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NIEUWSBRIEF 

December 2022 

‘Samen’ is steeds minder ‘gewoon’ 
We zijn in een volstrekt nieuwe fase van de geschiedenis terechtgekomen. De groep is weggevallen en het individu 
staat moederziel alleen.' (psychiater Esther van Fenema in 'Het Verlaten Individu') 
 
Ik las pas dit citaat en het bleef bij me ‘haken’. Vooral dat laatste zinnetje: “De groep is weggevallen en het individu 
staat moederziel alleen’ Iedere week kom ik mensen tegen die ‘moederziel alleen’ zijn of zich éénzaam voelen. 
 
Ik geloof dat we als mens niet gemaakt zijn om alleen te zijn. Het eerste waarvan God bij de schepping zegt dat het 
niet goed is, is: Het is niet goed dat de mens alleen is! 
We zijn gemaakt om in verbinding met God te leven! Maar we zijn óók gemaakt om in verbinding met anderen te leven. 
Om ergens bij te horen. Om deel uit te maken van een grotere groep. Een gezin, een familie, een kerkelijke gemeen-
schap, een buurt, een dorp, een volk. Zo’n 30 jaar geleden was het voor veel mensen vanzelfsprekend dat je in allerlei 
‘verbanden’ met anderen verbonden was en dat er ook ‘verbinding en betrokkenheid was’. Inmiddels is dat voor een 
groot deel van onze bevolking helemaal niet meer zo. Ze horen nergens meer bij (moederziel alleen), of er zijn nog wel 
verbanden waar ze deel vanuit maken, maar de betrokkenheid bij en in die verbanden is veel minder geworden. In Rot-
terdam is eenzaamheid enorm. Onder volwassenen (19+) ligt het percentage mensen dat zichzelf eenzaam vindt/voelt 
rond de 50%! 

  
Hoe gaat het met je? Luisteren naar wat mensen willen delen. Samen bezig zijn bij de Crea, Studio Knapp of de Kring-
loopwinkel. Samen eten bij de lunch of de wijkmaaltijd. Samen in gesprek over de Bijbel bij de Paletkring, de Ouderen-
soos, de Alphacursus of het BijbelCafé. Samen Nederlands leren bij de verschillende taalgroepen. Samen in gesprek bij 
het SenionerCafé. Even vragen hoe het met iemand gaat bij het Inloopspreekuur, de Voedselbank of het InloopCafé. 
Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld wat we doen bij Open Arms. Steeds vaker kom ik tot de conclusie dat het ont-
stellend eenvoudig is. Maar in een samenleving waarin steeds meer mensen zich ‘moederziel alleen’ voelen, is het van 
onschatbare waarde. 
 

Een hartelijk ‘dank je wel’ voor alle vrijwilligers die hier op één of andere manier aan bijdragen.  

Toen ik hierover nadacht moest ik denken aan het voorbeeld 
van het lichaam dat Paulus gebruikt voor de gemeente van 
Jezus. Het staat in I Korinthe 12 vers 12 t/m 27. Ondanks (of 
misschien wel dankzij!) alle verschillen, vormen de verschillen-
de onderdelen samen één geheel en horen ze bij elkaar. In het 
verlengde daarvan moest ik denken aan Open Arms. 
Meer dan 90 vrijwilligers die allemaal heel verschillend zijn. 
Maar toch heeft iedereen zijn plaats in het geheel en met el-
kaar kunnen we heel veel betekenen voor de bezoekers van de 
verschillende activiteiten. Op een heel eenvoudige manier: 

Triest nieuw record 

Bijna dagelijks gaat het in de media over de gestegen prijzen voor brandstof en 

dagelijkse boodschappen. Voor steeds meer mensen en huishoudens wordt het 
ingewikkelder om iedere maand alle rekeningen te kunnen betalen en om iedere 
dag voldoende in huis te hebben. 

Bij de Voedselbank zien we dit terug in de afgelopen maanden. Lange tijd lag 
het aantal pakketten dat we op donderdag uitdelen rond de 115. Inmiddels zijn 
we de 150 pakketten gepasseerd. We zijn blij dat we al deze mensen van dienst 

kunnen zijn en hen kunnen helpen op met een Voedselpakket. Maar al met al 
blijft het een triest nieuw record. 
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Vanuit het Bestuur 
Op 2 november was het 13 jaar geleden dat de oprichtingsakte voor de Stichting Open Arms werd getekend. Sinds die 
tijd is er veel veranderd en heeft Open Arms een plek in de buurt en binnen de kerken gekregen. Verbinden is in al die 
jaren het sleutelwoord geweest. Alle mensen die daar aan bijgedragen willen wij hierbij nogmaals bedanken.  
 
Verder uitbouwen 
In de afgelopen tijd hebben wij stilgestaan bij de vraag: Hoe verder? Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat we 
het werk van Open Arms verder willen uitbouwen. Om dit te realiseren willen we nog twee opbouwwerkers in dienst 
nemen. Eén opbouwwerker voor kinderen en jongeren en de andere opbouwwerker gaat zich richten op verdere ont-
wikkeling van maatschappelijk werk en taalonderwijs. Met deze stappen moet er een verlichting in de taak van Henk 
komen. Dat is noodzakelijk omdat Henk zich meer zal gaan bezighouden met het uitbouwen van geloofsactiviteiten. 
Concreet denken we aan het opzetten van een tweede BijbelCafé voor mensen tussen 28 en de 40 en een activiteit 
voor kinderen. (b.v. een Kliederkerk) 
 
Bezetting van het bestuur 
Deze plannen betekenen een uitbreiding van de taken van het Bestuur van Open Arms en daarover hebben wij grote 
zorgen. Onlangs hebben Bas van Ieperen en Marjolein Goossensen hun taak neergelegd. Wij willen hen van harte be-
danken voor alles wat zij voor Open Arms hebben betekend in de jaren dat zij lid waren van het Bestuur. In het geval 
van Bas was dat vanaf 2 november 2009. Om het Bestuur weer op sterkte te krijgen zijn we opzoek naar 3 personen 
die het Bestuur willen versterken. Mensen die mee willen denken en doen in het leiding geven aan het werk van Open 
Arms en de begeleiding van medewerkers. 
 
Financiële ontwikkelingen 
Het verkrijgen van de benodigde financiën vergt aanzienlijk meer werk dan in het verleden. Voor een deel is dat het 
gevolg van de keuze om twee nieuwe opbouwwerkers aan te gaan trekken. Voor 2023 hebben wij voor de opbouwwer-
ker maatschappelijk werk en taal een toezegging ontvangen van Het Laurensfonds van € 29.000 en € 12.000 voor de 
Jeugdwerker.  
Een aantal andere aanvragen lopen nog. Zodra er voor beide medewerkers circa € 45.000 is geworven gaan we start 
met een sollicitatieprocedure. 
 
Naast de fondswerving voor deze twee nieuwe functies moeten we ook gaan werven voor de lopende activiteiten. 
Daarvoor zijn wij opzoek naar € 55.000. Dit bedrag wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toegenomen 
kosten voor energie. Dat is van circa € 10.000 gestegen naar € 36.000, daarnaast is in mei 2022 de subsidie die we via 
Buurtwerk kregen komen te vervallen door nieuwe regelgeving voor het verstrekken van welzijnssubsidies.  
 
Inmiddels hebben wij van de Gemeente Rotterdam voor 2023 een toezegging gekregen van  
€ 19.000. De komende tijd zullen wij opzoek gaan naar fondsen om de resterende € 36.000 te krijgen zodat we ons 
werk kunnen voortzetten. 
 
Bid met ons mee 
Wij willen jullie vragen om voor de medewerkers en het bestuur van Open Arms te bidden in deze spannende tijd. Dat 
we de juiste mensen op het spoor komen om het bestuur te versterken en ook de juiste fondsen vinden om de begro-

ting sluitend te krijgen.     Bestuur Open Arms  

Lintje voor Marlien 

 

Op 26 april is Marlien Spuijbroek ridder in de orde van Oranje Nassau geworden. 
Dit als waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat ze door de jaren heen verricht 
heeft. Binnen Open Arms is  Marlien als coördinator betrokken bij de Nederlandse 
taalles op de vrijdagochtenden en helpt ze mee bij de wijkmaaltijd Samen Eten. 

Franse taalles 
Sinds dit voorjaar is er een nieuwe activiteit van start gegaan. Julia Belbisi,  
wijkbewoner in het Lage Land, kwam met het idee om Franse les te gaan geven.  
Iets wat ze jarenlang gedaan heeft, toen ze nog werkte. De Franse taalles wordt  
gegeven op de dinsdagmiddag van 13 – 14.30 uur in het Palet.  
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Bezoek van Wartburg college 
Een derde klas van het Wartburg college op bezoek geweest in het Palet. Eerst heb ik een en ander heb verteld over 
Open Arms; wie we zijn en wat we doen. Vervolgens zijn de 29 leerlingen aan de slag gegaan. Sommigen hebben mee 
gedaan met het CreaCafé. Anderen hebben heerlijke appeltaart gemaakt die we op donderdag hebben uitgedeeld aan 
de bezoekers van het Palet. Op donderdag worden ook de Voedselbankpakketten uitgedeeld, dus dat kwam mooi sa-
men. Verder heeft een deel van de groep zowel de Huiskamer als het Werklokaal een grondige schoonmaakbeurt gege-
ven. We kijken terug op een gezellige en geslaagde middag.  

  

Burendag in het Palet 

Dit jaar hebben we met de Burendag op 24 september de nadruk gelegd op ontmoeting. Eerdere jaren hebben we er 

vaak een klusdag van gemaakt. Nu konden bezoekers van 10 tot 12 uur konden mensen in de Huiskamer terecht. Een 
aantal activiteiten werd actief gepromoot. Er kon gesjoeld worden, je kon creatief aan de slag en natuurlijk was er 
koffie en thee met wat lekkers. 

Vanaf 12 uur hebben bijna 30 mensen met elkaar geluncht. Dat was een geslaagde activiteit, mede dankzij de vrijwil-
ligers die alles heerlijk verzorgd hebben. Van 10 – 14 uur konden mensen ook terecht in de Kringloopwinkel. We kijken 
terug op een gezellige dag.  

Klussen aan de buitenkant  

In 2015 is de buitenkant van het Palet in z’n geheel opgeknapt 

en geverfd. Tussendoor hebben we een aantal onderdelen her-

steld en geverfd. Maar het was hoog tijd om het hele Palet weer 

een keer goed in de verf te zetten en waar nodig onderdelen te 

vervangen. Lastig punt is dat we niet precies weten hoe veel jaar 

we nog in het huidige Palet kunnen blijven. De investering van 

het opknappen moet wel in verhouding zijn daarmee.  

Een aantal klussers is aan de gang gegaan om het verfwerk op 

te pakken. Voor de ramen aan de westkant en de panelen onder 

alle onder ramen, hebben we ervoor gekozen om kunststof pa-

nelen aan te brengen. Dit om ervoor te zorgen dat het er netjes 

uitziet en dat we een aantal jaar vooruit kunnen zonder de hele 

kozijnen te hoeven vervangen. Bovendien zorgt het ervoor dat 

het Palet wat beter geïsoleerd is. Het verfwerk is nog niet hele-

maal afgerond, maar we zijn wel al heel ver gekomen. Hartelijk 

dank aan alle helpers! 
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BijbelCafé: ontmoeting & inhoud  

De eerste medewerkers zijn om 16 uur in het Palet om alles klaar te 

zetten en te maken voor het BijbelCafé. Vanaf 16.30 uur lopen de 
eerste bezoekers binnen. Het is vandaag meebrengkeer, dus het 
duurt niet lang voordat het kookeiland volstaat met allerlei heerlijke 

gerechten die we later met elkaar opeten. 

Voor het zover is, hebben we eerst een bijeenkomst waarin we samen 
uit de Bijbel lezen, daarover nadenken en in gesprek gaan. Er liederen 

worden gezongen en geluisterd en we met en voor elkaar bidden. Als 
iedereen (we zijn met 30 personen vandaag) koffie en thee heeft met 
wat erbij, gaan we rond vijf uur van start.  

We zijn sinds de zomervakantie bezig met een serie over ‘eigen-
schappen en kenmerken van God’. Vandaag gaat het over ‘God is lief-
de’. Als de kaars is aangestoken als symbool van de aanwezigheid 

van God, zingen we het lied Onze hulp met elkaar. Tijdens de intro-
ductie kan iedereen zeggen waar hij of zij aan denkt bij liefde. De ant-
woorden worden op de flipover gezet. Als het vel vol is blikken we 

terug op de vorige keren en de onderwerpen die al geweest zijn. Daar-
na gaan we uit de Bijbel lezen en tussendoor zingen we liederen. Ad 
leidt vandaag de bijeenkomst en geeft uitleg over de liefde van God. 
Wat maakt die liefde anders als je het vergelijkt met menselijke lief-

de? 

Hierna is er een moment waarin we stilstaan bij Eeuwigheidszondag 
(ook al is het zaterdagavond). Iedereen kan een waxinelichtje aanste-

ken en de naam noemen van iemand die korter of langer geleden 
overleden is en die je mist. We luisteren naar het lied van Sela over de 
mensen die we missen. Daarna bidden we met elkaar voor de punten 

die genoemd zijn. 

Rond 18 uur verhuizen we van de Huiskamer naar de Ontmoetings-
ruimte om met elkaar te gaan eten. We beginnen met een kop soep 

en vervolgens kan iedereen langs het buffet lopen om eten op te 
scheppen. Heerlijk om samen te eten en ondertussen bij te praten. 
Na een toetjesronde zingen we ons slotlied en is er tijd voor koffie en 

thee. Ergens tussen zeven uur en half acht vertrekt iedereen weer 
naar huis.  

Als team sluiten we af met elkaar en danken God voor deze prachtige 

activiteit en alle mensen die daar deel vanuit maken. Het is een voor-
recht om deel uit te mogen maken van deze bijzondere ‘familie’.  

Interesse om deel uit te gaan maken van deze ‘familie’? Neem con-

tact met ons op.  

Agenda 

-Zaterdag 10 december Kerstbazaar 

Het Palet  10-14 uur 

-Zaterdag 17 december Wensboom 

Het Alexandrium  11-15 uur 

We staan bij de rollerbaan bij Kruidvat en JD 
Sports. 

Kom langs en koop een cadeau (€10) voor 
één van de kinderen. 

-Zaterdag 24 december Kerstmaaltijd  

Ichthuskerk  18—21uur 

Aanmelden is verplicht en kan bij Henk 

- Woensdag 11 januari Start Alpha cursus 

Het Palet  19—21.30 uur  

Nodig mensen in je omgeving uit om mee te 
gaan doen! 

 

Voor al deze activiteiten geldt dat je van harte 
welkom bent om mee te werken. Op de dagen 
zelf of in de voorbereidingen. Neem contact 
op als je beschikbaar bent. We zoeken dan 
een taak die bij je past. 

Open Arms in het kort ( kijk op www.openarms.nl voor uitgebreidere informatie) 

Stichting Open Arms is een christelijke vrijwilligersorganisatie, met meer dan 90 vrijwilligers,  die goed nieuws wil zijn 

voor wijkbewoners in Het Lage Land e.o.. We doen dit door ontmoeting, aandacht en praktische ondersteuning. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met opbouwwerker Henk den Breejen: henkdenbreejen@openarms.nl / 
06-2633 0860. Of bestuurslid Erik van der Poel erikvanderpoel@openarms.nl / 06-1139 6120. 

Giften om ons werk te ondersteunen zijn zeer welkom op NL45 ABNA 0436 2414 39. Open Arms is ANBI erkend. 
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10 jaar opbouwwerker bij Open Arms 

Op 1 oktober was het 10 jaar geleden dat ik bij Open Arms ben gaan 

werken. Wat is er veel veranderd in die tijd. Het aantal activiteiten is 
enorm gegroeid. De activiteiten waren toen vooral op twee dagen in 
de week. Nu zijn we 5 dagen per week open en vaak ook nog op de 

zaterdag. Het aantal vrijwilligers is verdubbeld naar tegen de 100 
mensen en steeds meer wijkbewoners zijn als medewerker mee 
gaan doen. Ook de begroting is verdubbeld. Het mooiste en belang-

rijkste is dat we voor steeds meer mensen goed nieuws zijn. 

Als ik terugkijk ben ik vooral dankbaar hoe alles in de afgelopen 10 
jaar gelopen is. Het is nog steeds een voorrecht om bij Open Arms te 

werken. Op 1 oktober was er in Het Palet een verrassingsontbijt voor 
mij georganiseerd. Dat was erg gezellig, leuk en ook lekker.  
       Henk den Breejen 

Danken en bidden 

Dank met ons mee voor: 

• De mogelijkheden die we hebben om goed 

nieuws te zijn voor wijkbewoners 

• De vele vrijwilligers die betrokken zijn bij het werk 

• De vele wijkbewoners die we mogen ontmoeten 

en van dienst kunnen zijn 

• De financiële steun van onze vaste achterban en 

de nieuwe bijdragen die toegezegd zijn door ver-
schillende fondsen. 

• De mogelijkheden om nieuwe werkers aan te 

gaan nemen in het nieuwe jaar 

• De goede contacten met andere organisaties in 

de wijk waar we mee samen werken 

Bid met ons mee voor: 

• Nieuwe medewerkers met name voor het bestuur 

om zo goed leiding te kunnen blijven geven aan 

het werk en de werkers. 

• Huisvesting in de toekomst. We weten niet pre-

cies hoe lang we nog in het Palet kunnen blijven. 

• Dat we een tweede opbouwwerker en jeugdwer-

ker mogen vinden voor de uitbreiding van het 
werk. 

• Zoveel mensen die zich eenzaam voelen. Dat er 

mensen om hen heen naar hen om mogen zien. 

• Dat we voldoende fondsen vinden om het werk te 

financieren. 

• Dat bezoekers gezegend worden door het werk 

van Open Arms heen 

We zoeken nieuwe mensen: 

Voor de voortgang van het werk van Open Arms zijn we op 

zoek naar mensen die met ons mee willen werken. Uitge-
breidere informatie staat op www.openarms.nl. 

Denk eens na op welke manier jezelf meer bij het werk van 

Open Arms betrokken zou kunnen / willen zijn. En of er 
mensen in jouw omgeving zijn voor wie dit wat is. 

Wie zoeken we? 

Bestuursleden voor Open Arms 

Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 leden. We zijn op 
zoek naar 3 nieuwe mensen die mee willen leiding geven 

aan Open Arms als geheel 

Coördinatoren voor Open Arms 

*Voor de Alpha cursus die jaarlijks gehouden wordt 

*Voor de Ouderensoos die iedere eerste dinsdagmiddag 
van de maand georganiseerd wordt 

*Voor de mannenochtend van de Opknapperij. Iedere 

woensdagochtend zijn we met mannen actief bezig.  

*Voor het LunchCafé op de maandagochtend 

Medewerkers voor verschillende taken en activiteiten 

*Fondswervers die mee willen doen en denken over de 

fondswerving en financiën van Open Arms 

*Taaldocenten die mee willen doen bij de Nederlandse 
taalles iedere week of om de 14 dagen 

*Medewerker Samen Eten. Iedere maand hebben we twee 
keer een wijkmaaltijd waar nieuwe mensen welkom zijn. 

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met 

Henk den Breejen of Erik van der Poel. 

 


