Jaarverslag 2017

Geloven in Spangen

Geloven in het
alledaagse
leven

Geloven in Spangen is een kerk met een missie
in de veelkleurige wijk Spangen. We willen
in het alledaagse leven van de Spangenaren
verschil maken. Het is een nieuwe manier van
kerkzijn waarin de hemel de aarde raakt.
Voor u ligt het jaarverslag van 2017, waarin
we u laten zien hoe we als kerk én organisatie
hieraan werken.
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Love is the only
force capable
of transforming
an enemy into
friend.

Intro
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Precies 50 jaar geleden hield Martin Luther King Jr. zijn I have a dream-toespraak: de
bekendste rede van de geweldloze strijder voor de rechten van de Afro-Amerikanen. Ook
vandaag nog is het nodig om bruggen te slaan tussen bevolkingsgroepen.

Vanaf 28 december 1922 gelooft
de Hervormde Gemeente Delfshaven (Protestantse Kerk in
Nederland) in Spangen; op die
dag vond de eerste kerkdienst
plaats in de Kapel van Spangen.
Met de sluiting van de Kapel in
oktober 1968 ging een 'filiaal'
dicht in Spangen, maar het geloof bleef.
Vanaf 2004 laaien die
‘waakvlammetjes’ weer op, toen
vanuit de Pelgrimvaderskerk en
IZB (voor zending in Nederland)
het initiatief is genomen om de
wijk Spangen te bereiken met
Gods liefde die handen en voeten
krijgt.
De nieuwe geloofsgemeenschap
is inmiddels uitgegroeid tot

een jonge, multi-etnische en
dynamische christelijke gemeenschap. We zijn kerk van en mét
de wijk waar vele wijkbewoners
- zowel gelovig als ook niet-gelovig - zich bij betrokken voelen.
Het afgelopen jaar heeft Geloven
in Spangen een grote stap gezet
naar meer zelfstandigheid: van
project naar missionaire wijkgemeente; God daarvoor de dank!

Leon van den Herik
Voorzitter kerkenraadscommissie
Geloven in Spangen
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Onze
aanpak
Geloven in Spangen heeft
haar plek ingenomen in de
participatiesamenleving. Om dit
in goede banen te leiden, is onze
organisatie verdeeld in clusters.

Geloven in Spangen heeft een
breed en divers aanbod van activiteiten voor de héle wijk. In dit
aanbod houden we rekening met
alle mogelijke doelgroepen die
er in de wijk zijn.
De activiteiten zijn verdeeld over
een drietal clusters. De verschillende clusters staan voor het
soort activiteiten. De clusters
geven de activiteiten richting en
‘kleur’, waarbij de afzonderlijke
activiteiten ingezet worden in de
richting die Geloven in Spangen

wil gaan. Tegelijkertijd staan de
clusters niet op zichzelf maar
versterken ze elkaar. Er is voortdurend een wisselwerking en
interactie tussen de verschillende clusters en activiteiten.
De drie clusters zijn: ‘Kerk’,
‘Samen’ en ‘Hulp’.
In dit jaarverslag leest u meer
over de diverse activiteiten die
we dit jaar organiseerden om
Spangen een nog mooiere wijk
te maken.

2017
in vogelvlucht

6

In dit jaarverslag kijken we met u terug op de behaalde resultaten en de ontwikkelingen die we zien. We nemen u mee op een inspirerende reis door de clusters.
Cluster Kerk

Cluster Hulp

In 2017 zagen we de
betrokkenheid bij activiteiten van cluster Kerk
licht stijgen. We hebben
ingezet op training en
coaching waardoor
nieuwe betrokkenen
uit de gemeenschap
geïnspireerd werden om
mee te doen.

Dit jaar waren er veel
mensen die een beroep
op ons deden. We hielpen door hen door te
verwijzen naar andere
(hulpverlenende) instanties en konden we hun
netwerk versterken door
ze aan onze activiteiten
te binden.

Cluster Samen

Eigenaarschap

De grootste uitdaging
voor Spangen in de
komende jaren, is de
toenemende kloof
tussen verschillende
groepen in de samenleving. Ook dit jaar hebben we veel initiatieven
ontplooid om deze kloof
te overbruggen

Een belangrijk doel
waar we aan werkten,
was het vergroten van
het eigenaarschap. Een
stimulerende interventie was het in gebruik
nemen van ons nieuwe
pand Tussen Hemel &
Aarde en het inschakelen van betrokkenen.
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Kloppend hart van de gemeenschap
Cluster Kerk
Onze vieringen worden goed bezocht. Er is een vaste groep bezoekers aanwezig, die
een betrokken kern vormt. Zij nemen uitvoerende taken op zich voor de organisatie.
Ook de andere activiteiten worden stabieler door het commitment van mensen.
Series
De vieringen zijn opgebouwd
rond bepaalde series, waarin we
verschillende bijbelgedeelten
uitlichten. We gingen op reis
met Abraham, maar hebben ook
geluisterd naar de gelijkenissen
van Jezus. Er kwamen diverse
diaconale thema's en bijbelse
personen aan bod. Ook waren
er thema's die aansloten bij het
kerkelijk jaar.
Bijzondere vieringen
In 2017 waren er verschillende
doopdiensten, waarin volwassenen en kinderen gedoopt
werden. Dit jaar vierden we ook
enkele keren de maaltijd van
de Heer. Dit was de eerste keer

dat dit in Geloven in Spangen
plaatsvond, wat het voor veel
mensen een emotionele
gebeurtenis maakte. We vierden
de maaltijd van de Heer staande
in een grote kring, waarbij de
kinderen een zegen ontvingen.
Nieuwe diaken
In juni werd Hennie Fagnotti
bevestigd als tweede diaken
van Geloven in Spangen. Het
was een feestelijke dienst. Deze
bevestiging is een mooie stap in
de ontwikkeling dat het leiderschap uit de gemeenschap komt.
Anderzijds is het ook nodig omdat het werk bij clusters Hulp en
Samen de nodige ondersteuning
vraagt.

De basis van Geloven in Spangen ligt in de huisgroepen:
kleine groepen die om de week bij elkaar komen, het
leven delen, leren uit de bijbel en er voor elkaar zijn.

'Ik word steeds opnieuw
uitgedaagd om me in te
zetten voor anderen.'

'Het is een soort
extra familie.'
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Plekken in de wijk
Geloven in Spangen maakte voor de activiteiten gebruik van verschillende plekken in de
wijk, variërend van scholen, Huizen van de Wijk en locaties van partnerorganisatie tot
woningen en eigen plekken.

INWONERS

ARMOEDE

LAND VAN HERKOMST

Spangen heeft 10.180 inwoners,
waarvan 1.671 personen een
baan hebben. In Spangen leven
meer dan 80 culturen op 0,6 km2.

In de wijken Spangen en
Tussendijken groeit ruim één
van de vier kinderen op in grote
armoede. Dit cijfer stijgt nog.

Van de bevolking in Spangen
is 18,7% autochtoon en heeft
9,4% een westerse en 71,9% een
niet-westerse migratieachtergrond.

Vieringen

36

x

We hebben dit jaar 36
gewone vieringen gehad,
uitgewerkt in 7 verschillende series.

Ook waren er verschillende bijzondere vieringen, waaronder:
11 Doe-vieringen, 2 doopvieringen,
2 avondmaalsvieringen en 6 vieringen rondom het kerkelijk jaar.

Training

15

x

In 2017 waren er 12 kringleiderstrainingen en 2
trainingen voor leiding van
de zondagsschool.
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Huisgroep

81

%

van de leden van Geloven
in Spangen is betrokken bij
een huisgroep, die om de
week bij elkaar komt.

Met 241 kinderen van de Prinses
Margrietschool en 161 (groot)
ouders vierden we het Kerstfeest.
Ook kregen de kinderen les over
Advent en vierden we met hen het
Paasfeest op de basisschool

, Partners

29

organisaties en fondsen
in de wijk en landelijk
waar we mee hebben
samengewerkt in 2017.

In totaal werden er dit jaar 5
mensen gedoopt: vier volwassenen
en een baby. Voorafgaand aan de
doop volgden de volwassenen een
traject van doopcatechese.

$ Thema

M

27

40

x

Alpha-cursus, doopcatechese, kindercatechese
en themabesprekingen.

Coaching

weken lang werden 32
mensen structureel gecoacht op verschillende
vaardigheden.
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Verbindende ontmoetingen
Cluster Samen
Dankzij een goede ligging en de instroom van nieuwe (krachtige) bewoners heeft de wijk
zich ontwikkeld. Tegelijkertijd is er onvoldoende sociale cohesie tussen oude en nieuwe
bewoners. In het cluster Samen werken we aan verbinding en talentontwikkeling.
Wijkspeler
Geloven in Spangen is een
belangrijke speler in de wijk
als het gaat om de verbinding
tussen verschillende (culturele)
groepen in de wijk. Steeds
meer organisaties weten ons te
vinden en maken graag gebruik
van ons netwerk en onze kennis
van de wijk. Zeker ook met ons
nieuwe pand Tussen Hemel &
Aarde - wat de functie van een
Huiskamer van de Wijk heeft
- merken we dat steeds meer
(groepen) buurtbewoners ons
weten te vinden.
Netwerkpartner
In de wijk Spangen zijn verschillende organisaties actief. Ook

in 2017 had Geloven in Spangen
een verbindende en sturende rol
als het gaat om samenwerking
tussen de partners. Ook waren
we betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van diverse
netwerkbijeenkomsten, zoals
Armoede-platform, netwerk
Gezond Delfshaven en bijeenkomsten in de wijk Spangen.
Gemeentelijke overheid
Onze relatie met gemeente Rotterdam is zeer goed te noemen.
Dit is van groot belang voor
wederzijds vertrouwen, de inzet
van middelen en samenwerking.
Een voorbeeld hiervan is de pilot
om gezinnen een eigen moestuin
te geven bij de Educatieve Tuin.

Voor een leefbare en mooie wijk stimuleren we de
intrinsieke motivatie van de bewoners om elkaar te
leren kennen en samen op te trekken.

Waardevol
en dichtbij

'Ik leer ook van
de mensen die ik
ontmoet.'
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Onze activiteiten
We organiseren verschillende sociaal-culturele activiteiten waar wijkbewoners en
mensen die betrokken zijn bij Geloven in Spangen elkaar als gelijke vinden. Hieronder
vindt u een kleine terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar.
De vrouwenclub heeft 50
programma's gedaan met
o.a. creatieve workshops
en themabesprekingen

Er werd 40 keer een gezond
ontbijt georganiseerd voor
wijkbewoners. Er kwamen
gemiddeld 12-20 mensen.

In maart speelden we met
Carrocça de Mamulengos
en sloten af met een voorstelling in theater Zuidplein.

We organiseerden zes
filmavonden met nagesprek voor jong en oud.

Bij de kerstdiners genoten
74 volwassenen en 16 kinderen van het overheerlijke
vijfgangendiner.

We hielpen bij het voorleesontbijt en Sinterklaasfeest
van BSO Amalia. We organiseerden een dagje strand en
een buurt BBQ.

Campus
Spangen
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Campus Spangen is een
omgevingsgerichte aanpak in
combinatie met ondersteun
Campus Spangen is een omgevingsgerichte aanpak in combinatie met ondersteuning op persoonlijk en sociaal gebied.
Campus Spangen is erop gericht om de
sociale netwerken binnen Spangen te versterken en de eigen kracht van bewoners
te vergroten.
Het uitgangspunt van Campus Spangen is
dat iedereen investeert en iets terugkrijgt:
partners investeren in de (non)formele
opleiding van bewoners. In ruil daarvoor
investeren de betreffende bewoners in het
realiseren van een passende wijkprogrammering op het gebied van leefbaarheid,
gezondheid en competentieontwikkeling.
In 2017 meldden 30 mensen zich aan voor
de intake in de vorm van een talentenscan.
Dit had als resultaat dat velen van hen zich
als vrijwilliger gingen inzetten bij Geloven
in Spangen en andere wijkpartners.

'Iedereen investeert
en iedereen krijgt iets
terug.'

Aansluitend bij
waar bewoners
behoefte aan
hebben.
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Camping Life
In augustus was de vierde editie van Camping Life. Dit tweedaagse zomerprogramma is
bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen. We combineren sport en spel met een
overnachting in tenten. Aan dit evenement deden 80 kinderen en 50 volwassenen mee.

'Juf, ik heb óók
gekampeerd!'
Veertig kinderen brachten de
nacht door op de geïmproviseerde camping op het Bellamyplein, een groenstrook in
hartje Spangen. Een veelvoud
deed overdag mee aan het programma. De vierde editie van
Camping Life, voor kinderen
en hun ouders, is een initiatief
van Geloven in Spangen.
Het initiatief van de tijdelijke
tenten ligt in de zomer van
vijf jaar geleden, vertelt één
van de bewoners: ‘We kwamen

met een natte tent terug uit
Zuid-Frankrijk. In Nederland
was het mooi weer, dus we
zetten de bungalowtent op om
te drogen, op het grasveldje
voor onze deur. Een van de
buren had hetzelfde probleem,
dus op een gegeven moment
stonden er een paar tenten. En
in no time ook een groep kinderen uit de buurt. Tegen etenstijd haalden we voor iedereen
wat frietjes en maakten er een
gezellige open maaltijd van.’

Met subsidie konden een paar tenten worden
aangeschaft. ‘Ook de buurtkinderen die de wijk
amper uit zijn geweest, kunnen dan als de scholen weer beginnen zeggen: “Juf, ik heb óók gekampeerd.” Elk jaar neemt het aantal deelnemers
toe, ook voor de afsluitende buurt-barbecue.
Wijknetwerker Marleen ter Vergert, werkzaam
bij de gemeente Rotterdam en ook woonachtig
aan het plein, juicht het initiatief toe. ‘Speerpunt
van de gemeente is het verbinden van oude en
nieuwe bewoners en daar is dit een heel goed
voorbeeld van.’ Nu de tenten weer zijn afgebroken en de scholen weer zijn begonnen, resten de
mooie verhalen.

40
kinderen die overdag en
's nachts aan het programma meededen.

80
kinderen die alleen overdag
aan het programma
meededen.

32
vrijwilligers die deze activiteit mogelijk maakten.

51

volwassenen die meededen
aan het programma, o.a. de
barbecue

7

samenwerkende organisaties en buurtinitiatieven
die zich aan dit project
verbonden.

2013

2014

2015

2016

Camping Life wordt gestart
als initiatief. Er deden
ongeveer 25 kinderen
mee, die genoten met volle
teugen.

Camping Life wordt opnieuw georganiseerd door
Geloven in Spangen. Het
wordt nu professioneler
opgezet.

Naast het feit dat kinderen
meedoen, zien we ook een
nieuwe trend: ook volwassenen vinden elkaar bij de
jaarlijkse barbecue.

Ook lokale partijen willen
zich verbinden aan dit
initiatief van Geloven in
Spangen. Camping Life is
niet meer weg te denken.
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Je staat er niet alleen voor
Cluster Hulp
We bieden een breed aanbod van hulp voor mensen die geen helper hebben. We willen
naast mensen staan. We inventariseren, verwijzen door en stemmen af met wijkpartners.
Tegelijkertijd willen we aansluiten bij de eigen kracht, de verantwoordelijkheid en
mogelijkheden van de wijkbewoner en die stimuleren.
Steeds meer
Elk jaar wordt de groep mensen
die een beroep doet op Geloven
in Spangen groter. Bij het overgrote deel van de vragen gaat
het om schuldenproblematiek. In
de meeste andere gevallen gaat
het om praktische hulpvragen.

Ambassadeurs
We werken met twaalf ambassadeurs die ondersteunen en/
of leiding geven in activiteiten
op het gebied van bewegen,
gezonde voeding, mentale
gezondheid en persoonlijke
ontwikkeling.

Goed Bezig
In 2016 zijn we met twee partners (Alsare en Indigo-preventie) het programma Goed Bezig
gestart. Dit wijkprogramma wil
de gezondheid van kansarme
gezinnen vergroten. We werken
hierin met bewoners en nooit
over de hoofden van bewoners
heen. Het creëren van draagvlak
is onze succesformule.

Gezonde wijkaanpak
We sluiten zoveel mogelijk aan
bij de gemeente Rotterdam
bestaand uit de programma's
'Gezond Gewicht' en 'Mentaal
Gezond'. Een belangrijke
voorwaarde is voor ons dat de
ontwikkeling van onderop en
van buurtbewoners zelf moet
komen.

Er zijn grote verschillen in de gezondheid en
leeftijdsverwachtingen tussen mensen uit verschillende
klassen. Daar kan wat aan gedaan worden.

Helpen
en delen

'Ik kan weer
lachen en plezier
hebben in het
leven.'
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Gezondheidsverschillen in Rotterdam
Wanneer je met metrolijn B van Nesseland naar Spangen reist, ontdek je - als je goed
oplet - ongelijkheid. In Nesselande is de gemiddelde leeftijdsverwachting van mannen
79 jaar en in Spangen is de gemiddelde leeftijdsverwachting 5 jaar korter. De verschillen
die je in de buurten ziet, zijn een weerspiegeling van de verschillen in gemiddeld
inkomensniveau en andere sociaal-economische factoren.
Dankzij relatief kleine verschillen in toegang tot gezondheidszorg zijn de verschillen in gezondheid en
levensverwachting kleiner dan elders, maar nog steeds aanzienlijk. Voor hoogopgeleide vrouwen is de
levensverwachting bij de geboorte 87 jaar. Voor laagopgeleide vrouwen is die 80 jaar. Het verschil in aantal jaren
dat ze in gezondheid leven, is nog veel dramatischer. Hoogopgeleide vrouwen leven gemiddeld 78 jaar in een goede
gezondheid. Vrouwen met alleen basisonderwijs maar 60 jaar. Dat is een verschil van 18 jaar. Door de tijd heen is de
hoogte van de levensverwachting toegenomen, maar de verschillen zijn gebleven.
Waar komen die verschillen vandaan? Het antwoord is vrij eenvoudig. Bijna alle ziekten komen meer voor onder
mensen met een lagere opleiding of een lager inkomen. Ondanks dat in Nederland relatief veel gedaan wordt om
inkomensverschillen klein te houden, blijkt dat mensen met meer geld de zandloper van het leven langer kunnen
laten lopen. Dit komt omdat er grote ongelijkheid is in materiële levensomstandigheden en omdat gezond leven nu
eenmaal iets duurder is dan minder gezond leven. Ten tweede is er nog steeds grote ongelijkheid in immateriële
omstandigheden: mensen met een lagere opleiding en een lager inkomen staan bloot aan psychosociale stress,
zoals financiële zorgen. In de derde plaats is het ook omgekeerd zo dat je door een slechtere gezondheid onderaan
de maatschappelijke ladder kunt komen. Gezondheidsproblemen leiden soms tot inkomensachteruitgang. Dat zijn
de achterliggende factoren voor de verklaring van sociaal-economische gezondheidsverschillen.1
1

Deze bijdrage is afkomstig uit een betoog van prof. dr. Johan Mackenbach (Erasmus MC)

LAAGGELETTERDHEID

EENZAAMHEID

LICHAAMSGEWICHT

In Rotterdam is 20% laaggeletterd. In Spangen is dit ruim 30%.
1 op de 10 mensen heeft ondersteuning nodig bij taal (bij huisarts,
op school en gemeenteloket).

In de wijk is 48% sociaal eenzaam, 39% emotioneel eenzaam,
14% (zeer) ernstig eenzaam
en 51% matig tot zeer ernstig
eenzaam.

In de wijk heeft 55% van de
mensen een gezond gewicht,
3% heeft ondergewicht en 42%
overgewicht (29% matig overgewicht en 13% obesitas).

Sint voor Kint

162

kinderen uit 80 gezinnen
(in de bijstand) ontvingen
een cadeaubon van Intertoys à € 20.

De taallessen werden in samenwerking met Alsare uitgevoerd.
Wat men leert in de les, moet direct
in de praktijk toegepast worden.
De lessen werden door gekwalificeerde docenten gegeven.
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143

175

personen deden mee aan
dit jaarlijkse festival met
waterpret, sport en spel en
diner na afloop.

Met Serve the City waren we ook
actief met kwast en schoonmaakmiddelen en gaven we de
Huiskamer van Spangen een mooie
make-over en zag het er weer
schoon uit.

Mentale
gezondheid

ó Taallessen

Q

77

61

taallessen van 2,5 uur
waar in totaal 47 deelnemers meededen en 24 hun
NT2-certificaat haalden.

Hulp
schoolkind

6 Serve the City

deelnemers deden mee in
6 aangeboden workshops
in het kader van preventieve mentale gezondheid.

uren hulp bij huiswerk en
verdiepende lesstof, zowel
individueel als hulp aan
groepen.

Onze wijkdiners worden halal
bereid en kosten € 2 voor volwassenen en € 1 voor kinderen. Ook
was er steeds een 'mystery guest'
die iets vertelde waar de bewoners
voordeel van hebben.

Wijkdiner

963

maaltijden (3-gangen)
werden geserveerd tijdens
ons wijkdiner dat vanaf 11
mei gestart werd.

- Ambassadeurs

10

bijeenkomsten waar onze
ambassadeurs getraind
werden voor hun taken en
verantwoordelijkheden.

De ambassadeurs van Goed Bezig
hebben verschillende culturele
achtergronden, waardoor de communicatie met de verschillende
bevolkingsgroepen vergemakkelijkt
wordt.

Pedagogische
Train
de
wijkvisie
trainer

14
60

uur
les van diëtist
organisaties
uit deen
wijk
fysiotherapeut
compeen de gemeenteom
werkten
tenties
te ontwikkelen
samen met
ons aan eendie
ingezet
kunnenwijkvisie.
worden.
pedagogische

Pedagogische
de
6W Train
wijkvisie
trainer

14
60

organisaties
uit deen
wijk
uur
les van diëtist
en de gemeenteom
werkten
fysiotherapeut
compesamen met
ons aan eendie
tenties
te ontwikkelen
pedagogische
ingezet
kunnenwijkvisie.
worden.

Een pedagogische wijkvisie heeft
als doel om ontwikkelkansen voor
kinderen te vergroten en samenwerking tussen wijkpartners te
laten groeien.

=

Armoedeconferentie

114

bewoners en professionals
waren betrokken bij deze
conferentie die mede door
ons werd georganiseerd.

>

Wijkbijeenkomsten

172

wijkbewoners kwamen naar
1 van de 10 wijkbijeenkomsten. Er was een Gezonde
Winkelstraat met informatie.

In de Gezonde Winkelstraat werd
informatie doorgegeven en konden
mensen zich inschrijven voor activiteiten omtrent bewegen, gezonde
voeding, mentale gezondheid en
participatie in de samenleving.

Verjaardagsfeestjes

16

kinderen vierden een verjaardagsfeest, waarbij het
programma werd verzorgd
door Geloven in Spangen.

Goed Bezig!

'Je hoort verhalen
van mensen die
altijd het ontbijt
overslaan...'
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Vrouwen
hervinden
zichzelf in het
zwemwater.
Sinds oktober zijn 49 vrouwen aan de
zwemles van Goed Bezig begonnen.
Het zijn (vaak) moeders van kinderen
die de zwemles voor hun kinderen
belangrijker vinden dan voor zichzelf.
De vrouwen zijn verbonden aan Goed
Bezig die dit programma is gestart om
vrouwen gezond te laten bewegen.
Naast het feit dat bewegen goed voor
hen is, is het voor de vrouwen ook het
wekelijks uitje geworden waarin ze
andere vrouwen ontmoeten en hun
zorgen kunnen delen. 'Ik zit er helemaal in. Ik organiseer het gewoon en
doe mee met de andere vrouwen', zegt
Zineb Agourram (ambassadeur van
Goed Bezig). Ook Christina van Gurp
doet mee met de zwemlessen.
Ze kwam op tienjarige leeftijd vanuit
de Filippijnen naar Nederland. In de
Filippijnen is zwemles alleen weggelegd voor de rijken. 'Toen ik hier kwam,
ging ik naar groep 7 en mocht ik een
paar maanden zwemmen met bandjes
om. Nu ben ik 42 jaar oud en neem
ik zwemles omdat het gezond is. Ik
houd ervan om te sporten, ik vind het
gezellig met de andere vrouwen en ik
motiveer ook andere vrouwen in de

groep om mee te doen. Ik
voel me nu als een vis in
het water, terwijl ik eerst
heel angstig was voor
water.' Ook geeft Christina aan dat ze zich door
de zwemlessen zekerder
voelt en meer rust krijgt.
De vrouwen betalen
€ 15 per maand voor de
wekelijkse zwemlessen.
Ze regelen zelf de betalingen, de inschrijvingen
en de afspraken met het
zwembad. De zwemlessen
werden in 2017 mogelijk
gemaakt door een subsidie vanuit de gemeente
Rotterdam (Sportstimulering).
Er staan nog ruim
honderd vrouwen op de
wachtlijst die we in 2018
willen leren zwemmen.
Ze staan te trappelen om
mee te doen!

Christina van Gurp
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vrouwen die bezig zijn met
hun zwemlessen.
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vrouwen die zich hebben
ingeschreven en op de
wachtlijst staan.
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30

ambassadeurs/vrijwilligers
die de werving, begeleiding
en ondersteuning bieden
voor het vrouwenzwemmen.

20
10

2016

Maart

Oktober

November

In november 2016 werden
tijdens wijkbijeenkomsten
van Goed Bezig de vrouwen
geworven voor de zwemlessen.

In de maanden maart tot
en met september was er
overleg met het zwembad en werden financiën
geworven.

Op 3 oktober begonnen we
de pilot van 3x een zwemles voor de vrouwen. Dit
tot grote vreugde van de
vrouwen.

Na een geslaagde pilot
begonnen in november de
zwemlessen. Ook in 2018
zullen deze lessen doorgaan.
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Geld voor een
goed verhaal
'Echt kicken om hier onderdeel
van te zijn', zegt Tiemen. Hij
is voorzitter van de commissie
die verantwoordelijk voor de
fondsenwerving van Geloven in
Spangen.

Achter de schermen wordt hard
gebuffeld om de begroting op te
stellen voor de activiteiten en
het geld bij elkaar te halen. Het
heeft minstens een paar jaar
gekost om goed grip te krijgen
op het hele fondswervingsproces. Tiemen: ‘Ik herinner me mijn
eerste aanvraag. We liepen toen
nog behoorlijk achter de feiten
aan.
Inmiddels zijn we veel meer up
to date. Dit jaar hadden we de
boel nog nooit zo vroeg orde. Dat

ervaren we als een grote zegen.’
Gert-Jan is penningmeester
van Geloven in Spangen en in
het dagelijks leven directiesecretaris van de Nederlandsche
Bank. Hij zegt: ‘In de ontmoeting met mensen uit de wijk, de
‘doelgroep’ zie je de kracht van
Geloven in Spangen. Dat zijn
mensen met een mooier verhaal
dan ik kan vertellen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk.’
Een uitnodiging voor een werkbezoek werpt doorgaans vruchten af, leert de ervaring.

Communicatie
in vogelvlucht
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In dit jaarverslag kijken we met u terug op de behaalde resultaten en de ontwikkelingen die we zien. We nemen u mee op een inspirerende reis door de clusters.
Presentaties

Nieuwsbrief

In 2017 mochten we
bij 15 verschillende
kerken, christelijke
organisaties en (hoge)
scholen presentaties en/
of workshops geven over
het werk van Geloven in
Spangen.

Vanaf april wordt de
weekbrief voor de
(geloofs)gemeenschap
in Spangen digitaal verstuurd via MailChimp.
Daarbij merken we dat
de betrokkenheid van
mensen toeneemt door
informatievoorziening
via dit weeknieuws.

Flyers & posters

Social media

In het afgelopen jaar
hebben we een nieuwe,
vlotte huisstijl gemaakt
voor de flyers en posters
die we uitdelen bij en
voor activiteiten. Dit
zorgt voor eenduidigheid en een professionele uitstraling naar
buiten.

In 2017 zijn we een
stuk actiever geworden
op social media: we
hebben nu een eigen
YouTube-kanaal en
Instagram.
Daarbij werden de
Facebook-pagina en de
website van Geloven in
Spangen vernieuwd.
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Organisatie
Het afgelopen jaar is volop ingezet in het ontwikkelen en het vormgeven van leiderschap.
Dit heeft geresulteerd in de groei van het aantal mensen die vanuit de wijk in de
kerkenraadscommissie plaatsnamen.

'Uitgedaagd om te
geloven in de wijk'
De kerkenraadscommissie
kwam maandelijks bij elkaar
om de organisatie aan te
sturen en opereerde zelfstandig binnen de vooraf vastgestelde kaders van het
(financiële) jaarplan. Ook was
er sterke groei te zien in de
taken en verantwoordelijkheden die mensen binnen en
buiten de geloofsgemeenschap
op zich namen.
Tegelijkertijd was er volop
verbinding (formeel en in-

formeel) met de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven en is
die relatie gelijkwaardig te
noemen.
Het afgelopen jaar is ook de
IZB als partner betrokken
geweest bij Geloven in Spangen. De IZB is een organisatie
die zending in Nederland wil
stimuleren en mogelijk wil
maken. Daarbij wil de IZB
ondersteunen en kennis en
ervaring die op andere plekken
is opgedaan delen. De IZB wil

ook leren van Geloven in Spangen. Daarbij zijn
de wijze van werken binnen Geloven in Spangen
(buurtparticipatie, samenwerking met wijkpartners, het bouwen aan een geloofsgemeenschap)
belangrijke onderwerpen.
Ook weet Geloven in Spangen zich als lokale
kerk (in wording) deel van een groter geheel.
We zijn verbonden met de Protestantse Kerk in
Nederland en zijn verantwoordelijk om de
ervaringen en lessen die we hebben geleerd
door te geven aan andere kerken. Om die reden
zijn we niet alleen betrokken bij stedelijke initiatieven maar ook in de beweging van pionieren
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland

Tussen Hemel
& Aarde
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Sinds de zomer heeft Geloven
in Spangen er een nieuwe
ontmoetingsplek bij. Na een
grondige verbouwing werden
begin november de deuren
van ‘Tussen Hemel & Aarde’
feestelijk geopend door Dr.
Ineke Palm (gebiedscommissie
Delfshaven) en Dr. R. De Reuver
(scriba PKN).
Wat het pand Tussen Hemel & Aarde uniek
maakt is dat boven de ontmoetingsruimte
een woongemeenschap gevestigd is van
jongeren, die iets willen betekenen voor
hun wijk.
Het zijn studenten, stagiaires en werkende
jongeren die betrokken zijn bij Geloven in
Spangen. Ze organiseren en begeleiden
activiteiten samen met wijkgenoten, zowel
in als buiten het gebouw. ‘We willen een
echte huiskamer voor Spangen zijn. We
staan dicht bij de mensen en reageren op
wat zij willen. En dat proberen we dan voor
elkaar te krijgen.’ Het officiële adres van
Tussen Hemel & Aarde is Jan Luykenstraat
12, de ingang van het centrum zit aan het
Piet Paaltjensplein.

Deze plek
brengt mensen
bij elkaar.
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Een goed plan zorgt voor
financiële stabiliteit

Financieel
verslag
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Een jaarverslag is incompleet zonder een verantwoording van de geldstromen. In
dit onderdeel van het verslag maken we inzichtelijk hoe de financiële situatie in het
afgelopen jaar is veranderd.

€

107. 850

€

Begroting

(verdeeld over de drie clusters en Campus Spangen)
€ 32.375
€ 16.500
€ 16.675
€ 42.300

110.824

Werkelijke kosten
(verdeeld over de drie clusters en Campus Spangen)
€ 30.401

Cluster Kerk

Cluster Kerk
€ 19.621

Cluster Samen

Cluster Samen
€ 21.161

Cluster Hulp

Cluster Hulp
€ 39.641

Campus
Spangen

Campus
Spangen

Het verschil tussen de begrote en werkelijke totale kosten in 2017 komt voort uit de hogere
kosten rondom de huur en verbouwing van Tussen Hemel & Aarde. Niet elk cluster heeft
een positief resultaat, maar deze konden worden bekostigd uit een positief van de andere
De huisvestingskosten
zijn omhoog gegaan
door de verbouwing van
Tussen Hemel & Aarde.

Deze kosten worden in
vier jaar tijd afgeschreven, waarna deze ruimte
kostendekkend wordt.

In het nieuwe pand
wonen vijf studenten,
die huur betalen én zich
inzetten voor de wijk.

Daarnaast gebruiken we
dit nieuwe pand als café
en flexplek voor partnerorganisaties.
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Toelichting
Op de pagina hiernaast wordt duidelijk hoe de begrote inkomsten
zich verhouden tot de werkelijke inkomsten. Er zijn enkele
interessante ontwikkelingen die we er kort uit willen lichten.
In de eerste plaats zijn we dankbaar
dat door de steun van de verschillende partners het werk van Geloven
in Spangen mogelijk is gemaakt.
Onze verwachtingen zijn ruim
overtroffen. Het is mooi om te zien
dat de inkomsten vanuit partnergemeenten meer dan het dubbele van
de begrote inkomsten is. Ook de
eigen bijdrage van betrokkenen bij
Geloven in Spangen is bijna drie
keer het bedrag dat we begroot
hadden.

De oplettende lezer zal opmerken
dat de inkomsten van particulieren wat achtergebleven zijn bij de
begroting. Daar hebben we simpelweg geen tijd voor gehad. Daarnaast
is het goed om te noemen dat het
overschot in overleg met de financiers aangewend wordt voor buffers.
In het onderstaande diagram vindt u
een overzicht van de verdeling van
de totale kosten per cluster en voor
het project van Campus Spangen.
3,590/ 2004

€ 50.000

In het
diagram
Activiteitskosten
Activiteitskosten

hiernaast
ziet u in de linkerkolom
Huisvesting
Huisvestingkosten en de
de begrote
rechterkolom
geeft de
6,006/ 2020
Personeelskosten
Personeelskosten
werkelijke kosten weer.

€ 40.000

€ 30.000

Personeels- en

€ 20.000

4,655/
2010
projectkosten

Huisvestingskosten

€ 10.000

0

0

Activiteitskosten
Cluster Kerk

Cluster Samen

Cluster Hulp

Campus Spangen

Begroting
inkomsten

0,9%
4,5%
11,2%
4,6%
11,2%
14%

Het afgelopen jaar zijn
we blij verrast met
financiële bijdragen
van partnergemeenten
en de bijdragen van
betrokkenen uit de wijk.

8,7%

€ 106.800

In het dekkingsplan voor
2017 is een totaalbedrag
van € 106.800 begroot,
waarvan we meer dan de
helft ontvangen hebben
uit vermogensfondsen.

Werkelijke
inkomsten

IZB
Subsidie overheid
Vermogensfondsen
Partnergemeenten
Particulieren
Bijdrage betrokkenen
Geloven in Spangen

55,8%

4,2%
10,9%

Huuropbrengst

IZB

9,2%

0,5%

8,1%

Subsidie overheid
Vermogensfondsen

23,4%

€ 129.903

Partnergemeenten

45,9%

Particulieren
Bijdrage betrokkenen
Geloven in Spangen
Huuropbrengst

Plannen
voor 2018
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De weg die we in 2017 hebben
ingezet, willen we in 2018
vervolgen. Een belangrijk
begin hebben we gemaakt met
het opleiden en toerusten van
mensen voor verschillende
taken.
Hieronder noemen we de vier kernbegrippen die in 2018 uitgangspunt zullen zijn
voor ons beleid. We nemen u graag mee in
onze plannen.

Organisatie
We willen stimuleren dat
betrokkenen zich verantwoordelijk weten en dit
laten zien in gedrag.

Training
We trainen de vrijwilligers in de verschillende
clusters 'on the job' en
passend bij hun taak.

Publiciteit
We willen via de diverse
media die we gebruiken
ons geluid zo goed
mogelijk laten horen.

Financiën
We willen de financiële
situatie consolideren en
de eigen bijdrage van
betrokkenen vergroten.
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Onze aandacht
zal gaan naar de
training van
vrijwilligers
omdat dat écht
zal bijdragen
aan de blijvende
verduurzaming
van de activiteiten.
In de gehele organisatie willen we op
alle terreinen werken aan het binden
en opleiden van onze vrijwilligers. Dat
kan variëren van professionalisering
van de muziekgroep tot het bijbrengen
van skills op het gebied van gezonde
voeding bij het wijkdiner.
Ook is het belangrijk dat steeds meer
mensen die betrokken zijn geraakt bij
Geloven in Spangen in de (dagelijkse)
leiding bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Op deze manier blijft de
'stem' van de wijk hoorbaar en voel-

baar bij de keuzes die we
maken.
Een derde aandachtsveld
ligt in de communicatie
naar geïnteresseerde personen en organisaties in
het land. Deze willen we
meer op de hoogte houden door nieuwsbrieven en
persoonlijke ontmoetingen, zodat de betrokkenheid en steun van hen kan
toenemen.
Een laatste aandachtspunt is het behouden van
een stabiel financieel
kader. Dit willen we doen
door het aantal betrokken
mensen met lidmaatschap
te vergroten en de (financiële) betrokkenheid van
partnergemeenten te
consolideren.
Ook in 2018 weten we ons
afhankelijk én gezonden
door God Die ons zelf
voorgaat in Zijn missie!
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Nawoord
Als we pastor Nico van Splunter
vragen om 2017 in één zin
samen te vatten, zegt hij:
'Ik ben dankbaar voor mooie
veranderingen!'

Het is geweldig mooi om te zien
dat we met zoveel verschillende mensen uit de wijk contact
hebben en veel voor hen kunnen
betekenen. Naast de vieringen
op de zondag weten ook steeds
meer bewoners de weg naar onze
doordeweekse activiteiten te
vinden.
Het is bijzonder om te merken
dat we als nieuwe geloofsgemeenschap van grote en toegevoegde waarde zijn in de een
stadswijk waarin zoveel mensen
leven die weinig kansen hebben

gehad. We zijn dankbaar voor
de mooie veranderingen die we
nu in de levens van mensen zien
en waar we een rol in kunnen
spelen.

Nico van Splunter
Wijkpastor Geloven in Spangen

Colofon
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In 2017 werd ons werk mogelijk gemaakt door:

Diverse kerken
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