
 
 

 

JAARVERSLAG 2013 VAN DE VINCENTIUSVERENIGING ZOETERMEER 

 
Een aantal zaken heeft in dit verslagjaar veel tijd en aandacht gevraagd:  

- het 100-jarig bestaan van de Vereniging; 

- de sloop van de gebouwen waar de Vereniging haar bijeenkomsten hield en waar het 

Schuurtje van Vincentius was gevestigd; 
- het voldoen aan de eisen van de Belastingdienst in het kader van de ANBI-status; 

- de mutaties in het bestuur. 

 

In de algemene vergadering van maart 2013 was Henri van Swieten benoemd tot 
voorzitter van de Vereniging. Helaas hebben persoonlijke omstandigheden Henri ertoe 

gedwongen om in juli 2013 het voorzitterschap neer te leggen. 

De penningmeester Gonnie Westerman is sinds dat moment opgetreden als waarnemend 

voorzitter. 

Op 31 juli 2013 is een extra Algemene Vergadering gehouden in verband met deze 
mutatie in het bestuur en de nieuwe huisvesting van het Schuurtje. 

 

In de maanden juni en juli is er veelvuldig contact geweest met het gemeentebestuur 

van Zoetermeer.  
De bedoeling hiervan was om meer bekendheid te geven aan het werk van de 

Vincentiusvereniging Zoetermeer en zo mogelijk, via de gemeente een andere 

huisvesting te vinden voor het Schuurtje. Dit laatste heeft helaas geen resultaat gehad, 

maar wel hebben namens het bestuur Gonnie Westerman en Maria Burtscher in oktober 
het Overleg materiële dienstverlening bijgewoond. Dit overleg is een platform waar een 

groot aantal Zoetermeerse hulpverlenende organisaties aanwezig is. 

Gonnie Westerman heeft hier het een en ander verteld over de Vincentiusvereniging 

Zoetermeer. Het gevolg hiervan is, dat ondermeer vanuit Humanitas een aantal concrete 
verzoeken om hulp is ontvangen. 

 

Een ander nieuw onderwerp is het SchuldhulpMaatjesproject. Een landelijk initiatief van 

de gezamenlijke kerken in samenwerking met professionele bureaus voor 

schuldhulpverlening. Vanuit het bestuur is de feestelijke bijeenkomst vanwege de start 
van het 60e project in Nederland in de Oude Kerk bijgewoond. In Zoetermeer zijn 

voldoende mensen bereid om schuldhulpmaatje te worden. De Vincentiusvereniging is 

gevraagd om meer op bestuurlijk vlak medewerking te verlenen. 

 
Elke maand worden in de bestuursvergadering een aantal aanvragen besproken voor 

financiële ondersteuning, zowel van individuele personen/gezinnen als van charitatieve 

instellingen. De resultaten hiervan staan in het financieel verslag vermeld. 

Zeven Zoetermeerse gezinnen zijn met financiële ondersteuning vanuit de Zoetermeerse 
Vereniging met vakantie geweest in een caravan van de SOR, een project van Vincentius 

Nederland.  

 

In de maanden mei en oktober zijn voor de ouderen Mariavieringen gehouden in de 

Nicolaaskerk met na afloop een gezellige bijeenkomst met koffie en wat lekkers. 
In december vond de traditionele kerstviering plaats in dezelfde kerk. Ook hierna 

kwamen de ouderen bijeen voor een samenzijn in kerstsfeer met kerstliederen en 

lekkernijen. Op deze bijeenkomsten zijn gemiddeld zo’n 50 personen aanwezig. 

 
 



In december is het eeuwfeest van de Vincentiusvereniging Zoetermeer gevierd met een 

eucharistieviering in de Nicolaaskerk en een feestelijk samenzijn met alle medewerkers. 

Daarnaast is door het Historisch Genootschap Oud-Soetermeer aan de hand van de oude 

archieven van de Vereniging een gedenkboekje samengesteld over de armenzorg in 
Zoetermeer gedurende de afgelopen 100 jaar en de plaats van de Vincentiusvereniging 

daarin.  

 

In december zijn kerstpakketten en fruitdozen rondgebracht aan personen/gezinnen in 
Zoetermeer, die voor de Kerst een kleine ondersteuning nodig hebben. Ook aan de PCI 

(Parochieel Charitatieve Instelling) werd een aantal levensmiddelendozen geleverd voor 

mensen, die door de PCI worden begeleid in de schuldsanering.  

Een aantal gouden bruidsparen heeft namens de Vincentiusvereniging een fruitmand 
ontvangen. Medewerkers van de Vereniging, die de leeftijd van 80 jaar bereikten, kregen 

bloemen. 

 

Binnen de Vereniging is een aantal groepen vrijwilligers actief. De jaarverslagen hiervan 

volgen hieronder. 
 

 

SCHUURTJE VAN VINCENTIUS  

Het was een hectisch jaar voor het Schuurtje en haar medewerkers. Vooral in het begin 
van het jaar lag de druk op de verwachte opzegging van de door ons gebruikte ruimten 

van de Nicolaasparochie en de Nicolaasschool. En inderdaad, per 27 augustus werd de 

huur beëindigd van de ruimte in de Nicolaasschool en per 23 september moesten onze 

eigendommen uit het Parochiehuis zijn verwijderd. Waar we al langer mee bezig waren, 

nl. het zoeken naar nieuwe huisvesting, moest toen in alle hevigheid worden voortgezet. 
 

Gelukkig vonden we een nieuwe locatie aan de Storkstraat 5 te Zoetermeer. Op een 

bedrijventerrein, maar niet al te ver buiten het oude gedeelte van Zoetermeer. Tegen 

huurlasten, minder vierkante meters maar wel met de mogelijkheid om onze 
verkoopuren uit te breiden naar 2 verkoopdagen per maand.  

In de extra Algemene Vergadering van 31 juli werd een onderbouwd voorstel met een 

gewijzigde exploitatierekening aan de leden voorgelegd. Unaniem werden de plannen 

goedgekeurd.  
Na een zeer intensieve periode van verhuizing vond op 2 november op feestelijke wijze 

de opening van de nieuwe verkoopruimte plaats door de heer Hans Schouten als 

vertegenwoordiger van Vincentius Nederland. Aan de opening werd – mede om de 

bekendheid van de nieuwe locatie te vergroten – de jubileumactie van het 100-jarig 
bestaan van de vereniging gekoppeld.  

Iedereen ging weer met veel enthousiasme van start en dit bleef niet zonder resultaat. In 

november en december werd de gestelde opbrengstdoelstelling voor de nieuwe locatie 

gehaald.  

Door het wegvallen van de verkoop gedurende de maanden september en oktober bleef 
de aanvankelijk voor 2013 begrote totale opbrengst achter. Daarnaast deed de nog 

steeds voortdurende recessie zich voelen.  

Naast de contante verkoop van spullen werd echter ook dit jaar weer regelmatig een 

beroep op ons gedaan voor de levering van materiële goederen ter verstrekking van 
hulp. De actie hieruit is minder gemakkelijk meetbaar, maar zeker van evenveel belang 

bij de hulpverlening in individuele noodsituaties.  

De reguliere verkoopdag, de eerste zaterdag van de maand, vond gedurende januari t/m 

augustus 8x plaats. In deze periode was het Schuurtje ook op 8 tussenliggende vrijdag- 
avonden geopend voor verkoop. 

Op onze nieuwe locatie zijn in november en december inmiddels 4 verkoopdagen 

gehouden en wel op de 1e en 3e zaterdag van deze maanden. 



Elke maandag is een groot aantal vrijwilligers druk met het bezorgen en ophalen van 

spullen, het sorteren van deze spullen en het in orde maken en houden van de 

verkoopruimte. 

Op 24 mei en 7 oktober 2013 zijn de coördinatoren voor overleg bijeen geweest. Tijdens 
deze bijeenkomsten is informatie verstrekt over de toen op handen zijnde ontwikkelingen 

met betrekking tot de huisvesting van het Schuurtje.  

 

 
In de loop van het jaar hebben 9 medewerkers besloten te stoppen met hun 

werkzaamheden. De gewijzigde omstandigheden qua bereikbaarheid waren hier deels 

de oorzaak van. Gelukkig konden we weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen, waardoor 

het Schuurtje per ultimo van het jaar 44 medewerkers telde. 
Het was voor alle medewerkers wennen aan de nieuwe huisvesting en de verhoogde 

inspanning, die van hen wordt gevraagd. Zij verdienen dan ook alle lof voor het 

enthousiasme, waarmee zij zich blijven inzetten voor ons Schuurtje. 

Hoofdcoördinator Schuurtje van Vincentius, Gonnie Westerman. 

 
 

OUDERENBEZOEKGROEP PALENSTEIN  
Door de wisseling van chef de bureau ging het even mis met de lijst van het eerste 

trimester in 2013. De lijst bevatte alle geregistreerde RK-ouderen in de wijk Palenstein, 

in plaats van alleen ouderen die in het eerste kwartaal hun verjaardag vieren. Helaas 

ontbreken nog altijd de telefoonnummers!  
De afgelopen periode bestond de bezoekgroep uit 3 personen: Riet Droogh (bijna 83 

jaar), Coby de Heer en ik zelf Thea Rurup (80 jaar en tevens coördinator)! 

De kaarten, die we “sturen” krijgen we van het Schuurtje. Helaas wordt ik er af en toe 

nog op aangesproken, dat ik de kaarten moet betalen.  
Er zijn 188 aantal kaarten verzonden inclusief het visitekaartje van de Vereniging. 

Riet Droogh legt de meeste bezoeken af, vooral bij de mensen in haar omgeving. Zij en 

Coby de Heer doen de kaart bij de mensen in de huisbrievenbus.  

Ikzelf stuur de kaarten per post i.v.m. de afstand Palenstein/Driemanspolder.  
De mensen kunnen ons bellen, wanneer zij bezoek wensen. Omdat de lijsten te lang zijn, 

gaan wij hen niet bellen!  

Het afrekenen van de gemaakte kosten (papier, computerinkt en postzegels) met de 

penningmeester Gonnie Westerman gebeurt eens per 3 maanden en dat loopt goed.  

Coördinator ouderenbezoekgroep Palenstein, Thea Rurup. 
 

OUDERENBEZOEKGROEP DORP  

Deze bezoekgroep bestaat uit de dames Plonie van der Goes, Ria Heggelman, Ien 

Henneken, Annie Onderwater, Marian Windmeijer en de coördinator Margriet van der 
Hoeven. 

Net als vorig jaar hebben de dames samen 179 bezoeken afgelegd, daarnaast zijn er 

147 kaarten verstuurd.  

Naar aanleiding van het verzenden van deze kaarten hebben twee personen telefonisch 
gereageerd en aangegeven, dat zij bezoek wensten te krijgen van een pastoraal 

medewerker in verband met ziekte van zichzelf of van de partner. Hiervoor heb ik Thea 

Espkamp benaderd. Soms kom ik iemand op straat tegen en krijg positieve reacties naar 

aanleiding van de ontvangen kaart. 

Coördinator ouderenbezoekgroep Dorp, Margriet van der Hoeven. 
 

OUDERENBEZOEKGROEP STADSHART 

De bezoekgroep Stadshart heeft met ingang van 1 april 2013 een nieuwe coördinator 

gekregen. Ingrid van Swieten volgde Ina Tilburg op, die zich vele jaren heeft ingezet als 
coördinator voor het ouderenbezoek en vele bezoeken bracht in het Stadshart. Zij is niet 

vergeten door de ouderen die ze heeft bezocht en haar aandacht schonk. Deze mensen 

zijn haar hiervoor nog steeds dankbaar! Er wordt altijd vol belangstelling naar Ina 

gevraagd. Heel veel dank Ina! 



 Per 1 april 2013 staakte helaas nog een vrijwilligster Ank Everts, na meer dan 10 jaar 

haar activiteiten voor de ouderenbezoekgroep. Ook haar danken we zeer voor de vele 

jaren, waarin ze zich heeft ingezet en voor de bezoekjes die ze desgewenst aan de ouderen 
heeft gebracht. 
De bezoekgroep Stadshart bestaat momenteel uit de dames Leny Rottier, Lia Fokke en 

Ingrid van Swieten. Onze bezoekgroep zou heel graag een nieuwe vrijwilliger begroeten. 

Adverteren in het Mededelingenblad en in Nicolaas.Nu blijft hierom noodzakelijk.  

Om elkaar te leren kennen zijn we in april en juli jl. bijeen geweest en is de gang van 
zaken in de bezoekgroep Stadshart besproken. Elk kwartaal komen naast de 

belevenissen met de ouderen ook de financiën aan de orde en wordt er, indien nodig een 

nieuw voorschot gevraagd aan de penningmeester.  

   
In de wijk Stadshart wonen rond de 300 mensen aangesloten bij de Nicolaasparochie, die 

70 jaar of ouder zijn.  

De ouderen van 70 tot en met 74 jaar worden door middel van een wenskaart door de 

Vincentiusvereniging Zoetermeer in samenwerking met de Nicolaasparochie, gefeliciteerd 
met hun verjaardag. Een visitekaartje met logo van de Vincentiusvereniging wordt 

ingesloten.  

Ouderen van 75 jaar en ouder worden ook gefeliciteerd met hun verjaardag via een 

wenskaart, waarop tevens vermeld staat dat zij bezoek kunnen ontvangen, mochten zij 

dit wensen. Helaas komt het weinig voor, dat de mensen telefonisch contact opnemen 
met een van de drie vrijwilligers om een bezoekje aan te vragen.  

Komt er geen reactie op deze kaart, dan worden de ouderen na ongeveer vier weken 

telefonisch benaderd, indien het telefoonnummer bekend is, om te vragen of de kaart 

met felicitatie is ontvangen en of men prijs stelt op verjaardagsbezoek. Veelal heeft men 
daaraan geen behoefte, omdat men nog niet eenzaam is. Wel laten sommige ouderen 

dan blijken, dat de geste van het feliciteren met de verjaardag wel op prijs wordt gesteld 

en dat het telefoonnummer bewaard wordt, mochten er zich omstandigheden voordoen, 

dat men wel bezocht zou willen worden. Er blijken ook ouderen te zijn die niet graag 
bellen, omdat ze gehoorproblemen hebben en degene aan de telefoon moeilijk kunnen 

verstaan. Deze mensen blijken vaak eenzaam te zijn en als puntje bij paaltje komt, 

willen ze toch graag verjaardagsbezoek hebben. Ook zijn zij dan erg blij met het 

bloemetje of ander presentje (van Euro 5,-). Er is dan iemand aan wie ze hun 
belevenissen en verhalen kunnen vertellen. Vaak horen we dan “u mag gerust nog eens 

komen”.  

Ook bij deze presentjes voor de jarigen wordt een visitekaartje van de Vincentius-

vereniging Zoetermeer gevoegd. Dit om de ouderen te laten zien dat degene, die op 

bezoek komt, ook werkelijk een bezoekster van de Vincentiusvereniging Zoetermeer is. 
Dit in verband met de veiligheid!  

In het jaar 2013 zijn er door de drie vrijwilligsters van de ouderenbezoekgroep Stadshart 

24 ouderen bezocht. Ongeveer 5 hiervan hadden zelf telefonisch contact opgenomen na 

de ontvangst van de felicitatiekaart.  
De verantwoording financiën over 2013 van de ouderenbezoekgroep Stadshart is door de 

coördinator einde dit jaar afgelegd aan de penningmeester van de Vincentiusvereniging 

Zoetermeer, Gonnie Westerman. 

Coördinator ouderenbezoekgroep Stadshart, Ingrid van Swieten. 
 

OUDERENBEZOEKGROEP DRIEMANSPOLDER 

Deze bezoekgroep bestaat uit Jeanne Sitskoorn, Lucy Timmer, Corrie de Jong en Joop 

Geelen. 

Het is het laatste jaar geweest, waarin dit team gezamenlijk is opgetreden. Met ingang 
van 1 januari 2014 is afscheid genomen van Jeanne Sitskoorn, die 13 jaar actief is 

geweest, waarvan 10 jaar als bezoekster en de laatste 3 jaar als schrijfster van de 

wenskaarten.  

 
 



Lucy Timmer, eveneens ± 12 jaar actief met huisbezoek, heeft eveneens aangegeven te 

willen stoppen, maar dat wanneer er geen vervanging voor haar beschikbaar is, zij 

incidenteel bepaalde bezoeken wil onderhouden. Dit in overleg met de hoofdcoördinator 

ouderenbezoek Ingrid van Swieten.  
Door familieomstandigheden (ernstig zieke man) is het voor Corrie de Jong niet meer 

mogelijk om in 2014 haar bezoeken af te leggen. Haar voornemen was om van 2014 

haar afscheidsjaar te maken, maar helaas is dit niet mogelijk. Ook van Corrie moeten we 

dus afscheid nemen. In totaal heeft zij dan 11 jaar bezoeken afgelegd. 
Met volle overgave hebben de dames zich vele jaren ingezet voor het ouderenbezoek 

Driemanspolder, waarvoor respect en heel veel dank!  

Om persoonlijke redenen heb ik besloten om met ingang van 1 januari 2014 te stoppen 

met het ouderenbezoek en de coördinatie hiervan. Dit in tegenstelling tot mijn eerdere 
bekendmaking om april 2014 te stoppen. Ik heb Ingrid van Swieten in oktober hiervan in 

kennis gesteld. In 2004 ben ik gestart met huisbezoek om met een onderbreking van 

enige jaren in 2011 naar aanleiding van het vertrek van Hans Vollebregt, de draad weer 

op te pakken en tevens de coördinatie over te nemen. Ik spreek mijn dank uit naar allen 

met wie ik prettig heb mogen samenwerken. 
 

Mogelijk invulling van vacatures bezoek(st)ers 

Het gevolg van het bovenstaande is wel, dat het volledige team Driemanspolder 

vervangen zal moeten worden. Ik heb begrepen, dat Ingrid van Swieten hier en daar 
haar voelhorens al heeft uitstaan. Een lichtpuntje is, dat er mogelijk belangstelling is om 

de opengevallen plaatsen van Jeanne en Lucy op te vullen en er op termijn misschien 

zelfs invulling is voor de ontstane vacature van coördinator. Echter niet op de zaak 

vooruitlopen, de oriëntatiefase is in volle gang, het geen zeer hoopvol genoemd mag 
worden. 

 

Aantal afgelegde huisbezoeken 

De som van alle te bezoeken personen is 177 (echtparen worden hier als één geteld). 
Daarvan zijn 115 personen niet bezocht, te weten 31 onder vacature + 31 Jeanne + 7 

Lucy en 46 (door omstandigheden) Joop.  

De bezoekadressen onder Jeanne (31) hebben het afgelopen jaar wederom een kaart 

ontvangen. Daadwerkelijk bezochten Lucy, Corrie en Joop samen 46 personen. Volgend 

jaar is het nog even afwachten om een doelstelling te formuleren gelet op de vacatures 
die zijn ontstaan door het vertrek van Jeanne, Lucy, Corrie en Joop. 

 

Financieel overzicht van de uitgaven  

Ouderen bezoek € 263, = 
Verjaardagskaarten      25, = 

Totaal· € 288, = 

 

Tot slot 
Ik spreek de wens uit, dat het werven van nieuwe bezoek(st)ers voor de wijk 

Driemanspolder naar wens mag verlopen zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.  

Coördinator bezoekgroep Driemanspolder, Joop Geelen. 

 

AGAPè-MAALTIJDEN 
Er hebben in 2013 11 bijeenkomsten plaatsgevonden op de tweede zondag van de 

maand in de grote zaal van het Parochiebureau. 

Gemiddeld komen er tussen de 8 en 12 mensen in de leeftijd van ongeveer 60 tot 85 

jaar. In 2013 zijn er 2 nieuwe bezoekers bij gekomen. 
70% van de bezoekers komt maandelijks en de meeste ervaren het als zeer prettig. 

Het is sinds september van dit jaar wat improviseren, omdat i.v.m. de komende sloop 

van het Parochiehuis ook het koffie drinken na de mis in het Parochiebureau wordt 

gehouden. De ervaring van de afgelopen maanden heeft geleerd, dat een en ander goed 
is te combineren. Wel is het bezoekersaantal na de zomer wat teruggelopen. 



Het team bestaat uit 6 vrijwilligers en gaat ook in 2014 op dezelfde voet voort met het 

organiseren van de broodmaaltijden. 

Coördinator, Helène Pieterse. 

 
EUCHARISTIEVIERING IN DE MORGENSTER 

Elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur wordt in het verzorgingshuis De 

Morgenster een eucharistieviering gehouden, waarbij een van de pastores van de 

Nicolaasparochie voorgaat. 
De aankleding van de zaal met altaarkleed en kaarsen en het koffie drinken na afloop 

wordt verzorgd door een groep van acht medewerkers van de Vereniging, die bij 

toerbeurt aanwezig zijn. De vieringen worden door ongeveer 30 personen bezocht. 

Een aantal bewoners van de Morgenster dat verbonden is met de Nicolaaskerk, krijgt 
rond hun verjaardag een bezoekje en met Kerstmis wordt namens de 

Vincentiusvereniging een kerstgroet gebracht meestal in de vorm van een bloem of een 

plantje evenals met Palmpasen een palmtakje. 

Coördinator, An van Wieringen. 

 
 

DE SOOS 

De wekelijkse soos op woensdagmiddag wordt verzorgd door de dames Mien Bolleboom 

en Toos Rademaker. De coördinatie is in handen van Ien Henneken. 
Gemiddeld komen er elke week zo‘n 24 personen kaarten en genieten van het gezellig 

samenzijn met koffie/thee en vooral veel lekkers! Speciale middagen worden gehouden 

ter gelegenheid van Sint-Nicolaas en Kerst en op veel middagen wordt door jarige 

bezoekers getrakteerd. 
Ook deze bijeenkomst moest verhuizen in verband met de voorgenomen sloop van het 

Parochiehuis. Gelukkig is een nieuwe locatie gevonden in de nieuwbouw aan de 

Palthelaan, waar in De Palantijn een mooie en gezellige ruimte gehuurd kon worden. De 

bezoekers zijn zeer tevreden met deze nieuwe locatie! 
De soos is verhuisd in september 2013. De mijlpaal van 50 jaar Soos in het oude 

Parochiehuis in november 2013 is net niet bereikt! 

Ien Henneken, coördinator. 

 

 
 

Joke Aelmans-van den End, secretaris. 

 

 
 

 

 

 


