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Ons inloophuis blijft open! 
De Corona pandemie duurt langer dan we met z’n 
allen hadden gedacht, maar wat zijn we dankbaar 
dat ons inloophuis al die tijd open is gebleven. In 
deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
 
Nieuwe penningmeester 
Hans van der Ploeg heeft ons bestuur sinds 1 
januari jl. versterkt als Penningmeester. Hans 
woont in Amersfoort met zijn vrouw en twee 
kinderen en is in zijn dagelijks leven controller 
voor een aantal non-profit organisaties. “Toen ik 
hoorde over het mooie werk van De Tweede Mijl 
en dat een penningmeester nodig was, werd ik al 
snel enthousiast. Ik ben blij de komende jaren zo 
mijn steentje aan het werk te kunnen bijdragen 
als Penningmeester”, aldus Hans. Welkom Hans! 
 
Portret van een bezoeker 
Rens is opgegroeid in Nijmegen en bezoekt al zo’n 
15 jaar De Tweede Mijl. Destijds was hij verslaafd 
en zat hij nog volop in het criminele circuit. 
Inmiddels is hij daar een paar jaar van af en uit, 
maar de sociale druk om terug te keren naar dat 
leven blijft hoog.  
 
Op een gegeven moment leidde hij twee levens: 
overdag werkte hij en ’s nachts werkte hij voor 
een gang. Al zijn geld ging naar drugs en schoenen 
en hij leefde op te grote voet. In 2011 kreeg hij 
een auto-ongeluk met veel breuken als gevolg. Hij 
kwam in de ziektewet en kreeg grote schulden.  
 
Inmiddels heeft hij een woning en een 
bewindvoerder waarmee hij goed contact heeft. 
Het heeft hem veel tijd gekost om uit de gangs te 
komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2017 kwam hij op straat iemand tegen van 
Victory Outreach, een kerk in Amsterdam, die 
hem die zondag meenam naar de kerk. Die 
persoon had 20 jaar voor hem gebeden. Sinds die 
tijd is hij actief in die kerkelijke gemeenschap. 
Iemand bij De Tweede Mijl adviseerde hem 
destijds om de Bijbel te lezen en andere 
Christelijke boeken. Lange tijd wilde Rens God 
niet lastigvallen met zijn problemen. Hij zorgde 
voor zijn zusjes, maar ondertussen niet goed voor 
zichzelf en dat moest hij leren. “Mijn geestelijke 
huishouding is nu helemaal veranderd”, vertelt 
hij.  
 
Rens heeft in zijn leven veel met geweld te maken 
gehad. Soms kampt hij met boosheid en hij vindt 
het lastig om zijn temperament in toom te 
houden. Jezus is daarin een voorbeeld voor hem 
om onze naasten lief te hebben. Coördinator 
Gerrit geeft aan: “Als Rens boos wordt, dan 
kunnen we het daarna prima erover hebben. Zijn 
temperament blijft een uitdaging, maar de Rens 
van zes jaar terug herken ik niet meer. Dat was 
een andere Rens. Hij gaat er nu op een hele 
andere manier mee om.” 
 



Bijna elke dag dat ons inloophuis open is, is Rens 
er te vinden. Het geeft hem ritme in zijn dag. Zijn 
boodschap voor de lezers van deze nieuwsbrief 
is: “We hebben een God die altijd voor je klaar 
staat, die zijn werk vanuit het onzichtbare doet 
en je helpt in je dagelijkse omstandigheden. 
Vraag God om je weg te zegenen.”  
 
Portret van een vrijwilliger  
Sinds 6,5 jaar is Bas regelmatig op vrijdag te 
vinden in de keuken van ons inloophuis. Zijn 
vrouw Riet werkt dan bij de kledingbalie en zij 
wonen in Harskamp op de Veluwe. Via een 
oproep in hun kerkbode voor spijkerbroeken 
hoorden ze voor het eerst van het werk van De 
Tweede Mijl.  
 
Bas & Riet doen al jaren vrijwilligerswerk. Zo zijn 
ze o.a. een aantal keer voor langere periodes 
werkzaam geweest in Afrikaanse landen op het 
ziekenhuisschip van Mercy Ships. Voor zijn 
pensionering werkte Bas als 
sterilisatiemedewerker in het ziekenhuis. Riet 
werkt bij de Rabobank en hoopt later dit jaar met 
pensioen te gaan.  
 

 

Bas vertelt: “Het is leuk werk om te doen bij De 
Tweede Mijl voor een mooie groep gasten en het 
is gezellig in de keuken. Corona heeft rust 
gebracht, ook omdat er nu minder mensen 
tegelijkertijd in de ruimte zijn.”  
 
Lachend haalt hij deze herinnering op: “De eerste 
keer toen ik achter de bar stond, vroeg een 
bezoeker waarom ik dit vrijwilligerswerk doe. Ik 
antwoordde: “Uit liefde voor en navolging van de 
Here Jezus”. Hij zei: “Daarom doe je dit niet. Jij 
bent vroeger verrot slecht geweest en dat wil je 
zo goedmaken!”.  
 
Coördinator Gerrit ziet een rode draad in de 
trouwe inzet van Bas & Riet. “Hun doelgroep is 
steeds hetzelfde: mensen die geen of weinig 
uitzicht hebben. Met geringe kosten en inzet kun 
je veel verschil maken voor mensen en zelfs 
levens redden. Net als de Barmhartige 
Samaritaan uit een van de verhalen die de Here 
Jezus vertelde, willen wij aandacht en hulp geven 
aan diegenen waar anderen vaak aan voorbij 
lopen.”  
 
Bas voegt tot slot toe: “Wij voelen ons hiertoe 
door God geroepen en zijn dankbaar dat onze 
werkgevers ons hierin gesteund hebben. Ik kan 
dit werk iedereen aanraden!” 
 
Dank u wel! 
Ondertussen gaat de verbouwing van het pand 
aan de Willemsstraat stap voor stap door en zijn 
we aan het kijken hoe we ons 25-jarig jubileum 
dit jaar het beste kunnen vormgeven. In de 
volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover verder 
informeren.  
 
Voor nu heel hartelijk dank voor uw bijdrage en 
steun, in welke vorm dan ook, voor het werk van 
De Tweede Mijl! 

 


