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Beste vrienden van stichting Ont-moet.
Voor u ligt onze vierde nieuwsbrief. Een nieuwsbrief in een bijzondere en uitdagende tijd
voor onze stichting. Belangrijkste onderwerp in deze nieuwsbrief is het afscheid van Gert
Zomer. Daarnaast willen we u informeren over hoe we verder gaan met de activiteiten van
stichting ont-moet en over wat de uitdagingen voor ons zijn in deze (corona) tijd. We hopen
u zo een goed beeld te geven van hoe wij ons inzetten voor dat wat ons doel is: mensen
tevoorschijn luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij hen
past.

Afscheid van Gert Zomer
Gert: Bijna 2 jaar na de start van de stichting hebben we
de conclusie moeten trekken dat de financiële situatie
van de stichting te weinig perspectief biedt op
structureel voldoende inkomsten om een projectleider in
dienst te houden.
Daar zijn allerlei redenen voor aan te voeren, feit is dat
ook de Corona-tijd daar een belangrijke rol in heeft
gespeeld. Activiteiten kwamen stil te liggen, sponsoren
trokken zich terug. Voor ons was het dus een kwestie
van de realiteit onder ogen zien. Om die reden heb ik
mijn ontslag ingediend bij het bestuur en per 1
november neem ik afscheid.
Zeker een pijnlijke en moeilijke beslissing. Graag had ik
nog een aantal jaren doorgewerkt om de activiteiten en
plannen verder uit te werken om verbinding te creëren
door ont-moeting.
(…vervolg: Z.O.Z.)

Een hartelijke groet van Gert Zomer.
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Afscheid van Gert Zomer (vervolg)
Tijd dus om even terug te kijken. Wat 2 jaar geleden
begon als een droom van mij is in die tijd uitgegroeid tot
iets wat in de Kamper samenleving voor velen niet meer
weg te denken is. Onze Ont-moetcafé's voorzien voor
diverse mensen in een grote behoefte aan aandacht en
contact. Onze leus: 'Iedereen gekend en gezien' heeft
een hele positieve uitwerking gehad op mensenlevens.
Nieuwe verbindingen zijn gelegd, vriendschappen zijn
ontstaan, positieve ervaringen werden opgedaan. Dat
gaf in veel gevallen een stimulans en nieuwe energie.
Mensen konden door ons heen iets meekrijgen van wat
Jezus met mensenlevens doet. Ik ben dan ook heel
dankbaar dat er een mooi stel vrijwilligers en
bestuursleden klaar staat om met Ont-moet door te
gaan. Ik heb daar alle vertrouwen in. Blijf de Stichting
dus vooral volgen en als het kan ook sponsoren! Ik wil
alle sponsoren en meedenkers en meelevers op de
achtergrond bij dezen hartelijk bedanken voor alle steun.
Mee dankzij jullie steun is er de afgelopen jaren iets
moois op gang gekomen dingen in Kampen e.o.!
Wij blijven verbonden in de droom, die blijft: een
samenleving waarin mensen zonder oordeel bij elkaar
stilstaan om elkaar te zien en vol aandacht naar elkaars
verhaal te luisteren. Omdat jij ertoe doet!

Een hartelijke groet van Gert Zomer.

Even voorstellen:
Annette van der Laan
Sinds maart wonen Peter en ik in
Kampen! We zijn met pensioen en
ik werkte daarvoor altijd in de zorg.
Ik kende Atty nog van vroeger en
ze vroeg of ik eens meeging naar
het ont-moetcafé. Ik kwam daar en
het was als een kado voor me! Wat
een fijne manier om mensen te
leren kennen!
En zeker in coronatijd was dat heel
welkom. Het voelde echt wel raar
om ergens te wonen waar ik haast
niemand kende. Omdat Gert gaat
vertrekken vroeg Atty mij haar mee
te helpen met de coördinatie.
Dat doe ik graag!
Ik hoop nog veel meer mensen te
ontmoeten op de maandag- en
donderdagmorgen!
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Dankwoord vanuit het bestuur
Gert, we hebben al op verschillende manieren onze
waardering en dank uitgesproken. We willen dat ook
graag doen via deze nieuwsbrief. Je had een droom,
en je hebt ons daar deelgenoot van gemaakt. Net als
jij geloven wij nog steeds in die droom. Helaas
hebben we samen moeten besluiten dat in de
huidige omstandigheden en met de huidige
structuur het in dienst hebben van een projectleider
niet meer haalbaar is. Nu je naast je parttime baan
als predikant in Vrouwenpolder ook geestelijk
verzorger gaat worden in verzorgingshuizen in
Zeeland verhuis je helemaal die kant op. We willen
je Gods zegen toewensen. Het ga jou en Alie goed!
Hoe gaan we verder?
Dat was de vraag die we ons als bestuur moesten
stellen toen duidelijk werd dat Gert zou vertrekken.
Niet óf we verder zouden gaan. Dat was zeker!

Dankbaar!
Het bestuur, de vrijwilligers, maar
zeker ook de gasten van ont-moet
zijn Gert erg dankbaar. Hij heeft iets
in gang gezet wat we heel graag
voortzetten. Wij zien dit als het
mooiste cadeau dat we Gert
kunnen geven. Benieuwd naar
reacties van gasten en vrijwilligers?
Klik op de afbeelding hieronder om
reacties te lezen op onze
facebookpagina!

Het is heel fijn om te kunnen vertellen dat Atty van
der Lingen en Annette van der Laan (zie “even
voorstellen”) de coördinatie van de ont-moetcafé’s
in café het paatje en in de stadsgehoorzaal op zich
zullen nemen.
Stichting ont-moet was ook betrokken bij vele
andere activiteiten en plannen in de stad Kampen.
Een deel van deze activiteiten ligt vanwege Corona
al geruime tijd stil. Per activiteit zal er nagedacht
worden over het al dan niet voortzetten ervan.

Benieuwd naar onze missie en visie? Klik op onderstaande afbeelding op onze website te komen
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Bericht van de penningmeester:
Bijna 2 jaar is de stichting Ont-moet nu bezig.
Het tweede jaar stond volledig in teken van de Corona-crisis.
Enkele activiteiten konden doorgang vinden, o.a. de filmavond,
die eerst in maart nog was geannuleerd.
Helaas vielen alle sponsorinkomsten weg. De kosten liepen wel
door. Dit was ook een van de redenen dat we afscheid moesten
nemen van onze projectleider.
De verwachting voor dit jaar is dat we uitkomen op
een tekort van ongeveer € 3.000. In 2021 zal de nadruk liggen op
het wegwerken van de ontstane tekorten.
Wilt u in uw omgeving eens kijken of er :
1.
Mensen zijn vrijwilliger willen worden bij onze stichting?
2.
Mensen zijn die maandelijks een klein bedrag willen
bijdragen?
3.
Mensen zijn die eenmalig iets willen geven? (we zijn een
ANBI instelling)

Corona
Helaas hebben we moeten
besluiten om onze ont-moetcafé’s
voor enkele weken te sluiten. De
strengere maatregelen rond
Corona laten ons weinig keus. We
staan te popelen om alles weer op
gang te krijgen als er iets meer
versoepelingen optreden. Volg
ons op facebook en instagram om
op de hoogte te zijn van de
nieuwste ontwikkelingen

In deze tijd is het naar elkaar omzien erg belangrijk, we gaan
ervoor!
Met vriendelijke groeten,
Henk van Dijk, penningmeester
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