
De kerk luistert, omzien naar elkaar in de Babberspolder/Ambacht 
Op 13 maart 2013 was er een gezamenlijke avond van de Lucaskerk, Het Leger des Heils en 
de protestantse wijkgemeente Ambacht Oost (Bethelkerk) met bovenstaande titel. Ook het 
diaconaal missionair centrum De Windwijzer denkt mee.
We willen een luisterende kerk zijn. Om de wijk (Babberspolder en Ambacht) beter te leren 
kennen, de mensen die er wonen: wie ze zijn, wat ze doen, wat ze belangrijk vinden. Maar ook 
om te horen wat we aan elkaar kunnen hebben.

Rob van der Veen, in dienst bij de gemeente Vlaardingen eerder werkzaam in Babberspolder 
en  Hermine Koning, gemeenteraadslid, wijkbewoonster en voorheen coördinator mantelzorg 
hielden een inleiding.
Rob vertelde dat het de gemeente Vlaardingen veel waard is om juist in deze wijk waar op dit 
moment zoveel verandert, waar het “hart” van de wijk verdwenen is, impulsen te geven om 
dat sociale hart terug te brengen. Mensen te stimuleren om opnieuw contact met elkaar te 
zoeken. Met rijkssubsidie lopen er 4 projecten:

1. een ontmoetingscentrum in het oude VOJ gebouw
2. internetburen www.debabber.nl
3. thuis in de Babberspolder
4. ondersteunen van initiatieven van onderop (gesprekken, onderlinge hulpvaardigheid)

Er zijn niet zo veel initiatieven; Rob vraagt zich af of we wel op het goede spoor zitten? Weten 
we wat de mensen nodig hebben? Gelden er andere prioriteiten (schulden, verlies van 
inkomen, een goede school)? Kern is dat mensen elkaar aanspreken als (mede)bewoner. 

Hermine Koning vertelt dat zorg steeds meer bij vrienden, buren, familie wordt gelegd. Hoe 
zorgen we dat ieder in de wijk de nodige zorg krijgt? We willen allemaal ons steentje 
bijdragen, maar waar liggen de grenzen van de mantelzorger, buurtbewoner? Wat kun je niet 
met hulp van de omgeving oplossen? 

Mensen worden ouder, eenzamer, komen moeilijker de deur uit, hun netwerk wordt kleiner.
Kerken hebben hier dé kans, met waarden als gemeenschapszin, naar elkaar omkijken.
We moeten nieuwe dingen verzinnen. Contact kan ontstaan door samen dingen te doen. Als 
voorbeeld noemt Hermine de actie om de buurt zwerfvuilvrij te krijgen”Samen vegen, samen 
leven”.

De aanwezigen uit alle drie de kerken bespreken in groepjes wat er is gezegd en formuleren 
vragen. Deze vragen en de aangedragen suggesties worden in een vervolg afspraak met 
vertegenwoordigers van alle drie de kerken besproken en verder uitgewerkt.


