maken. Verder is er een nieuwe rubriek: religies in de wijk. En we stellen je voor aan de
wijkcoördinator van de Fietsersbond, aan hem kun je knelpunten doorgeven.
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Bu sayfada YES! gençleri,
yaptıkları radyo !ovunun nasıl
geçti"ini anlatmaktalar. Bunun
yanında yeni bir bölüm vardır:
semtteki dinler. Ve Bisiklet
Birli"i’nin semt koordinatörünü
tanıtmaktayız, ona zorlandı"ınız
noktaları bildirebilirsiniz.
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Religies in de wijk:
de Heilige Willibrordparochie

Radio maken
met YES!
door Mohamed Zambib

door Wessel Verdonk

Eind november zijn de jongeren van
YES begonnen met radio maken
samen met Ucee Station. Ze worden
begeleid door professionele radiomakers totdat ze helemaal zelfstandig
aan de slag kunnen.

Sinds 1997 is er in de Schilderswijk de Heilige Willibrordparochie; vernoemd
naar de Engelse monnik, die rond het jaar 700 als een van de eersten het
christelijk geloof in Nederland kwam verkondigen, zo vertelt Jan Eijken,
pastor van deze parochie.
De parochie is ontstaan uit een
samengaan van vier eerder bestaande
parochies in de Schilderswijk en in
Transvaal.
Eind vorige eeuw trokken veel
autochtone Schilderswijkers weg en
slechts weinigen van hen kwamen
terug, waardoor de bevolkingssamenstelling van de wijk helemaal veranderde. Hierdoor zag de Katholieke
Kerk zich gedwongen tot een nieuwe
manier van parochie-zijn, met nieuwe
doelstellingen.

Nieuwe manier van werken

Een nieuwe bevolkingssamenstelling (80 % allochtoon) vraagt om een
nieuw uitgangspunt: ’ieder moet zich
bij ons welkom weten’. Een grote
steun in dit veranderingsproces was
en is het Missionair Pastoraat, dat
bestaat uit een aantal missiezusters
en – paters. Deze zijn allen werkzaam
geweest in Afrika, Azie of LatijnsAmerika, of komen daar vandaan.
In die gebieden behoort de religie
nog steeds tot het dagelijks leven;
kerken, moskeeën en andere religieuze huizen zijn daar zeer laagdrempelig en mensen komen er met allerlei
vragen en problemen naartoe.

Samenwerking met instellingen

In Nederland zijn de kerken in de loop
van de vorige eeuw aan de rand van
de samenleving terecht gekomen en
nu leven zij haast in het verborgene.
Om dit te doorbreken werkt de Heilige Willibrordparochie samen met
zoveel mogelijk instellingen, zoals
bewonersorganisaties en het project
Campus Teniersplantsoen. Er is al veel

bereikt; de begeleiding van de jeugd
is heel goed en ook het door de
gemeente Den Haag samen met de
organisatie van Johan Cruyff opgerichte Cruyff Court is een grote aanwinst voor de buurt.

Multicultureel Ontmoetings
Centrum ’t Hart

In de parochie zijn er Portugeestalige,
Antilliaanse, Surinaamse en Ghanese
christelijke gemeenschappen. Daarnaast bestaat er nog een klein aantal
autochtone christenen. Er bestond
weinig samenwerking en uitwisseling
tussen deze groepen en daarom is het
Multicultureel Ontmoetings Centrum
opgericht om het mogelijk te maken
dat mensen uit verschillende culturen
elkaar beter leren kennen. Daarnaast
worden in het centrum lessen in de
Nederlandse taal gegeven, onder de
naam ‘Taal in de Buurt’.

Iedereen is welkom

Het belangrijkste is en blijft dat de
kerk een ‘plek van vertrouwen‘ is,
waar mensen steun kunnen krijgen
om het, in de woorden van pastor
Eijken: ’in het leven vol te kunnen
houden‘. Kerken kunnen vanuit deze
situatie een ’springplank’ zijn naar de
maatschappij. De Willibrordparochie
kan daaraan vooral een bijdrage leveren, omdat er in de parochie veel kennis is over verschillende culturen en
talen. En, evenals de hele Katholieke
Kerk, is ook deze parochie gericht op
ieder mens en wereldwijd, zonder
aanzien des persoons, overtuiging,
ras, geslacht, nationaliteit etcetera.

De Marthakerk op de Hoefkade.
Foto: Glasatelier Oud Rijswijk BV.

De parochie beschikt over vier locaties:
· Marthakerk, Hoefkade 625.
Eucharistieviering:
iedere zaterdag om 19.00 uur en
iedere Zondag om 10.00 uur.
· Heilig Hart Kerk,
Teniersplantsoen 15.
Eucharistieviering: elke eerste
Zondag van de maand voor de
Surinaamse gemeenschap uit Den
Haag en omstreken; aanvang 11.00
uur. Alle andere Zondagen van de
maand: Eucharistieviering in het
Portugees, aanvang 11.00 uur.
· Heilige Engelbewaarder Kerk,
Brandtstraat 89 (Transvaal).
Eucharistieviering: iedere Zondag
voor de Engelstalige Afrikaanse gemeenschap; aanvang 10.30 uur. Iedere tweede en vierde Zondag van
de maand eucharistieviering voor
de Franstalige Afrikaanse gemeenschap; aanvang 13.00 uur.
· Jozefkapel, van Limburg Stirumstraat 134
Eucharistieviering:
iedere zondag om 10.00 uur.
De parochie is op werkdagen
bereikbaar in het Parochiecentrum,
van Mierisstraat 58,
telefoon 070-3803555.

Wijkcoördinator Fietsersbond
Sinds 19 januari 2010 is Michiel van Bokhorst de wijkcoördinator van de
Fietsersbond Den Haag voor de Schilderswijk en de Stationsbuurt.
Het doel van de wijkcoördinator is om de voelsprieten in de wijk te zijn van de
Fietsersbond en zo de fietsknelpunten te inventariseren. Helaas is de Schilderswijk nog geen fietsersparadijs.
Met jouw medewerking wil de Fietsersbond Den Haag dit doel dichterbij
brengen. Mocht je een fietsknelpunt
hebben, dan kan het goed zijn dat het
knelpunt al bij de bond en de gemeente bekend is. Wat kleinere zaken
als losliggende tegels kun je melden
via 14070, in het Gemeentelijke Contactcentrum of via
http://www.denhaag.nl/home/contact.htm.

On this page, the young members
of YES! explain how their radio
shows are coming along. There’s
also a new column: Religions in
the neighbourhood. And we
introduce you to the
neighbourhood coordinator of the
Cyclists’ Union. Any bottlenecks
you want tackled can be reported
to him.

Knelpunten melden

De Fietsersbond heeft samen met
Haags Milieucentrum een website
voor het melden van fietsknelpunten:
www.fietsindeknel.nl.
De gemeenteambtenaren kennen
deze website ook. Als jouw knelpunt
er al op staat, kun je nog wel een
reactie toevoegen. Hierdoor is te zien
dat meerdere mensen dit punt als

knelpunt ervaren. Soms is er echter
vanuit de gemeente even geen geld,
prioriteiten liggen ergens anders of
een straat staat al voor de korte of
middellange termijn op de onderhoudsplanning. Door het knelpunt
gelijktijdig met onderhoud mee te
nemen, wordt gemeenschapsgeld
bespaard. Als de gemeente echter
een erg gevaarlijk en urgent knelpunt
onvoldoende oppakt, kan via Michiel
het bestuur van de Fietsersbond Den
Haag bereikt worden.
Michiel van Bokhorst is te bereiken via
m.vanbokhorst@gmail.com.

Jongeren van Yes interviewen minister
Van der Laan.

De eerste vijf lessen zijn benut om
de jongeren er een beetje in te laten
komen in het radio maken. De eerste twee lessen zijn gehouden in het
buurthuis. De daaropvolgende lessen
zijn gehouden op het wijkcommunicatiebureau op het Vaillantplein. Er
zijn allerlei onderwerpen ter sprake
gekomen, zoals het promoten van ons
offerfeest, de vernieuwing van het
Van de Vennepark en een interview
met minister Van der Laan. De jongeren zijn er erg enthousiast over en
konden goed de apparatuur hanteren. Het doel van het radio maken is
dat de jongeren goed met elkaar leren communiceren, naar elkaar leren
luisteren en elkaar feedback geven.
En natuurlijk ook om de luisteraars op
de hoogte te houden van alle gebeurtenissen in Schilderswijk. Een ander
doel is dat er misschien jongeren zijn
in de groep die zich verder professioneel kunnen ontwikkelen in de radiowereld. Beluister de uitzendingen via
www.schilderswijk.nl

