Jaarbrief Rustplek Nederland
Datum: december 2020

Een kamer in een gastvrij huis om even tot rust te komen
“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en
niet ons eigen belang dienen.” (Romeinen 15:1)
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Beste vrienden, betrokkenen en geïnteresseerden,
Vol dankbaarheid en verwondering kijken wij terug op het jaar 2020. Het begon allemaal weinig
hoopgevend, in maart werden we in heel Nederland met de corona-pandemie geconfronteerd. Het
leek erop dat alles rondom de Rustplek Nederland volledig stil zou vallen. Een verloren jaar zoals wij
het veel om ons heen hoorden.
Toch het tegendeel is het geval. In deze brief willen wij jullie mee nemen in alle ontwikkelingen die
ondanks crisis en lockdowns zich mochten ontvouwen. Jullie lezen iets over …
●
●
●
●
●
●

Actieve rustplek-initiatieven
Rustplekken in ontwikkeling
Rustplekken in de verkenningsfase
‘Losse’ gastgezinnen zonder lokaal initiatief
Het werk dat op de achtergrond verzet is
Financiële situatie

Actieve rustplek-initiatieven
Vanaf 2021 hebben we twee actieve rustplek-initiatieven in het land: Amersfoort en Dordrecht.
Verder werken we samen met een partnerorganisatie in Veenendaal.

Rustplek Amersfoort
Amersfoort is het begin, de basis en nog steeds een inspiratiebron voor alles wat met ons werk te
maken heeft. Bijzonder was dat ondanks de lockdown gasten bij hun gastgezinnen (langer) mochten
verblijven of nieuw geplaatst konden worden. Het team moest de werkwijze her en der aanpassen,
het werk op zich kon doorgaan.
De samenwerking met de gemeente Amersfoort is geïntensiveerd. Rustplek Amersfoort is naast de
woningbouwcorporatie Alliantie, zorginstelling Kwintes en de gemeente Amersfoort een van de
partners in het project ‘ShareB&B’ en mag de expertise rondom begeleiding van gastgezinnen
inbrengen.
Het kernteam in Amersfoort is behoorlijk veranderd. Ooit waren het allemaal mensen van de
Baptistengemeente Amersfoort. Nu zitten naast BGA-leden ook leden van de katholieke kerk en
Kruispunt Vathorst erin. Ooit werd alles werk verricht door vrijwilligers en dat kostte (te) veel van
hen. Nu heeft het team een betaalde coördinator voor 16 uur in de week.

Rustplek Dordt
Een groep christenen in Dordrecht, verbonden aan het evangelisatie-initiatief Missie Dordt nam in
mei 2019 voor het eerst contact op met Rustplek Nederland. Het concept van de Rustplek leek hen
een hele praktische vorm voor een verlangen dat al langer leefde. We hadden een eerste ontmoeting
eind 2019 en voor de zomer kwam alles opeens in een versnelling terecht.
Door ervaringen bij Missie Dordt en expertise bij de kernteamleden gingen de leden van Rustplek
Dordt zeer professioneel aan de slag. Contacten met de gemeente Dordrecht en maatschappelijke
instanties zijn gelegd. En nieuwe stichting is opgericht – Samen Dordt – met de Rustplek Dordt als
een van de diensten. Het team kiest voor een klein kernteam dat zich voornamelijk met strategie en
organisatie bezig houdt. Eromheen zijn een aantal vrijwilligers beschikbaar voor de praktische
uitvoering, mensen die hart hebben voor het werk maar geen behoefte aan veel vergaderen. Op het
moment is het hele team bezig met kennismakings- en profielgesprekken met gastgezinnen. Vanaf
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januari 2021 zijn eerste intakes voor gasten en plaatsingen mogelijk. We verheugen ons op
uitwisseling van ervaringen en nieuwe inspiratie.

Keerpunt Gastenopvang Veenendaal (partner)
Geen rustplek-initiatief, wel dezelfde intentie: sinds meer dan 30 jaar bestaat deze diaconale
werkgroep van de hervormde kerk. Ervaring in Amersfoort in het verleden heeft ons geleerd, dat je
geen twee initiatieven in een gemeente moet hebben die allebei met gastgezinnen en het aanbieden
van tijdelijk inwonen werken. Veel beter is het om elkaar te ondersteunen en te inspireren. Daarom
zijn we heel blij in Keerpunt Gastenopvang een partner gevonden te hebben die deze samenwerking
omarmt.

Rustplekken in ontwikkeling
Rustplek Leusden
Dit is ons eerste en langstlopend project tot nu toe. Het jaar begon erg goed. Na een brief aan alle
kerken heeft de PGL – de protestantse gemeente Leusden – aangegeven het project te omarmen en
op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Naast een financiële bijdrage zijn twee leden van de
kerkenraad actief betrokken in deze opbouwfase, aangevuld met een derde Leusdenaar van de
Baptistengemeente Amersfoort. Twee andere kerken – de Koningshof en St. Jozef – hebben
eveneens support aangeboden, vooral wat betreft de communicatie. Ook hebben zich al drie
potentiële gastgezinnen gemeld. Wat we in Leusden dringend nodig hebben is een lokale
opbouwwerker voor coördinatie en netwerken. Iemand die Leusden, de sociale kaart, de
ontmoetingsmogelijkheden, andere vrijwilligersinitiatieven enzovoort goed kent.

Rustplek Utrecht
In Utrecht begonnen we met een verkenning of er al een soortgelijk initiatief bestaat. Stichting
Tussenvoorziening ondersteunde ons hierbij en snel bleek dat in Utrecht veel behoefte is maar nog
geen soortgelijk aanbod. Een brede mailing naar alle kerken met de vraag om medewerking leverde
in eerste instantie geen respons op. Door bemiddeling van een van de bestuursleden kwamen we in
contact met een van de voorgangers van Baptistengemeente De Rank. In twee ontmoetingen met
hem en de coördinator voor gemeentezorg mochten we ons concept uitleggen en vervolgens een
beknopt projectplan voor de kerkenraad schrijven. Vol spanning was het afwachten welke beslissing
de raad bij de vergadering in november 2020 zou nemen. En ja – De Rank wil als trekker optreden in
Utrecht! Het liefst met een andere kerkgemeenschap samen. Begin 2021 zullen we aan de slag gaan
met de verdere uitwerking.

Rustplekken in de verkenningsfase
Aalsmeer
Aalsmeer over Hoop is een samenwerkingsverband van zes kerken in Aalsmeer, die vanaf 2015 de
handen ineengeslagen hebben om de Aalsmeerse samenleving te dienen met projecten en
activiteiten die de mensen goed doen en hoopgevend zijn. Een plek bieden voor degene die dreigen
dakloos te worden hoort al langer bij hun droom. Eerste gesprekken met teamleden hebben hen
meer inzicht gegeven in onze werkwijze. In november 2020 kwam het bestuur voor het eerst sinds de
zomer weer bij elkaar – Rustplek Aalsmeer stond op de agenda.

Hilversum
Vele grote huizen – Hilversum lijkt een gemeente waar aanbod te creëren valt. Verder zijn in
Hilversum al vrijwilligers met elkaar verbonden in het armoedeplatform en een diaconaal platform.
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We waren zeer verheugd dat de fractievoorzitter van de Christen Unie Hilversum kort voor kerst met
ons contact opnam voor een eerste verkennend gesprek. Zij ziet veelvuldig kansen en mogelijkheden.

Hoorn
Aandacht en zorg voor mensen op straat, omdat ieder mens waardevol is – dat is de missie van het
Straatpastoraat. De medewerkers komen met verschillende mensen in contact die een rustplek
nodig zouden kunnen hebben. We hadden al in januari 2020 een eerste verkennend gesprek. Helaas,
door Covid-19 hebben op het moment andere dingen prioriteit.

Sneek
Via de Baptistengemeente Sneek waren we op 15 december 2020 een vergadering van het Diaconaal
Platform uitgenodigd om over ons werk te vertellen. Jammer genoeg kon deze ontmoeting niet
doorgaan vanwege de harde lockdown. We zoeken een nieuw moment in 2021.
Een eerste gastgezin hebben we al in Friesland. Wat zou het gaaf zijn als zich hier omheen een nieuw
initiatief ontwikkeld.

‘Losse’ gastgezinnen zonder lokaal initiatief
Erg bijzonder waren de mails van gastgezinnen uit het hele land, die een kamer of zelfs studio in hun
huis voor de Rustplek beschikbaar willen stellen: Barendrecht, Heerhugowaard, Hierden, Staphorst,
Surhuisterveen en Zeewolde. Helaas is bij hen in de buurt De Rustplek nog volledig onbekend. En de
gastgezinnen voelen zich zelf niet geroepen om een plaatselijk initiatief op te starten, ze willen
gewoon gastvrij zijn voor een ander in een kwetsbare situatie en hun bezit delen.
Het gezin in Barendrecht was snel aan het team in Dordrecht gekoppeld. En bij het gezin uit
Heerhugowaard zijn contactgegevens uitgewisseld met de straatpastoor in Hoorn. Toch: wat doen
met het aanbod van de rest? In dit geval heeft corona ons een stap verder geholpen. We hebben een
variatie op onze werkwijze ontwikkeld waar we gebruik maken van (de acceptatie van) onlinevergaderen voor het voorwerk: het verhaal van de gast en zijn begeleiding tijdens een traject. Verder
werken we met persoonlijke coaches per gastgezin. Bij twee gastgezinnen zijn we op bezoek geweest
voor persoonlijke kennismaking, de overige hopen we in 2021 te leren kennen.

Op de achtergrond
Prioriteit had een nieuwe website met een landelijk gedeelte en de mogelijkheid om naar lokale
initiatieven door te klikken. Dat is ons gelukt. En bij Rustplek Amersfoort, Rustplek Dordt en
Gastenopvang Keerpunt Veenendaal in de praktijk gebracht.
Doordat vooral voor de zomer veel live-ontmoetingen en kennismakingsbijeenkomsten eerst
doorgeschoven en dan vaker afgelast werden, bleef ons tijd om ondersteuningsmateriaal uit te
werken. Voor geïnteresseerde gastgezinnen bieden we een brochure met Bijbelse inspiratie en
praktische tips aan. Voor nieuwe Rustplek-teams hebben we een handboek ontwikkeld waar alle
belangrijke processen, werkwijzen en ondersteuningsmogelijkheden beschreven zijn. Verder
beschikken we over een door een jurist opgestelde samenwerkingsovereenkomst voor nieuwe
initiatieven.

Financiën
Door een aantal giften in 2019 en toekenning van fondsen kwamen we financieel door 2020
doorheen. Grootste uitgavenpost was de website, dat zien we als belangrijke en eenmalige
investering. Voor de langere termijn streven we naar een financieringsmodel vergelijkbaar met
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stichting Present: lokale initiatieven dragen elk jaar een bepaalde percentage af naar de landelijke
stichting. Hiermee kunnen we dan de werkzaamheden voor het oprichten van nieuwe initiatieven en
onderhoud van de websites financieren.
Op het moment zitten we in een tussenfase: er zijn minder lokale rustplekken (op het moment
Amersfoort en Dordrecht) die naar Rustplek Nederland afdragen dan potentiële nieuwe initiatieven
die ons support in vorm van trainingen, een eigen logo, website enzovoort nodig hebben. We zoeken
naar mogelijkheden om dit gat de komende jaren te vullen, zij het in vorm van collectes van kerken,
giften of van een lening.

Onze hoop en wensen voor 2021:
-

Een gezegende start voor Rustplek Dordt
Een vruchtbaar jaar voor Rustplek Amersfoort en voor het project ShareB&B
Geschikte gasten voor onze ‘losse’ gastgezinnen in het land om praktijkervaring op te doen
Een zorgcoördinator voor Rustplek Leusden
Voorspoedige ontwikkelingen bij Rustplek Utrecht
Positieve besluiten in Aalsmeer, Sneek, Hoorn en Hilversum om een nieuw initiatief op te
starten
Dat andere kerken in het land door ons initiatief geïnspireerd raken
Contacten met meer partner-organisaties in het land voor inspiratie en uitwisseling
Een landelijke G.O.D.-dag1 voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in Nederland
Mensen die als opbouw-coördinatoren mee willen werken in een team Rustplek Nederland
bij het oprichten van nieuwe initiatieven

Het bestuur: Udo Hermann, Matthijs Goedvolk, Wiebe Oudshoorn, André Huiting
Landelijk opbouw-coördinator: Jutta Hermann (derustplek.nl)

“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en
vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest”
(Romeinen 15:13)

1

G.O.D. staat voor geborgen, ontplooiend en delend – de kernwaarden van de Rustplek.
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