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‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

Wees een andere stem

Wees een andere stem in de wereld
wees een stem die luisteren kan

wees een stem van aandacht

wees een tegenstem in de wereld
wees een stem die niet schreeuwt

wees een stem die de ander niet wegzet

wees een nieuwe stem in de wereld
wees een stem die fluistert

wees een stem die bemoedigt

wees een andere stem in de wereld
wees een bezielde stem

wees een stem die wijs is

wees een tegenstem in de wereld
wees een stem voor wie de wijs kwijt zijn

wees een stem voor wie de weg niet vinden

wees een nieuwe stem in de wereld
wees een stem van vertrouwen

wees een stem die samenbrengt

(Marinus van den Berg, ‘Dicht op de huid’, 2019)
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2019, een jaar om op terug te zien

Ook dit jaar zijn we weer gestart met nieuwe activiteiten. Zo vonden bijvoorbeeld De Buurtkamer en het 
kinderprogramma Windkracht 95 een vertrouwde plek in ons weekprogramma. Twee mooie activiteiten die 
passen bij en in De Windwijzer. De Buurtkamer brengt buurtbewoners bij elkaar. Samen eten, met elkaar 
een gesprek voeren of een spel spelen. Deze activiteit hebben we samen met Minters en de Gemeente 
Vlaardingen opgezet, voorzien van een lage drempel en een hartelijk welkom. 

Windkracht 95 richt zich daarentegen juist op kinderen, jongeren die een extra zetje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Met kunst, koken, film en het ontmoeten van inspirerende mensen. Deze activiteit is door het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. mogelijk gemaakt.

Tevens bleek het mogelijk dit jaar de weggeefwinkel een nieuwe start te laten maken, met een compleet 
andere inrichting in een modern jasje. Wat een succes! Ook hier boden diverse fondsen financiële 
ondersteuning. Wekelijks weten tientallen mensen de weg naar de weggeefwinkel te vinden. Soms omdat 
ze bepaalde spullen erg goed kunnen gebruiken, een andere keer gewoon omdat bezoekers hopen iets 
leuks te vinden. Ook deze activiteit is alleen mogelijk door de inzet van een vaste groep vrijwilligers. Zij 
staan wekelijks klaar om van de Weggeefwinkel een succes te maken. 

Daarnaast vinden in De Windwijzer zoveel mooie gesprekken, ontmoetingen en programma’s plaats; 
inspirerend, aanzettend tot nadenken en soms ook emotionerend. 
Vol energie geven ruim honderd mensen gestalte aan het werk van De Windwijzer. Met resultaat en met 
heel veel dank, ook in 2019. 

Ontmoeting, Dienstverlening en Bezinning maken van De Windwijzer een warm huis waarin deze begrippen 
inmiddels een vaste plek hebben gekregen. 

Theo Werner
Voorzitter bestuur De Windwijzer
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1.1 Huis van Ontmoeting

Culturele activiteiten

Het programma van 2019 zat weer vol variatie. We organiseerden onze maandelijkse 
kinderspeelmiddagen en werkten samen met de Spring Foundation om in de voorjaars-, mei- en 
herfstvakantie kinderfilms te vertonen.

Ook muzikaal viel veel te genieten. Zo bracht het zangtrio Dubbel-AF de mooiste luisterliedjes 
ten gehore en gaf vocalgroep Choral een voorstelling over het leven van Etty Hillesum. Het 
Open Podium wist weer vele muzikanten naar De Windwijzer te trekken. In november bezocht 
vocalgroep Choral ons voor een tweede maal, nu met de vertelling ‘Chagall, de schilder en de 
liefde’. 

Bezoekers kregen de kans zelf creatief aan de slag te gaan, bijvoorbeeld tijdens de driedelige 
schrijfworkshop ‘Mijmeren op papier’. Ook stonden een creatieve werkdag ‘familieportretten’, een 
voorjaars- en adventworkshop bloemschikken en een creatieve verwendag op het programma.

Aansluitend op de jaarlijkse dodenherdenking zagen we op 4 mei de theatervoorstelling ‘Philip 
Mechanicus - Wachten op transport’. Aan de hand van fragmenten uit zijn dagboek en brieven 
brachten Elisabeth Oets en Mi Ying Chen een hommage aan Elisabeths opa Philip Mechanicus. 

Er waren twee schrijversavonden. De in Vlaardingen geboren Levi 
Weemoedt vertelde over zijn boek ‘Pessimisme kun je leren’, terwijl 
de jonge schrijfster Niña Weijers een inkijkje gaf in haar werk. In 
september hielden we een kunstlezing over ‘De jonge Rembrandt’.

Diezelfde maand vond de feestelijke heropening plaats van onze 
vernieuwde weggeefwinkel, met o.a. wethouder Jacky Silos. Hierbij verleenden Anne Kuiper van 
circusschool Hannes en muziekgroep ‘Moods’ hun medewerking.
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De Windwijzer bood ruimte aan 5 exposities:

• De Groene Kwast, cliënten van Pameijer Maasluis, schilderijen.
• Foto-expositie rond het thema van de Geuzenmaand.
• De Cirkel, cursisten van Irma Rengur, schilderijen.
• Annemarie de Jong, tekeningen en schilderijen.
• Robert Knoop, schilderijen.
Buiten de opening van de Geuzenmaand en de bijbehorende expositie kwamen op de diverse openingen 
circa 125 mensen af.

Filmavonden
Elke laatste vrijdagavond van de maand staat De Windwijzer in het teken van een filmvertoning. In totaal 
waren er veertien filmavonden, met in januari en februari een extra avond halverwege de maand. Vijfmaal 
was in 2019 sprake van een zogenaamde ‘gastvrij-dag’, met een maaltijd vooraf. Dit was het geval in januari, 
februari, maart, oktober en november. Dit concept blijft een groot succes! De films waren divers van aard. 
We laten over het algemeen films zien die ‘blijven hangen’ en soms ook nog een spontaan nagesprek 
opleveren. In het kader van de dag van de mensenrechten vertoonden we in december de film ‘Green Book’. 

Odensehuis De Bovenkamer

Inleiding
Odensehuis De Bovenkamer is de laagdrempelige inloop voor mensen 
met geheugenverandering, dementie en hun vrienden en familieleden. 
Zij kwamen in 2019 twee keer per week bij elkaar voor ontmoeting, 
voorlichting en gezellige activiteiten. 

Op 21 februari trad De Bovenkamer toe tot de landelijke koepel 
Odensehuizen. We vierden dit samen met ongeveer tachtig 
belangstellenden van buiten De Windwijzer, die onder meer luisterden 
naar gastspreker professor Joris Slaets en wethouder Jacky Silos. Tevens presenteerde Stichting Open 
Limonade bij deze gelegenheid het boekje ‘Chaos in De Bovenkamer’. 
Gemiddeld komen er op een inloopochtend 9 deelnemers en zorgen 2 vrijwilligers en de coördinator voor 
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de begeleiding. Het aantal unieke deelnemers bedroeg 38. Af en toe kregen we professionals op 
bezoek en we nodigden regelmatig Vlaardingers uit. Zo waren bijvoorbeeld stadsdichter Marjolein 
van Aperen en Julia Nibourg (van het muurgedicht in de Oostwijk) te gast.
Op 27 juni startte Sandra Mucek-Van Nielen als tweede dagcoördinator. Zij is als ZZP’er aan De 
Windwijzer verbonden.

Extra activiteiten van de Bovenkamer
• Workshop dementie voor personeel Matrice, uitvaartbegeleiding
• Training personeel Museum Vlaardingen
• Rondleiding Museum Vlaardingen
• Thema-avond over de dementievriendelijke kerk Maassluis

Publiciteit
De Bovenkamer heeft zijn eigen Facebook-pagina, met frequente updates. In het wijkblad 
van PKN Vlaardingen, De Onderweg, laten we wekelijks een tekst plaatsen. We onderhouden 
de website en zijn dit jaar een nieuwsbrief gaan verzorgen. We doen ons best bestaande 
netwerkcontacten zoveel mogelijk te onderhouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden.

Financiën
Voor de kosten van De Bovenkamer hebben we ook in 2019 weer een gemeentelijke subsidie 
gekregen van in totaal € 26.750. De totale kosten bedroegen € 27.269. Voor de lunch vragen we 
van de deelnemers een eigen bijdrage van € 2,50. Deelnemers betalen vanaf februari 2019 een 
vrijwillige eigen bijdrage voor uitstapjes en de aanschaf van activiteitenmateriaal. 

Vooruitblik naar 2020
Voor het komende halfjaar kan Odensehuis De Bovenkamer rekenen op subsidie. Daarnaast heeft 
Innerwheel Vlaardingen € 2.000 toegezegd. De aanvraag van Odensehuis De Bovenkamer om dit 
als jaardoel op te nemen, is gehonoreerd.

Vanaf 1 februari tot 1 mei 2020 fungeert Patries Martens als tijdelijke coördinator, aangezien 
Marjan van Dorp gedurende die periode een persoonlijke ‘time-out’ heeft. 
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De Buurtkamer
De Buurtkamer beleefde begin 2019 een voorzichtige start. Gelukkig vormde zich na een tijdje toch een 
groepje vaste bezoekers, die aan tafel bij Buurtkamer Oost gezellig kwamen aanschuiven. Bescheiden, maar 
hecht.
Wij bereiden een lunch tegen een kleine vergoeding en zorgen daaropvolgend voor een gezellig 
samenzijn met een luisterend oor, spelletjes en geknutsel. Dat doen we samen met onze stagiaires van het 
Geuzencollege, die onze bezoekers ook helpen als zij vastlopen in de digitale wereld. Wij zijn blij met deze 
jongeren. Ze gaan in gesprek met onze bezoekers en helpen hen waar zij kunnen. 
In de loop van het jaar vormde zich een vaste groep die echt komt voor de gezelligheid. Zij spreken dit ook 
uit naar ons toe. De opzet mogen we daarom zeker geslaagd noemen. Een bloemlezing: twee buurtfeesten, 
paasstukjes, pannenkoeken eten in het hof (samen met onze stagiaires), een Sinterklaas-viering, het in 
elkaar knutselen van kerststukjes en een geslaagde kerstbrunch. 

Toch was er ook een zwart randje: het plotselinge overlijden van een van onze vaste bezoeksters. Omdat 
onze bezoekers over het algemeen wat op leeftijd zijn, gaan wij sinds kort bij hen op visite als ze door ziekte 
of langdurige opname in revalidatiecentra niet meer langs kunnen komen. We vergeten ze niet.

Voor ons als vrijwilligsters was het jaar intensief, maar wij zagen onze groep groeien en hopen in 2020 een 
nog grotere groep te mogen ontvangen bij onze Buurtkamer. Ons nieuwe streefgetal is 25 bezoekers. 

Windkracht 95
In september 2019 ging Windkracht 95 van start, met als doel kinderen in de leeftijd 
van circa 8-12 jaar een extra steuntje in de rug te geven. De doelgroep bestaat uit 
kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is aan tal van leuke, buitenschoolse 
activiteiten deel te nemen. Simpelweg omdat ouders hiervoor de financiële 
middelen ontberen.

De kinderen kunnen op de woensdagmiddag deelnemen aan gratis activiteiten, zoals kookworkshops, 
kunstlessen en muzieklessen. We hebben in de grote zaal van De Windwijzer zelfs een ‘restaurant’ 
nagemaakt. Onder toezicht van een ervaren kok zorgden kinderen voor de bereiding van een compleet 
driegangenmenu, dat ze aan familie en vrijwilligers van De Windwijzer mochten serveren. De avond trok 
ruim zestig belangstellenden.

W
INDKRACHT
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We hopen met deze uiteenlopende cursussen kinderen te stimuleren hun eigen talent en 
vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Ze creëren zo hopelijk kansen om een mooie 
toekomst op te bouwen. Mede dankzij de begeleiding van professionals kan Windkracht 95 
kinderen een ontspannen en tevens leerzame middag aanbieden.

Het coördineren van deze activiteiten vormt samen met het bereiken van de juiste doelgroep een 
ontzettend mooie uitdaging. De ontwikkeling is nog volop bezig. Hopelijk is voor Windkracht 95 
een mooie toekomst binnen de Windwijzer weggelegd.



10

‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

1.2 Huis van Bezinning

Vanaf oktober 2018 was in De Windwijzer geen coördinator missionair werk meer beschikbaar, wat het 
invullen van de bezinningsactiviteiten iets lastiger maakte. Hiervoor kwam een oplossing. De Algemene 
Kerkenraad van de Vlaardingse Protestantse Gemeente gaf in oktober 2019 toestemming een coördinator in 
te huren voor acht uur per week. Het lukte vrij snel voor dit belangrijke werk ds. Abeltje Hoogenkamp aan te 
stellen, waarna kon worden begonnen met het uitwerken van programmaonderdelen voor de eerste helft 
van 2020, rond het thema ‘bezinning’.

Bezinningsactiviteiten in 2019:

• Bezinningsmoment bij het begin van de week, het 
kaarsmoment. Kopieën van de uitgesproken tekst worden ter 
beschikking gesteld, nadien in een map gebundeld en in de 
stilteruimte gelegd. 

• Zin op Zondag: op iedere derde zondag van de maand een zinvol 
moment.  ‘Zinzoekers’ hebben gidsen nodig en daarom worden 
verschillende sprekers als gids uitgenodigd. Hun verhalen kunnen dienen als wegwijzers of vensters. 

• Kliederkerk; op zondagmiddag de verhalen anders beleefd.
• Meditatiekring: samen de stilte zoeken. (Alleen in de eerste helft van 2019.)
• Meditatiecursus, kennismaken met de spirituele weg.
• Gesprekskringen: Leeskring ‘Thuiskomen in je oorsprong’ over 

de mystiek van Meister Eckhart. (geleid door ds. Kees Haas.)
• Troost bij Luther en Bach. Een onderzoeksreis door Lydia 

Vroegindeweij.
• Muzikale vertelvoorstelling ‘Ontmoetingen onderweg’.

Bij de start van de Geuzenmaand sprak Kathleen Ferrier de openingsrede uit. Het trio Tango Extremo 
verzorgde tijdens de openingsavond de muziek. Bij deze gelegenheid vond tevens de officiële opening 
plaats van de fototentoonstelling ‘Mensenrechten’. 

Als onderdeel van de Geuzenmaand vertelde David de Beer 
‘Verrassende verhalen uit de strijd voor de mensenrechten’.
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1.3 Huis van Dienstverlening

In De Windwijzer coördineert Rob van Herwaarden de invulling van het diaconale werk, 
ondersteund door Dineke Hoff-Smalbrugge. Zij fungeert voor hem als klankbord. De Windwijzer 
biedt onderdak aan het diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente, dat veel diaconaal 
werk voor zijn rekening neemt en ook het wekelijkse spreekuur verzorgt. De dienstverlening 
is niet alleen praktisch van aard. Het bureau onderneemt ook activiteiten die een bezinning 
op maatschappelijke thema’s op gang willen brengen. Denk daarbij aan zaken zoals armoede, 
duurzaamheid, mensenrechten, digitalisering en de multiculturele samenleving.

Dienstverlenende activiteiten in 2019:

• Het diaconaal spreekuur op de maandagochtend wist wekelijks zo’n vier à vijf bezoekers te 
trekken. Zij ontvingen op uiteenlopende wijze hulp: door een luisterend oor, een gift of lening, 
advies, het invullen van een formulier, het verzorgen van een aanvraag (voor bijv. Voedselbank 
of Noodfonds) of doorverwijzing naar (of afspraak met) een hulpverlenende instantie. Ook is in 
2019 als voorbeeld zo’n tien à vijftien keer iemand van een tweedehands fiets voorzien.

• Op maandagochtend en op elke tweede zaterdagochtend van de maand was de 
weggeefwinkel open. In overleg met de betrokken vrijwilligers 
maakte een werkgroepje een plan voor de verbouwing en 
herinrichting van de weggeefwinkel. Dit plan werd in de 
zomermaanden uitgevoerd, waarna de winkel in september een 
feestelijke heropening beleefde.

• Tijdens de maandelijkse netwerkbijeenkomsten ‘Baanloos…en dan?’ werden weer 
een aantal interessante workshops gegeven. Deze gingen o.a. over budgettering en 
goedkoper leven, jezelf overtuigend presenteren en gebruikmaken van LinkedIn. Een 
aantal professionele jobcoaches bood ook individuele coaching aan. Geholpen door de 
aantrekkende economie kwamen in 2019 weer meer mensen aan het werk, waardoor de 
belangstelling voor ‘Baanloos…en dan?’ duidelijk afnam. 

• Wilfried van der Laar verzorgde een driewekelijkse inloopmiddag voor computer-, tablet- en 
smartphonegebruikers. De over het algemeen oudere mensen die hier op afkwamen, kregen 
van hem advies en ondersteuning op maat.
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• Onze jaarlijkse verwendag vond plaats op zaterdag 23 maart. 
Die dag lieten zo’n honderd bezoekers zich gratis verwennen 
door o.a. masseurs, pedicures en kappers. 

• Op 10 september hield De Windwijzer samen met de 
Vlaardingse bibliotheek een stamppottenquiz, bedoeld voor 
inburgeraars en hun taalmaatjes. De vragen gingen over verschillende aspecten van de Nederlandse 
‘kaaskoppencultuur’. 

• Op zaterdag 16 november was het tijd voor de creatieve verwendag, met tal van leuke workshops die 
voor de deelnemers helemaal gratis waren. Ze konden kiezen uit zingen, clownerie, percussie, creatief 
schrijven en het maken van collages.

• Rond het thema ‘duurzaamheid’ organiseerde kok Remco Hokke op 10 december een goedbezochte 
kookworkshop ‘Vegetarische kerstmaaltijd”.
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2. Overzicht bezoekersaantallen 2019 

Aantal 
bijeenkomsten

gemiddeld totalen

Kliederkerk 9 12 108

Schrijversavond 2 55 110

Bloemschikken 2 25 50

Kinderfilm 3 10 30

Baanloos 10 3 30

Warm Onthaal 20 40 800

Zin op Zondag 8 42 336

Kinderspeelmiddag 9 4 36

Computerinloop 14 2 28

Film 13 60 780

Maandagochtend-ontmoeting 45 40 1800

Bovenkamer 50 9 450

Huis vol Verhalen 10 3 30

Meditatiecursus 5 7 35

Meditatiekring 3 4 12

Leeskring Meister Eckhart 6 20 120
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Dialooglunch 10

Openingsavond Geuzenmaand 60

Verwendag 192

Creatieve verwendag 34

The Passion (samen naar Dordrecht) 5

4 mei voorstelling Elisabeth Oets 100

Kunstlezing 9

Dubbel-AF luisterliedjes 40

Vocaalgroep Choral – Etty 47

Open Podium 65

Vertelvoorstelling David de Beer 65

Lezing over troost bij Luther en Bach 16

Ontmoetingen onderweg 50

Stamppottenquiz met maaltijd 25

Heropening Weggeefwinkel 60

Vocalgroep Choral – Chagall 54

Kookworkshop Vegetarische kerstmaaltijd 18

Kerstavond 15

Kerstbrunch 50

Openingen exposities 125

Rommelmarkt / brocante

Nokkie beurs (2x)
 

Niet meegenomen zijn (o.a.):
Bezoekers weggeefwinkel, bezoekers diaconaal bureau, boekenmarkt, NOKKIE-beurs, rommelmarkt, Eritrese 
kerk en bijeenkomsten externe verhuur. Ook niet meegenomen zijn bezoekers van exposities na de officiële 
opening.
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3. Organisatie

3.1 Bestuurssamenstelling

Theo Werner - voorzitter
Anneke van der Graaf - secretaris
Wim Bijl - penningmeester
Lianne van Rijn - lid
Frans Kazenbroot - lid 
Cock Wielaard - lid 
Jacoline Wapenaar - lid

Na het vertrek van Aad den Hoedt en Jan de Geus uit het bestuur hebben we in 2019 drie nieuwe 
bestuursleden kunnen verwelkomen: Lianne van Rijn, Jacoline Wapenaar en Frank Kazenbroot. 

adviseurs:
Rob van Herwaarden - coördinator diaconale activiteiten
Abeltje Hoogenkamp - coördinator missionaire activiteiten (vanaf oktober 2019)

3.2 Verslag vrijwilligerscoördinatoren

• Elke dinsdag- en woensdagochtend zijn de vrijwilligerscoördinatoren (Jacoline Wapenaar 
en Lida van Heteren) aanwezig in De Windwijzer. Op deze ochtenden worden afspraken 
ingepland, komen vrijwilligers langs voor overleg of een praatje en worden diverse zaken 
besproken en afgestemd. Regelmatig heeft overleg met de locatiemanager plaats voor het 
doornemen van de dagelijkse dingen of om advies te vragen. Aan het eind van het jaar nam 
Jacoline als vrijwilligerscoördinator plaats in het bestuur.

• Door het wegvallen van een van onze coördinatoren hebben de vrijwilligerscoördinatoren 
ook dit jaar de organisatie van de maaltijd- en ontvangstgroep overgenomen. Dit was een 
intensieve klus.
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• Voor de vrijwilligers van de maaltijd- en ontvangstgroep stelden we een handleiding op. Hierin staat 
uitleg over bijv. het gebouw, gebruik van de keuken en apparatuur. 

• We maakten ook een draaiboek voor interne activiteiten. Hierin staan praktische zaken beschreven, 
zodat vrijwilligers weten wat van hen verwacht wordt.

• Met zeker twintig nieuwe vrijwilligers voerden we intakegesprekken. Voor de maaltijd- en 
ontvangstgroep, maar ook voor andere groepen, zoals De Buurtkamer en De Bovenkamer. Niet elk 
gesprek leidde ertoe dat een vrijwilliger werd aangesteld.

• Door contacten met diverse docenten konden ook geregeld stagiaires geplaatst worden (zie plannen 
voor 2020). 

• In juni is voor de vrijwilligers het seizoen afgesloten met een barbecue op het voorplein van De 
Windwijzer. 

• De eerste zaterdag in januari hebben we een toast uitgebracht op het nieuwe jaar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie.  

• Alle vrijwilligers hebben twee bonnen gekregen waarmee ze samen met een introducé gratis toegang 
krijgen bij een voorstelling waarvoor een toegangsprijs wordt berekend.

• We onderhouden goede contacten met Klik, het servicepunt vrijwilligers. Er is deelgenomen aan 
diverse workshops.

• Ook in 2019 heeft de aanvraag en de verspreiding van de vrijwilligerspassen weer plaatsgevonden. 
• We hebben ervoor gezorgd dat de vrijwilligers in december een feestelijke filmochtend konden 

bijwonen, aangeboden door de gemeente en Klik-vrijwilligers.
• De lijst met adressen van onze vrijwilligers wordt constant geactualiseerd. 

Plannen voor 2020

• De werving van nieuwe vrijwilligers staat bovenaan; 
• Het verbeteren van de vacatures op de site van Klik vrijwilligers;
• Extra aandacht schenken aan vrijwilligers die niet in een bepaalde werkgroep zitten;
• Mede organiseren van een vrijwilligersuitje;
• Ervoor zorgen dat bij interne activiteiten voldoende vrijwilligers worden ingeschakeld;
• In overleg zorgen voor stagiaires bij de diverse activiteiten.
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3.3 Gebouw en inrichting.

Binnenonderhoud en verbeteringen:

In zelfwerkzaamheid:

• De geluids- en lichtinstallatie zijn verder verbeterd, er is een nieuw filmscherm opgehangen 
en we deden een proef met sfeerverlichting boven de galerij;

• De bestaande weggeefwinkel is gedemonteerd en is er een nieuwe ontvangstbalie gemaakt 
van de beschikbare materialen;

• Er is gestart met de isolatiewerkzaamheden van het plafond, een traject van meerdere 
maanden.

Uitbesteed:
• Voorzetramen in de trappenhuizen geplaatst;
• Links en rechts van het podium vaste bergingen gemaakt;
• De hoge wand bij de weggeefwinkel gesausd;
• De weggeefwinkel is (met veel steun van externe fondsen) volledig verbouwd en opnieuw 

ingericht met kasten, uitstaltafels en rekken.
• Jaarlijks onderhoud aan de verwarmingsinstallatie en controle brandapparatuur. 

3.4 Financiën

In velerlei opzichten was 2019 voor De Windwijzer een vruchtbaar jaar. Vele gulle fondsen (Fonds 
Schiedam Vlaardingen e.o., Fonds Ary van West, Fonds Elise Mathilde, Fonds Hofje Gerrit de Koker, 
Deltaport Donatiefonds, het Ondernemersfonds Oost en de Vrienden van De Windwijzer maakten 
het in 2019 mogelijk de Weggeefwinkel voor in totaal € 25.814 te verbouwen. De winkel heeft 
nu een handige indeling en een frisse en moderne uitstraling, waardoor de vrijwilligers hier weer 
met plezier de vele cliënten kunnen ontvangen.
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Met subsidie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. startte in september het project ‘Windkracht 95’. De 
opzet is kinderen van 8-12 jaar die het thuis niet makkelijk hebben een steuntje in de rug te bieden. 
De Buurtkamer heeft op de dinsdag een vaste plek verworven voor inwoners van de Oostwijk, mede dankzij 
financiële ondersteuning van de gemeente Vlaardingen. Ook Odensehuis De Bovenkamer kan op deze steun 
rekenen en is hierdoor twee ochtenden per week open voor mensen met beginnende dementie en hun 
mantelzorgers. Het aantal bezoekers wisselt, maar is stijgende.

Sinds 2018 ontvangt De Windwijzer subsidie van het Fonds Franciscus. De bijdragen (€ 6.000 in 2018 
en € 18.000 in 2019) maakten het mogelijk activiteiten uit te breiden en de inloopfunctie te faciliteren. 
Voortzetting van de subsidie in 2020 (€ 15.000) hielp mee een locatiecoördinator aan te stellen. Paul Burger 
nam deze taak op zich. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Nu het aantal activiteiten 
toeneemt, is een dagelijkse coördinator cruciaal om alles soepel te laten verlopen.

Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 3.994. Een meevallende huuropbrengst (+ € 16.000), 
verminderde kosten en meer opbrengsten uit de activiteiten (per saldo € 5.000 minder kosten) stelt ons in 
staat geld te reserveren voor het tienjarig jubileum in 2020. Tevens kunnen we een bedrag reserveren voor 
de continuïteit van het inhuren van personeel (dat wordt betaald met incidentele subsidies). 
In verband met voorziene onderhoudskosten is het fonds groot onderhoud met € 15.000 aangevuld. 
Gedurende 2019 zijn investeringen gedaan voor voorzetramen in de trappenhuizen, bergruimtes naast het 
podium en de keukeninventaris.

3.5 PR en publiciteit

De publiciteit heeft binnen de grenzen van een vrijwilligersorganisatie een zekere mate van professionaliteit 
verkregen. Tweemaal per jaar verschijnt een programmaboekje, waarvan de kosten voor een belangrijk deel 
door advertenties worden gedekt. Diverse folders ondersteunen dit papieren materiaal.

Digitaal is er de actuele website, een maandelijkse nieuwsbrief die aan ongeveer 1.100 belangstellenden 
wordt verstuurd en onze Facebook-pagina. Vrijwilligerscontactblad ‘De Vaan’, dat tweemaandelijks 
verschijnt, informeert de vrijwilligers.
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De plaatselijke kranten publiceren regelmatig diverse artikelen rondom activiteiten van De 
Windwijzer. Soms in de vorm van een nieuwsbericht, maar ook diverse keren als uitgebreid 
achtergrondartikel. 

In 2020 zullen we een communicatieplan opstellen om onze communicatie nóg effectiever te 
maken.

3.6 Stichting Vrienden van De Windwijzer

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren Leo van Houwelingen (voorzitter), Teun 
Goedknegt (secretaris), Hans Strik (penningmeester) en Dick Wieringa (algemeen bestuurslid), 
terwijl Theo Werner als vertegenwoordiger van De Windwijzer ook de bestuursvergaderingen 
bijwoont. 
De stichting bevordert de veelzijdige activiteiten van De Windwijzer, biedt deze financiële 
ondersteuning en verkrijgt de hiervoor benodigde financiën via vaste bijdragen van Vrienden/
donateurs en giften. In 2019 ontving de stichting op deze wijze een totaalbedrag van € 
5.917 (2018: € 5.051). Het bestuur van de Vrienden is dankbaar en blij met deze blijken van 
ondersteuning. 
De wervingscampagne via een artikel in het kerkblad ‘Onderweg’ van de Protestantse Gemeente, 
vergezeld van een flyer, leverde vijftien nieuwe donateurs op. Later is het artikel ook nog in de 
kerkbladen van de R.K. Parochie en van de Remonstranten geplaatst. Door het maatschappelijk 
draagvlak van De Windwijzer en de vaak grote belangstelling voor de verschillende activiteiten 
moet het mogelijk zijn het aantal vaste donateurs nog verder te verhogen. Besloten is daarom 
begin 2020 weer een wervingsactie te voeren door de flyer van de Vrienden los in de nieuwe 
programmaboekjes van De Windwijzer op te nemen.
Overigens konden donateurs gratis entreekaarten krijgen voor de muzikale vertelvoorstelling 
‘Ontmoetingen onderweg’, door Aat van der Horst en Marianne van de Post. Deze voorstelling 
vond plaats op vrijdag 17 mei 2019, met een maaltijd vooraf. 
Ook voor de voorstelling van vocalgroep Choral over het leven van Marc Chagall, op zaterdag 9 
november 2019, waren voor donateurs gratis kaarten beschikbaar.
In 2019 heeft de Stichting Vrienden aan het bestuur van De Windwijzer een bedrag van € 5.000 
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overgemaakt ter gedeeltelijke financiering van de vernieuwing van de Weggeefwinkel.
Beide besturen werken in goede harmonie samen om de ontvangen middelen verantwoord aan te wenden. 
Meer informatie over de Stichting Vrienden van De Windwijzer vindt u op de site: 
www.vriendenvandewindwijzer.nl

3.7 Samenwerking

3.7.1 Binnen de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

         

In januari 2019 heeft De Windwijzer het toekomstrapport ‘De Windwijzer op weg naar 2030’ gepubliceerd. 
Dit rapport is vervolgens aan de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeentes aangeboden. Zowel de 
Algemene Kerkenraad als de wijkkerkenraden is gevraagd deze notitie te bespreken en hierover met elkaar 
in gesprek te gaan. Voor De Windwijzer is dit gesprek van belang, juist omdat de gemeenschappelijke visie 
en de onderlinge relaties die we binnen de Protestantse gemeente te Vlaardingen hebben hierin aan de 
orde komen. 
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Door de vrijwel gelijktijdige publicatie van de rapportage ‘Bouwstenen’, is aangegeven dat onze 
notitie pas in een later stadium besproken zal worden, in samenhang met het ‘bouwstenen-
rapport’ van de Protestantse kerk. De vertegenwoordiger van het bestuur in de Algemene 
kerkenraad en/of de missionair werker hoopt dat deze gesprekken in 2020 alsnog doorgang 
kunnen vinden. 

De Windwijzer is blij binnen de wijkbesprekingen rondom het ‘bouwstenen-rapport’ positieve 
beoordelingen te krijgen. Het is belangrijk om te lezen dat De Windwijzer en zijn activiteiten 
worden beschouwd als een waardevolle aanvulling binnen de Protestantse Gemeente van 
Vlaardingen. Ook De Windwijzer heeft haar visie op het ‘bouwstenen-rapport’ gegeven, in gesprek 
met procesbegeleider ds. J. de Koster op 18 december 2019.

Samen met vertegenwoordigers van de diverse wijkgemeentes is in 2019 onder voorzitterschap 
van de voorzitter van De Windwijzer een sollicitatiecommissie gevormd om invulling te geven aan 
de vacature Missionair Werker. Dit is een waardevolle en prettige samenwerking. Goed om elkaar 
te ontmoeten en samen op te trekken. Helaas lukte het om verschillende redenen nog niet de 
vacature in te vullen. In 2020 blijft de commissie zich inspannen een geschikte missionair werker 
te vinden.

Tot het moment dat de vacature is vervuld, heeft De Windwijzer met toestemming van de 
Algemene Kerkenraad voor acht uur in de week een missionair werker op ZZP-basis in dienst. 
Ds. Abeltje Hoogenkamp voert deze taak vanaf 1 oktober 2019 uit. Zij heeft inmiddels alle 
wijkgemeentes bezocht, veel gesprekken gevoerd en verbindingen gelegd. Dit heeft onder meer 
geleid tot een bijzondere reeks ‘Zin Op Zondag’-ontmoetingen en het project ‘Pelgrimeren in de 
vastentijd 2020’, dat Vlaardingen-breed wordt uitgevoerd. 
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3.7.2.  Overige samenwerkingscontacten
In verband met alle diaconale en dienstverlenende activiteiten werkt De Windwijzer samen (of onderhoudt 
het contacten) met de volgende organisaties:
• De Willibrordparochie rondom MOV-ZWO en de Voedselbank;
• Gemeente Vlaardingen (Noodfonds, schuldhulpverlening en KLIK);
• Maatschappelijke kring Vlaardingen;
• Spring Foundation;
• Vluchtelingenwerk;
• Aanloophuis De Groene Luiken;
• Dagactiviteitencentrum Pameijer;
• Voedselbank Vlaardingen;
• Netwerk DAK; landelijk netwerk van aanloophuizen, diaconale en diaconaal/missionaire centra).

Voor de missionaire en culturele activiteiten zijn er contacten met onder meer:
• Bibliotheek Vlaardingen;
• Stichting Flagen;
• Stichting Aanzet (Zomerschool);
• Stichting Geuzenmaand;
• Kade 40;
• Stadsgehoorzaal;
• Vredesambassade PAX;
• Stichting Nationale Gedenkdagen;
• Schrijfwerk en de Keuken van Vlaardingen van Marleen Bos.


