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1. Over een andere boeg

Na 10 jaar vruchtbaar werken op Pathmos gooien we het net over een andere boeg.

Hiernaast heeft in 10 jaar tijd een gewaardeerde plek in de wijk Pathmos gekregen. Vriendschappen werden
gesloten en mensen merkten dat ze gewaardeerd worden. Een deel van hen ontdekte daaruit dat God van hen
houdt!
Wij dromen ervan dat steeds meer mensen dat ontdekken en dat dit werk door meer christenen gedragen zal
worden.

Kort samengevat draaien de komende jaren om verbinding. Verbinding met God, met de mensen in en rond
Hiernaast en... met andere christenen in onze stad.  In dit plan lees je hoe jij of jouw kerk daaraan kunt bijdragen.
Kun je niet wachten? Ga dan meteen naar hoofdstuk 6 op pagina 7.

Team Buurtkerk Pathmos
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2. Tien jaar vruchtbaar werken op Pathmos

Van buurthuis ...
Hiernaast is gestart als een initiatief van Leendert en Dian van den Dool. Dian wilde graag een eigen atelier
waarin ze kon werken als kunstenares en mensen kon ontmoeten en een luisterend oor kon bieden.  Leendert
droomde van een huiskamer waar mensen elkaar ontmoeten en ontdekken hoe waardevol ze zijn. Een plek waar
Jezus liefde voor mensen zichtbaar zou worden. Deze dromen kwamen samen en eind 2010 vonden ze het
schattige pandje in de wijk Pathmos in Enschede. Met een mooie lichte ruimte om te schilderen en een gezellige
ruimte met glas in lood ramen als huiskamer.
Met steun van vrienden, medechristenen en een startbudget van de gemeente Enschede werd Stichting Kunst
van Ontmoeting opgericht en is Hiernaast vanaf het voorjaar van 2011 een warme plek in de volkswijk Pathmos.

... naar gemeentestichting
Door Gods zegen wordt de open deur van Hiernaast steeds vaker gevonden.
Kinderen komen graag een praatje maken met Dian die portretjes van hen maakt. Vrijwilligers doen elke week
trouw de deuren open voor een kop koffie en een goed gesprek. Steeds meer buurtgenoten ontdekken dat de
slogan “Gaaf dat jij er bent!” ook voor hen geldt.

In de zomer van 2012 wordt de eerste brunch op zondag georganiseerd. Buren kunnen komen eten en horen
over het christelijk geloof. De droom groeit om Hiernaast uit te laten groeien tot een christelijke gemeenschap.
Jan en Margé Buitinga zijn dan inmiddels aangehaakt bij het team en bouwen mee aan de droom.

In 2013 sluiten Wouter en Marjanne Bont aan en vanaf dat moment bestaat het gemeentestichtend team uit drie
stellen. De buurtbrunch krijgt een nieuwe start en het aantal deelnemers groeit. Elke week klinkt het goede
nieuws en mogen we getuigen van Gods liefde.
Daarnaast zijn we op verschillende manieren betrokken bij activiteiten in Hiernaast en in de wijk om op die
manier de handen en voeten van Jezus te zijn.

Een nieuw team
In de zomer van 2018 nemen Jan en Margé afscheid en een jaar later moet Dian noodgedwongen een stap terug
doen.  Vanaf dat moment zoeken we naar nieuwe teamleden en tot onze vreugde sluiten Corrie van der Wal in
2020 en Christianne Bosma in 2021 aan.
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3. Een kruispunt

In de coronatijd gaan onze activiteiten zoveel mogelijk door. We merken eens te meer hoe dat gewaardeerd
wordt. Rond de zomer van 2021 dienen zich een groot aantal uitdagingen aan.

Nadat Wouters baan eindigt, besluiten hij en Marjanne zich vrijwel volledig te wijden aan het werk in de wijk en
voor een groot deel van giften te gaan leven.
Na het vertrek van Dian laat ook Leendert weten, na 10 jaar te stoppen als teamlid. De wijkraad deelt ons mee te
stoppen met de maandelijkse financiële steun. Ze adviseren ons de huur op te zeggen en met onze activiteiten te
verhuizen naar wijkcentrum de Boei. Gelijktijdig zien we een aantal activiteiten uit Hiernaast naar de Boei
vertrekken.

We staan op een kruispunt. Wordt het tijd om het net over een andere boeg te gooien?

Al biddend vinden we antwoord op onze vragen en zien we in welke richting God ons stuurt.
Het net gaat inderdaad over een andere boeg, in de hoop dat het nog voller wordt ...
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4. Van buurthuis naar buurtkerk

Buurtkerk Pathmos
“Zijn jullie nu een kerk of een buurthuis?” Een verrassende vraag uit de mond van een lid van de wijkraad.
In onze ogen sluit het één het ander niet uit. Toch is deze vraag voor ons een bevestiging van de richting die we
als antwoord op ons gebed ervaren.

‘Buurtkerk Pathmos’ staat er sinds kort op de posters achter de ramen. Want dat is wat we willen zijn: een
gemeenschap van mensen die samen het christelijk geloof beleven, elkaar ondersteunen in het dagelijks leven
op een manier die aansluit bij de cultuur en het leven in de wijk Pathmos.

En daarmee willen we nadrukkelijk onderdeel zijn van Gods kerk in Enschede en de samenwerking zoeken met
de brede kerk van Christus in onze stad.

Zegen en vertrouwen
Op die keuze zien we meteen Gods bijzondere zegen. Zo vinden Wouter en Marjanne een donateur die hen een
jaar lang financieel wil steunen, er haken nieuwe enthousiaste mensen aan bij onze geloofsgemeenschap en in
het najaar vinden twee doopdiensten plaats!

Vertrouwend op die zegen, vatten we de moed op om in ons pand te blijven. De plek waar God al zo lang
merkbaar met zijn Geest aanwezig is.

De komende jaren willen we biddend verdergaan. Verlangend naar meer van Gods Geest, naar groei van onze
geloofsgemeenschap, een toename van christelijke vrijwilligers en naar meer samenwerking met andere kerken.
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5. Onze visie

Droom
Onze droom is dat er in de wijk Pathmos een gemeenschap ontstaat waar het geloof en het leven gedeeld
worden en waar we samen groeien in Gods liefde. Wij geloven dat zo’n gemeenschap ontstaat als christenen
hun leven delen met anderen en met hen optrekken.
Dit geloven wij omdat God een God is van relatie die met ons optrekt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de
manier waarop Jezus optrok met zijn discipelen.

Drie jaar trok Jezus met zijn discipelen op. In die drie jaar ontdekten de discipelen hoe het er aan toe gaat in het
Koninkrijk van God en leerden ze God kennen als een liefdevolle Vader. Elke dag waren ze onderweg met Jezus.
Met vallen en opstaan leerden de discipelen hun hele denken en leven af te stemmen op God. Zo willen ook wij
met elkaar en God optrekken om onze liefdevolle Vader steeds beter te leren kennen, zodat Hij steeds meer de
eer ontvangt die Hem toekomt.

Werkwijze
In deze visie zijn er vier kernwoorden die ons richting geven in ons werk.

Aanwezigheid. Net als Jezus 30 jaar fysiek aanwezig was, zo willen wij ook fysiek aanwezig en benaderbaar zijn.
Jezus koos ervoor om mens te worden zodat mensen vragen aan hem konden stellen en Hij God voor hen
dichtbij bracht. Wij willen in navolging van Hem ook aanwezig zijn, zodat Gods licht ook in de wijk Pathmos zal
stralen.

Gebed. Wij realiseren ons dat wij a�ankelijk zijn van God. Hij weet de weg en zal deuren openen. Hij geeft ons
kracht en bouwt zelf zijn Kerk.

Relaties. God heeft mensen gemaakt om in relatie met elkaar en met Hem te leven. Binnen relaties krijgen de
begrippen liefde, vergeving en nieuwe kansen betekenis. Daarom zetten wij in op het opbouwen van relaties die
een afspiegeling mogen zijn van de relatie die God met mensen wil hebben.

Getuigen. Als team zijn wij geroepen om Jezus te vertegenwoordigen in de wijk Pathmos. Dit doen we door onze
daden en door ons spreken. Onze daden en woorden kunnen niet zonder elkaar. Zo mogen we bouwen aan
Gods Koninkrijk en mensen richting onze Koning wijzen.
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6. Onze plannen
De komende drie jaar willen we verder bouwen aan onze droom. Concreet zien we drie doelen.

Groei in geloof
Hoofddoel 1: We bouwen aan een groeiende geloofsgemeenschap die aansluit bij de cultuur en het leven in wijk
Pathmos.

Subdoelen hierbij:
● Over één jaar is er in Hiernaast een buurtkerk met twintig volwassenen.
● De bezoekers van de viering op zondag leveren een bijdrage aan de viering.
● We voeren wekelijk één pastorale gesprekken. Dit is zowel voor mensen die deel zijn van de buurtkerk

waarbij de opbouw van hun geloof en gebedsleven onze focus is, maar ook voor wijkbewoners die worstelen
met vragen rondom zingeving of verlangen naar gebed.

● In 2022 zijn er één kleine groepen, van max. zes personen, met de nadruk op discipelschap. Ondersteuning
van persoonlijk bijbellezen en bidden is hierbij de focus.

Groei van ons netwerk
Hoofddoel 2: We organiseren activiteiten in en met de wijk om ons netwerk uit te breiden waarbij onze focus is
het brengen van liefde en recht.

Subdoelen hierbij:
● Over één jaar is er bij elke activiteit in Hiernaast een vrijwilliger die beschikbaar is voor een goed gesprek en

liefdevol uitreikt naar de aanwezige.
● De waarden van Hiernaast zijn eind 2022 bekend bij alle vrijwilligers en vaste bezoekers van Hiernaast.
● Het bezoekersaantal gegroeid naar 100 personen per week door het organiseren van activiteiten gericht op

gezelligheid en vrijetijdsbesteding zoals Een vakantie feestweek, kerstfeest voor de wijk, een maandelijkse
ontmoetingsactiviteit zoals een koffie en spelletjesavonden.

● We worden zichtbaar als een professionele organisatie die mee wil bouwen aan de wijk. In 2022 maken we
contact met 5 professionals die werkzaam zijn in de wijk.

Samenwerking met de kerken
Hoofddoel 3: Over drie jaar functioneert de buurtkerk als een volwaardig lid van het lichaam van Christus waarbij
wij een nauwe en gelijkwaardige samenwerking hebben met vijf andere kerken in Enschede.

Subdoelen hierbij:
● Over één jaar zijn er vijf gemeenten die één of meerdere activiteiten adopteren. Deze gemeenten steunen

Hiernaast met gebed, met mankracht en met een financiële bijdrage. Met deze gemeenten ontstaat een
vriendschapsrelatie.

● Deze kerken weten ons te vinden als ze behoefte hebben aan inspiratie en kennis rond missionair werk.
● In 2022 is  er één christen die door middel van vrijwilligerswerk of stage geïnspireerd is en een bijgedragen

aan de buurtkerk van Pathmos levert.
● In 2022 ondersteunt Hiernaast één kerken bij hun van missionair werk.
● Ons team en ons vrijwilligersnetwerk breidt zich uit met christenen die bij willen dragen aan de missie van

Hiernaast.
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7. Financiën

Begroting
De afgelopen tien jaar heeft de begroting van Hiernaast voor een groot deel bestaan uit de vaste lasten van het
pand en bijkomende incidentele lasten. Deze kosten zijn altijd betaald uit giften van mensen en organisaties die
het werk in de wijk Pathmos een warm hart toedragen.
Daarnaast hebben de vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten ook veel zelf betaald. We zijn heel dankbaar
voor al deze steun maar na tien jaar moeten we concluderen dat het werk op Pathmos op deze manier niet lang
meer kan bestaan en de te krappe begroting ook de verdere groei en ontwikkeling blokkeert.

De begroting voor 2022 is als volgt.

Uitgaven Hiernaast
Vaste lasten
huur € 809,17 per maand x 12 € 9.710,00 per jaar
energie € 150,00 per maand x 12 € 1.800,00 per jaar
verzekering € 25,00 per maand x 12 € 300,00 per jaar
afval € 25,00 per maand x 12 € 300,00 per jaar
belastingen € 33,33 per kwartaal x 4 € 133,33 per jaar
internet € 41,67 per kwartaal x 4 € 166,67 per jaar
automatiseringskosten € 4,17 per maand x 12 € 50,00 per jaar
bankkosten € 20,83 per maand x 12 € 250,00 per jaar
schoonmaak € 40,00 per maand x 12 € 480,00 per jaar

Overige kosten
boodschappen € 168,08 per maand x 12 € 2.017,00 per jaar
materiaal € 160,00 per maand x 12 € 1.920,00 per jaar
PR kosten € 175,00 per jaar x 1 € 175,00 per jaar
kosten vrijwilligers € 300,00 per jaar x 1 € 300,00 per jaar

Feestelijke zomerweek € 300,00 per jaar x 1 € 300,00 per jaar
Kerstfeest € 120,00 per jaar x 1 € 120,00 per jaar

onvoorzien € 350,00 per jaar x 1 € 350,00 per jaar
klein onderhoud € 150,00 per jaar x 1 € 150,00 per jaar

totaal € 18.522,00 per jaar

Inkomsten Hiernaast
Vaste inkomsten
verhuur werkplekken in het
atelier € 50,00 per maand x 12 € 600,00 per jaar
verhuur Hiernaast € 300,00 per jaar x 1 € 300,00 per jaar
vaste giften per maand € 366,67 per maand x 12 € 4.400,00 per jaar
wijkbudget € 0,00 per maand x 12 € 0,00 per jaar
vaste giften per kwartaal € 37,50 per kwartaal x 4 € 150,00 per jaar
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Incidentele inkomsten
bijdrage koffie en thee € 29,17 per maand x 12 € 350,00 per jaar
verhuur locatie € 0,00 per maand x 12 € 0,00 per jaar
Incidentele giften € 1.000,00 per jaar x 1 € 1.000,00 per jaar
totaal € 6.800,00 per jaar

De bovenstaande tabellen laten zien dat als er geen extra gelden worden gevonden deze Hiernaast aan het eind
van 2022 een negatieve balans opmaakt. Namelijk €18.522,00 - €6.800,00= €11.722,00.

Dekkingsplan
Om de begroting sluitend te maken gaat Hiernaast inzetten op vier verschillende gebieden. Als eerste
verwachten we extra gelden te werven bij de bezoekers van Hiernaast. De meeste bezoekers hebben een kleine
beurs en daarom zijn we heel terughoudend hierin geweest. Volgend jaar gaan we aan hen nadrukkelijker de
vrijwillige bijdrage onder de aandacht brengen. Op deze manier verwachten we een groter aandeel van hen.
Als tweede vragen we verschillende kerken om een activiteit te adopteren. Bij het adopteren van een activiteit
denken we aan het aanstellen van een contactpersoon, het steunen met vrijwilligers, gebed en financiën. Meer
hierover in het volgende hoofdstuk.
De derde groep van wie we vaak veel enthousiasme terugkrijgen zijn particulieren en bedrijven. Het is voor het
eerst dat we actief het bedrijfsleven gaan betrekken en de eerste hoopvolle contacten zijn gelegd. Als laatste
gaat Hiernaast actief fondsen werven.
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8. Adopteer een activiteit

In Hiernaast worden de hele week door verschillende activiteiten georganiseerd om Gods liefde uit de delen. Als
je Gods liefde uitdeelt werkt dit twee kanten op. God verandert de ontvanger en de gever. De mensen die
ontvangen ontdooien en bloeien op. De mensen die Gods liefde uitdelen, worden bemoedigd en enthousiast. Wij
horen regelmatig van vrijwilligers dat het het helpen bij Hiernaast hen inspireert en enthousiast maakt om ook
aan de slag te gaan in hun omgeving. Dit enthousiasme en vuur willen we graag delen met andere kerken.
Kerken mogen vanaf 2022 een of meerdere activiteit adopteren.

Een kerk die een activiteit adopteert houdt Hiernaast extra op de hoogte. Wij bieden gemeenteleden de
mogelijkheid om in een veilige setting missionair aan de slag te gaan. En als laatste denken wij graag mee met
missionaire vraagstukken van de desbetreffende kerk.
Van de kerk vragen wij om een contactpersoon aan te stelt. De contactpersoon is ons eerste aanspreekpunt
zodat wij gebedspunten kunnen delen en de gemeente op de hoogte kunnen houden.  Met deze
contactpersoon gaan we ook op zoek naar vrijwilligers. Als laatste hoort bij het adopteren van een activiteit de
verplichting om de activiteit financieel te ondersteunen. Op deze manier bouwen Hiernaast en de kerk samen
aan Gods Koninkrijk en helpen we elkaar.

In het overzicht hieronder wordt duidelijk welke activiteiten geadopteerd kunnen worden. Inclusief de
bijbehorende financiële bijdrage. Wat de inhoud, doelgroep en wat de betekenis van de activiteit is voor de
mensen in de wijk lichten wij graag mondeling toe.

Activiteit

totale
kosten
per jaar

bijdrage
inkomsten
per jaar

Bijdrage van
een kerk
per jaar

bijdrage van een fonds /
bedrijfsleven / particulieren
per jaar

kinderclub (5-10 jaar) € 2.019 € 680 € 670 € 670
spelletjesmiddag (5-12 jaar) € 1.811 € 680 € 565 € 565
meidenclub 10+ € 2.019 € 680 € 670 € 670
klussen in de wijk € 1.602 € 680 € 460 € 460
vrouwenavond en -ochtend € 2.019 € 680 € 670 € 670
geloofsopbouw tienermeiden € 1.811 € 680 € 565 € 565
koffieochtend € 1.602 € 680 € 460 € 460
viering € 2.019 € 680 € 670 € 670
jongensclub 10+ € 2.019 € 680 € 670 € 670
bijbelstudie (2x) € 1.602 € 680 € 460 € 460
totaal € 18.522 € 6.800 € 5.860 € 5.860
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9. Ten slotte

Dit plan gaat vooral over beleidsmatige zaken zoals visie, doelen en financiën. We hopen dat je door deze
plannen heen vooral de uitnodiging leest om deel te worden van al het moois dat in de wijk Pathmos gebeurt.

We geloven dat er nog veel meer te gebeuren staat! Bouwen jullie de komende jaren mee, zodat Gods koninkrijk
verder kan groeien in de wijk Pathmos?
In een persoonlijk gesprek lichten we ons plan graag toe en verkennen we graag de mogelijkheid tot
samenwerking.

Veel zegen toegewenst!

Het team van Hiernaast,
Christianne Bosma, Corrie van der Wal, Leendert van den Dool, Marjanne en Wouter Bont

Contactgegevens:
Hiernaast, Buurtkerk Pathmos
Bombazijnstraat 30, 7545TX  ENSCHEDE
tel. 06 - 44 922 777 (Wouter Bont)
info@stichtingkunstvanontmoeting.nl
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