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WEERKLANK...!

Cornelia van Zantenplein 51
3122 CG Schiedam
Tel. 010-4718009

Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis “De Weerklank” Schiedam Noord

Een huis
waar iedereen
welkom is

Een open huis, open naar de wijk, open naar de wereld
Een plek voor ontmoeting voor en met iedereen
Een plek voor rust en stilte
Een stukje kerk midden in de week

Openingstijden:
Dinsdag-,donderdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
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Ter inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis SchiedamNoord. In deze stichting participeren de Nederlands Hervormde Gemeente Kethel en Spaland,
de Protestantse Kerk Schiedam (De Ark) en de Rooms-katholieke Parochie De Goede Herder,
deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus. Het doel van de stichting is het creëren en in
stand houden van een open huis als ontmoetingsplek voor de bewoners van Schiedam-Noord:
‘De Weerklank’.
In dit jaarverslag vindt u beschreven wat er het afgelopen jaar zoal in ‘De Weerklank’ is gebeurd
en krijgt u een kleine vooruitblik op de plannen voor het volgende jaar.
(Zie ook de website van de pkn Schiedam: www.pkn.schiedam.nl.)

Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter:

De heer J.C. van der Linden

Penningmeester:

De heer J.C. Olsthoorn

Secretaris:

Mevr. G. Onverwagt

Leden:

De heer L.F. Griffioen
Mevr. H.M. Lanser
Mevr. R. Sinnecker-Folbert

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.
De leden in het bestuur vertegenwoordigen de werkgroepen, zodat er een zo breed mogelijk
draagvlak is om beslissingen te kunnen nemen.
De bestuursleden worden benoemd op voordracht van de participerende kerkgenootschappen
van Schiedam Noord. Ook hebben de vrijwilligers het recht om bestuursleden voor te dragen.
Het bestuur is het besluitvormend orgaan en draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid.
Besluitvorming vindt plaats in overleg met de vertegenwoordigers uit de werkgroepen. Het
bestuur komt ongeveer eens in de zes weken bijeen.
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Het jaar 2017
Activiteiten van ’De Weerklank’.
Het ontmoetingshuis is open voor iedereen, maar speciaal voor de bewoners van Groenoord en
geheel Schiedam- Noord.
‘De Weerklank’ is geopend op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. Ook op woensdagmorgen kan men ‘De Weerklank’ van 10.00 uur tot 12.00 uur bezoeken.
Tijdens de openingsuren kon ieder die dat wilde binnenlopen om een kopje koffie te drinken,
even de stilte op te zoeken of juist een praatje te maken, een spelletje te doen etc. Er zomaar te
zijn zien wij nog steeds als onze belangrijkste taak.
We verwelkomden tijdens de gewone openingsuren gemiddeld 9 bezoekers per week. (In 2016
waren dat er 12, in 2015 16 en in 2014 17.) Op zich is dit een zorgelijke ontwikkeling. Daar
tegenover staat dat de bijzondere activiteiten, zoals de lezingen op zaterdag en de activiteiten
in het kader van de Week van het Geluk meer en andere bezoekers opleveren.
Op elke eerste donderdag van de maand is er een soepmaaltijd. Dan wordt er met elkaar
genoten van en stevige maaltijdsoep. Op elke derde donderdag wordt er een traditionele
warme maaltijd geserveerd. Dat gebeurt aansluitend aan de middagactiviteiten.
Aan de maaltijden kunnen ongeveer 30 personen deelnemen. De gemiddelde bezetting was, 21
bezoekers. (in 2015 en in 2016 waren er gemiddeld 23 eters, in 2014 waren dat er 25). De
soepmaaltijden zijn iets minder populair (11 personen in 2017, 14 in 2016).
Met Kerst en Pasen doen we iets
speciaals: het kerstdiner en de
paasbrunch. Het is dan een hele toer
om alle belangstellenden een plaatsje te
geven.
Ook de lunches in de Week van het
Geluk mochten zich in een grote
belangstelling verheugen.
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Verder is er één keer in de maand, op de tweede woensdag van de maand, een morgengebed,
met de mogelijkheid om na afloop met elkaar na te praten en
koffie te drinken.
Sinds enige tijd is het mogelijk om boeken te lenen / ruilen /
lezen. We hebben een kleine boekenkast waarin bezoekers
hun uitgelezen boeken kunnen achterlaten. Deze boeken
mogen door anderen worden meegenomen. Met
enthousiasme wordt van deze mogelijkheden gebruik
gemaakt.

Met enige regelmaat is er de mogelijkheid om met elkaar te bloemschikken.
Ook zijn er exposities in ‘De Weerklank’. De Bijbel in beeld groep laat ons regelmatig
meegenieten van het resultaat van hun inspanningen.

‘De Weerklank’ wil zijn;
- open huis voor en naar iedereen
- een plaats waar een ieder zich thuis voelt
- een plaats waar een stukje innerlijke rust wordt verkregen
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Vrijwilligers.
Het bestuur overlegt regelmatig met de (andere) vrijwilligers. Zes keer per jaar is er een
vrijwilligersvergadering, waarin niet alleen de roosterzaken worden besproken, maar ook de
wensen van de vrijwilligers, de plannen van het bestuur en de wensen en zorgen van de
vrijwilligers.
Op 11 november, de verjaardag van de Weerklank, wordt voor alle vrijwilligers een gezellig
samenzijn georganiseerd, waarbij samen wordt gegeten en gedronken. Het bestuur maakt dan
van de gelegenheid gebruik om haar waardering uit te spreken voor al het werk dat verzet
wordt.
Het vinden van nieuwe vrijwilligers was ook dit jaar weer problematisch.
Gelukkig blijken mensen nog steeds bereid om zich voor het werk van ‘De Weerklank’ in te
zetten. Het spreekt vanzelf dat wij hiermee erg blij zijn. Aan de andere kant zien we ook dat
vrijwilligers, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, met het werk stoppen.

Financiën.
We hebben het boekjaar afgesloten met een klein overschot. We verwachtten in 2017 het jaar
met een tekort af te sluiten, maar dat viel uiteindelijk mee.
Gelukkig zijn tot op heden toe de reserves voldoende om een eventueel tekort te dekken. (Zie
voor de details de jaarrekening op
blz. 20 en volgende.)
We hebben een zogenaamde
ANBI-verklaring verkregen van de
Belastingdienst. Dit maakt het
mogelijk dat giften aan ‘De
Weerklank’ door de gevers als
belastingaftrekpost mogen worden
opgevoerd. Sinds 2014 stelt de
Belastingdienst aanvullende eisen,
met name met betrekking tot de
transparantie van de organisatie. Jaarverslag en andere relevante zaken moeten via een
website worden gepubliceerd. Inmiddels is e.e.a. via de vernieuwde website van PKN Schiedam
toegankelijk. (Zie ook blz. 19.)
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Activiteitenprogramma
Jaarlijks is er een activiteitenprogramma. In 2017 zag dat er als volgt uit:
donderdag 12 januari 2017

Spellenmiddag

woensdag 18 januari 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 26 januari 2017

Ontmoetingsbijeenkomst, gesprek over geloofs- en
levensvragen onder leiding van ds. Taco Smit

woensdag 15 februari 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

zaterdag 11 februari 2017

Rouw, een serieuze gast in je leven, een
bijeenkomst over rouwverwerking in
samenwerking met het WOT en Minters
Mantelzorg onder leiding van Sjoukje Boers en
Hans van der Linden

donderdag 9 maart 2017

Spellenmiddag

woensdag 15 maart 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 23 maart 2017

Ontmoetingsbijeenkomst, gesprek over geloofs- en
levensvragen onder leiding van ds. Taco Smit

woensdag 19 april 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia
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zaterdag 8 april 2017

‘Brandveilig wonen en leven’, een lezing verzorgd
door de Brandweer

zaterdag 6 mei 2017

‘Omgaan met dementie’, een lezing over dementie
en de omgang met dementerenden, verzorgd door
ds. Anemarie Roding-Schilt, pastor van
verpleeghuis Grootenhoek te Hellevoetsluis

donderdag 11 mei 2017

Spellenmiddag

woensdag 17 mei 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 18 mei 2017

Ontmoetingsbijeenkomst, gesprek over geloofs- en
levensvragen onder leiding van ds. Taco Smit

woensdag 21 juni 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 13 juli 2017

Spellenmiddag

donderdag 10 augustus 2017

Spellenmiddag

zaterdag 19 augustus 2017

Zomerterras
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woensdag 21 juni 2017

Kussens maken,
een activiteit in
samenwerking met de
stichting Meredia

Week van het geluk; ‘Jong geleerd, oud gedaan’:
maandag

25 september 2017

Voorlezen (vooraf lunch)

woensdag 27 september 2017

Spelletjes voor jong en oud (vooraf lunch)

vrijdag

Puzzeltocht Groenoord voor
rolstoelers/scootmobielbestuurders

zaterdag

29 september 2017

7 oktober 2017

Rouwverwerking (i.s.m. Mintens Mantelzorg en
het WOT)

donderdag 12 oktober 2017

Spellenmiddag

dinsdag

Gespreksbijeenkomst ‘Joodse Spiritualiteit’

17 oktober 2017

woensdag 18 oktober 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

zaterdag

lezing ‘de Gorzen, toen en nu’ (door Dick
Gelderblom)

11 november 2017

woensdag 15 november 2017

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 16 november 2017

Ontmoetingsochtend (ds. Taco Smit)

woensdag 20 december 2017

kerststukje maken (10 – 12 uur)
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Activiteiten van anderen in ‘De Weerklank’.
Ons ontmoetingshuis wordt tevens ingezet voor andere vormen van onderling contact die
binnen onze doelstelling vallen.
Soms zijn dat kerkelijke activiteiten, soms maken niet-kerkelijke, plaatselijke organisaties
gebruik van ons pand.
Voor de pastor van de wijk, ds. Taco Smit, fungeert de Weerklank als uitvalsbasis. Ook worden
met enige regelmaat kerkelijke gespreksgroepen georganiseerd. (Zie hierboven.)
Wij bieden regelmatig onderdak aan de Kring (vroeger: Charismatische werkgroep), de
Rozenkransgroep (in mei) en organisaties die activiteiten organiseren in het kader van de
Vastenactie en de Vredesweek.
Zo is er met ingang van de Vredesweek in 2015 in samenwerking met de Stichting Meredia
‘steuntje in de rug’. Er werden kussens gemaakt die vervolgens werden aangeboden aan
mensen of groepen die zo’n steuntje wel konden gebruiken. Deze activiteit is zo aangeslagen
dat zij nog steeds wordt voortgezet. (Zie boven.)
Sinds januari 2016 worden er in de Weerklank op maandagmorgen en vrijdagmorgen taallessen
gegeven aan nieuwkomers.
Samenwerking met de Wissel.
In de afgelopen jaren is in Schiedam regelmatig nagedacht over een gecoördineerde missionairdiaconale presentie. Dit heeft er in eerste instantie toe geleid dat de besturen van beide
Schiedamse inloophuizen, De Weerklank en De Wissel, regelmatig met elkaar van gedachten
wisselden.
In het jubileumjaar 2015 heeft de samenwerking gestalte gekregen in o.a. een gezamenlijke
publicatie rond de jubilea van beide inloophuizen. (Te downloaden via de website van de
Wissel: www.dewissel-schiedam.nl, of via de website van de PKN Schiedam.)
De volgende vraag die de besturen van Wissel en Weerklank zichzelf en elkaar stelden was: ‘zijn
we tevreden met wat we doen of moeten we ons na 25 resp. 20 jaar herbezinnen op onze
activiteiten en nadenken hoe we onze rol in een veranderde samenleving beter kunnen
vervullen?’
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Om een antwoord op die vraag te vinden is er op woensdag 28 september 2016
een conferentie georganiseerd met als thema:
Wissel en Weerklank, huiskamers van de kerken.
Pretentieloze kerkelijke presentie, dienstbaar aan de Schiedamse samenleving.
Deelnemers waren de beide besturen, vertegenwoordigers van het netwerk DAK (Door
Aandacht Kracht, de koepel van inloophuizen, straatpastoraat, etc.) en andere genodigden die
een specifieke deskundigheid bezitten op het terrein waarop we ons bewegen.
Doel van de conferentie was een aanzet te geven voor een meerjarenbeleidsplan voor de beide
huizen. Om een beter gesprekspartner te zijn naar de burgerlijke overheid en de lokale kerken
maar ook voor onze interne organisaties (werving en begeleiding vrijwilligers en bijv. het
zoeken van nieuwe bestuursleden) is het goed ons eens gezamenlijk te bezinnen op de
toekomst.
Er is een verslag van deze conferentie te downloaden via de website van de Wissel:
www.dewissel-schiedam.nl, of via de website van de PKN Schiedam.
In 2017 is er een gezamenlijke beleidscommissie van start gegaan. Er wordt naar gestreefd om
ons gezamenlijk aan de samenleving te presenteren door middel van een gezamenlijke website.
Ook het opzetten van gezamenlijk activiteiten is gestart. In 2017 was er, in dit kader, een met
thema-avonden over de Joodse spiritualiteit. (Zie het activiteitenprogramma.)
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Samenwerking met anderen
Ons ontmoetingshuis is jaren geleden opgericht om iets te betekenen voor de mensen in de
wijk, in de vorm van het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden. Eenzaamheid vormt een
groot probleem onder de vergrijzende populatie van onze wijk. Het is niet eenvoudig om met
deze problematiek om te gaan. Het bestuur heeft ingezet op een intensievere samenwerking
met anderen in de wijk, de kerken en andere relevante partners.
Er is regelmatig overleg met de lokale politiek in de persoon van de wethouder Zorg en Welzijn.
Dit overleg vindt plaats samen met het bestuur van de Wissel en de Diaconie van de
Protestantse Gemeente in Schiedam-Noord en de Diaconie van de Hervormde Gemeente
Kethel en Spaland.
Ook participeert de Weerklank in het Wijkoverleg Groenoord en zijn er intensievere contacten
met het WOT (Wijkondersteuningsteam) en Minters Mantelzorg ontstaan. (Zie het
activiteitenprogramma.)
In de Week van het Geluk zijn er, gecoördineerd door het WOT Groenoord, in De Weerklank
een tweetal extra activiteiten georganiseerd. Op dinsdag 26 september werd er voorgelezen,
voorafgegaan door een lunch. Deze activiteit was georganiseerd in samenwerking met De Harg
Spaland en de Voorleescentrale van de Schiedamse Bibliotheek.
Woensdag 27 september waren er na de lunch spelletjes voor jong en oud, georganiseerd in
samenwerking met DOCK.
Op vrijdag 29 september werd de Week van het Geluk afgesloten met de, inmiddels
traditionele, door het WOT georganiseerde puzzeltocht. Dit leverde ruim dertig bezoekers op.
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Wat brengt het jaar 2018?
De gebruikelijk activiteiten zullen, net als in 2017 worden voortgezet.
Het bezoekersaantal blijkt de afgelopen jaren wat af te nemen, tenminste voor wat betreft de
‘gewone’ openingsuren. Wellicht is het verstandig om te overwegen de openingstijden wat aan
te passen. Overwogen wordt om een experiment te starten. We gaan dan op zaterdag dicht en
op zondagmiddag open.
Het bezoek van de maaltijden is redelijk stabiel, met positieve uitschieters voor het kerstdiner
en de paasbrunch.
Het aanbod via het activiteitenprogramma trekt een wisselend aantal bezoekers, afhankelijk
van de activiteit. Wat daarbij wel opvalt, is dat er ook anderen dan onze vaste bezoekers dan de
weg naar de Weerklank weten te vinden. Ook voor 2018 is er dan ook een
activiteitenprogramma:
donderdag 11 januari 2018

Spellenmiddag

woensdag 17 januari 2018

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 25 januari 2018

Ontmoetingsochtend (ds. Taco Smit)

woensdag 21 februari 2018

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

zaterdag

24 februari 2018

lezing ‘Het leven van Rien Poortvliet (door Siem
Rosman)

donderdag 8 maart 2018

Spellenmiddag

woensdag 21 maart 2018

Kussens maken, een activiteit in
samenwerking met de stichting Meredia

donderdag 22 maart 2018

Ontmoetingsochtend (ds. Taco Smit)

woensdag 18 april 2018

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia
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zaterdag

21 april 2018

lezing ‘Franciscus van Assisi‘ (door Lidwien
Meijer)

woensdag 16 mei 2018

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 17 mei 2018

Ontmoetingsochtend (ds. Taco Smit)

donderdag 17 mei 2018

Spellenmiddag

woensdag 20 juni 2018

Kussens maken, een activiteit in samenwerking
met de stichting Meredia

donderdag 12 juli 2018

Spellenmiddag

donderdag 9 augustus 2018

Spellenmiddag

zaterdag 19 augustus 2018

Zomerterras

Het programma voor het najaar moet nog worden vastgesteld.
Beleidsontwikkeling.
In 2016 is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een intensievere samenwerking met de
Wissel, in de vorm van een gezamenlijk beleidsplan. In 2017 werden de eerste resultaten
daarvan zichtbaar. In 2018 zal er, in de loop van het jaar, een gezamenlijke website in de lucht
zijn. De beleidscommissie zal komen met een notitie over diaconale presentie van de kerken in
Schiedam. Deze notitie zal met de kerken worden besproken. De in Wissel en Weerklank
participerende kerken zullen worden bezocht. De andere Schiedamse kerken krijgen de notitie
ter informatie toegezonden, met het aanbod desgewenst e.e.a. te komen toelichten.
Medio 2018 zal er een eerste, wat groter gezamenlijk project zijn, het maken van levensboeken.
Hiervoor maakt de beleidscommissie een notitie die een uitwerking vormt van de notitie
‘diaconale presentie van de kerken in Schiedam’. Er wordt een projectplan gemaakt dat in 2018
zal worden uitgevoerd.
Het overleg met de gemeentelijke overheid wordt verder voortgezet. Ook met de kerken is
regelmatig contact.
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Verdere samenwerking.
De samenwerking met het WOT zal intensiever worden. Op initiatief van het WOT is er een
Groenoordmagazine gekomen, waarin alle activiteiten in de wijk overzichtelijk bij elkaar staan.
Dit geeft ook ons de gelegenheid onze activiteiten bij onze doelgroep over het voetlicht te
brengen. Samenwerking vindt ook plaats op het niveau van concrete activiteiten (Week van het
Geluk, bijeenkomst rouwverwerking, samen met MintersMantelzorg, etc.).
De stichting Incentive zal ook in 2018 weer de Week van het Geluk (in september) organiseren.
De Weerklank neemt, samen met anderen in de wijk (WOT, het Zimmertje, de Harg Spaland,
Dock, MintertsMantelzorg, Activiteiten Beethovenplein) deel aan de activiteiten.
Via het wijkoverleg blijven we betrokken bij alles wat er in de wijk gebeurt.
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Financiën
De exploitatie van ons ontmoetingshuis heeft in het jaar 2017 geleid tot een overschot
van € 427,--. Dit is beter dan verwacht, want bij het opstellen van de begroting gingen wij nog
uit van een tekort van € 1.050,--.
De totale lasten zijn ongeveer gelijk aan 2016 maar de inkomsten zijn ten opzichte van 2016
met € 938,-- toegenomen.
Uitgaven
Aan de kostenkant zien we ten opzichte van 2016 geen grote verschillen.
Naast de jaarlijkse huurverhoging is er minder uitgegeven aan onderhoud.
De bestuurs-, beheerskosten met name uitgaven voor onze vrijwilligers zijn wat lager en de
uitgaven voor onze activiteiten vielen het verslagjaar weer wat hoger uit.
Per saldo bedragen de totale lasten € 8.844,--.
Inkomsten
De belangrijkste inkomsten zijn jaarlijks de vaste bijdragen en collecten van de drie
kerkgenootschappen in Schiedam Noord.
Wij mogen ons over 2017 weer verheugen op wat meer giften en danken onze gevers daar
hartelijk voor.
Door het breder beschikbaar stellen van onze ruimte voor o.a. taallessen en andere activiteiten
hebben wij dit jaar opnieuw extra inkomsten kunnen genereren.
De totale inkomsten komen uit op € 9.271,--.
Balans per 31 december 2017
Op de balans is het overschot van € 427,-- toegevoegd aan de overige reserve.
Bespreking en kascontrole
De concept jaarcijfers 2017 en de begroting 2018 zijn in de eerste bestuursvergadering van het
nieuwe jaar besproken en vervolgens voorgelegd aan de drie geldgevende kerken.
De penningmeesters/vertegenwoordigers van de deelnemende kerkinstellingen hebben op
17 april 2018 de voorgelegde stukken gecontroleerd en na een toelichting op de jaarcijfers en
de begroting hun goedkeuring gegeven.
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Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam Noord
Exploitatierekening 2017/begroting 2018
UITGAVEN

2016

2017
begroting

2017

2018
begroting

Huisvestingskosten
huur
verwarming
gas, water, electra
regionale belastingen
verzekering
onderhoud
Totaal

5269
382
551
485
69
589
7345

5300
400
580
500
70
550
7400

5378
358
577
491
74
417
7295

5500
400
600
500
75
525
7600

Bestuurs-, beheerskosten
papier, drukwerk
kosten vrijwilligers
bestuurskosten
porti
telefoonkosten
contributies, abonnementen
Totaal

132
432
41

130
400
50

128
288
60

130
350
70

288
140
1033

300
140
1020

306
121
903

320
130
1000

Activiteiten
consumptiegoederen
activiteiten

291
180

300
230

206
440

300
450

Totaal

471

530

646

750

Totaal lasten

8849

8950

8844

9350

INKOMSTEN
bijdrage kerken
giften
rente postbank
koffiegeld
maaltijden
vergaderingen/verhuur
activiteiten

4642
190
75
400
991
1735
300

4650
100
50
400
1000
1500
200

4959
440
27
364
896
2265
320

4650
200
10
350
900
1590
300

Totaal inkomsten

8333

7900

9271,00

8000

Resultaat

-516

-1050

427,00

-1350
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Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Activa

2016

2017

Liquide middelen

Passiva

2017

1194

1194

5998
6253

5998
6680

Fondsen
stilteruimte

ING/postbank

2016

13058 13500
Reserves
keuken
overige

Vorderingen en overlopende activa
vooruitbetaald
nog te ontvangen
Totaal

476

482
250

13534 14232

Schulden en overlopende passiva
nog te betalen
vooruit ontvangen
Totaal

89
360
13534 14232

Mocht u ons financieel willen steunen, dan stellen wij een gift zeer op prijs. ‘De Weerklank’ heeft een
ANBI-verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Dat betekent dat u giften aan onze stichting
eventueel als aftrekpost kunt opvoeren. Ons ANBI nummer is 802958308.
(Zie ook de website van de PKN Schiedam: www.pkn.schiedam.nl.)
Wij ontvangen uw bijdrage graag op IBAN nummer NL06INGB0000051904 t.n.v. Stichting
Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam.
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van inloophuis ‘De Wissel’ en het 20 jarig bestaan van
ontmoetingshuis ‘De Weerklank’ is een boekje verschenen: Dienstbaar aan de stad. Het is geschreven
door Herman Noordegraaf en Lidwien Meijer (interviews).
Deze uitgave is in PDF-format te downloaden via www.dewissel-schiedam.nl. (http://www.dewisselschiedam.nl/Documenten/Jubileumboek%20Wissel%20en%20Weerklank.pdf)
Het verslag van de conferentie ‘Doorgaan of doorpakken’, van 28 september is te downloaden via de
volgende link: http://www.dewisselschiedam.nl/Documenten/Mini%20conferentie%20Doorgaan%20of%20doorpakken%202016.PDF
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