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kant van de samenleving worden vaak met de nek 
aangekeken. THDV ziet het als een roeping om juist 
gebroken mensen echt te zien. Zoals Jezus ook doet. 
THDV wil ook anderen uitdagen om te ‘zien’. Wie 
zie jij vandaag?”

Al snel verrast Ellie de groep door allerlei plekken 
aan te wijzen waar je ‘zomaar’ iets van God ziet. Een 
groot gebouw tegenover het Centraal Station met de 
levensgrote tekst: God roept u - Jesus loves you. Het 
blijkt het gebouw te zijn van waaruit ‘Jeugd met een 
opdracht’ zijn missie uitdraagt onder de Amster-
dammers. 

Ze wijst op verschillende kerken die weliswaar 
meestal niet groot zijn qua aantal leden, maar zich 
wel bijna allemaal actief richten op hun omgeving. 
Slechts 2% van de ruim 800.000 Amsterdammers is 
christen. Maar ze komen samen in maar liefst 350 
verschillende gemeentes (van grote volkskerken tot 
kleine huisgemeenten) die allemaal op hun eigen 
manier Jezus’ liefde uitdragen voor de stad. 
De koffie- en lunchpauzes vinden plaats in de ver-
schillende locaties van Tot Heil Des Volks. Het eer-
ste gebouw is op de plek waar Jan de Liefde destijds 
zijn Bijbelstudies hield in De Jordaan. Inmiddels 
wordt het pand onder meer gebruikt als inloophuis 
voor daklozen. Ook het project ‘Second Step’ is er 
gevestigd: een kringloopwinkel en atelier waar vrou-
wen die uit de prostitutie zijn gestapt een jaar lang 
een programma volgen. Met dit uitstapprogramma 
wil THDV vrouwen een tweede kans in de samen-
leving bieden. Het is duidelijk een plek van hoop en 
herstel.

Leven aan de onderkant
Tijdens de koffie vertelt Ellie meer over de diverse 
projecten van THDV en laat ze een geluidsfragment 
horen waarin Gerard aan het woord is. Gerard is 
al jaren dakloos en kent het straatleven van Am-
sterdam op zijn duimpje. Gerard: ,,Weet je wat het 
is… als je aan de onderkant leeft… dan móet je wel 
omhoog kijken!” Ellie vertelt: ,,Gerard was altijd elke 
dag bij ons. Een vaste bezoeker bij de dagopvang 
voor daklozen. We zagen hem graag komen, want 
hij was altijd wel in voor een spelletje. Hij bracht 
positiviteit!” Sinds twee maanden komt Gerard niet 
meer. ,,En niemand weet waar hij is’’, zegt Ellie. ,,We 
hebben hem gezocht, maar er is nog geen spoor. We 
zijn bang dat hij dood is.”
THDV richt zich op daklozen, verslaafden, kinder-

armoede en prostituees. Inkomsten krijgen ze via 
giften, donaties en een beetje subsidie. Het grootste 
deel van de inkomsten wordt echter ingebracht door 
twee bijzondere hostels in Amsterdam: Shelter City 
(tweehonderd bedden) en Shelter Jordan (honderd 
bedden). 

Het mes snijdt aan twee kanten. Met de Shelters wil 
THDV gastvrijheid bieden aan gasten die Amster-
dam willen bezoeken. Zij vinden er een fijne plek 
om te verblijven voor een aantrekkelijke prijs. Gas-
ten krijgen bij aankomst te horen dat het een chris-
telijk hostel is. Ze komen op een relaxte manier met 
het geloof in aanraking door de groep vrijwilligers 
die het hostel runt. Voor de vrijwilligers een gewel-
dige manier om samen met andere jonge christenen 
het geloof uit te dragen, dienend bezig te zijn en zo 
een onvergetelijke ervaring op te doen. 

Schoonmaken in ruil voor Jezus’ 
liefde
Behalve een heerlijke lunch wordt de groep in Shel-
ter Jordan ook getrakteerd op inspirerende verha-
len. De jonge manager Timo vertelt bijvoorbeeld 
dat de schoonmaakploeg in de Shelters bestaat uit 
mensen die om wat voor reden dan ook een tijde-
lijk onderkomen in Amsterdam kunnen gebruiken. 
De mensen maken twee tot vier weken deel uit van 
de schoonmaakploeg, tegen kost en inwoning. De 
werkdag begint voor hen met een dagelijkse ont-
moeting rond de Bijbel. Niet alleen gasten van het 
hostel, maar ook de schoonmakers maken dus ken-
nis met Jezus. Timo: ,,We hebben hier echt dagelijks 
mooie gesprekken. God is op zoek naar het verlore-
ne en wij mogen Hem daarbij helpen. Elk weekend 
zijn alle bedden bezet, de mensen komen naar ons 
toe en wij delen uit van Jezus’ liefde.” De groep sluit 
de lunch zingend af met ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. 

Kapel naast sekstheater
Het laatste deel van de wandeling gaat door het 
Wallengebied. Hier zijn de contrasten direct zicht-
baar. Op de ene straathoek zitten de terrassen vol 
mensen die genieten van het stralende zonnetje. 
Maar nog geen vijftig meter verder zie je de ramen 
met rode lampjes waarachter gewerkt wordt door 
vrouwen. Er zijn ongeveer zesduizend prostituees 
werkzaam in Amsterdam, waarvan minstens tien 
procent dit gedwongen doet (en waarschijnlijk nog 
veel meer). Vrouwen die vaak door een opeensta-
peling van problemen dit werk gaan doen en er niet 
meer uit kunnen komen. Doordat ze er financieel 
aan vastzitten of doordat ze te maken hebben met 
bedreiging door hun baas. Om het vol te houden, 
gebruiken sommigen drank en drugs. Hun familie 
weet meestal niets van het werk dat zij doen.
De liefde van Ellie Pater voor deze vrouwen is groot. 
Ze bezoekt de prostituees samen met andere vrijwil-
ligers. ,,We gaan altijd in tweetallen op pad. Meestal 
zijn wij de enigen die oprechte aandacht voor ze 
hebben. En natuurlijk kunnen wij ze niet allemaal 
bereiken. Maar ons eerste doel is om er te zijn. Ge-
woon een praatje met ze maken. Het is een kwestie 
van lange adem, maar ons werk heeft wel degelijk 
zin. Jaarlijks begeleidt Scharlaken Koord ongeveer 
veertig vrouwen die uit de prostitutie stappen. 
Scharlaken Koord is het project van THDV dat zich 
richt op prostitutie. Op het totaal is dat misschien 
niet veel, maar elke vrouw die eruit stapt is er één. 
Maar belangrijker is nog dat ze weten dat ze gezien 
worden.”

Midden op de Wallen bevindt zich Shelter City, 
waar mensen gastvrij worden ontvangen door de 
vrijwilligers. Iets verderop leunt een klein kapelletje 
tegen een enorm sekstheater. De Allemanskapel, die 
behoort tot Oudezijds 100: een communiteit van 
christenen die zout en licht willen zijn op de Wallen. 
Ellie neemt de groep mee de kapel in; de prachtige 
ruimte zit direct vol. Het moment van rust brengt 
het besef dat Jezus wel degelijk zichtbaar is in Am-
sterdam, voor wie er oog voor heeft.
Onder de indruk van alle verhalen, neemt de groep 
even later afscheid van de gids. Een wandeling door 
Amsterdam zal nooit meer hetzelfde zijn…

Lozingen vuilwater brood- 
en visverkoopwagens
Het college heeft besloten mee te werken aan een project om lo-
zingen van schoonmaakwater door vis- en broodverkoopwagens 
op het hemelwater in de toekomst te voorkomen.

Dit project wordt uitgevoerd samen met het Waterschap Vallei en 
Veluwe en de milieudienst RUD Utrecht.

Ook de Spakenburgse Vishandelvereniging heeft actief meegewerkt in 
de voorbereiding van het project.

De groep vanuit de Petrakerk.

Recreatief fietspad
Zuidwenk-Oostdijk
In het kader van het Laakzo-
ne-project zijn er in de periode 
2014-2015 in het oostelijke 
buitengebied van de gemeente 
Bunschoten diverse (recrea-
tieve) fietsverbindingen gere-
aliseerd. Zo is onder andere 
tussen de begraafplaats aan De 
Akkerweg en de Zuidwenk een 
fietspad aangelegd langs de wa-
tergang Rengerswetering.

Het fietspad sluit aan op het 
asfalt-fietspad rondom de be-
graafplaats en loopt via een brug 
over de watergang Rengerswete-
ring in noordelijke richting om 
vervolgens aan te sluiten op de 
Zuidwenk.
Van de zijde van de gemeente is 
het altijd de bedoeling geweest 
dat er vanaf dit punt nog een 
fietsverbinding gerealiseerd zou 
worden richting de Oostdijk. Dit 
moment is nu aangebroken, die 
voorbereidingen voor de aanleg 
van het fietspad met de naam 

‘Over de Zuidwind’ zijn in volle 
gang. Om dit fietspad als zodanig 
te bestemmen, dient er een ver-
keersbesluit te worden genomen. 
De nieuwe fietsverbinding vanaf 
de Zuidwenk naar de Oostdijk is 
uitsluitend bestemd voor recrea-
tief gebruik.

De verkeerscommissie stemde 
dinsdag in met het voorstel van 
het Team Beheer en Realisatie 
Openbare Ruimte om voor het 
nieuwe fietspad de volgende ver-
keersmaatregelen te nemen: het 
aanwijzen van het fietspad ‘Over 
de Zuidwind’ als onverplicht 
fietspad en de voorrang op de 
aansluiting met de Zuidwenk zo-
danig te regelen dat fietsers voor-
rang moeten verlenen aan het 
kruisende verkeer en dit aan te 
geven door middel van haaientan-
den. Volgens verkeerswethouder 
Menno Nagel zal deze zomer de 
hele fietsroute langs de Laakzone 
klaar zijn.

Gratis pas om teken
te verwijderen
Utrechts Landschap verspreidt 
een speciale tekenpas om teken 
te verwijderen. De pas is gratis 
op te vragen op de website van 
de natuurbeschermer: utrechts-
landschap.nl/tekenpas.

In de lente komt de natuur weer 
tot leven, we zien het overal om 
ons heen. Helaas worden de teken 
ook weer actief in dit jaargetij-
de. Juist op het moment dat we 
meer de natuur in trekken, lopen 
we een verhoogde kans op een 
tekenbeet. Daarom is Utrechts 
Landschap in samenwerking met 
RIVM een voorlichtingsactie be-
gonnen, in aanloop naar de Week 
van de Teek, die plaatsvindt van 
16 tot 22 april.
Voorlichting blijft belangrijk, 
benadrukt boswachter Rob 
Veenbrink, want er zijn nog veel 
misverstanden over de teek. ,,Bij-
voorbeeld dat alleen groenwer-
kers of andere mensen die veel in 
de natuur verblijven kans maken 
op een tekenbeet. Dat is niet zo. 
Ze komen ook niet alleen in bos-
sen voor, maar in allerlei soorten 
groen, tot in het kleinste tuintje.’’

Nog een misverstand: teken val-
len niet uit bomen. ,,Dat hoor ik 
mensen weleens beweren, maar 
het is heel anders: teken zitten op 
het uiteinde van grassprieten of 
takken te wachten op iemand van 
wie ze het bloed kunnen opzui-
gen. Zodra er iemand langs komt, 
stappen ze simpelweg over en 
zoeken ze een plekje op waar ze 
zich kunnen vastbijten.’
Een tekenbeet brengt risico’s met 
zich mee, bijvoorbeeld op be-
smetting met de ziekte van Lime. 
,,Daarom is het ook belangrijk 
om een teek zo snel mogelijk te 
verwijderen. Dan is de kans op 
besmetting het kleinst.’

Teken kunnen verwijderd worden 
met een pincet of een speciale 
tekentang. Dat heeft lang niet 
iedereen altijd bij zich, daarom 
stelt Utrechts Landschap een paar 
duizend gratis tekenverwijder-
passen beschikbaar. Met deze pas 
kunnen teken handig losgemaakt 
worden, ook als ze zich diep 
hebben vastgebeten in de huid. 
Meer informatie is te vinden op 
utrechtslandschap.nl/teken.

Gemeenteleden Petrakerk


