“Je ziet mensen op
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pbloeien”

Pioniersplek Buurtvrij in Zeist
De noden in de samenleving zijn groot. Er komen steeds meer mensen naar
het inloophuis in Zeist, een plek waar mensen zich kunnen melden voor hulp
en sociaal contact. Het initiatief voor ‘Buurtvrij’ werd genomen door Walter
Willigenburg. Sinds begin 2015 is het een pioniersplek van de Protestantse Kerk.
Vroeger was hij actief in het bedrijfsleven, nu zet hij zich in voor het welzijn van
mensen. Hij richtte de stichting HiP (Hulp in Praktijk) op en Buurtvrij, een sociaal
en missionair initiatief in een achterstandswijk in Zeist. De missie is lokale kerken
te helpen er te zijn voor gezinnen in hun eigen wijk. Walter: “We doen dat vanuit
het wijkinloophuis, met verschillende kerken. Het is een herkenbare plek waar
mensen zich melden voor hulp en contact. Door naast mensen te staan, door relaties
te bouwen maak je als christen verschil. Mensen erkennen de integriteit van de
geboden hulp door vertrouwen te geven. We leren van elkaar en krijgen ons leven
beter op de rit.”
Twinkeling
Walters week bestaat uit huisbezoeken, spreekuur en coördinatie van kerkelijke
inzet in de buurt. Elke werkdag is hij, samen met collega’s, tussen 10.00 en 12.00
uur beschikbaar tijdens de inloop. Hij helpt mensen met geloofsvragen, zingeving,
moreel-ethische kwesties. Hij werkt daarin nauw samen met Tabitha Wendt die als
maatschappelijk werker verbonden is aan het Wijkinloophuis. Tabitha deelt Walters
enthousiasme: “Ik vind het mooi dat kerken zich bij een terugtrekkende overheid
gaan inzetten in de wijk. Mede dankzij het Wijkinloophuis zie ik vriendschappen
ontstaan. Mensen eten samen, zoeken elkaar op in het ziekenhuis. Je ziet mensen
opbloeien. Opeens hebben ze weer een twinkeling in hun ogen.”
Buurtpastor
In 2014 is Walter gezegend als buurtpastor. “Dat is wat ik wil: pastor zijn van de
samenleving. Mensen bijstaan met raad en daad. En als ze mijn adviezen ter harte
nemen en er weer bovenop klauteren – prachtig! Dit is mijn missie: dat mensen
zich verzoenen met God, zichzelf en de medemens. Dan leef je gelukkig. Die
wondertjes vinden hier volop plaats.”
www.buurtvrij.nl
Bekijk ook het filmpje over deze pioniersplek op
www.protestantsekerk.nl/pionieren

Walter Willigenburg
Functie: buurtpastor Oosterkerk Zeist, (mede)oprichter Buurtvrij
In het kort: “Ik ben een aantal jaren directeur en bestuurder geweest.
Nu ben ik de hele week bezig met de levens van anderen. Soms kan ik
daarin helpen met wijsheid uit de Bijbel en zie ik de waarheid van God die
doorbreekt in mensenlevens.”
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