Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven.

Met ingang van 1 januari 2018 richt Gerard de Korte bisschop van ’s-Hertogenbosch per
decreet de Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven op als kerkelijke rechtspersoon
van de R.K. Kerk. Hij doet dit op verzoek van de parochies, van kerkelijke en andere
maatschappelijk organisaties die zorg dragen voor mensen aan de rand van de samenleving
in Eindhoven. Bij deze mensen spelen als regel meerdere problemen die leiden tot een
uitzichtloze situatie waarbij ook vaak geestelijke nood ontstaat. Om te voorzien in de
pastorale zorg voor deze kwetsbare groep wordt het Straatpastoraat in het leven geroepen.
In de statuten van de Kerkelijke Instelling staan de overwegingen op grond waarvan en
vanuit welke evangelische zorg de oprichting plaats vindt, wat de doelstelling is en met welke
middelen daar aan gewerkt wordt.
Statuten Artikel 3.
De instelling zal haar doel ondermeer trachten te bereiken door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

het aanstellen van een pastoraal werkende voor specifieke groepen, die
kwetsbaar zijn in de samenleving
overleg en samenwerking met de plaatselijke overheid en maatschappelijke
instanties, werkzaam op het terrein van de instelling
het verzorgen van pastorale activiteiten ter zake van het straatpastoraat, in goed
overleg met het reguliere parochiepastoraat
structureel contact met de verantwoordelijken van het basispastoraat in het
werkgebied van de instelling
het stimuleren van plaatselijke en bisdommelijke initiatieven die verwant zijn aan
de doelstelling van de instelling
het onderzoeken van de mogelijkheden, het nemen van initiatieven en het geven
van adviezen op haar gebied met name ten aanzien van andere
levensbeschouwelijke instellingen
het geven van informatie en voorlichting, onder meer door het uitgeven van
publicaties
het financieren van het straatpastoraat en het verwerven van de nodige middelen
daartoe.

Achtergrond.
Eindhoven heeft een traditie in de zorg voor dak-en-thuislozen en voor mensen die hulp
nodig hebben om weer grip op hun leven te krijgen. Daarvan getuigen verschillende
instellingen zoals het Labrehuis ( nu onderdeel van Neos), de inloophuizen, het Steunpunt
Materiële hulpvragen St. Cathrien, de zorg voor asielzoekers bij Vluchtelingen in de knel, de
Voedselbank en organisaties zoals de stichting Leergeld. Contacten met deze organisaties
die vaak hun oorsprong hebben in kerkelijk Eindhoven geven aan dat zij pastorale zorg voor
hun doelgroep zeer zinvol vinden.
In Eindhoven is diaken Rob Kosterman al geruime tijd namens de twee parochies parttime
werkzaam als straatpastor. Hij is betrokken bij de activiteiten van Het Steunpunt in de St.
Catharinakerk, hij bezoekt de inloophuizen voor daklozen en heeft vele contacten in ’de

straat’. Hierbij is gebleken dat de geestelijke begeleiding en pastorale zorg voor deze
doelgroep fulltime inzet vraagt.
Kerkelijke instelling Straatpastoraat.
Voor de contacten met verschillende maatschappelijke instellingen is een eigen opdracht als
straatpastor noodzakelijk. De oprichting van de kerkelijke instelling Straatpastoraat
Eindhoven wil hier in voorzien. Als kerkelijk instelling is dit ook een burgerlijke rechtspersoon
met anbi-status. Op 1 januari 2018 treedt diaken Rob Kosterman in dienst bij deze kerkelijke
Instelling en is fulltime hiervoor werkzaam. Salariëring en beroepscode gelden volgens de
regelingen van de Nederlandse Kerkprovincie voor diakens.
Bestuur.
Het bestuur bestaat statutair uit vijf leden en is benoemd door de bisschop van ’sHertogenbosch. Het bestuur is aan hem verantwoording schuldig. Beide parochies in
Eindhoven hebben elk daarvoor twee bestuursleden voorgedragen. Het straatpastoraat
behoudt daarmee de binding met het parochiepastoraat.
Het bestuur treedt in functie per 1 januari 2018.
Vanuit de parochie St. Petrus stoel te Antiochië zijn benoemd:
Mevr. Yvette van den Heuij en Hr Wim Thuis.
Vanuit de parochie St. Joris:
Hr. Chris Kemna en Hr. Hans Dautzenberg.
Toegevoegd:
Hr. Frans Verhoeven em. deken.
Het bestuur geeft jaarlijks verantwoording aan de bisschop van het gevoerde beleid middels
een jaarverslag van de werkzaamheden. Dit jaarverslag is ook belangrijk om een goed
draagvlak te hebben voor het straatpastoraat.
Werkzaamheden straatpastoraat.
In overleg met het bestuur stelt de straatpastor een werkplan op. Hij is te vinden waar de
doelgroep is. Dus bij het steunpunt in de St. Catharinakerk, bij de inloophuizen, bij Neos en
overal elders waar de doelgroep zich bevindt. Hij is gevoelig voor de geestelijke nood van
deze mensen. Hij is met name beschikbaar bij religieuze vragen rondom relaties, ziekte,
overlijden van mensen uit de doelgroep en kan voor maatschappelijke vragen doorverwijzen.
Parochies en maatschappelijke organisaties weten hem daarvoor te vinden.
Aangezien er in Nederland slechts een beperkt aantal pastores werkzaam zijn in het
straatpastoraat is intervisie met collega’s noodzakelijk.
Vrijwilligers.
Bij het straatpastoraat zijn mede gezien de doelgroep vrijwilligers belangrijk. Hun taak wordt
omschreven in een statuut. De straatpastor biedt hen professionele ondersteuning en is
eindverantwoordelijke voor hun werkzaamheden. Zij vallen onder de algemene regelingen
van het bisdom voor vrijwilligers in het pastoraat.
Financiën
Het bestuur is met de parochies, de caritasinstellingen en maatschappelijke organisaties in
gesprek voor een meerjarige begroting. Wanneer de gesprekken zijn afgerond wordt de
begroting voor 2018 opgesteld en aan de bisschop ter goedkeuring voorgelegd.

