NIEUWSBRIEF
Nummer 27 – 1, februari 2020
Stichting
Diaconaal Inloophuis

‘t Hemeltje

Op dit eerste blad is ruimte voor enkele
advertenties. Geïnteresseerden in deze
advertentiemogelijkheid kunnen
contact
opnemen met de redactie.
Er kan dan overlegd worden over de vorm en
grootte, tekst en inhoud, over de manier van
aanleveren, van illustraties en/of logo’s. Ook
de financiële bijdrage komt dan ter sprake.
Voor de contactgegevens kunt u terecht in het
colofon.

Advertenties in de Nieuwsbrief

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 27.1: februari 2020, pagina 0

NIEUWSBRIEF van Stichting Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje
Jaargang 27, nr. 1 – februari 2020
Verschijnt 4 x per jaar
Colofon:
Stichting Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

Hemelrijken 117,
 http://inloophuishemeltje.nl
5612 LC Eindhoven.
@ redactie: relatiebeheer@inloophuishemeltje.nl

040 246 87 85
@ inloophuis: margareth.pluijmers@inloophuishemeltje.nl
IBAN NL42INGB0006870550
inloophuishemeltje
BIC

INGBNL2A
Kantoor open: op zondag tot en met donderdag van 13:30u tot 16:30u.

Inhoud van deze uitgave:
Van het bestuur ................................................... 2
Nieuws uit het huis .............................................. 3
Een onwijs gezellige Sinterklaasviering! ............. 4
Inner Wheel ......................................................... 4
Kerst in ‘t Hemeltje .............................................. 5
Hartelijk dank! ...................................................... 6
High Tea .............................................................. 7
Weetjes voor nu en straks! .................................. 8

Medewerkers aan dit nummer:
Margareth Pluijmers
coördinator
Marlies de Weijs
coördinator
Simone Janssen
huiskamer werker
Marlies de Weijs
lay-out
Leon Bakermans
redactie
Jeannet Venekamp
namens het
bestuur
Noortje
stagiaire
Leon
maatje
Jaap
vrijwilliger

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 27.1: februari 2020, pagina 1

Van het bestuur
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. Er is veel
gebeurd en dat heeft u ook wel kunnen lezen in onze
Nieuwsbrieven.
Afgelopen jaar hebben we ruim 14.000 gasten in huis
gehad. Meer dan in de voorgaande jaren. Dat betekent
veel dynamiek in huis, zeker in de koudere maanden. De
nasleep van de brand heeft lang geduurd. We waren na
twee weken wel weer open. Echter veel dingen moesten
nog gedaan worden in de weken daarna: de
vloerbedekking leggen, kantoor opnieuw stucen, verven
en inrichten. Maar het is nu af. De gasten kunnen weer
gebruik maken van de douches boven.
Eind van het jaar werden de
plannen
van
de
gemeente
Eindhoven over een nieuwe
aanpak voor de maatschappelijke
opvang duidelijk. Het plan ziet er
goed uit, maar we hebben zorgen
hoe dit voor onze gasten eruit gaat
zien. Dat is de reden dat we als huis
ingesproken
hebben
in
de
raadscommissie. De zorgen worden nu wel onderkend. Het jaar 2020 is een
transitie jaar en dat betekent dat we moeten kijken naar de positie van ’t Hemeltje in deze plannen.
De gemeente Eindhoven is nu bezig met de uitwerking van het goedgekeurde plan. Hoe dat er uit
gaat zien is voor ons als bestuur en werkers nog onduidelijk. We zijn nu aan de hand van een
aantal scenario’s aan het kijken wat is haalbaar. Dat is geen eenvoudige klus. Zeker als je nog niet
precies weet hoe het uitgewerkt gaat worden. In de loop van dit jaar moet er meer duidelijkheid
komen. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.
Eind van het jaar hebben de voorzitter en de secretaris aan gegeven te stoppen met hun functie.
Daarnaast is de functie van fondsenwerver ook vacant. Op basis hiervan heeft Jeannet
aangeboden om tijdelijk het secretariaat weer op zich te nemen tot medio 2020. Dit betekent dat
we op dit moment een klein dagelijks bestuur hebben. Het probleem van het bestuur is besproken
met een aantal leden van het Algemeen Bestuur (AB). Zij ondersteunen het DB en helpen bij het
invullen van de vacatures. We hebben besloten om de schouders er onder te zetten.
We gaan ook starten met een nieuwe initiatief: ’t Hemeltje van binnen naar buiten. Marlies en
Margareth hebben een plan geschreven naar aanleiding van de vele vragen voor ondersteuning
die gasten hebben. Als bestuur ondersteunen we dit plan en vanaf 1 februari starten we met dit
plan.
Zoals u begrijpt is het een spannende periode. Voor ons als bestuur gaat het naast deze
ontwikkelingen, ook gewoon door met de “normale” werkzaamheden. We hebben er alle
vertrouwen in dat we onze gasten ook in 2020 ten dienst kunnen zijn. We gaan ervoor!
Eric, Rijn en Jeannet
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Nieuws uit het huis
Langzaamaan worden de dagen
weer wat langer en wat lichter. Voor
onze gasten is de winter nog niet
voorbij. Regelmatig wordt de
‘Winternood’ uitgeroepen en kunnen
onze gasten op verschillende
plekken in de stad binnen slapen. En
dat is fijn voor iedereen want zonder
Winternood wordt het steeds lastiger
om in Eindhoven een slaapplek te
krijgen.
In huis in het momenteel redelijk
rustig. Het sluiten van onze
voordeur, wat wij nog steeds een
heftige beslissing vinden, geeft
binnen wat rust en ruimte aan onze
gasten, vrijwilligers en werkers.
En die rust is fijn in de hectiek waarin
het Sociaal Domein van de
gemeente Eindhoven zich bevindt.
Als Hemeltje laten wij ons op dit
moment breed informeren en zijn wij
ons aan het oriënteren wat al deze
veranderingen voor ons Inloophuis
kunnen gaan betekenen. Op dit
moment is nog veel onduidelijk.
Die onduidelijkheid houdt niet alleen ons, maar ook onze gasten bezig. Zo schrijft Joke, een gast
die al jaren ons Inloophuis bezoekt ons het briefje wat hiernaast te lezen is.
Vanaf 1 februari zijn wij 1 vaste dag per week dicht: op de vrijdag. Daar
staat tegenover dat wij 2 ochtenden in de week, de dinsdag- en de
donderdagochtend extra open zijn voor gasten die, op welke manier
dan ook, ondersteuning nodig hebben. De beroepskrachten en de
maatjes zijn die ochtenden beschikbaar om vanuit de verbinding in alle
rust met onze gasten in gesprek te gaan. Dat kan over hele praktische
zaken gaan maar
het kan ook gaan
om
bijvoorbeeld
een
zingevingsgesprek. Ook hebben wij ons
netwerk laten weten dat zij op deze ochtenden
bij ons in huis met gasten in gesprek kunnen.
Soms helpt een vertrouwde omgeving om
andere, extra stappen te kunnen nemen.
Naast al het serieuze blijft er in huis ook altijd
ruimte voor grappen en gezelligheid. En dát
geldt ook voor Joke ;-)

Marlies
coördinator

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 27.1: februari 2020, pagina 3

Een onwijs gezellige Sinterklaasviering!
Met het team hebben we de dag gevuld met lekker eten zoals;
broodjes knakworst, snoepgoed, chocolade en niet te
vergeten: Pepernoten! In de middag heb ik een
sinterklaasbingo georganiseerd voor de gasten. Het gehele
huis was afgeladen met fanatieke bingogangers, super leuk om
te zien! 't Hemeltje was zelfs zo afgeladen dat de cijfers van de
bingo moest worden door geroepen door Simone en Adri, zodat
ze ook achterin mee kunnen doen. Uiteindelijk hebben we in
totaal 3 rondes gespeeld met prijzen zoals: muziekboxjes,
oortjes,
opvouwbare
rugzak, en als hoofdprijs
een lekker pak shag zware
van Nelle. Bij de laatste
ronde voor de volle kaart
was het muisstil. met als
klapper op de vuurpijl
maar liefst 5 bingo's voor
de volle kaart. Samen met Simone hebben we op kantoor de
bingo's nagekeken en kwamen er al gauw achter dat er een
flink aantal valse bingo's waren. Gelukkig mooi opgelost door
e en cijfer te kiezen onder de 20 en de deelnemers laten raden.
De hoofdprijs werd gewonnen door een niet roker 😂, maar
mooi om te zien dat er onderling lekker met elkaar werd geruild
en het uiteindelijk bij een eigenaar kwam die er plezier van
heeft! Al met al een super gezellige Sinterklaas “vibe” hing er
in 't Hemeltje, bedankt iedereen die aanwezig was en voor het
meehelpen aan een geslaagde sinterklaasviering!!
Noortje
stagiaire

Inner Wheel
Ieder jaar krijgen we de vraag waar heeft ’t Hemeltje behoefte aan?
Met andere woorden; waaraan hebben de gasten van het Inloophuis
behoefte? Waar liggen de noden en de tekorten?
Het verlanglijstje van ’t Hemeltje is al jaren vrijwel ongewijzigd. Warme
kleding, sjaals, mutsen, handschoenen, onderbroeken en sokken.
Zeker deze laatste twee items zijn onontbeerlijk om warm te blijven.
Ook dit jaar zijn we weer verwend met dozen door de dames van Inner
Wheel.
Inner Wheel is een organisatie die zich bezig houd met fundraising
voor goede doelen. Melanie van Hussen en Frida van Bree hebben
zich ook dit jaar fanatiek ingezet om voor ons en onze gasten een mooi
“kerstpakket “samen te stellen. Dank je wel voor jullie betrokkenheid
bij ons werk.
Margareth
coördinator

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 27.1: februari 2020, pagina 4

Kerst in ‘t Hemeltje
Het is een gure kerstavond, binnen is het aangenaam warm. De warmte die
ik voel, komt niet alleen van de kachel die brandt maar ook van de gasten en
vrijwilligers die zijn gekomen om samen het kerstdiner te nuttigen. Het is vol,
gelukkig heeft iedereen een plekje kunnen vinden. Na de viering wordt de
soep geserveerd. Er is keuze uit twee varianten; broccolisoep met kip en een
vegetarische tomatensoep. Zelf ben ik voor de vleesvariant gegaan die me
uitzonderlijk goed heeft gesmaakt. Het is mooi om te zien dat de gasten
genieten van de maaltijd en van elkaars gezelschap.
Nadat de soep is opgeruimd wordt de hoofdmaaltijd opgediend. Gebakken
aardappels met verschillende soorten groentes en vleesschotels. Het smaakt
voortreffelijk! Zoveel verschillende mensen, achtergronden, verledens,
samen aan dezelfde tafel. Genietend van de maaltijd.
Het diner wordt afgesloten met bavarois en koffie/thee. Zo
rond acht uur gaan de gasten voldaan ieders hun weg.
Waarheen dat ook is… in de rugzak gaat deze fijne avond
mee.
Dank aan Pia en Linet voor de heerlijke maaltijd en aan alle
vrijwilligers. Bedankt!
Leon
maatje
Ik ervaar de Kerstviering in het Hemeltje elk jaar weer als
iets bijzonders, als een kostbaar geschenk. Een
bescheiden Kerstviering, een beetje rommelig misschien,
maar vooral heel puur en dichtbij mensen.
Voordat het kerstdiner wordt geserveerd, zitten we daar dan
in een kring, een bont gezelschap, sommigen met hun
jassen nog aan. We hebben allemaal de moeite genomen
om er te zijn. Er is licht van kaarsen, kerstversiering en
muziek. Om de kring heen staan nog meer gasten, een
beetje op de achtergrond en nieuwsgierig naar wat komen
gaat. We horen eerst ‘Xmas van John Lennon’: “Zo is Kerst
voor de zwakken en de sterken, voor de rijken en de armen,
de oorlog voorbij.”
Margareth gaat met ons op zoek naar het lied van Kerst in
deze wereld: “Hark, The herald angels sing.”
Gezang in donkere wereld waar we Hoop en Licht hard
nodig hebben. Die Hoop dichterbij brengen, kan bij uitstek
door op de verjaardag van Jezus, Licht te maken door de Paaskaars aan te steken. Daarna is er
ruimte voor het aansteken van kaarsen, voor alle gasten die we dit jaar verloren hebben. We
noemen daarbij hun namen: Piet, Isloo, Toon, Weiseck, Oliver. Een van de Poolse mannen
noemt de namen van al zijn vrienden die hij in Nederland verloren is, geen naam is onbekend. De
foto’s staan in onze “kast off Fame”. Er is ruimte voor verdriet. Dan komt het kerstverhaal met
voor dit jaar een YouTube filmpje, een lied van Queen.
De goede tijding van de geboorte van Jezus werd het eerst gebracht aan herders die buiten lagen
te waken bij hun kudde. Herders die destijds de buitenbeentjes van de samenleving waren, wat
bijzonder dat juist zij werden geroepen door de engelen.
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Kerst brengt Licht in de nacht en laat zien dat ook jij erbij hoort.
We luisteren naar Elvis Presley: “ I believe.”
Er zijn nog kaarsen over.
En ieder van ons heeft ook wel een gemis of een zorg om een kaarsje voor aan te steken.
Margareth besluit met een wens voor ons allen:
Ik wens je Licht
in momenten van zorgen
Ik wens je Hoop
en uitzicht op morgen
Ik wens zachtheid
als woorden te hard zijn
Vreugde en vrede
als gedachten te zwart zijn
Ik wens je Gods zegen
over dit komende jaar.

Jaap
Vrijwilliger

Hartelijk dank!
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen over onze financiële problemen. We hebben daarvoor
diverse acties ondernomen. We hebben een beroep gedaan op de kerken, op enkele charitatieve
instellingen, op het Kansfonds en op de particuliere donateurs om ons te steunen met geld voor
een project of met een gift. Hieraan is op een indrukwekkende manier gehoor gegeven. We zijn
allen die hieraan hebben bijgedragen zeer dankbaar voor hun steun! DANK U WEL!!

het bestuur
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High Tea
Op 11 januari werd ‘t Hemeltje weer omgetoverd tot een gezellige high tea locatie voor alle
vrijwilligers. Gedekte tafels met kaarsjes en prachtig servies uit ‘grootmoeders tijd’. In de keuken
een en al bedrijvigheid. Helene had voor deze gelegenheid heerlijke lekkernijen klaargemaakt: van
scones met clotted cream en cup cakes tot hartige, warme kaashapjes. Mooi opgemaakt op de
etagères door Lisa en Yvonne die zijn komen helpen met het uitserveren. Wat een verwennerij!
En een verwennerij mocht het zijn, want hiermee wilden wij graag alle vrijwilligers in het zonnetje
zetten en bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zeker dit jaar met de brand, zoals Jeanet
namens het bestuur aangaf in haar praatje, zijn we echt heel blij met alle medeleven en hulp die er
is geweest.
Een gezellig gevulde huiskamer waar is bijgepraat, kennisgemaakt, thee (en koffie) gedronken en
gegeten. Het was mijn 1e high tea bij ‘t Hemeltje en ik vond het erg leuk om elkaar ook eens op
deze manier te ontmoeten en te spreken. Graag tot volgend jaar ;-)
Groetjes,
Simone
huiskamer werker
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Weetjes voor nu en straks!
 Wij door donaties ons kantoor boven kunnen inrichten als
spreekkamer voor ons en ons netwerk!!
 Wij het heel spannend vinden om vanaf 1 februari extra open te
gaan op de dinsdag- en donderdagmorgen voor gasten met
(ondersteunings-)vragen! En dat wij blij zijn dat onze maatjes ons
op deze ochtenden komen ondersteunen!
 Wij de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein van de
Gemeente Eindhoven op de voet volgen!

-----------------------------------(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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