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Van de voorzitter
We hebben in ‘t Hemeltje een bewogen jaar achter de rug met veel
personeelswisselingen. Als laatste hebben we bij de High Tea afscheid
genomen van Ester Heuveling, die nu elders gaat werken, waar ze meer uren
en meer doorgroeimogelijkheden krijgt. We hebben een fijne tijd met haar
gehad. Tijd voor nieuwe ideeën, waar ik binnenkort meer over kan zeggen.
Ik heb ook een nieuwe ervaring meegemaakt als barmedewerker, een van de
vele handjes, zoals onze vrijwilligers hun werk doen. Op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag was ik samen
met anderen verantwoordelijk voor de bar: koffie- en theezetten, eten uitdelen, brood roosteren, smeren
en beleggen met zalm. Als sneeuw voor de zon verdween het. Gelukkig voor mij waren het verwendagen
met veel en lekker eten. Ik moest beide dagen denken aan de tijd dat mijn jongste zoon met enkele
mederoeiers weleens mijn keuken binnenviel en dan de voorraad plunderde, alsof er een sprinkhanenplaag
was geweest.
Ik was onder de indruk van wat er allemaal gebeurd op zo’n dag. De ene dag Marlies, de andere dag
Margareth. Zij hielden alles in de gaten: wie is er in huis, hoe reageert iemand op iemand anders, is de rust
wel gewaarborgd? Wat een dynamiek, maar ook wat goed om mee te maken, hoe belangrijk het is dat wij
er zijn en zeker op dit soort dagen, waarop onze gasten nergens anders naar toe kunnen. De gasten waren
dan ook heel tevreden en vooral dankbaar voor zoveel overvloed. Tweede kerstdag deelde Kim zelfs
kerstbroden uit, omdat we er zoveel hadden gekregen, dat we ze anders nooit op tijd op hadden kunnen
maken. Heel bijzonder en vraagt om herhaling!
Als bestuur zijn we in september een dag bij elkaar geweest, een echte Heidag in de Protestantse kerk in
Son, om over enkele speerpunten van het beleidsplan te praten. Belangrijke aandachtspunten daarbij
waren het vrijwilligersbeleid en de fondsenwerving. Voor het laatste gaan we hulp inroepen van een
professional om op een efficiënte manier fondsen te werven. Over de vrijwilligers hebben we gepraat over
soorten vrijwilligers, de balans daarin en de balans in de dagteams. Met die punten zijn we in gesprek
gegaan met onze coördinatoren, die daar inmiddels een goed vrijwilligersbeleidsplan van gemaakt hebben.
Daar gaan we dit jaar mee aan de slag. We hebben ook een flexibel appendix aan het beleidsplan gemaakt,
waarin staat wat we dit jaar gaan doen om de speerpunten van het beleidsplan te borgen.
Zo hopen we weer een mooi jaar te hebben in ons open en warme huis.

Bernadette van Litsenburg
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Uit het bestuur
Het jaar 2018 is een roerig jaar geweest. Er is veel gebeurd en heeft ook veel tijd en aandacht gevergd van
bestuursleden en coördinatoren. Deze nieuwsbrief staat vol met wat de laatste maanden is gebeurd. Om
dan nu een heel jaar te beschrijven gaat wat ver, dat komt wel in het jaarverslag.
Maar toch willen we u niet onthouden dat we eind december de brief van de gemeente Eindhoven
ontvingen met daarin de mededeling dat de door ons gevraagde subsidie volledig is toegekend. Een teken
van vertrouwen voor ons huis en voor onze manier van werken. Daar zijn we heel blij mee.
Ons huis kan niet zonder onze vrijwilligers die we dan ook van harte willen bedanken voor hun inzet.
Ook zijn we blij met al die (kleine) bijdragen van mensen die ons werk van harte ondersteunen. Het is vaak
onmogelijk om iedereen daarvoor persoonlijk een bedankje te sturen; vandaar nu in deze nieuwsbrief:

Met uw bijdragen, de bijdragen van kerken/fondsen en de subsidie van de gemeente kan het Hemeltje haar
werk doen ten behoeve van onze gasten.
Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om een periodieke gift te geven aan ‘t Hemeltje, deze kunt u
dan volledig aftrekken van uw belasting. De overeenkomst (voor minimaal 5 jaar) staat op onze website. Of
denkt u eens bij het opstellen van uw testament om iets na te laten aan ’t Hemeltje.
We blijven uw steun hard nodig hebben de komende jaren.
Het bestuur van de stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje is op zoek naar een secretaris in verband met
het vertrek van de huidige secretaris aan het einde van dit jaar (statutair mag men drie termijnen van vier
jaar in het bestuur en die zitten er nu op). We zoeken iemand die het secretariaat wil voeren en iemand die
de bestuursvergaderingen wil notuleren. Nadere informatie is te verkrijgen bij het bestuur.
Namens het bestuur
Jeannet Venekamp
secretaris
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Nieuws uit het huis
De eerste echt koude nachten zijn alweer achter rug. Temperaturen die maken dat alle mensen binnen
mogen slapen. Wat had ik graag een steenkoude kerst gehad zodat er niemand met de feestdagen op straat
zou hoeven slapen. De hectiek van het leven kan soms hevig oplopen. Het is niet altijd makkelijk om je
hiermee te verhouden. Om een signaal af te geven aan de bezoekers hebben we een brief aan hen
geschreven met daarin de aanscherpte huisregels en de mededeling dat we één zondag dicht zouden
blijven. Hierin schrijven we onder andere dat wij verwachten dat ze elkaar onderling aanspreken op gedrag
dat we in ’t Hemeltje niet willen zien.
In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is er altijd veel te vertellen. De Goedheiligman is langs geweest
en had dit jaar voor iedereen een paar handschoenen. Onze stagiaires hebben samen een Bingo verzorgd.
Joke en Eveline hebben hier wat over geschreven.
Op de “Dag van de vrijwilliger” hebben al onze medewerkers een klein presentje gehad. De gasten hebben
mooie wensen en boodschappen op papier gezet. Van de kaarten hebben we foto’s gemaakt die u verspreid
over deze brief kunt terugvinden. Het laat iets zien van hoe de betrekkingen werken in ’t Hemeltje.
De maaltijden op zondagen zijn weer gestart, er komen gemiddeld 75 gasten genieten van de heerlijke
maaltijden die door mensen van verschillenden kerken worden klaargemaakt.
Ook met kerst was de sfeer goed. De viering was niet zo drukbezocht als andere jaren maar dat deed niets
af aan de warme sfeer waarin we samen Licht hebben gebracht aan dat wat raakt. Terugkijken maar zeker
ook vooruit. Jaap was bij de viering aanwezig en vertelde er wat meer over.

Beide kerstdagen zijn we open geweest met aangepaste
tijden en hebben iedereen een lunch aangeboden,
zelfgemaakte goulashsoep met broodjes kroket en een
heerlijke visschotel met rijst. Zeker deze dagen is het goed
om er te zijn voor hen die geen huis of thuis hebben. Die in
’t Hemeltje iets van samen en erbij horen, kunnen proeven
en waar ook plek is voor pijn en verdriet over dat wat je
bent verloren. De spiegel die ’t Hemeltje vaak is, voelt in
deze dagen extra rauw.

De bezoekers van het inloophuis zijn een bijzondere en bonte kleuring van mensen. Iedere dag proberen
we weer samen op te trekken. Zo kwam Gert voorbij, een mooi en bijzonder mens, even gestrand en op
bezoek bij ‘t Hemeltje. Hij stuurde ons de afbeelding die op de voorpagina staat en ik vroeg hem er wat bij
te schrijven. Het verhaal van Gert en zijn ervaringen in ’t Hemeltje kunt u in deze brief lezen.
M25 heeft weer van zich laten horen en dat betekent voor ons
weer een volle voorraadkast van waaruit we mensen met een
noodpakket kunnen helpen. Toppers zijn het. Ook de
chauffeursclub “neet janke mer planke” had een flinke
donatie voor ‘t Hemeltje. De foto’s zeggen genoeg. Het is
hartverwarmend hoeveel mensen dit jaar aan ons dachten
met geld en goed. Dank jullie wel!
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Na een blitzcarrière in ’t Hemeltje, heeft ook Ester een ander baan gevonden. Ze startte als vrijwilliger en
ging weer studeren.
Ze werd onze stagiaire, lid van de pc-commissie die de nieuwsbrief verzorgt en daarna onze collega.
Nu slaat ze haar vleugels uit, we wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. U kunt in deze brief nog één
keer iets van haar hand lezen.
Samen met “Eindhoven Doet” hebben we gekeken naar hoe wij vrijwilligers werven. Na een aantal
brainstormsessies zijn we aan de slag gegaan. We kunnen nu zeggen dat we al een aantal nieuwe mensen
hebben mogen verwelkomen. Het blijft een proces in beweging. Eindhoven Doet komt onze samenwerking
binnenkort filmen, we zijn letterlijk en figuurlijk in beeld. Zo komt Out of the Box TV in huis een nieuwe
promo film maken voor ‘t Hemeltje. Stichting Out of the Box TV is een online platform dat vooroordelen
rondom psychische stoornissen wegneemt door verhalen te delen van mensen met deze stoornissen. We
zijn erg benieuwd naar het eindresultaat.
We hebben als werkers het vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Hiervoor hebben o.a. literatuur van Movisie als
leidraad gebruikt. We kregen bij het vertrek van Ingrid (vrijwilligster) een prachtige email die in deze brief
te lezen is. Mooi om te lezen hoe mensen deze plek hebben ervaren en wat de plek hen heeft gebracht.
We starten met de teamtrainingen en starten voor de nieuwe vrijwilligers en stagiaires met de instapcursus.
Ook voor ons telt dat nieuwe ogen anders kunnen zien. Een frisse blik is een goede aanvulling. De andere
trainingen staan ook weer gepland. Het handboek voor vrijwilligers staat in de startblokken en het
opleidingsplan voor 2019 is klaar. We hebben ook dit jaar weer de gevraagde subsidie gekregen zodat onder
andere al het bovenstaande kan worden uitgevoerd. Het betekent voor ons als werkers dat we gewaardeerd
worden in het werk dat we doen.
Fijn om het nieuwe jaar zo samen te kunnen starten. Niet alleen met voldoende middelen, maar ook echt
samen bij de High Tea waar bestuur en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Jeannet vertelt u hier meer over.
Margareth

Bingo en de sint
Hiske & Eline hadden een bingomiddag georganiseerd om Sinterklaas te vieren met de gasten van
‘t Hemeltje. Romina draaide aan het molentje waardoor de balletjes eruit kwamen rollen met een nummer
erop; net als bij de Staatsloterij. Iedere keer als er een balletje uitkwam riep ze met luide stem het nummer
wat erop stond.
Ik zat bij onze Poolse gasten en “Russische” Mark aan tafel. Iedere keer als
Romina een nummer riep, vertaalde ik het in het Engels en soms in het
Duits en schreef ik de nummers op een blaadje en liet ze aan de Polen zien,
als een “rondemiss”. Ondertussen probeerde ik ook nog wat Pools te leren.
1=jedem etc. Er was een leuke sfeer aan de tafel.
In de pauze kregen de gasten allemaal warme chocolademelk en broodjes
met knakworst. Dat vonden ze allemaal heerlijk. Diegene die bingo had,
kreeg een pak shag en iedereen kreeg op het laatst handschoenen en een
stuk handgemaakte zeep.
Het was een dolle boel! Bedankt Hiske, Eline & Romina en Margareth voor
het idee.
Groetjes, Eveline

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 26 - 1; februari, pagina 5

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 26 - 1; februari, pagina 6

Een terugblik op kerst in ‘t Hemeltje
In het kerstverhaal waren veel mensen onderweg: Maria en Jozef, de herders en de wijzen.
Op mijn route naar het inloophuis ‘t Hemeltje, zag ik in de binnenstad drommen mensen met tassen en
pakjes. Op weg naar een soort pakjesavond voor Kerst.
Aangekomen bij ‘t Hemeltje zie je de gezellige activiteit die de
voorbereiding van een feest met zich meebrengt en kun je al de
geuren uit de keuken ruiken. In de huiskamer is alles in gereedheid
voor de ontvangst van veel gasten. In het voorste gedeelte van de
huiskamer is een kring vrijgemaakt voor de viering van het
Kerstfeest.
Ondertussen komen de gasten
binnenlopen. Ze zijn op weg
gegaan om hier iets van
in aarzelende verbondenheid met
woonplaats had. We zingen enkele
ontsteken kaarsjes aan de
symboliseren de gedachtenis aan
jaar zijn ontvallen. We noemen hun
kaarsjes aangestoken. Mensen
gedachten en vaak ook hun verdriet
gemis. Maar ook hun hoop op
soms emotioneel moment.

gezelligheid en warmte te ervaren,
een Kind dat ook geen vaste
bekende
kerstliederen
en
paaskaars.
De
kaarsjes
de gasten die ons in het afgelopen
namen. Er worden steeds meer
komen naar voren en spreken hun
uit over moeilijke relaties, ziekte en
verbetering. Een ingetogen en

Aan de andere kant van de
schuifdeuren in de huiskamer staan
inmiddels nog veel meer gasten stil en vol aandacht te kijken naar
de viering. Ook deze mensen zijn op weg gegaan om iets te vinden
en te beleven rondom het feest van het Licht. Ze zijn gekomen zoals
ze zijn, zonder pakjes. Ze brengen zichzelf als geschenk.
Een kerstverhaal van Godfried Bomans wordt gelezen: over een
man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij bereidde een
overdadig kerstmaal en was daarmee zo bezig dat hij geen tijd en aandacht had voor een
echtpaar dat aanbelde. Toen ze in een sneeuwbui verdwenen waren, bedacht hij al etend dat de vrouw
zwanger was. Had hij het kerstkind over het hoofd gezien? Het sneeuwt zomaar onder als je even niet oplet.
Wanneer ik na afloop van de viering de deur van ‘t Hemeltje
achter mij dichttrek, raak ik op de stoep in gesprek met een opa
die met zijn kleindochtertje voorbijkomt. Hij vraagt zich af of dit
mooie herenhuis een sociëteit is of zoiets. Ik moet toegeven dat
het een bijzondere sociëteit is met bijzondere gasten. Hij vertelt
mij dat hij maar even een blokje omwandelt met de kleine meid
omdat er thuis nogal wat spanningen zijn. Op mijn vraag of hij
niet wil aanschuiven bij het kerstmaal, bedankt hij vriendelijk.
Hij moet echt terug naar huis. We wensen elkaar ondanks alles
toch maar een goede kerst op hoop van vrede en gaan allebei
op weg de vallende avond in.
Jaap
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Email Ingrid
Hallo lieve mensen,
Zoals jullie gehoord hebben stop ik per 1 januari als vrijwilliger bij ‘t Hemeltje. In de zes jaar dat ik er gewerkt
heb, heb ik leuke, interessante collega’s ontmoet en ook met enkele gasten kon ik het goed vinden. Ik
heb heel veel geleerd over mijzelf tijdens het werken bij ‘t Hemeltje; o.a. hoe ik in het leven sta en wat écht
belangrijk is in dit leven. Dat ik dankbaar mag zijn dat ik een dak boven mijn hoofd heb en dat ik er mag zijn
voor de ander.
Ik heb ook geregeld beseft dat dakloos worden iedereen een keer
kan overkomen om wat voor reden dan ook. Je zult maar een keer
pech hebben… Ook de interessante workshops hebben mij veel
geleerd. Ik merk dat het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Er
wordt wel iets van je verwacht…
En terecht. Gemakkelijk is het niet altijd geweest voor mij. Maar in
mijn zoektocht naar ander werk kwam ik elke keer weer terecht bij
het Hemeltje omdat het zo’n unieke plek is en omdat het vooral
niet saai is.
Vooral de dynamiek vind ik fijn. Al die verschillende mensen die
komen en gaan…… en als ik een keer iemand miste had hij/zij
alweer een plek gevonden om te wonen. Dat heeft mij altijd heel
goed gedaan, maar ook de andere kant trof mij…… als een van de
gasten was overleden. Ik was elke keer weer onder de indruk van
hoe ‘t Hemeltje een dienst organiseerde voor de gast. Het is een
plek die niet meer weg te denken is uit Eindhoven en ik hoop dat
het Hemeltje nog heel lang zal blijven bestaan.
Ik wens jullie heel veel geluk en succes met het voortzetten van dit mooie werk. Het ga jullie goed. Ik zal
zeker een keer op de koffie komen!
Lieve, warme groet, Ingrid
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Verhaal van Gert
Op 29 november ben ik samen met m’n vriend Johan op kennismakingsbezoek bij Margareth in ’t Hemeltje
geweest en hebben toen uitleg van het reilen en zeilen binnen het opvanghuis gekregen. Direct al sprak dit
concept van “inloophuis” mij aan.
Daags na Sinterklaas hebben we samen genoten van de warme maaltijd. Het was heerlijk en onderling was
er aan tafel een gezellige sfeer.
Een week voor de kerst kwam ik ’s morgens om mee te gaan schilderen. Het bleek echter dat er
“kerststukjes” maken op de planning stond. Dus even de knop om en dan maar knutselen met takken,
groen, en bellen. Heel leuk om te doen en toen ook weer een gezellige en ontspannen morgen gehad.
Omdat ik even ontspanning nodig heb vanwege relatiemoeilijkheden was dit een fijne “therapie”. En ik kon
thuiskomen met “eigenwerk”.
Op Kerstavond was er eerst een “gedenkmoment” over wat er in het jaar allemaal gebeurd was. Er kon een
kaarsje worden aangestoken waarbij je, indien gewenst, ook iets bij mocht zeggen. Een bewogen en
emotioneel moment. Ook werden er kerstliederen ten gehore gebracht.
Daarna de tafels verzetten en ombouwen tot een gezellige kerstmaaltijd. Het eten was super en er werd
zichtbaar en zelfs soms hoorbaar genoten van de soep, het hoofdgerecht en het toetje. De sfeer was als in
een huisgezin. Het deed me goed.
Donderdag na de Kerst en enkele dagen daarna nogmaals ben ik ’t Hemeltje weer gaan bezoeken. Toen zag
ik hoe het op de “normale” dagen eraan toeging. De toewijding en geduld van de gastgevers aan de gasten
raakte me heel erg en heb daar veel respect voor gekregen.
Ik heb met andere ogen leren kijken naar-, en spreken met dakloze mensen.
Gert

Afscheid Esther
Per 1 februari neem ik afscheid bij ´t Hemeltje. De meesten van jullie weten al
wel dat ik eind vorig jaar mijn mbo-diploma Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening gehaald heb. Na ruim 4,5 jaar bij ´t Hemeltje gewerkt te
hebben, is dit voor mij het moment om op het professionele vlak mijn vleugels
uit te slaan.
Ik heb een nieuwe baan aangeboden gekregen als woonbegeleider/
ondersteunend begeleider bij een instelling die begeleid wonen en ambulante
begeleiding biedt aan mensen die door gedrags-, psychische-, of (L)VB
problematiek ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. Zij bieden
deze begeleiding in de thuissituatie of in één van hun huizen in Eindhoven. Ik
heb er natuurlijk heel veel zin in, maar anderzijds is het ook een heel dubbel
gevoel want ik kom nog steeds iedere week met heel veel plezier naar ´t
Hemeltje.
Ik ga de zowel de gasten als de collega´s met wie ik een bijzondere band heb opgebouwd ontzettend missen.
Ook heeft ‘t Hemeltje mij de kans gegeven om te groeien, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied.
We hebben veel gedeeld samen; mooie, grappige en verdrietige dingen dus ik snap wel waarom de gasten
deze plek destijds de naam ´t Hemeltje gegeven hebben. Uiteraard zullen jullie me echt nog wel zien, maar
dan als gast en niet meer als werker.
Lieve allemaal, bedankt voor alles. Ik zal jullie missen.
Ester
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In Memoriam

Piet Hendrikx
Ik heb Piet leren kennen in een donkere periode van zijn leven. Hij stond op straat
bekend als de man met veel verdriet. Piet kon door zijn alcoholverslaving het leven
niet meer onder controle krijgen. Hij is 58 jaar geworden.
Op deze foto, die tweeënhalf jaar geleden is gemaakt, zie ik een andere Piet. Hij
was mee op vakantie met de Stichting Erving die Staat. Daar stond hij bekend als
een lieve hulpvaardige man met veel humor die goed met hout kon werken. Ik had
je graag op deze wijze gekend.
Rust zacht, Margareth
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High Tea
Aan het begin van het jaar is er de traditie van een “High Tea” voor alle
vrijwilligers van ’t Hemeltje, om zo samen het nieuwe jaar in te gaan.
Zaterdag 12 januari was het weer zover. Ik ga op tijd op de fiets naar
Eindhoven en het regent. Nat kom ik aan bij ‘t Hemeltje.
Maar het is er al lekker warm en men is volop bezig met het klaarzetten
van de tafels, de kopjes en schoteltjes en de mooie theepotten. Het
stroomt al snel vol met onze vrijwilligers.
We wensen elkaar een goed nieuwjaar. Als iedereen zit, heet
Margareth iedereen van harte welkom. Zij is ook blij dat ze er
weer bij is, na een lange periode van ziekte.
Daarna volgt nog een korte toespraak van Bernadette, onze
voorzitter.
Dan komen de etagères met hartige hapjes op tafel te staan. Er
wordt volop genoten, samen met de nodige kopjes thee. Ook
wordt er volop met elkaar gesproken over van alles (zelfs even
wat bestuurszaken).
Margareth neemt nog een keer het woord om Ester te bedanken voor haar werk voor ons huis en om haar
succes te wensen in haar nieuwe baan.
De volgende ronde met scones en brownies komt op tafel te staan. Maar een
vrijwilligersbijeenkomst zonder een lied van Leen kan eigenlijk niet. Leen en
Jef hebben een prachtig lied gemaakt op het bekende lied van Leen: Op de
Strabrechtse hei..” Als eerste oefenen we samen het refrein:
Oh mijn Hemeltje lief,
voor een luisterend oor
want daar doen we het voor.
Oh mijn Hemeltje lief,
want dit is toch een huis
voor de gast zonder thuis!
Daarna volgen nog aardig wat coupletten
met zaken die er in huis gebeurd zijn. Het refrein wordt uit volle borst
meegezongen. Hoe bijzonder is dit weer!
Dan volgt de laatste ronde met sandwiches en wraps. Rond een uur of
3 is iedereen voldaan en gaat men weer op huis aan. Het was een hele
fijne middag, samen met en voor onze vrijwilligers. Dank aan
Margareth en Marlies voor de organisatie, Hellen voor de heerlijke
hapjes en Susan en Yvonne voor de hulp met het uitserveren.
Het is droog en ik ga weer op de fiets naar huis. Wat is het toch een bijzondere plek met zoveel betrokken
mensen.
Jeannet
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Weetjes voor nu en straks!
 Er komen op zondagen soms meer dan 90 gasten eten.
 We organiseren op 6 april een Open Dag voor de buurt, onze
donateurs en nog veel meer. Onze stagiares Eddy, Hiske, en
Eline zijn hier druk mee bezig.
 We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor uiteenlopende
activiteiten.
 Joke vindt het gelukkig erg fijn om onze was te vouwen en we missen
haar erg, als ze niet kan komen koffie drinken
 Leerlingen van het Summa college hebben 20 zakken kleding
ingezameld

-----------------------------------(Eventueel doorknippen)-------------------------------------

Machtigingsformulier
Ik machtig de penningmeester van het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje om eenmalig
/ maandelijks / per kwartaal / halfjaarlijks / jaarlijks (doorstrepen wat niet gewenst
is) een bedrag van €……………………van mijn bankrekening af te schrijven.
Naam: ………………………………………………
Straat/huisnummer: ……………………………………………… ……………..
Postcode/woonplaats: …………… ……. ………………………………………….
Telefoon: 0…………… …………………… E-mail: …………………………………
Banknummer / IBAN: ……………………………………………… BIC: …………………………………
Datum: ………………………… Plaats: …………………………………
Handtekening: …………………………………………….
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