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EEN BEZOEKER…
hij leeft zijn dagen stuk voor stuk, losbladig,
hij doet niet iets gerichts in een beroep,
hij ziet geen toekomst, hoort niet bij een groep,
heeft voor de dag van morgen niets voorradig.

hij loopt maar wat te lopen langs de stoep.
de meesten kijken langs hem, ongenadig.
wel zijn eerwaarde zusters hem weldadig,
en heilsoldaten, met het Woord en soep.

wie hem wat geeft die is zijn kameraad.
het gaat er in, als water in een spons,
waarmee God na lang wachten hem bedenkt.

Zijn komst is zeker als de dageraad,
zoals de regen komt hij toe naar ons,
als late regen die het land doordrenkt.

Voor u ligt het jaarverslag van het Aandachtscentrum 2020. Het was 
een bewogen jaar. Een jaar waarin omzien naar de ander nog meer 
een uitdaging is geworden. Ondanks alle veranderingen hebben de 
medewerkers van het Aandachtscentrum veel kunnen betekenen 
voor de bezoekers. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Ook zijn er 
bepaalde activiteiten niet doorgegaan. We zien uit naar 2021 en 
hopen dat we ongehinderd er kunnen zijn voor bezoekers van het 
aandachtcentrum. Dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven, samen 
met de bezoekers bedacht en uitgevoerd. 

Als bestuur spreken we bewondering uit voor het werk van 
coördinator, staf en vrijwilligers. 

Hartelijke groet,

Matthieu Ouwens,
voorzitter stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
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MASOON

Wat doen jullie bij GWN Doen!?
GWN Doen! is een groep 
mensen, die gezellige 
momenten graag met de 
bezoekers van het 
Aandachtscentrum wil delen. 
Wij gaan meestal vergaderen, 
ideeën uitwisselen over uitjes 
en gezellige activiteiten. Alles 
waar wij de bezoekers van het 
Aandachtscentrum blij mee 
kunnen maken. 

Ik vergader dan met Petra, 
andere vrijwilligers en 
bezoekers van het 
Aandachtscentrum.
Van een goed idee maken wij 
een plan. Achteraf gaan wij 
kijken naar de zwakke punten. 
Wat kunnen we de volgende 
keer verbeteren. Dat is 
evalueren. 

Waarom doe jij mee?
Omdat ik het gezellig vind om 
de uitjes te organiseren. Ik doe 

zelf ook mee dan. Zoals naar 
Hoek van Holland. Daar heb ik 
heel veel genoten. Ik hou er 
heel erg van om naar uitjes te 
gaan. En ik vind het ook heel 
leuk dat ik dan voor andere 
mensen zorg. Dat andere 
mensen ook genieten, daar 
word ik blij van. En dan leer ik 
ook andere mensen kennen. 
Dat zorgt dat ik meer in het 
sociale leven kan integreren. 

Wat heb je ervan geleerd? 
Hoe het in Nederland werkt, 
zoals het vergaderen. Het is 
typisch Nederlands om te 
vergaderen met een agenda en 
verslag bespreken van de 
vorige keer. Voor mij is het de 
eerste keer. Zo word ik soms 
voorzitter, dat heb ik nog nooit 
meegemaakt. Ik voel mij dan 
heel verantwoordelijk. Het is 
niet makkelijk, maar van 
moeilijke dingen leer je veel.

Masoon is bezoeker van het 
Aandachtscentrum en lid van de 
werkgroep GWN Doen!
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MISSIE, VISIE EN BELEID

Stichting Diakonaal Aandachtscentrum 
Dordrecht is opgericht op 13 augustus 
1992 door de Hervormde en 
Gereformeerde kerken van Dordrecht en 
Zwijndrecht. Later traden ook andere 
kerken toe. De deelnemende kerken 
geven op deze wijze uiting aan hun 
diaconale opdracht om dienstbaar en 
beschikbaar te zijn voor mensen in de 
samenleving. Omzien naar de naaste, 
iedere dag van de week. 

Het Aandachtscentrum doet dat door een 
plek te bieden, waar: 
• gastvrijheid wordt geboden aan een 

ieder die daaraan behoefte heeft; 
• mensen hun nood uit kunnen spreken 

en over levens- en geloofsvragen 
kunnen praten; 

• informatie en advies kan worden 
gegeven ten aanzien van plaatselijke 
en regionale (professionele) 
hulpverlening; 

• bemiddeling mogelijk is bij acute 
vragen en nood; 

• men in en uit kan lopen, lezen, 
mediteren, bidden en tot rust komen. 
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De grondslag van de Stichting is de 
erkenning van de bijbel als Gods Woord 
en de diaconale noodzaak om gestalte 
te geven aan de Bijbelse opdracht; als 
kerk voor mensen beschikbaar en 
dienstbaar te zijn. 

WERKWIJZE 
Binnen het Aandachtscentrum willen we 
werken vanuit de presentiebenadering, 
zoals op schrift gesteld door prof. dr. A.J. 
(Andries) Baart. Daarbij hanteren we 
twee pijlers: ‘er zijn’ en ‘stimuleren’. 
‘Er zijn’ betekent enerzijds dat de 
medewerker er voor de bezoeker is, en 
oprechte aandacht toont op basis van 
gelijkwaardigheid. Het betekent naast 
de bezoeker staan en steeds weer 
opnieuw het gesprek met elkaar 
aangaan. Het gaat erom dat de ander 
ervaart dat hij de moeite waard is, dat 
hij als mens gezien wordt. Anderzijds 
betekent ‘er zijn’ dat de bezoeker er mag 
zijn. De aandacht is onvoorwaardelijk. Er 
worden geen eisen gesteld of doelen 
bepaald. De medewerker is geen 
hulpverlener, maar loopt samen op met 
de bezoeker. Er ontwikkelt zich een 
relatie, waarin je bondgenoot wordt van 
de ander en van elkaar. 

De pijler ‘stimuleren’ betekent allereerst 
aansluiten op de leefwereld van de 

bezoeker. Ontdekken wat er leeft achter 
het verhaal van de ander. Vanuit 
gesprekken en de opgebouwde relatie 
ontstaat een uitnodiging aan de 
bezoeker om kwaliteiten in zichzelf te 
ontdekken die gezien mogen 
worden. Dit alles draait om herstel of 
behoud van de menselijke waardigheid. 
Medewerkers helpen bezoekers hun 
hulpbronnen te (her)vinden om waardig 
te leven. Ontdekken hoe je voor een 
ander van betekenis kan zijn, door te 
koken, muziek te maken of gedichten te 
schrijven, helpt bij het ervaren van 
eigenwaarde, waardoor het leven zin 
krijgt of behoudt en je je verder kunt 
ontwikkelen. 

CORONA
Het jaar 2020 stond grotendeels in het 
teken van corona. De maatregelen die 
nodig waren om het virus te bestrijden 
hebben ook op het werk in het 
Aandachtscentrum grote invloed gehad. 
Bijna vier maanden is het centrum 
gesloten geweest en daarna konden er 
slechts onder strikte voorwaarden 
bezoekers toegelaten worden. Het 
aantal zitplaatsen werd beperkt en 
verder kwamen er een desinfectiezuil, 
looproutes, spatschermen, 
zeepdispensers en papieren 
handdoekjes. Registratie en het dragen



van een mondkapje werd verplicht. Het 
Aandachtscentrum vormde een van de 
uitgiftepunten voor gratis mondkapjes 
voor minima, bekostigd door de 
gemeente Dordrecht.

LICHT VOOR DORDT
Kort na de start van de coronacrisis is 
het samenwerkingsverband Licht voor 
Dordt opgericht, bedoeld om hulp te 
bieden aan iedere Dordtenaar die 
getroffen wordt door de gevolgen van 
het coronavirus. Het Aandachtscentrum 
was als samenwerkingspartner nauw 
betrokken bij Licht voor Dordt, onder 
andere als (mede)organisator van het 
voedseluitgiftenpunt op de ‘Kop van de 
Spuiboulevard’ en de Kerstrugzakken-

actie. Daarnaast konden onze bezoekers 
gebruik maken van de actie Maaltijd aan 
Huis en werden enkele bezoekers 
verrast met een kerstboom. 

OPENINGSTIJDEN
In de eerste twee maanden van 2020 is 
het Aandachtscentrum open geweest 
op zondag en van dinsdag tot en met 
vrijdag van 13.30-17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00-13.00 uur. Vanwege 
de coronamaatregelen moest het 
Aandachtscentrum op 13 maart de 
deuren sluiten. Vanaf half juli werd het 
weer mogelijk in beperkte mate 
bezoekers te ontvangen. We 
experimenteerden met bezoek op

afspraak en een koffie-uurtje. Vanaf 
september was er een aangepaste 
inloop met een maximum van zes 
bezoekers tegelijkertijd op dinsdag en 
donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

BEZOEKERS
Vanwege de coronamaatregelen was 
het aantal fysieke bezoeken in 2020 
beperkt. Om toch in contact te blijven 
werd het project Aandacht op Afstand 
gestart. Bezoekers werden aan een 
medewerker gekoppeld, die direct 
contact onderhield door te bellen, een 
rondje samen te fietsen of te wandelen 
of afspraken om samen op een bankje in 
het park bij te praten. Aan het project 
deden circa 30 bezoekers en 13 
medewerkers mee. Ook via het 
uitgiftepunt van Licht voor Dordt 
bereikten we onze bezoekers. Zo’n 50 
tot 70 personen maakten wekelijks 
gebruik van de voedseluitgifte. We 
ontmoetten hier ook nieuwe mensen, 
die door de crisis hun baan verloren en 
graag gebruik maakten van de uitgifte. 
Tenslotte ging Petra regelmatig de stad 
in met koffie en bekertjes om onze 
bezoekers op straat te ontmoeten. Ook 
hier ontstonden nieuwe contacten.

We hebben afscheid moeten nemen van 
twee vaste bezoekers. Beide keren werd 
een foto en kaarsje in de inloopruimte 
gezet in een herinneringshoekje. Hier
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konden bezoekers en medewerkers een 
condoleance achterlaten of 
herinneringen noteren.

MEDEWERKERS
Het Aandachtscentrum heeft een 
(betaalde) coördinator in dienst, Petra 
Jongekrijg (0,6 fte). Zij werkt op di-wo-
do-za. Petra ondersteunt en begeleidt 
de vrijwilligers en bezoekers en zorgt 
voor het dagelijks reilen en zeilen van 
het Aandachtscentrum, als ook voor de 
externe contacten. In september 2020 
rondde Petra de leerroute Urban 
Mission af, een tweejarige training voor 
mensen die werken met mensen: 
coördinatoren van inloophuizen, buurt-
& straatpastores. Daarnaast nam ze in 
2020 deel aan intervisietrajecten via 
Fonds Fransiscus en Netwerk DAK.
De coördinator wordt ondersteund door 
een vrijwillige administratief 
ondersteuner, Adrie van den Dool. Adrie 
is twee ochtenden per week aanwezig 
op het secretariaat. Verder heeft het 
Aandachtscentrum een interieur-
verzorgster in dienst, Anneke van Eck.

In 2020 waren er 32 vrijwilligers die als 
gastvrouw/gastheer de bezoekers 
ontvingen. Zes medewerkers stopten in 
de loop van het jaar. Ook is een aantal 

medewerkers door ziekte langere tijd 
niet in staat (geweest) om ingeroosterd 
te worden. Op advies van het bestuur 
werden vrijwilligers uit de risicogroep 
vrij geroosterd vanwege de 
coronapandemie; enkelen kozen ervoor 
om toch diensten te draaien, anderen 
bleven betrokken via bijvoorbeeld 
Aandacht op Afstand. Bij het 
voedseluitgiftepunt van Licht voor 
Dordt werkten verschillende nieuwe 
vrijwilligers mee, een van hen meldde 
zich aan als medewerker bij het 
Aandachtscentrum. Een eervolle 
vermelding verdienen An en Jan Hoeve. 
Zij waren formeel geen medewerker, 
maar haalden jarenlang het brood uit 
Ridderkerk voor de uitgifte in ons 
centrum. In 2020 stopten zij en werd dit 
werk overgedragen.

Er waren in 2020 twee stagiaires 
werkzaam in het Aandachtscentrum: 
een maatschappelijk stage van een 
scholiere van het Marnix college en een 
eerstejaars studente van de HBO-
opleiding Social Work.
Stagiare Eva (15) ontving voor haar werk 
bij het Aandachtscentrum van 
burgemeester Kolff de ‘Dordtse Belofte’ 
- een jongerenonderscheiding  voor 
degenen



die op een bijzondere manier zich 
inzetten voor de samenleving - vanwege 
haar onverwoestbaar enthousiasme en 
hulpvaardigheid. 

Er is in 2020 één keer een 
medewerkersbijeenkomst 
georganiseerd in juni, toen de 
coronaregels dat toelieten. Met dank 
aan de Wilheminakerk lukte het om 
elkaar op 1,5m afstand te ontmoeten.

SAMENWERKING
Het Diakonaal Aandachtscentrum is 
aangesloten bij het Platform Dak- en 

Thuislozen en het Diaconaal Platform 
Dordrecht (sinds oktober 2020 
onderdeel van stichting Samen Dordt). 
In het Platform Dak- en Thuislozen zijn 
naast de organisaties voor 
maatschappelijke opvang in Dordrecht 
ook de gemeente en sociale dienst 
vertegenwoordigd. Vanwege corona 
kwam het Platform slechts één keer 
samen. Wel is er, naar aanleiding van 
een schriftelijke noodkreet vanuit het 
Platform rondom de 
coronamaatregelen, een digitaal 
overleg geweest tussen de gemeente en 
verschillende zorgaanbieders 
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maatschappelijke opvang. Het 
Diaconaal Platform, waarin de 
diaconieën en caritas van de 
verschillende Dordtse Kerken 
vertegenwoordigd zijn, vergaderde 
tweemaal in 2020 (waaronder één keer 
digitaal). 

Daarnaast is het Aandachtscentrum 
sinds september 2005 ‘hulpgroep’ bij 
Johanniter Nederland. Johanniter
Nederland (formeel stichting Johanniter
Hulpverlening) is een organisatie met 
circa 4000 vrijwilligers die actief zijn in 
lokaal georganiseerde 
vrijwilligersgroepen in onder meer 
verzorgingshuizen, ziekenhuizen, 
inloophuizen en hospitia.

PAND
Het Diakonaal Aandachtscentrum is 
sinds 2010 gehuisvest aan de Singel 
273-275. Beneden is er een 
ontmoetingsruimte met keuken en een 
stilteruimte waar bezoekers zich even 
kunnen terugtrekken. Boven is er een 
vergaderruimte en kantoorruimte voor 
de coördinator en het secretariaat. Het 
pand is eigendom van Trivire en wordt 
aan de stichting om niet ter beschikking
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gesteld. Het huidige huurcontract loopt 
tot 2029.
Het pand omvat nog een 
bovenverdieping die momenteel leeg 
staat. Er zijn plannen het pand dusdanig 
te verbouwen dat deze verdieping door 
Trivire verhuurd zou kunnen worden 
voor bewoning. De start van de 
verbouwing was voor 2020 voorzien, 
maar is niet doorgegaan. 

DRAAGVLAK
Het Aandachtscentrum wordt primair 
gedragen door de participerende 
kerken. In maart 2020 mocht Petra 
samen met bezoeker Houssaine in de 
Develhofkerk in Zwijndrecht iets 
vertellen over het werk in het 
Aandachtscentrum, met name over het 
initiatief GWN Doen. Verder was er –
mede door de coronapandemie – weinig 
contact met de kerken mogelijk. Er zijn 
geen babbelbroodjes georganiseerd en 
er zijn ook geen jeugdgroepen langs 
geweest.
Wel is het Aandachtscentrum via Licht 
voor Dordt uitgebreid in beeld gekomen 
in 2020. Zo mochten we in december 
een oproep verspreiden via de POBD 
(Promotie Ondernemers Binnenstad 
Dordrecht). Verschillende ondernemers 
en particulieren hebben het 
Aandachtscentrum in natura 

ondersteund. Ook werd er nauw 
samengewerkt met Broodnodig, 
stichting MBO Dordrecht, stichting 
Anders en verschillende andere 
samenwerkingspartners binnen Licht 
voor Dordt.

COMMUNICATIE
Het Aandachtscentrum communiceert 
via stukjes in de (kerkelijke) media en 
berichten op de website en 
facebookpagina. Ook is er een start 
gemaakt met een digitale nieuwsbrief. 
Eenmaal per jaar (december 2020) 
verschijnt het gedrukte magazine 
Aandacht, dat verspreid wordt via de 
participerende kerken. Met de 
medewerkers wordt gecommuniceerd 
via een maandelijks digitaal 
nieuwsbulletin Vlugschrift.

Het voedelsuitgiftepunt dat we samen 
met Broodnodig opzetten onder de vlag 
van Licht voor Dordt is in 2020 volop in 
het nieuws gekomen. RTV Dordrecht 
heeft verschillende reportages gemaakt, 
we namen een Woord van Hoop op voor 
Licht voor Dordt en ook de EO kwam 
filmen voor het programma Niet Alleen. 
Ook toen Licht voor Dordt genomineerd 
werd voor de Dordtse Vrijwilligersprijs 
werden opnames gemaakt in het 
Aandachtscentrum.
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JOERI

Hoe ben je betrokken geraakt?
Van mijn moeder Anneke, die al 
een tijd bij het Aandachts-
centrum betrokken is, hoorde ik 
dat er iemand gezocht werd 
met een auto om op 
zaterdagochtend brood te 
halen bij een bakkerij, zodat dat 
uitgedeeld kon worden aan hen 
die het nodig hebben. Dat vond 
ik nou eens een mooi doel om 
vroeg mijn bed voor uit te 
komen!

Wat deed je precies?
Op zaterdagochtend haalde ik 
al vroeg het brood bij de 
bakkerij in Ridderkerk. Dat 
bracht ik dan naar het 
Aandachtscentrum waar samen 
met andere vrijwilligers alles 
werd gesorteerd. Vervolgens 
laadden we de tafels en andere 
spullen voor het uitgiftepunt in 
mijn trouwe Dacia en bracht ik 
dat naar ons plekje in het 
centrum. Dan nog een keer 
heen en weer voor alle dozen

brood en de soep.  Op het 
uitgiftepunt had ik een vrije rol. 
Van een praatje maken met de 
bezoekers tot mensen 
aanspreken als ze niet de 
verplichte 1,5 meter afstand in 
acht namen. Na de uitgifte werd 
alles weer ingeladen en bracht 
ik het weer terug naar het 
Aandachts-centrum.

Waarom ben je blijven helpen?
Het kostte me geen moeite om 
het te blijven doen, omdat ik 
zag dat het door de bezoekers 
erg gewaardeerd werd, wat we 
daar aan het doen waren. Het 
gaf me een fijn gevoel om iets 
te kunnen doen voor anderen in 
deze rare periode. 
Ook nu het uitgiftepunt in het 
centrum gestopt is, blijf ik nog 
elke week brood halen. Het is 
voor mij immers een kleine 
moeite en als ik daar anderen 
een groot 'plezier' mee doe, dan 
is het me dat absoluut waard.

Joeri haalt iedere zaterdag om 6.30u 
het brood voor de uitgifte uit Ridderkerk



ACTIVITEITEN IN 
CORONATIJD

De stichting Diakonaal Aandachtscentrum 
Dordrecht is opgericht op 13 augustus 
1992 door de Hervormde en 
Gereformeerde kerken van Dordrecht en 
Zwijndrecht. Later traden ook andere 
kerken toe. De deelnemende kerken 
geven op deze wijze uiting aan hun 
diaconale opdracht om dienstbaar en 
beschikbaar te zijn voor mensen in de 
samenleving. Omzien naar de naaste, 
iedere dag van de week. 

Het Aandachtscentrum doet dat door een 
plek te bieden, waar: 
• gastvrijheid wordt geboden aan een 

ieder die daaraan behoefte heeft; 
• mensen hun nood uit kunnen praten en 

over levens- en geloofsvragen kunnen 
praten; 

• informatie en advies kan worden 
gegeven ten aanzien van plaatselijke 
en regionale (professionele) 
hulpverlening; 

• bemiddeling mogelijk is bij acute 
vragen en nood; 

• men in en uit kan lopen, lezen, 
mediteren, bidden en tot rust komen. 

AANDACHT OP AFSTAND
Een kleine 30 bezoekers werd 
regelmatig gebeld door een 
medewerker. Er werd afgesproken om 
samen te fietsen of te wandelen of op 
een bankje in het park bij te praten. 

STRAATPASTORAAT
Petra trok er doordeweeks met de fiets 
op uit om in de stad bezoekers te 
ontmoeten en een hart onder de riem 
te steken, Zo werden op straat ook 
nieuwe contacten gelegd.

VOEDSELUITGIFTE
Samen met Broodnodig hebben we 
onder de vlag van Licht voor Dordt 
elke dinsdag en zaterdag brood en 
soep uitgedeeld aan iedereen die dit 
nodig had in coronatijd.
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GWN DOEN!
Een aantal bezoekers en medewerkers 
hebben samen een werkgroep gevormd 
die gewone dingen organiseert, die voor 
veel van onze bezoekers helemaal niet 
zo gewoon zijn. Een uitstapje naar het 
strand, een bingo, een creatieve middag. 
Voor het eerst organiseerde de 
werkgroep dit jaar ‘Maal met een 
Verhaal’ over Nederland,

KOFFIE-UURTJE
In juli, toen we weer open konden, zijn 
we gestart met een koffie-uurtje. In 
eerste instantie op afspraak. Maximaal 
zes bezoekers mochten binnen.
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AANDACHT VOOR TAAL
Vanaf juli is ook Aandacht voor Taal 
weer opgestart. In kleine groepjes 
oefenen bezoekers onder begeleiding 
van een medewerker met de 
Nederlandse taal.

Onze ‘gewone’ activiteiten als Babbelbroodje, 
pannenkoekenmiddagen, soepzondagen, 
stamppotmaaltijden konden vanaf half maart 
niet doorgaan vanwege de lockdown. 



BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN 2020
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17 januari – Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie met onze medewerkers, bestuur en 
stichtingsraad stond in het teken van het afscheid van onze 
voorzitter Ton van de Minkelis, na negen jaar voorzitter-
schap. Ton  ontving voor zijn inzet de medaille Johanniter
Vrijwilliger van Verdienste van de Johanniter Orde.

12 maart – DACwerk
Met bezoekers toewerken naar Pasen aan de hand van 
creatieve thema’s. Dit keer ‘Licht’ met werk van Monet.

18 februari – Petra wordt 50 
Petra werd dit jaar 50 en dat 
werd uitgebreid gevierd in 
het Aandachtscentrum.



31 juli en 19 augustus  -Uitstapje bezoekers en medewerkers
Twee keer gingen we in 2020 op stap met een groepje 
bezoekers en medewerkers naar het strand bij Hoek van 
Holland. Gezellig ontspannen, eten, wandelen, voetballen en 
sjoelen. Voor sommige bezoekers de eerste keer dat ze de zee 
zagen. Ook voor het onderlinge contact van de medewerkers is 
zo’n uitje goed. De organisatie was dit jaar in handen van de 
werkgroep GWN DOEN!

December – Tasjes met Aandacht en Kerstrugzak
In het najaar organiseerden we de Tasjesactie. Alle vaste 
bezoekers werden thuis bezocht en kregen een tasje met iets 
lekkers, iets handigs en een persoonlijk cadeautje: we vergeten 
je niet! Voor bezoekers van het uitgiftepunt regelden we samen 
met Broodnodig een goedgevulde rugzak. Deze werden op een 
feestelijke manier uitgereikt in het Aandachtscentrum.  Veel 
Dordtse ondernemers en inwoners hebben geholpen om de 
rugzakken en tasjes te vullen. Hartverwarmend!
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26 december - Kerstbingo
Vanwege corona kon de jaarlijkse kerstviering in het Aandachts-
centrum niet doorgaan. Wel werd er voor een kleine groep 
alleenstaande bezoekers een kerstbingo georganiseerd door de 
werkgroep GWN DOEN. Om toch even samen te zijn met Kerst. 
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MATTHIEU Matthieu is in 2020 gestart als 
voorzitter van het bestuur van het 
Aandachtscentrum.

Sinds 18 november 2020 heeft het 
Aandachtscentrum een nieuwe 
voorzitter, Matthieu Ouwens. Hij volgt 
Ton van de Minkelis op , die als 
voorzitter bijna negen jaar aan het 
Aandachtscentrum verbonden was en 
in januari 2020 afscheid nam. 

Matthieu (40) is een geboren 
Rotterdammer, maar woont alweer 13 
jaar in de wijk Reeland. Als manager bij 
een evangelische zorgorganisatie voor 
mensen met een beperking, is hij 
verantwoordelijk voor de begeleiding 
van mensen met een intensieve 
zorgvraag.

Waarom het Aandachtscentrum? 
De maatschappelijke functie van het 
Aandachtscentrum is zeer relevant. In 
een samenleving die gekenmerkt
wordt door ongelijk verdeelde welvaart, 
individualisatie en eenzaamheid is 
omzien naar je naaste van wezenlijk 
belang. Het is een mooie Bijbelse 

opdracht waar ik graag mijn steentje 
aan bijdraag

Wat is je eerste indruk van de 
organisatie?
In de afgelopen periode ben ik onder de 
indruk geraakt van de inzet van 
medewerkers. Covid-19 en alle 
maatregelen daarbij hebben forse 
impact gehad op de activiteiten met 
bezoekers. Complimenten voor het 
innovatieve vermogen van Petra en 
haar medewerkers om te doen wat wel 
kan.

Wat zijn je plannen de komende 
periode? 
Onze collectieve ambities van bestuur 
en coördinator gaan uit naar het 
optimaliseren van de mogelijkheden er 
te zijn voor bezoekers.
Present werken vraagt heel wat van 
medewerkers. De bestuurlijke vraag is 
hoe wij medewerkers hierin faciliteren. 
Er loopt een onderzoek naar waar het 

Aandachtscentrum staat als organisatie. 
Dit adviesrapport, waaraan 
medewerkers, coördinator en 
bestuursleden bijgedragen hebben, 
helpt ons keuzes te maken voor de 
toekomst. De financiële positie van het 
Aandachtscentrum is gelukkig positief 
mede door het Kansfonds. Komend jaar 
hopen we  met 2Select nieuwe fondsen 
te werven om de continuïteit te 
waarborgen.
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TOELICHTING BIJ
DE FINANCIËLE
JAARCIJFERS 2020

ALGEMEEN
De totale kosten over het boekjaar 
2020 bedragen € 63.284 terwijl de  
totale inkomsten in 2020 € 63.552 
bedragen. De afschrijvingskosten over 
2020 bedragen € 4.252. Wij hebben 
derhalve een exploitatieoverschot van 
€ 268, dit is € 9.682 beter dan het 
budget. De cash-flow over het 
boekjaar bedraagt € 587 positief.

KOSTEN
De vaste operationele kosten zijn in 
2020 conform het budget doch hoger 
dan in 2019. Dit is veroorzaakt door 
een uitbreiding van de gewerkte uren 
van de coördinator.
De variabele operationele kosten zijn 
op sommige posten hoger uitgevallen 

dan in 2019 als gevolg van de 
aanschaf van desinfectie middelen en 
de verstrekkingen op locatie in 
samenwerking met andere instanties. 
De reguliere consumpties zijn daar in 
tegen lager dan budget en vorig jaar.

INKOMSTEN
De inkomsten komen voor 48% van de 
participerende kerken . Wij hebben 
een eenmalige extra gift mogen 
ontvangen van de kerken van  
€ 3.511 inclusief een ontvangen legaat 
uit 2019. Mede dank zij de 
garantiestelling voor 2020 door Het 
Kansfonds hebben wij voldoende 
dekkingsbijdrage om de kosten voor 
2020 te kunnen dekken. Deze 
garantiestelling is niet gelabeld aan



JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

20

18

een project of bepaald doel en dient 
uitsluitend ter dekking van het de 
exploitatiekosten over 2020 en mag 
niet worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen.

In het kader van het opzetten van een 
voedseluitgiftepunt ( verstrekkingen 
op locatie) als gevolg van het Cocid19 
virus, hebben wij financiële 
ondersteuning ontvangen van o.a. het 
Noodfonds Netwerk DAK ter dekking 
van deze kosten.

Balans per 31 december 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa Stichtingsvermogen 135.347 135.169

Materiële vaste activa 6.498 10.750 Voorzieningen 6.350 10.487

Vlottende activa Kortlopende schulden 10.231 3.491

Vorderingen 1.880 12.973

Liquide middelen 143.640 125.424

Totaal 152.018 149.147 Totaal 152.018 149.147

De liquide middelen 
en het vermogen 
staan tot een bedrag 
van € 100.685 niet ter 
vrije beschikking. 

Aart van Joolingen overhandigt namens de Develhof een cheque van €1200 voor GWN DOEN!
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Balans per 31 december 2020

Begroting 2021 2020 2019

Baten 63.340 63.552 61.128

Lasten

Personeelskosten 47.222 43.455 35.942

Afschrijvingen op materiële vaste activa -30 115 15.352

Overige bedrijfslasten 22.507 19.512 17.643

Totale lasten 69.699 63.082 68.937

Exploitatieresultaat -6.359 470 -7.809

Financiële baten en lasten -270 -202 -208

Resultaat -6.629 268 -8.017
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HET BESTUUR VAN
HET AANDACHTSCENTRUM

Het bestuur heeft in 2020 acht keer over de dagelijks gang 
van zaken vergaderd in aanwezigheid van de coördinator. De 
vergaderingen werden deels fysiek (op 1,5 m) en deels digitaal 
gehouden. Vaste punten op de agenda zijn het reilen en zeilen 
in het Aandachtscentrum, de bijzondere omstandigheden van 
de coronapandemie en de financiën. De stichtingsraad kwam 
drie keer bij elkaar, waarvan één keer in de Open Hof, zodat 
we met voldoende afstand konden vergaderen en één keer 
digitaal. Eens per maand was er een (digitaal) stafteamoverleg 
met de mentoren, de coördinator en een afgevaardigde 
namens de medewerkers.

Er waren in 2020 verschillende wisselingen in het bestuur. In 
januari werd afscheid genomen van Ton van de Minkelis, die 
als voorzitter 9 jaar het voortouw nam. Stichtingsraadslid 
Franck Baggen nam ad interim de voorzittershamer over. 
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Stichtingsraadleden per 31 december 2020

Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht Jonneke van Spijk

Gereformeerde kerk van Zwijndrecht Cor van Breugel

Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht Groote Lindt Aart van Joolingen

Hervormde Gemeente te Dordrecht Katja Rusinovic

Hervormde Gemeente te Zwijndrecht Rineke Kuijper

Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven Zuid Hans Bruggeman

Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Laurens Vogelaar

Remonstrantse Gemeente van Dordrecht Wout-Jan Louwaars

Vrije Evangelische Gemeente van Dordrecht Vacature

Baptistengemeente Jan van Burg a.i.

H. Theresia van Ávilaparochie Franck Baggen

Nederlands Gereformeerde Kerk Open Hof Bertus van der Vegt

Bestuursleden per 31 december 2020

Matthieu Ouwens voorzitter

Anton Bowier vicevoorzitter, 
vertegenwoordiger 
Johanniter Orde

Frans de Groot penningmeester

Elly van Wenum secretaris

Ank Romijn vertegenwoordiger 
medewerkers

In november werd het bestuur versterkt door 
een nieuwe voorzitter, Matthieu Ouwens.  

Stichtingsraadlid Chris Dykstra trok zich terug 
als vertegenwoordiger van de 
Baptistengemeente; zijn positie wordt 
voorlopig waargenomen door Jan van den 
Burg.
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CONTACTGEGEVENS
Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
Singel 273-275
3311 HD Dordrecht
telefoon: 078 631 52 88
https://aandachtscentrumdordrecht.nl

coördinator:
Petra Jongekrijg – van Dongen
e-mail: coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl
mobiel: 06 53 78 54 90

secretariaat:
e-mail: secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl

bestuur:
e-mail:bestuur@aandachtscentrumdordrecht.nl

WILT U HET AANDACHTSCENTRUM STEUNEN MET EEN GIFT?
Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
IBAN:  NL06 RABO 0315 3561 62

ANBI: 801547313
RSIN: 801547313
KVK: 41121097  

“Aandacht biedt de kiem 
van een relatie en daaruit 
zal een mens opstaan.”

Andries Baart

*De pentekening op de kaft is speciaal voor het Aandachtscentrum gemaakt door Jan Hensema
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