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Vincent, begin veertiger en vader van twee zonen (17 en 13 jaar) is 
een bijzondere verschijning: in het verleden een grote baard, lang 
haar, altijd met een pet en bril op en tijdens de inloopspreekuren 
vraagt hij altijd naar cola. Een zeer aardige zachte beleefde man, 
niet erg spraakzaam, maar hij gebruikt wel diepgaande en hart-
verwarmende woorden. Sinds een paar weken is hij terug van een 
bedevaart naar Lourdes en we waren benieuwd naar zijn verhaal. 
Halverwege mei 2016, voordat Vincent vertrok, ontmoette ik hem 
in de wijk: rokend met een cola. Toen ik hem aansprak zei hij zo 
mooi recht uit het hart: ‘ik herken je aan je stem maar ik weet niet 
wie je bent’. We hebben even staan praten in het zonnetje. ‘Aan-
staande zaterdag vertrek ik naar Lourdes, ik heb geen geld en Julia, 
onze straatpastor, heeft het God-zij-dank geregeld. Wat ben ik blij 
want op dit moment voel ik me klote, ze hebben kanker bij mij 
geconstateerd net als bij mijn moeder en daarom ben ik blij dat ik 
nog een keer mag gaan.’
Na deze korte ontmoeting gingen we elk onze eigen weg.

‘Wat doe je nou eigenlijk 
op zo’n dag?’ vroeg ik jaren 
geleden aan de toenmalige 
straatpastor. Zijn antwoord 
was ‘niet zoveel...’ Ik was wat 
verbaasd, maar hij voegde 
eraan toe ‘ik ben er’. En toen: 
‘ik probeer goed te luisteren, 
een open oor, een luisterend 
oor voor de ander te zijn’.
Soms zegt ons geloof ons 
dat we elke medemens echt 
moeten willen zien, naast 
hem willen lopen, een open 
oor voor hem of haar willen 
zijn, of het nu een belangrijk 
of onbelangrijk mens is, een 

vriend of iemand die je ge-
woon tegenkomt, een zwer-
vende, zoekende, een dak- of 
thuisloze.
Ik moest daaraan denken, 
toen ik het verhaal van Vin-
cent las. Er was iemand die 
van harte aandacht voor hem 
had, naast hem ging staan. 
En toen dook er ook een 
Vriend van het Straatpasto-
raat Den Bosch op die hem 
een reis naar Lourdes gunde. 
Die Vriend heeft gezien hoe 
belangrijk dit is!
We hebben als Straatpasto-
raat niet de middelen om 

zoiets te doen. We beschik-
ken nu eenmaal niet over een 
‘potje’ waaruit dit gefinan-
cierd kan worden. Het moet 
komen van een eenmalig ge-
baar van een (of meerderen) 
onder u, die ook onder de 
indruk is van een dergelijke 
getuigenis van een medemens 
die het in zijn leven minder 
getroffen heeft.
Op de achterzijde van deze 
Nieuwsbrief staan de gege-
vens als u zo’n eenmalige 
donatie wilt doen.

Jan G. Vorstman
voorzitter

BoschStraatpastoraat  Den
Nie uws brief

Zomer 2016, vakantietijd, 
regen, komt er ook een hitte-
golf? We wachten af, mijmeren, 
een terrasje, tijd om te lezen, 
Nieuwsbrief nummer 10. Een 
interview, een ontmoeting, een 
oproep, meditatie, open staan, 
luisteren, gehoor geven...
Ieder een verkwikkende zomer 
toegewenst!

Het Straatpastoraat
Den Bosch 

 Een luisterend oor

Nieuwsbrief 10
Vanuit je hart...

vervolg op blz. 2 >



Straatpastoraat Den Bosch • Boschmeersingel 26 • 5223 HJ Den Bosch

Nieuwsbrief Straatpastoraat Den Bosch • Nummer 10 • Juli 2016 • Bladzijde 2

Ons kort maar hartelijk gesprek heeft me dagen 
beziggehouden: hoe is het mogelijk dat zo iemand 
in zo’n omstandigheden naar Lourdes wil?
Recentelijk, bij het donderdag inloopspreekuur, 
heb ik buiten voor de Annakerk in Den Bosch 
West opnieuw met Vincent gepraat. ‘Vincent ik 
weet dat het moeilijk is maar mag ik je wat per-
soonlijks vragen?’ ‘Ja, dat mag’, antwoorde Vin-
cent, ‘maar ik weet niet of ik overal antwoord op 
kan geven”. ‘Dat hoeft niet, laat je hart spreken’, 
ging ik verder en zo begonnen we al hangend 
over een afvalcontainer ons gesprek, want bin-
nen wilde Vincent niet zitten. Vanwege de pijn in 
handen, knieën en voeten wilde hij graag rondjes 
lopen, dan weer hangen en ook kon hij zo een 
sigaretje roken en uiteraard met een colaatje.

‘Lourdes is geweldig! Ik ging terug naar mijn moe-
der, want we hebben haar as daar uitgestrooid 
– dat was haar wens – en ik wilde perse daar nog 
een keer naar toe, want nu leef ik nog. Ik ben RK 

opgevoed en ik geloof nog steeds. Lourdes geeft 
kracht, geeft hulp om mijn pijn te verzachten, 
de grot daar is Maria verschenen de moeder van 
God, het bronwater, je vergeet even alles tussen 
alle andere zieken, troost zoeken zonder dat er 
gevraagd wordt. Het belangrijkste is dat je daar 
andere mensen ontmoet, je verhaal doet. Nie-
mand oordeelt, maar ieder helpt elkaar vanuit het 
hart, de lichtprocessie, dat je hulp van Jezus krijgt 
dat is al verzachtend. ‘Ik heb nog steeds contact 
met mede-bedevaartgenoten.’
Dan komt een huisgenoot van Vincent naar ons 
toegelopen. ‘Hoi Vincent, ik ben blij je te zien. Ik 
maakte me ongerust, hoe gaat het met je?’ Vin-
cent: ‘ze helpen me niet, ik kan bijna niet meer, 
de hulpverleners beloven en verwijzen door, maar 
niemand doet iets. Ik ga lichamelijk zo achteruit 
dat ik niet veel meer kan. Hulpverleners weten 
niet wat het echte probleem is, een ieder roept en 
zegt “je verantwoordelijkheid nemen” en weg zijn 
ze.’ 

Intussen weet Vincent niet wat hij moet doen van 
de pijn. ‘Zullen we toch maar even binnen gaan 
zitten?’ stel ik voor. Je ziet aan zijn gezicht dat hij 
pijn heeft en als hij me aankijkt, komt er toch een 
glimlach. Dan vraag ik wat hij nog zou willen? “Ik 
zou nog graag mijn kinderen willen zien. Ik kan 
en mag dat zelf niet regelen en de coach-hulpver-
lener werkt-niet-mee. Ze zijn te druk met zichzelf 
bezig, verdomme.’ 
Dan zitten we bij elkaar zonder iets te zeggen. 
Dan plotseling: ‘Vraag maar, want dadelijk ga ik 
weer.’ ‘Wat wil je zelf nog kwijt?’ vraag ik. Waar-
op Vincent recht uit zijn hart zegt: “we zijn toch 
allemaal kinderen van God, wees tevreden met 
wat je hebt en daaraan vasthouden.’

Odulf van Summeren
vrijwilliger straatpastoraat
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Zuster Rosa is lid van de congre-
gatie van de Zusters van de 
Choorstraat, officieel: de Con-
gregatie van de Dochters van 
Maria en Joseph. Ze was missie-
zuster in Congo en nu alweer ja-
ren woonachtig in het moeder-
huis aan de Choorstraat. Daar 
heeft ze binnen de congregatie 
vele functies bekleed en is al tijd 
‘in ruste’. Maar niet echt in ruste. 
Na de missie, waar ze jarenlang 
als verpleegkundige werkte en  
veel met straatkinderen te ma-
ken had, werd ze hier in Den 
Bosch weer geconfronteerd met 
dak- en thuislozen.
Wim de Bekker benaderde zus-
ter Rosa om te vragen of ze niet 
actief wilde zijn in het Pastoraal 
Uitzendbureau (Pub). Daar deed 
ze mee met het begeleiden van 
dak- en thuislozen bij hun werk-
zaamheden in het kappen van 
bomen en onderhouden van 
bossen, bij fietsreparaties en alle 
voorkomende werkzaamheden 
die verbonden waren aan Pub. 
Zo leerde ze Bart Eigeman en 
Jan Molmans kennen, de eerste 
straatpastor. Ze kwam in het 
Inloopschip (toen nog een echt 
schip) en kreeg daar haar contac-
ten met dak- en thuislozen.
Zoals zuster Rosa in Congo een 
vreemdeling was, die zich een 
plaats moest veroveren, begreep 
ze de situatie en de moeilijkhe-
den van de vreemdelingen in 
Nederland. ‘Je begrijpt ons’, was 
vaak de reactie van de mensen. 
‘Je luistert tenminste.’ Dat is ook 
wat zuster Rosa belangrijk vindt, 
luisteren naar mensen en hun 
situatie proberen te begrijpen.
En nog steeds komt ze mensen 

tegen die haar groeten, omdat 
ze jaren geleden een luisterend 
oor was. Zelf kent ze de mensen 
niet eens, maar het feit dat ze 
haar wel kennen zegt al genoeg.
En nog steeds is ze actief in de 
Gestelse buurt. Daar gaat ze op 
huisbezoek, ontmoet Marok-
kaanse en Turkse vrouwen, geeft  
taalles. Ze weet barrières te 
doorbreken door, waar de ou-
ders schuchter zijn, heel slim, de 
kinderen te benaderen, die haar 
thuis uitnodigen.
Veel verhalen heeft zuster Rosa 
over ontmoetingen met dak- en 
thuislozen. Zo Marijke, die onder 
een boom lag, alles was haar afge-
nomen: huis, kind en baan. Haar 
verhalen hoorde zuster Rosa aan, 
veel kon ze niet doen, maar de re-
actie van Marijke was dankbaar-
heid: ‘Je hebt naar mij geluisterd.’
Het zit haar dwars dat ze soms 
te bescheiden was. Ooit tegen 
Kerstmis werd bij het klooster 
aangebeld en zuster Rosa deed 
open. Een 
hulpeloos en 
verwilderd 
uitziende 
man wilde 
onderdak en 
eten. Zomaar 
wegsturen kon 
niet, maar ze 
was door haar 
medezusters 
gewaarschuwd 
geen vreem-
den binnen 
te laten. Dus 
zei ze dat hij 
moest wach-
ten in het por-
tiek, dan zou 

ze wat regelen. Zuster Rosa sloot 
de deur. In de keuken maakt ze 
boterhammen en koffie klaar 
en gaf dat te eten. En deed de 
voordeur dicht. Na enige tijd 
ging ze kijken. De man was weg 
en had het bordje en kopje 
keurig achtergelaten. Nog steeds 
spijt het zuster Rosa dat ze de 
man niet binnen de boterham-
men heeft laten opeten.
De Straatkrant zal zuster Rosa 
steeds ko pen en lezen. Samen 
met deze Nieuwsbrief, contact 
met straatpastor Julia en het In-
loopschip blijft ze op de hoogte 
van alle wel en wee. Eens in de 
zoveel tijd biedt ze voor mensen 
van veeg- en fietsprojecten een 
hartelijk welkom tijdens een  
koffieochtend in het klooster.
Zuster Rosa (84) blijft ondanks 
haar leeftijd, actief voor mensen 
die een vreemdeling zijn en een 
luisterend oor nodig hebben.

Het Straatpastoraat
Den Bosch

 
Gesprek met zuster Rosa de Lima Wilmink
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Het Straatpastoraat Den Bosch 
verricht zijn werk zonder zijn 
cliënten een financiële bijdrage 
te vragen. Daarom worden de 
kosten zo laag mogelijk gehou-
den. Hoewel alle vrijwilligers 
– gastvrouwen en gastheren, cli-
entbezoekers maar ook het be-
stuur – hun bijdrage belangeloos 
leveren, maken we ook kosten: 
bijvoorbeeld voor het salaris 
van de straatpastor, de Nieuws-
brief, de website en de oplei-
ding van vrijwilligers. Daarvoor 
leunen we op dit moment op 
een beperkt aantal sponsoren. 
Zonder hun financiële bijdra-
gen zou het straatpastoraat niet 
bestaan. Uiteraard zijn we hen 
zeer erkentelijk. Maar ook hun 
bijdragen, hoewel tot nu toe 
vaak voor meerdere jaren vast-
gelegd, blijven niet vanzelfspre-
kend. Om die afhankelijkheid in 
de toekomst zoveel mogelijk te 
beperken streeft het straatpasto-
raat naar het vergroten van zijn 
financiële draagvlak. Onder het 
motto ‘vele kleintjes maken één 

grote’ willen we u uitnodigen 
Vriend van het Straatpastoraat 
Den Bosch te worden en peri-
odiek – naar wens maandelijks, 
per kwartaal of (half)jaarlijks 
– een door u zelf te bepalen 
bedrag aan het straatpastoraat 
over te maken. Op deze manier 
steunt u uw medemens aan de 
zelfkant van onze samenleving.
We hopen u binnenkort als 
vriend te kunnen begroeten. Bij 
voorbaat onze dank.

André van den Boer
penningmeester

Een moment voor jezelf
Ga even zitten met rechte rug, 

beide voeten op de grond.
Lees deze tekst aandachtig 

helemaal door.
 Sluit daarna je ogen  

als je daar behoefte aan hebt.
Probeer stil te worden en stil te zijn  

en laat deze tekst op je inwerken.

Het meditatie-thema is ruimte.

Zowel binnen als buiten ons
is ruimte.

De dagelijkse beslommeringen 
eisen veel ruimte op, 

daar kan niemand vandaag de 
dag omheen.

 Dat is de buitenruimte, 
maar je innerlijke ruimte creëren 

dat is een bewuste daad en vraagt 
rust en aandacht.

Het is daar een goede plek  
om te zijn.

In deze ruimte kan je stil zijn,
maar je kan ook de ruimte bewust 

delen met anderen.
Zo groeien en ontplooien  

zowel de gever als de ontvanger, 
ieder op hun eigen levenspad.

Slotgedachte:
Ruimte geven of ontvangen  

doet weldadig aan, het geeft een 
warm gevoel van binnen.

 Ellen Sormani

 
Bent u al Vriend van het  
Straatpastoraat Den Bosch?

Straatpastor
Julia Hoppenbrouwers-
Nagornyak

T 06 50 23 08 71
E straatpastordb@gmail.com

De straatpastor en haar medewerkers  
verlenen pastorale zorg aan velen in
Den Bosch die al dan niet tijdelijk  
dak- en thuisloos zijn of zijn geweest.

Voor toezending van de Nieuwsbrief: 
aanmelden per post of e-mail.

Kantoor- en correspondentieadres
Boschmeersingel 26, 5223 HJ Den Bosch
http://straatpastoraatdb.nl

Uw bijdrage is van harte welkom
Van Lanschot Bankiers rek. nr. NL57 FVLB 
0638 7730 91. Het Straatpastoraat is een er-
kende ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting.

Het Straatpastoraat 
Den Bosch wordt 
gesteund door 
Kansfonds.

Spreekuur 
Donderdag vanaf 14.00 uur. 
Inloop tot 16.00 uur. 

Zaterdagse viering
Zaterdag 15.30 uur.
Vanaf 15.00 uur is er koffie 
en thee. Iedereen is van 
harte welkom om met ons 
mee te vieren.

Bezoekadres
Sint Annakerk
Boschmeersingel 26
5223 HJ Den Bosch


