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Wisseling van de wacht
Wie zondagmiddag 22 mei bij de Bres naar binnen keek, zag een
gezellig versierde ruimte en veel mensen. De gasten en vrijwilligers
van de Bres namen op gepaste wijze afscheid van ‘de dominee’. Een
lied, een schilderij, een gedicht, heerlijke hapjes en een herinneringenboek met bijdragen van alle vrijwilligers en gasten waren enkele
ingrediënten van dit bijzondere afscheid.

Diaconaal predikant Egbert van Veldhuizen is
met emeritaat. Dat betekent voor de Bres dat
hij zijn coördinatorschap heeft overgedragen
aan Ditta de Beer. Bresinfo blikt terug en kijkt
vooruit met beide coördinatoren.

Wat is voor u het hoogtepunt in de hele Bres
geschiedenis?
EvV: Telkens wanneer ik na een middagje Bres
naar huis fiets, en letterlijk en figuurlijk tot
stilstand kom bij het fietsstoplicht bij de
Zwartewaterallee, en het steeds opnieuw tot
me doordringt: ‘nu weet ik waarom ik leef’.

Wat is uw achtergrond en hoe bent u bij de
Bres verzeild geraakt?
DdB: Inloophuizen vind ik al jaren prachtige
plaatsen waar gastvrijheid hoog in het vaandel
staat. Je bent welkom voor een kopje thee of
koffie, een spelletje, de krant lezen, een luisterend oor of gewoon zomaar. Gastvrijheid, een
universele waarde dus, die je in veel culturen
tegenkomt. Als algemene doelstelling van
inloopcentra zie ik ook, dat mensen in alle
verschil en verscheidenheid elkaar kunnen
ontmoeten.
vervolg op pag.2

Van de redactie

Bresinfo informeert u deze keer over het
afscheid van de oprichter en eerste coördinator van de Bres. Ook maken we kennis
met de nieuwe coördinator. Tevens gaan
we in op de besteding van giften die we
hebben mogen ontvangen in de afgelopen
periode.
Redactie Bresinfo
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Wisseling van
de wacht
Zo’n tien jaar geleden zijn we in
Dronten, waar ik woon, een initiatiefgroep begonnen om zo’n inloophuis te starten. Om elkaar tot steun
te zijn en telkens weer kritisch te
kijken naar de kwaliteit van onze
gastvrijheid ontmoeten vrijwilligers,
coördinatoren en bestuursleden
elkaar op provinciaal en landelijk
niveau binnen het oecumenisch
platform voor inloophuizen: het
Inloop Centra Beraad (ICB). De
regioadviseur van de pkn kerken
neemt het initiatief voor de provinciale ontmoetingen en hij heeft
mijn naam heeft doorgegeven aan
de bestuursvoorzitter van de Bres.

van Zwolle zijn eigen verworven
ruimte blijft behouden. Dit zal tijd
en aandacht blijven vragen van
mensen die dit initiatief een warm
hart toedragen.
EvV: De sociaal – economische
ontwikkelingen in Nederland zijn
van dien aard dat helaas te verwachten is dat inloophuizen in een
steeds groeiende behoefte voorzien.
De uitdaging hierin zal zijn kwaliteit
te leveren: kwaliteit in luisteren,
mee – leven, signaleren, leren,
kritisch in de samenleving staan.

aan die er al zijn in deze omgeving
waar deuren traditioneel (‘noaberplicht’) open staan. Overigens is er
in Groningen een heel bloeiend en
boeiend inloophuis, zo als er zoveel
bloeiende en boeiende mensen en
situaties zijn in die mooie stad: een
actief Platform voor Religies en

Een gezellige plek
in het centrum van
de stad, waar het
goed toeven is

Wat houdt uw functie precies in?
DdB: Ik hoop als plaatsvervangend
en tijdelijk coördinator steentjes te
verplaatsen en ontmoeting mogelijk
te maken met de gastvrouwen en de
gastheren. Ik hoop er voor hen te
zijn.

Welke verwachtingen heeft u voor
de toekomst van de Bres?
DdB: Ik ga er vanuit dat inloophuis
de Bres, na het vertrek van haar
oprichter en eerste coördinator over
niet al te lange tijd weer een vaste
coördinator krijgt. Ik verwacht dat
het inloophuis in de samenleving

Ik hoop steentjes
te verplaatsen
en ontmoeting
mogelijk
te maken
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Behalve dat u stopt bij de Bres
stopt u ook met uw werk als diaconaal predikant, en u verlaat
Zwolle. Wat gaat u nu doen?
EvV: De tijd nemen om er achter
te komen wie ik ben zonder wat er
om me heen hangt (gebedsmantel,
functies) en dan ontdekken wie en
wat er op mijn weg komt, en wie ik
dan mag zijn.

Wanneer kunnen we in uw nieuwe
woonplaats het eerste inloophuis
verwachten?
EvV: Met ingang van onze verhuisdatum hopen we er één toe te voegen

Levensbeschouwingen, een actieve
groep Ghanezen, noem maar op.
Maar ik bedenk me dat ik eerst het
antwoord op de vorige vraag moet
vinden.

Hoe zou u de Bres in één zin
omschrijven?
DdB: Een gezellige plek in het
centrum van de stad, waar het
goed toeven is.

De Bres breidt uit

De Bres op tv

In 2003 werd er vierduizend keer een bezoek aan de Bres gebracht;
in 2004 zesduizend keer en in 2005? Helder is dat de Bres nog steeds
in een duidelijke vraag voorziet. Mede daarom is met een flinke gift
van de Lions de bovenverdieping opgeknapt, onder meer door een
aantal wanden, thermopane en een extra trap te plaatsen.
Dit voorjaar zijn de ruimtes geschilderd met behulp van vrijwilligers
en een actieve gast van ons. De
verf, in mooie sprekende kleuren,
hebben we cadeau gekregen van
firma Van Wijhe Verf.

Onlangs is door het Bestuur van de
Bres al wel besloten de ruimte tijdens het eerste lustrum van de Bres
- 27 september - op feestelijke
wijze te openen.

Op dit moment wordt er getimmerd
aan een praktisch ingedeelde opbergruimte. Ook staan een schouw
en voorzethaard nog op het verlanglijstje. De ‘Vrienden van de Bres’
hebben voor de financiering van
deze wensen al belangstelling
getoond.
Het is prettig te kunnen uitwijken
naar een extra ruimte op speciale,
of misschien wel alle dagen. Hoe de
precieze openingstijden en invulling
van de bovenverdieping eruit gaan
zien wordt nog nader doorgesproken
met onze vrijwilligers.

Met een flinke gift

Hartverwarmend dat
het werk in de Bres
breed gedragen
wordt

van de Lions is de
bovenverdieping
opgeknapt

De Bres is de afgelopen periode
regelmatig in de media geweest.
Zo was er dit voorjaar onder
meer belangstelling van het
RTV Oost-programma ‘Sociaal
gezien’.
Er is gefilmd in de Bres, gesproken met vrijwilligers en twee
van onze gasten werden met een
camera gevolgd. We hebben veel
positieve reacties ontvangen op
deze uitzendingen.
Heeft u het programma gemist?
U kunt het alsnog bekijken via
onze website www.debreszwolle.nl,
onder het kopje ‘media’.

Helpende Handen
Een kleine groep van de Gereformeerde kerk in Zwartsluis houdt zich
bezig met de inzameling van oud papier. ‘Helpende Handen’ verzorgt
deze inzameling ten bate van missionaire en diaconale hulpverlening.
Met de opbrengst worden goede doelen ondersteund. In april heeft men
(voor de tweede keer) aan de Bres gedacht.
Op 26 april overhandigde mevrouw
R. Bosgraaf namens ‘Helpende
Handen’ een bedrag van € 500 aan
de voorzitter ten behoeve van het
werk in de Bres. Een positief gebaar

en een welkome financiële steun
voor de Bres. Voor € 500 kunnen
heel veel gasten gratis koffie of
thee krijgen.
Wat opvalt is dat deze steun komt
uit Zwartsluis, een plaats die niet
bepaald onder de rook van Zwolle
ligt. Het is hartverwarmend te
weten dat het werk in de Bres in
letterlijke zin breed gedragen
wordt.
Overigens kan het bekend zijn dat
tot de groep van vrijwilligers twee
dames uit Zwartsluis behoren. Niet
geheel blind toeval dus dat de Bres
is gekozen als bestemming voor het
oud papier geld dit keer.
Aan allen die hun bijdrage aan deze
zeer gewaardeerde actie hebben
geleverd: veel dank!
Frans Dijk, voorzitter stichtingsbestuur
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De Bres en veiligheid in de openbare ruimte
‘Zwolle moet een van de veiligste steden van Nederland worden. Maar
hoe doe je dat?’Dat was de hamvraag tijdens de tweede veiligheidsconferentie van de gemeente Zwolle op 25 februari 2005.
Deelnemers waren politici, ambtenaren, politie, justitie, ondernemers
en jongeren.
Veiligheid in de openbare ruimte;
een politiek issue. Camera’s, stadswachten, meer blauw op straat,
identificatieplicht. Daar is ook veel
geld mee gemoeid. In de Bres ontmoeten gastheren en gastvrouwen
elke dag gasten uit Zwolle en van
elders. Mensen die door ánderen wel
eens gezien worden als ‘anders’. In
de Bres zijn ze gewoon zichzelf. De
vrijwilligers denken na over de vraag
hoe je deze positieve aandacht kan

verzilveren met het oog op het functioneren voor en met de doelgroep.
Ze denken dan aan: Acceptatie verwerven, erkenning, bijvoorbeeld in
het stadscentrum, in samenwerking
met stadswachten en de winkeliersvereniging. Wat er gebeurt tussen
mensen in de Bres, dóór-vertalen
naar de openbare ruimte.
Aanspreekbaar leren worden voor
elkaar. Geen vreemden zijn voor
elkaar, maar elkaar een goede dag
wensen.
Tot nu toe bracht de directeur van
de stadswachten op verzoek van de

Neem eens een kijkje op
www.debreszwolle.nl

coördinator twee keer een bezoek
aan de Bres. Voor hem was dit een
blikopener. Het kwam er nog niet
van om ook de stadswachten uit te
nodigen om bijvoorbeeld in koppels,
een bezoekje te brengen aan de
Bres.
De winkeliersvereniging is een
verhaal apart. Zij gaan voor de
camera’s en het blauw op straat.
Met hen kunnen we dus een prima
gesprek hebben. Dat zou mooi zijn.
Egbert van Veldhuizen
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Schijf, JanCoert Toerse, Marsha
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Vrienden van de Bres online
Sinds de oprichting in voorjaar 2004, breidt de kring van ‘Vrienden van
de Bres’ zich gestaag uit. Uiteraard willen wij nog meer Vrienden verwelkomen. Om van de Bres een thuis te maken voor onze gasten is de
Vrienden-steun van groot belang.
Het vieren van feest- en verjaardagen, de aanschaf en vervanging
van lees- en spelmaterialen, een
lekkere voedzame maaltijd in barre
wintertijd, een glaasje fris als het
buiten erg warm is; het zijn net die
dingen die het verblijf in de Bres
extra aantrekkelijk maken en het
leven van alledag opfleuren voor
onze gasten.
Met uw bijdrage als ‘Vriend van de
Bres’ kunnen we dit blijven bekostigen. Bent u al een Vriend? Kijkt u
eens in uw omgeving of u anderen
hier ook enthousiast voor kunt
maken.
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Vormgeving Circade tekst
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Neemt u ook vooral eens een kijkje
op www.debreszwolle.nl. Onder het
kopje ‘steun’ staan de mogelijkheden vermeld om de Bres financieel
te helpen.
Het Postbanknummer van Stichting
Vrienden van de Bres te Zwolle is
4315982. Secretariaat Vrienden van
de Bres: mevr. A.J. Oldenburg,
Soerensebeek 18, 8033 DM Zwolle.
E-mail: vrienden@debreszwolle.nl.
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