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Tot ziens

Foto Leon

Advertenties in de Nieuwsbrief
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.
Deze keer de logo’s van een aantal organisaties waar we een bijzondere bijdrage of
donatie van hebben ontvangen. Daarnaast het logo van de cateraar die voor onze
gasten heeft gekookt bij het afscheid van Margareth.
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Van de voorzitter
Lieve mensen,
We hebben een enerverende periode achter de rug:
Op 15 oktober is onze coördinator Margareth Pluijmers met pensioen gegaan. Ze heeft
met hart en ziel 15 jaar lief en leed gedeeld in ’t Hemeltje.
Margareth, nogmaals bedankt en we zullen je missen!
Gelukkig hebben we op 1 augustus haar opvolgster mogen verwelkomen in de persoon
van Renée von der Fuhr. Renée is met veel enthousiasme aan de slag gegaan, waar we
dankbaar voor zijn.
Ook is de vacature huiskamermedewerker, die Simone Jansen achter liet, inmiddels
vervuld door Thijs Aarts.
Renée en Thijs, we wensen jullie veel plezier in jullie werk in ’t Hemeltje.
Wel hebben we nog altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Het kost de nodige moeite om het
rooster rond te krijgen. Toch lukt het telkens weer het huis open te houden, waarvoor
hartelijk dank aan onze vrijwilligers en werkers!
Gelukkig krijgen we van veel kanten ondersteuning. Op verschillende plaatsen zijn er
activiteiten waarbij de opbrengst voor ’t Hemeltje is. Diverse fondsen vinden ons werk
belangrijk genoeg om het te ondersteunen. Ook werden we financieel niet vergeten door
de reguliere Maatschappelijke Opvang in Eindhoven. Prachtig te zien dat ons werk, met
name tijdens de Corona-pandemie, gewaardeerd wordt.
Komende maanden liggen de feestdagen weer voor ons, waarin we ook op die
bijzondere dagen open willen zijn voor onze gasten.
We gaan er iets speciaals van maken.
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gezegend 2022.
Alef Schippers
Voorzitter
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Afscheid Margareth
Begin februari 2021 kondigde Margareth het al aan. Ze zou dit jaar 60 worden en dan
met pensioen gaan. Dan lijkt het nog heel ver weg, maar opeens is het dan zover.
Op 14 en 15 oktober 2021 hebben wij afscheid genomen van Margareth. Dit na 15 jaar
aan ‘t Hemeltje verbonden te zijn geweest.
Op 14 oktober namen de gasten afscheid van
Margareth. Dit gebeurde tijdens de reguliere
openingstijden van 12.00 – 15.00 uur, waarbij
een heerlijke maaltijd (Lasagne in 2 variateiten)
van de “Keuken van Elise”uit Nuenen werd
geserveerd. Er kwamen 89 gasten om afscheid
van Margareth te nemen en herinneringen op te
halen.
Als afscheidscadeau werden beschilderde stenen
aangeboden, waarbij iedereen een herinnering of wens
voor Margareth had opgeschreven. De stenen waren in
een mooie compositie met takken in een mand
gedrapeerd. Daarnaast werd een appelboom
aangeboden. Margareth gaat op termijn verhuizen naar
een tiny house en de boom was al voor de
gemeenschappelijke tuin.
Na de gasten werd er om 16.00 uur afscheid genomen
van het Netwerk van Margareth. Dit zijn de mensen in
Eindhoven, waar zij mee heeft samengewerkt. Het was
gezellig druk, waardoor er tijd was om met iedereen een
praatje te maken.
Gezien de Corona maatregelen vonden wij het verstandig om niet teveel mensen
tegelijkertijd uit te nodigen, dus vrijdag 15 oktober begon om 10.30 uur de eerste
afscheidsreceptie voor (oud) vrijwilligers en (oud) bestuursleden. Iedereen had zijn of
haar voorkeur aan kunnen geven voor één van de drie sessies en iedereen kon komen
op de door hem/haar gewenste tijd. Meteen om 10.30 uur kwamen de eerste gasten
binnen. Het werd, ondanks het afscheid, erg gezellig, want er ontstond een soort reünie
sfeer, omdat veel mensen elkaar lang niet gezien hadden. Eric Ackerman hield een
afscheidspraatje, waarbij herinneringen werden opgehaald aan de samenwerking met
Margareth. Margareth was jaren de spil in ’t Hemeltje. Altijd oog voor de gasten en voor
de vrijwilligers. En werkend vanuit de presentiemethode. Daardoor kon in ’t Hemeltje een
eigen bijzondere sfeer worden gerealiseerd. Margareth had minder affiniteit met
vergaderen . Om 13.00 uur begon de tweede sessie. Ook daar dezelfde gezelligheid
als ’s morgens. Hier werd Margareth verrast door een optreden van Jef van Kuijeren en
Leen Sluis, alias Dirk en Douwe, die speciaal voor deze gelegenheid twee liederen
hadden gemaakt, waarin de tijd van Margareth bij ’t Hemeltje de hoofdrol speelde. De
aanwezigen werden geacht mee te zingen, wat behoorlijk goed lukte. Deze sessie hield
Ditta van Eijken een korte afscheidsspeech. Waarin ze de namen noemde van de
mensen, die er niet waren maar wel Margareth wilden bedanken. Er werd een plant
overhandigd en een bloemenbon, alvast als verjaardagscadeau.
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Toen was het tijd voor de laatste sessie. Net als de twee andere sessies, was het heel
gezellig. Daar was ook nog een optreden van Jef en Leen. Jeannet Venekamp, die
Margareth het langst heeft meegemaakt, deed de laatste afscheidsspeech, waarbij haar
rol in ’t Hemeltje extra belicht werd. Margareth heeft veel gesprekken gevoerd met gasten
over hun leven, hoe het zo gekomen is en wat ze nog willen. En daar heeft ze veel
mensen mee verder geholpen. Ook gaf ze de mensen van de straat een stem in het
netwerk. Zij bood, namens het Bestuur, een perenboom aan als aanvulling op de
appelboom, zodat Margareth een begin heeft van een boomgaard. Toen werd het tijd om
Margareth uit te zwaaien. Eerst werden alle cadeaus naar de auto gedragen en toen was
het werkelijke afscheid daar Er vloeiden tranen, want afscheid nemen is moeilijk. Wij
hopen dat Margareth op een mooi afscheid kan terugkijken en wij wensen haar alle
goeds voor de toekomst.
Ditta van Eijken, secretaris
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Tot ziens
Waar moet ik beginnen om te beschrijven wat 15 jaar Hemeltje voor mij betekent. Het
werken in het inloophuis heeft mij een mooier mens gemaakt. Ik heb mezelf beter leren
kennen en ik ben anders naar mens en maatschappij gaan kijken.
Je verhouden met kwetsbaarheid, uitsluiting, armoede en eenzaamheid laat een
voetafdruk achter. Sommige afdrukken zijn lerend en maken je sterker andere laten een
spoor achter in je ziel. Het residu wat achterblijft is in sommige gevallen heftig. De kast Off
Fame staat vol van mensen die het niet hebben gered in onze wereld.
Ik wil graag terugdenken aan ’t Hemeltje en de mensen waar ik mee heb opgetrokken. Aan
allen die met mij hebben meegeleefd en ik met hen. De wederkerigheid die ik heb ervaren
zal voor mij altijd gepaard gaan met warme gedachten.
Afscheid nemen en loslaten op weg naar nieuwe ontmoetingen. Ik kijk er naar uit om deze
fase van mijn leven te onderzoeken en ga er zeker van genieten.

Warme groet Margareth
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Even voorstellen
Mijn naam is Renée von der Fuhr en ik ben sinds 1 augustus de coördinator van
Inloophuis ’t Hemeltje. In september ben ik 58 jaar geworden en op 1 november ben ik
alweer 2 jaar getrouwd met mijn geliefde Arie. Samen hebben wij 5 kinderen (Arie 3 en ik
2) op de wereld mogen zetten en mogen zien hoe zij zijn opgegroeid tot prachtige
volwassen mensen. Inmiddels is daar ook onze kleinzoon bijgekomen waar we intens
van genieten.
Mijn werkzaam leven heeft een, voor
mij, mooie wending gemaakt. Als jong
meisje was dansen mijn grote passie.
Ik ben begonnen als wedstrijddanseres
en heb daarna de opleiding tot
danslerares, opleider en examinator
gevolgd. Ik heb 25 jaar met plezier
gedanst tot er steeds minder animo
kwam voor deze tak van sport.
Via een klein omwegje ben ik toen bij
de parochie Frater Andreas in Tilburg
terecht gekomen. Nog voor hier een
grote fusieparochie gevormd werd ben
ik theologie gaan studeren aan de universiteit in Tilburg. Ik heb genoten van de studietijd,
de medestudenten, de colleges en de uitdagingen die ik moest aangaan en 5 jaar
geleden heb ik mijn BA-diploma ondertekend. De parochie was op dat moment een flink
fusieproces ingegaan en er was een pastorale plek voor mij vrijgekomen. Met heel veel
plezier ben ik voorgegaan in de zondagse vieringen, in bijzondere vieringen zoals
uitvaarten, huwelijken en dopen. Samen met een werkgroep heb ik veel communicanten
begeleid naar hun bijzondere dag. Ik heb het vertrouwen van mensen gekregen om hen
op hun laatste stukje van hun levensweg te mogen begeleiden. Iets waar ik enorm
dankbaar voor ben. Kortom; ik heb daar een leerzame en waardevolle tijd gehad.
Vanaf de eerste dag dat ik in de parochie werkzaam was, dat is nu ruim 18 jaar geleden,
heeft echter vooral de diaconie mijn aandacht gehad. De zorg voor de mensen aan de
rand van de samenleving, mensen waar velen met een boog omheen lopen of waar geen
regeling op van toepassing is, bracht mij dichter bij mijn Bron. Het was voor mij dát waar
Jezus ons toe opgeroepen heeft: zorg voor elkaar, ook voor diegenen waar alles is
misgegaan.
Inmiddels is het zo’n 10 jaar geleden dat ik kennis heb gemaakt met Inloophuis
’t Hemeltje. Toen ik de vacature tegenkwam voor een coördinator heb ik dan ook niet lang
na hoeven denken en was ik heel blij toen bleek dat onze ideeën op elkaar aansloten. Ja,
het is een enorme klus maar hij is zó de moeite waard en gelukkig staat er een team en
een enorme groep vrijwilligers dagelijks klaar om hier een mooie plek te verwezenlijken.
Iedere dag weer een klein stukje hemel op aarde. “Daar waar vriendschap is en Liefde,
daar is God; aldus een van de gezangen van Taizé, een prachtige spirituele plek in
Frankrijk.
Ik kijk er naar uit om u, jou, in het inloophuis te ontmoeten.
Hartelijke groet, Renée.
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Beste allemaal,
Mijn naam is Thijs Aarts en ik ben sinds september
werkzaam voor ongeveer 12 uur per week bij het Hemeltje
als huiskamermedewerker. Een aantal van jullie kent mij
wellicht n.a.v. een kennismaking op mijn nieuwe werkvloer,
maar ik weet dat er ook enorm veel mensen achter de
schermen zich inzetten om ’t Hemeltje draaiende te houden.
Dus voor degenen die mij nog niet kennen: Wie is Thijs?
Ik woon inmiddels 12 jaar in Sterksel met Elly, naar mijn
mening de mooiste vrouw van Nederland, en onze twee
dochters: Nina (7) en Inez (2). Naast mijn werkzaamheden
bij ’t Hemeltje werk ik nog een aantal dagen per week als
zelfstandig loodgieter. Daarnaast verwacht ik binnenkort
mijn opleiding Theologie & levensbeschouwing met als
richting geestelijk verzorger af te ronden.
In de periode hieraan voorafgaand heb ik gedurende twee
achtereenvolgende
jaren
stagegelopen
bij
het
Straatpastoraat in Eindhoven. Tijdens deze periode heb ik
onder begeleiding van Rob Kosterman veel geleerd. Ik heb de schoonheid van dit werk,
het zorgen voor kwetsbare mensen, van nabij mee mogen maken. Het is een belangrijk en
kostbaar goed. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik de vacature voor de functie
als huiskamermedewerker bij ’t Hemeltje voorbij zag komen en heb direct een brief
geschreven. Ik zet me graag in om samen met jullie allemaal daar waar mogelijk onze dakof thuisloze medemensen te ondersteunen.
Heeft er iemand nog vragen? Spreek me gerust aan. Ik hoop ieder van jullie binnenkort
eens ‘live’ te ontmoeten. Tot snel!
Thijs

Nieuws uit het huis
En toen was het ineens 15 oktober; de laatste werkdag van Margareth. Het was voor
iedereen wel een beetje slikken. 15 jaar ’t Hemeltje, 15 jaar zorg voor een dierbare groep
mensen, 15 jaar contacten. Er was zoveel om op terug te kijken. We hebben op een fijne
en goede manier afscheid genomen. Eerst op donderdag met super-lekkere lasagne van
de Keuken van Elize en aansluitend waren er alle contacten uit het netwerk. Napraten over
al die jaren. Voor haar ‘tiny house’ heeft Margareth een fruitboom gehad én heel veel
prachtig beschilderde zwerfkeien. Margareth is een ‘kei’ en daar passen de kunstwerken
goed bij. Op vrijdag waren in drie shifts de afscheidsfeestjes gepland. Met heel veel
‘dankjewels’ en ‘tot ziens’ is ze uiteindelijk uitgezwaaid. Een afscheid zoals het bij haar
paste en zoals ze het graag zelf wilde: Samen met iedereen die haar zo dierbaar was
in ’t Hemeltje! Dankjewel Margareth!
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En dan even ademhalen en door. Want die zondag waren we natuurlijk gewoon open en
hebben we weer heel veel gasten mogen ontvangen. We wennen langzaam aan de nieuwe
situatie. Het is zeker anders nu. Simone vervangen door Thijs en Margareth vervangen
door Renée. Nee, we lijken niet op onze voorgangers maar we hebben er wel enorm veel
zin in. Samen met Leon, die alle klappen van de zweep wel kent, gaan we onze schouders
eronder zetten om deze mooie plek door te laten draaien. Dat zal soms een verandering
en soms voortzetten van het oude zijn maar altijd met als doel het goede te behouden.
In oktober stond de term ‘event’ op het rooster. Inmiddels is deze middag ook alweer achter
de rug en kijken we terug op een erg gezellige middag met lekker eten en drinken en een
bingo met leuke prijzen. Naast deze middag komen ook binnenkort de uitstapjes nog. Naar
de Efteling, de Beekse Bergen, film of museum.
Langzaamaan gaan we nu vooruit kijken naar de feestdagen. Ook in de huiskamer gaat
Sinterklaas, Kerst en oud- en nieuw gevierd worden. Sinterklaas zal met de traditionele
Bingo gevierd worden én met pepernoten. Met Kerst gaat de kerstkookgroep weer een
driegangendiner klaarmaken en beginnen we de middag met een kerstviering. Kaarsjes,
licht, lekker eten en samenzijn tijdens de kortste dagen van het jaar. Door met elkaar te
vieren hopen we dat ieder een stukje van die warmte meeneemt.
Hartelijke groet van
Leon, Thijs en Renée

Kookboek met opbrengst voor ’t Hemeltje
Rokus Harder (uit Best) heeft een kookboek geschreven waarvan de opbrengst voor
’t Hemeltje is.
“Van karnemelksgortepap en kruidkoek uit Kornhorn tot
tandoori-chicken en heerlijke Italiaanse pasta’s. Dit
kookboek van thuiskok Rokus Harder bevat meer dan
120 zeer uiteenlopende recepten. Hij kreeg de liefde
voor het koken letterlijk met de paplepel ingegoten. Aan
de hand van zijn familiegeschiedenis maken we kennis
met puur Hollandse recepten van weleer. Als manager
bij Philips was hij veelvuldig op reis en woonde in
diverse verre landen waar hij kennismaakte met andere
culturen en met recepten uit kleurrijke keukens. Terug
in Nederland deed Rokus in zijn vrije tijd ervaring op
met vele grootschalige cateringevents. Als kers op de
taart deed hij in 2018 mee aan The Chef’s Line
Nederland op 24Kitchen. In de finale werd hij nipt
tweede na de chefkok van het beste Italiaanse
restaurant in Nederland ‘Mario’. Met dit boek ‘De
smaken van thuis’ streeft hij vooral één doel na: samen
genieten van alle culinaire gaven en mooie verhalen die
je met elkaar keer op keer kunt delen.
Dit kookboek kunt u bestellen via kookboek@inloophuishemeltje.nl .
Het wordt in december geleverd en kost €29,95. De opbrengst (na aftrek van de
drukkosten) gaat naar ’t Hemeltje! Voor meer informatie en een voorproefje van de
recepten kunt u mailen naar dit email-adres. Van harte aanbevolen!
Alef Schippers
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Verslag Tentfeest 20 oktober 2021
Op 26 februari jl. kregen wij bericht van het Kansfonds, dat de Gemeenten in Nederland
van het Rijk extra geld hadden gekregen om voor kwetsbare mensen iets extra te doen,
omdat deze categorie door Corona extra hard geraakt was. Daarbij werd vermeld de
Inloophuizen niet te vergeten. Toen wij begin juli nog niets gehoord hadden, hebben wij
samen met Open Huis Sint Cathrien bij de gemeente aan de bel getrokken met de vraag
wat er zou gebeuren. Daarop kregen wij het antwoord, zelf maar met plannen te komen.
Daarop zijn wij bij elkaar gekomen en hebben een plan gemaakt, dat meerdere activiteiten
inhoudt.
De basis was een tentfeest in de tuin van de St. Petruskerk in Eindhoven. Op 20 oktober
was het zover, om 14.00 uur konden wij de eerste gasten ontvangen. Sommigen waren al
eerder aanwezig, maar dat was niet erg, want alles was klaar voor de ontvangst. De
middag begon met het aanbieden van een kopje koffie of thee met een lekker één hapsappeltaartje of cakegebakje met ons beider logo. Daarna was er voor iedereen een drankje
en een hapje en werd er bingo gespeeld, waarbij mooie prijzen te winnen waren. Daarbij
was vooral gekeken naar de doelgroep, zodat zij echt iets aan de prijzen zouden hebben.
Het was spannend, vooral als er voor een volle kaart gespeeld moest worden.
Om 17.00 uur kwam er een heerlijk 3-gangen buffet. Als vooraf keuze uit een 4-tal soepen,
daarna twee vleesschotels, een boeuf en een kiprollade, met twee soorten groenten en
aardappelen. Tenslotte was er een heerlijk toetjesbuffet. Tegen zeven uur was het feest
afgelopen en ging iedereen zijns weegs. Bij de uitgang kregen de bezoekers nog een tasje,
waarin een paar handschoenen en warme sokken zaten.
Tijdens deze middag kon iedereen zich inschrijven voor een reisje naar de Efteling, de
Beekse Bergen, een bezoek aan het Philips- of Daf museum of een bezoek aan de
bioscoop. Ook personen die niet aanwezig konden of wilden zijn hebben de gelegenheid
gekregen zich in te schrijven. Op 8 november a.s. is het zover en gaan we naar de Efteling.
Vooral dit pretpark is erg in trek. Er hebben zich in totaal 56 mensen aangemeld, inclusief
begeleiding. Op 10 november gaan we naar de Beekse Bergen. Hiervoor hebben zich 20
mensen aangemeld. Voor de musea en de bioscoop hebben zich maar 3 mensen
aangemeld, die individueel uitgenodigd worden om op een tijd dat het hen past het uitje te
doen.
De samenwerking met het Open Huis is prima verlopen. Afspraak is, na de uitjes te kijken
of er nog geld over is om nog andere dingen te ondernemen, bijv. een kerstpakket voor de
doelgroep of iets anders. Belangrijk is de eis die de Gemeente gesteld heeft, dat het budget
vóór 31 december 2021 besteed moet zijn. Verder mogen er geen dingen gedaan worden,
die onder onze “normale” dingen vallen.
Ditta van Eijken, secretaris

De bingo
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Bedankt voor de giften
In deze nieuwsbrief willen we u hartelijk bedanken voor de geldelijke bijdragen, die met
enige regelmaat binnen komen op de rekening van ’t Hemeltje.
Toch zijn er soms bijdragen die eruit springen:
- Naar aanleiding van een overlijden ontvingen we diverse donaties. Omdat we de
familie niet op een andere manier konden bereiken doen we dat bij dezen en
hopen dat het bericht van dank via de nieuwsbrief tot hen komt.
- Een oud-bestuurslid en zijn vrouw vierden hun beider verjaardag. In plaats van
cadeaus vroegen zij hun gasten om een donatie voor ’t Hemeltje. Nogmaals van
harte gefeliciteerd en heel hartelijk dank aan alle gevers.
- Tijdens de huwelijksdienst van Leendert en Jan Gosens was er een collecte
voor ’t Hemeltje. We wensen jullie veel geluk samen.
- Op zaterdag 9 oktober was er een boekenmarkt in de kerk van de Protestantse
Gemeente in Best. Er zijn heel veel boeken verkocht. De opbrengst van deze
markt was 2400 euro, waarvoor onze hartelijke dank.
- Op woensdag 27 oktober mochten we in Best bij Stichting Kringloop Handmelken
een cheque in ontvangst nemen van 3000 euro. Gewelig bedankt.
- Zondag 31 oktober mochten we een
cheque ontvangen van de Sponsorbingo
van de Immanuelkerk in Veldhoven. De
kinderen van de nevendienst hebben een
sponsorbingo-kaart gekregen en hebben
allerlei acties ondernomen om geld in te
zamelen: denk aan koekjes bakken, lege
flessen inleveren, tuinieren. Ze hebben dat
“kei goed” gedaan. Dank jullie wel.

Graag willen we ook vermelden dat we ongeveer 40 warme winterjassen hebben mogen
ontvangen uit de actie “Geef een jas en een warm hart” van Samen voor Eindhoven.
Een hele bijzondere donatie zijn de slaapzakken die we al drie keer in ontvangst mochten
nemen bij Het Goed (Kringloopwinkel) in Eindhoven en Schijndel. We kunnen deze goed
gebruiken. Ze worden nu volop uitgedeeld, want het wordt weer kouder.
Relatiebeheer
Jeannet Venekamp
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Kerstkaarten Hemeltje
Dit jaar willen we u de gelegenheid geven om kerstkaarten te kopen van ’t Hemeltje. Er is
een keuze uit 5 kaarten van schilderijen die gemaakt zijn in het Atelier.
U kunt kiezen voor één kaart (setje van 5 dezelfde kaarten) of voor alle vijf de kaarten (setje
met alle 5 de kaarten).
De kaarten worden geleverd in setjes van 5 kaarten voor € 6,- en zijn inclusief enveloppen.
U kunt ze bestellen door een mail te sturen met daarin u bestelling en uw gegevens aan
relatiebeheer@inloophuishemeltje.nl.
U kunt uw bestelling doorgeven tot woensdag 24 november 2021.

Model B

Model A

Model D

Model C

Model E

Jeannet Venekamp, relatiebeheer
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Weetjes voor nu en straks!
 We weer meer zitplekken in de huiskamer hebben
 We meer gasten ontvangen in de huiskamer
 We op 1 december Sinterklaas gaan vieren. Onze stagiaires
organiseren deze middag.
 We open zijn op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag
 U prachtige kerstkaarten kunt bestellen

-----------------------------------(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:
…………………………………

………………………………………………

Datum: ………………………… Plaats: …………………………………
Handtekening: …………………………………………….
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BIC:

