aanwezigen bij het gekozen thema:  Feedback. 

Lachende mensen
Al met al riep de avond gemengde reacties op bij 

de aanwezigen. “Zinvolle avond!”, werd gehoord. 

Maar ook: “verspilde tijd”. Wat mijzelf betreft was 

de avond vooral bedoeld als kennismaking met het 

begrip feedback en is een vervolg op deze avond 

een belangrijke voorwaarde om ons feedback als 

technische vaardigheid eigen te maken. Hoe dan 

ook, de foto’s laten een avond zien met lachende 

mensen die zich blijkbaar goed vermaken. Daar ben ik 

verheugd over. Het laat zien hoe betrokken we zijn en 

hoe goed het is om een middag en avond met elkaar 

op te trekken. Hopelijk verlangen steeds meer mensen 

hier deel van uit te maken. Ze zijn van harte welkom!

Rikie Bansberg, coördinator



Alies van Verk (90): 

“Stilstaan is geen optie”
Met trots stellen we aan u voor: mevrouw Alies van 

Verk, medewerker bij ons Aandachtscentrum sinds 

1996. Op 26 oktober was ze jarig. Ze werd 90 jaar.

Toen Alies weduwe werd, wilde ze wat omhanden hebben. 

“Ik bezocht de Vrouwenbond, waar een medewerker van 

het Aandachtscentrum een lezing hield. Dat wekte mijn 

belangstelling en ik ging er naar toe.” Dat is nu ruim 19 

jaar geleden. Alies volgde de basistraining en tekende de 

overeenkomst voor medewerkers. Uit haar groep zijn nog 

steeds mensen bij ons werkzaam.

Bekend
Tja, wat trekt haar nou zo aan bij ons? Ze weet het eigenlijk 

niet goed. “Het is gewoon leuk om met mensen om te gaan, 

om een praatje te maken, dat kopje koffie te schenken. Het 

geeft vulling aan de dagen en mensen zijn inmiddels zo 

bekend geworden. Op straat word ik weleens nageroepen: 

“Hé Alies!”. Dat doet me goed. Bovendien vind ik de cultuur 

onder de medewerkers zo fijn. Je kunt van ze op aan, ze zijn 

betrouwbaar, wat ze toezeggen, komen ze na.” 

Nieuwsgierig
Alies is een ‘doe mens’. In het Aandachtscentrum is wat 

te doen, thuis is er genoeg te doen. Als het huis aan kant 

is, dan vindt ze het heerlijk om te handwerken en naait ze 

nog wat eigen kleding. En dan is er nog altijd tijd over om 

te reizen. Alies is namelijk ook een nieuwsgierige vrouw. 

Ze reist bij voorkeur de wereld af om kennis te maken met 

vreemde culturen, bijzondere plekken en nieuwe rituelen. 

Binnenkort reist ze voor 5 dagen naar Rome, maar daarna 

boekt ze een voorjaarsvakantie naar Zuid-India. Juist het 

andere is aantrekkelijk.

“En Alies”, vraag ik, “als er ook wat zou veranderen in het 

Aandachtscentrum, als we denken dat sommige dingen ook 

anders kunnen, wat zou je daarvan vinden?” Dat vindt ze 

best: “Als je niks doet, sta je stil!” Daar is Alies nog niet aan 

toe.

Martin
“Je kunt mij wel vaste klant noemen ja. 
Al jaren. Ja, het bevalt me hier goed hè. 
Ik kan hier terecht voor goede koffie, een 
gezellig praatje, hulp op allerlei gebieden 
en gesprekken over het geloof. Zelf doe 
ik daar niet meer aan mee hoor. Ik ben 
wel gelovig opgevoed, maar er zijn zoveel 
verschillende religies… we hebben maar 
één Vader, denk ik dan altijd maar.” 

Predrag
“In 1992 ben ik uit Bosnië naar Nederland 
gekomen en uiteindelijk in Dordrecht 
beland. Ik woon bij het Leger des Heils 
en kom hier graag. Maar  als het te druk 
wordt naar mijn zin, ben ik weg. De 
soep lust ik ook graag, als er maar geen 
varkensvlees in zit.”


