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1. Voorwoord


….
 
Ik loop hier alleen 
In een te stille stad 
Ik heb eigenlijk nooit last 
Van heimwee gehad
…. 

Hoog-Catharijne, winkelhart van Nederland.

Maar met de strepen op de straat, lijkt het 
een beetje of de ziel eruit is. Click & collect, 
de nieuwe slogan van 2021; maar waarom 
zou je naar de winkel slenteren als je beter 
langs de Singel kunt lopen. Al te veel 
rondhangen onder het Bollendak wordt 
vermeden. Anderhalve meter is het bevel van 
dit moment.

De mijmering van Meeuwis is raak.

Te stil… wanneer barst de gezelligheid weer 
los.


Op een steenworp afstand van het plein, 
waar reizend en kopend publiek elkaar 
treffen, ligt het Stiltecentrum.

Ook de medewerkers van het Stiltecentrum 
kennen de heimwee.

Maar dit jaar ook iets minder, want met 
vreugde is het tijdelijk pand naast de Appie 
weer verlaten. Het was goed om ondanks 
veel lockdown provisorisch ruimte te bieden 
aan een stilte-plek, maar we weten ons 
gezegend met een prachtig nieuwe locatie. 
Tussen broodjes, boeken en Barrett in. Hier 
is stilte in de aanbieding.





Voor de mens van vandaag.

De uitstraling is up-to-date. Wie iets van 
vrede wil ontvangen, wees welkom: koffie en 
kapel staan open, strijk neer op de houten 
banken of even terzijde in de trein-zit. 
Kortom, dit is een plek om van te houden.


Naast coördinator Ilona Welleman is Robin 
de Jong als stilte-pastor aangesteld en in 
hun kielzog is een aantal nieuwe mensen 
binnengekomen als vrijwilliger. Want stilte is 
iets wat goede zorg nodig heeft. We zijn als 
bestuur blij met iedereen die de schouders 
onder het Stiltecentrum zet. De 
openingstijden kunnen daarom gelukkig ook 
weer ruimer worden.

 

En voor iedereen die anno 2021 heimwee 
heeft: kom gerust eens binnen.

 


 

Namens het bestuur van het Stiltecentrum,

 

Marius van Duijn, voorzitter

  



2. Verbouwing en 
tijdelijke locatie

2020. Een mooi jaartal, gemakkelijk te 
onthouden, voor de verbouwing waar we 
al zo lang naar uitkeken. Die verbouwing 
is geïnitieerd door Klépierre, de eigenaar 
van Hoog Catharijne, en aangegrepen 
door gebouwbeheerder PAX om het 
Stiltecentrum een frisse, eigentijdse 
uitstraling te geven. Zij beiden hebben 
de verbouwing ook betaald. 

Ontwerpteam 
In 2019 hadden een ontwerpteam en 
een bouwteam voorbereidingen 
getroffen. Stichting Stiltecentrum was 
met een bestuurslid en de coördinator 
vertegenwoordigd in het ontwerpteam. 
Ook de architecten van OTH namen deel 
aan dit team. Wij vonden de 
samenwerking heel prettig en als team 
zijn we tot een ontwerp en inrichting 
gekomen waar we allemaal blij mee 
waren. Eén van onze wensen was een 
toilet beneden. We zijn heel blij dat die 
wens is gerealiseerd en meer nog dan 
dat: het is een mindervalidentoilet (miva) 
geworden. Nu hoeven onze minder 
mobiele gasten niet meer een trap op te 
worstelen om naar het toilet te gaan. 
Ook dat is gastvrijheid. 
De verbouwing startte op 2 maart en 
duurde tot in november. Dat was - mede 
door de corona-beperkingen - aanzienlijk 
langer dan gepland, maar het resultaat is 
ronduit schitterend.  

Het resultaat is 
ronduit schitterend.



Meet in Peace 
Buiten naast de toegangsdeur leest u de 
nieuwe "merknaam" van het gebouw: 
Meet in Peace, met daarbij het motto: 
‘Een oase van bloei’. Het Stiltecentrum 
maakt zo onderdeel uit van de 
activiteiten van het gebouw Meet in 
Peace. 
De entree is ruim en open: een prachtige 
glazen pui, die in zijn geheel geopend 
kan worden. De entree is ook 
natuurgroen, door een plantenwand aan 
de bovenkant. Daarmee krijgt het motto 
‘Een oase van bloei’ ook letterlijk vorm. 
De indeling van het Stiltecentrum is 
onherkenbaar veranderd. De 
ontmoetingsruimte, in nieuwe, frisse 
kleuren, biedt nu verschillende soorten 
zitgelegenheden, of je nu de 
gezelligheid van anderen zoekt of je 
even rustig wilt terugtrekken. We merken 
nu al dat mensen goed gebruik maken 
van deze diverse mogelijkheden. 

Ingezegend 
Half november werd het vernieuwde 
centrum opgeleverd en hebben we het 
met vereende krachten schoongemaakt. 
Bestuursleden, coördinatoren en 
vrijwilligers staken gezamenlijk de 
handen uit de mouwen. En toen werd 
het dinsdag 24 november. Een 
bijzondere dag, want we hebben het 
nieuwe Stiltecentrum in gebruik 
genomen. 's Ochtends hielden bestuur 
en vrijwilligers een kleine 
openingsceremonie. Een filmpje hiervan 
staat op onze Facebookpagina:  
https://www.facebook.com/
Stiltecentrum/videos/396459741402178/ 

Onze bestuursleden Marius van Duijn 
(predikant PKN) en Gérard Martens 
(pastor RKK) hebben de ruimte 
ingezegend. Daarna hebben we samen 
een korte viering gehouden. 
Het was voor ons een heel mooi begin 
van een nieuwe periode. 
We zijn van plan om in 2021 een 
officiële, feestelijke opening voor het 
publiek te organiseren. 

Taart 
De verbouwing duurde dus ruim acht 
maanden. Was het Stiltecentrum al die 
tijd gesloten? Nee, gelukkig niet. 
Geïnspireerd door één van onze vaste 

https://www.facebook.com/Stiltecentrum/videos/396459741402178/
https://www.facebook.com/Stiltecentrum/videos/396459741402178/


gasten, hebben we sinds eind augustus 
2019 regelmatig de vraag gesteld aan 
Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne, 
of wij gedurende de verbouwing van 
vervangende ruimte gebruik zouden 
kunnen maken. Door de verbouwingen in 
het winkelcentrum zelf kwamen er 
immers regelmatig (tijdelijk) panden vrij. 
Wellicht zouden we tijdelijk in zo'n pand 
kunnen trekken. 
Ons bestuur had besloten om in ons 
eigen "werkgebied" te blijven, dus in 
Hoog Catharijne, en niet elders in de 
stad een tijdelijk onderkomen te zoeken. 
Klépierre reageerde niet afwijzend, maar 
deed ook geen toezeggingen. 
Verbouwingen brengen ook qua 
planning vaak veel onzekerheden met 
zich mee. Dat gold voor onze 
verbouwing, maar natuurlijk ook voor 
hun verbouwingen. Daarom kon men 
lange tijd niets beloven. Ook bij PAX, 
beheerder van het Stiltecentrum, hadden 
we de vraag neergelegd om een 
tijdelijke, goed toegankelijke ruimte. 

Uiteindelijk slaagde PAX er in om met 
Klépierre een tijdelijk onderkomen te 
regelen. We zouden terecht kunnen in 
een leegstaand winkelpand tussen Etos 

en Albert Heijn, tegenover Kruidvat. Wij 
kregen dit goede nieuws op een 
woensdag. Het was letterlijk de laatste 
dag dat wij open waren, vóórdat de 
verbouwing van start zou gaan. Het was 
ook Aswoensdag. De vastentijd was dus 
net begonnen, maar die hebben we even 
onderbroken om dit heugelijke feit te 
vieren met taart. 

Paaskaars 
De processie die u ziet in het 
eerdergenoemde filmpje, ging van deze 
tijdelijke ruimte naar het vernieuwde 
Stiltecentrum. Iedereen nam wat laatste 
spullen mee vanaf ons logeeradres - en 
de Paaskaars ging voorop. Dankzij de 
enorme inzet van onze vrijwilligers en 
met name van bestuurslid Henk Korff 
hoefden we het Stiltecentrum niet te 
sluiten vanwege de verhuizingen, noch in 
maart, noch in november. Wat een 
prestatie! 

Wellicht zouden we 
tijdelijk in zo'n pand 

kunnen trekken.



2020 - Jaar van de verbouwing 
In de oogkunde staat 20/20 voor een 
normale gezichtsscherpte. Nu de 
verbouwing niet langer ons 
blikveld beperkt, kijken wij 
vanuit onze prachtige 
vernieuwde locatie weer vrij de 
toekomst in. Ook is het zicht van 
passanten op het Stiltecentrum 
duidelijk veel beter geworden, 
dankzij de grote, uitnodigende 
entree. Wij zien ernaar uit om meer 
mensen in het 
Stiltecentrum te 
ontvangen, in vrede te 
ontmoeten en samen te 
bloeien. 



3. Stiltecentrum in 
corona-tijd 
Wat waren wij gezegend met de tijdelijke 
ruimte! We waren al heel blij toen we 
hoorden dat er een plaats voor ons was. 
Maar toen ongeveer twee weken later de 
eerste corona-maatregelen werden 
afgekondigd, beseften we pas echt hoe 
bijzonder dit last minute-geschenk was. 
Weliswaar werden we beperkt in onze 
activiteiten - we konden aan het begin en 
aan het eind van de periode geen gasten 
ontvangen voor een praatje en een kopje 
thee of koffie -, maar we konden wel een 
plaats blijven bieden om te bidden en 
een kaarsje te branden. Ook gingen de 
middagpauzevieringen gewoon door. 
Van Palmzondag tot eerste Paasdag was 
het Stiltecentrum iedere dag open en 
reisden we tijdens de vieringen mee met 
Jezus door het ‘pre’-Paasverhaal, zoals 
we dat vorig jaar ook deden. 

Onwerkelijk stil 
In de loop van de tijd konden we ook 
weer de deur openen voor bezoekers die 
niet voor gebed of viering kwamen. Dat 
waren met name vaste bezoekers, 
hoewel we ook een paar bijzondere 
nieuwe ontmoetingen hebben gehad. 
Twee (ex)studenten van de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht (HKU) 
kwamen afzonderlijk van elkaar 
respectievelijk een item over 
eenzaamheid en een foto-reportage over 
stilteplekken maken. Druk was het 
zelden. Dat was eigenlijk heel fijn, want 

zo konden we ons goed aan de corona-
regels houden en hoefden we niemand 
buiten te laten wachten tot er weer 
plaats was. In Hoog Catharijne was het 
ook rustig, soms bijna onwerkelijk stil. 
Voor onze vaste gasten was en is het 
daarom heel fijn om in het Stiltecentrum 
terecht te kunnen. Hoe meer er in de 
stad gesloten is, hoe belangrijker het 
voor hen is om te weten dat het 
Stiltecentrum open is. Maar ook 
incidentele bezoekers waren blij met de 
open deur en het warme welkom. 

Gezelligheid 
We zijn dankbaar dat we steeds een plek 
hebben kunnen bieden waar mensen 
even kunnen ontsnappen aan 
eenzaamheid en muren die op ze 



afkomen. Waar mensen hun zorgen en 
frustraties kwijt kunnen, zorgen en 
frustraties die soms groter en complexer 
zijn door de problemen die sommigen 
van hen toch al hebben. De onzekerheid 
van steeds veranderende, beperkende 
regels maken deze tijd voor hen heel 
zwaar. 
Een beetje gezelligheid, de mogelijkheid 
om te bidden (samen in de viering of 
alleen, met woorden of door middel van 
een kaarsje) en aandacht voor hun 
beleving en belevenissen 
(of juist het gebrek aan 
belevenissen) heeft onze 
bezoekers erg geholpen. 

Kerst 
Tijdens de Kerstdagen 
gingen veel activiteiten in 
Utrecht voor daklozen en eenzamen niet 
door vanwege de corona-maatregelen. 
Toen we dit hoorden, besloten we om 
het Stiltecentrum op Eerste en Tweede 
Kerstdag 's middags te openen van 

12.00-17.00 uur. Onder het motto ‘Eat in 
Peace’ stonden kerstbrood, kransjes en 
chocomel klaar. We mochten een 
magnetron lenen van onze bovenburen, 
zodat we zelfs warme chocomel konden 
aanbieden.  
Op Eerste Kerstdag was bijna heel 
winkelcentrum Hoog Catharijne 
afgesloten. Slechts één vleugel was 
beperkt toegankelijk - het Stiltecentrum 
was wel bereikbaar. Er was echter geen 
doorgaande route naar het station. 

Hoewel duidelijk stond aangegeven dat 
het winkelcentrum afgesloten was, 
beproefden velen toch hun geluk. 
Daardoor belandden veel gestrande 
zoekers bij ons en konden wij ze de weg 
naar het station wijzen. Zij waren helaas 
niet op zoek naar Bethlehem.  
Op Tweede Kerstdag kwamen er wel 
diverse mensen naar ons toe voor een 
uurtje gezelligheid of om hun nood te 
delen. Dit was een mooie manier om 
samen Kerst te vieren. 

Vriendschap 
De landelijke corona-maatregelen 
betekenen ook dat een aantal 
vrijwilligers niet, of niet altijd, naar het 
Stiltecentrum komt. Zij behoren tot de 
kwetsbare groep of hebben 
verantwoordelijkheid voor kwetsbaren in 

Kerstbrood, kransjes en 
chocomel stonden klaar.



hun omgeving. Gedurende vijf maanden 
kwam al het werk op een klein team van 
twee personen neer. De steeds 
wisselende corona-maatregelen zette 
ook de rest van het jaar de aanwezigheid 
van vrijwilligers steeds onder druk. 
Hierom hebben we de openingstijden 
enigszins beperkt tot vier uur per dag (in 
plaats van 5,5 uur per dag). Voorheen 
maakten we vaak een knip in de dag: er 
was een ochtendploeg en een 
middagploeg. Dat is nu niet mogelijk. 
Toch zijn we steeds twee dagen per week 
open geweest, ook tijdens de 
zomermaanden. 
 

Gesteund 
Ook niet alle voorgangers voelen zich 
altijd vrij om te reizen en de vieringen te 
komen leiden. Een aantal maanden 
hebben teamleden daarom zelf de 
vieringen verzorgd. Op deze plaats willen 
wij dan ook de dominees Elly Bakker en 
Joop Spoor heel hartelijk danken voor 
hun vriendschap. In het eerste, stille 
halfjaar van corona vierden zij dagelijks 
met ons mee en hebben zij ook diverse 
vieringen geleid. Wij voelden ons erg 
gesteund door hun trouwe en 
enthousiaste aanwezigheid. En nog 
steeds zijn zij heel vaak bij onze 
vieringen, als voorganger of als gast. 
Overige activiteiten die we andere jaren 
hadden, zoals de ontvangst van groepen 
studenten van de Hogeschool Utrecht, 
konden dit jaar natuurlijk niet doorgaan. 
Maar het was in 2020 niet alleen "pas op 
de plaats": in verschillende opzichten 
zagen we groei in het Stiltecentrum. 
Daarover later meer. 



4. Programma Space For Grace

In 2019 werden wij gewezen op het programma Space For Grace. Dit programma gaat 
uit van een katholiek fonds. Het programma beoogt om initiatieven te steunen die 
werken aan nieuwe vormen van kerk zijn. Het fonds steunt met geld en (bundeling van) 
kennis. De eerste lichting die aan dit programma deelnam, bestond uit circa zeven 
initiatieven vanuit het hele land, waaronder nog één andere organisatie uit Utrecht. 
Tot onze blijdschap werd ook ons project tot opbouw van het (oecumenische) 
Stiltecentrum tot dit programma toegelaten. Aan onze stichting werd een financiële 
bijdrage toegekend van 10.000 euro voor 2020 en 15.000 euro voor 2021. 
Met plezier namen wij deel aan het eenjarige programma, wat ons nieuwe kennis en 
waardevolle contacten opleverde. 

 



5. Bouwen aan het 
Stiltecentrum

Terwijl de bouwlieden het Stiltecentrum 
letterlijk onder handen namen, bouwden 
wij ondanks - en soms misschien zelfs wel 
dankzij - de corona-tijd figuurlijk aan het 
Stiltecentrum. 
Door de financiële steun vanuit het 
programma Space For Grace kon het 
bestuur in september de personele 
formatie uitbreiden van vier naar twintig 
uur per week. De aanwezige coördinator, 
Ilona Welleman, kreeg uitbreiding van 
uren en Robin de Jong werd 
aangetrokken als pastor-coördinator. Na 
drie jaar heeft het Stiltecentrum eindelijk 
weer een pastor. 

Stageplek 
Robin kreeg ook de taak om te 
netwerken en mogelijkheden tot 
samenwerking te zoeken met kerken, 
maatschappelijke organisaties en de 
ondernemers van Hoog Catharijne. 
De eerste maanden is hij natuurlijk druk 
geweest met inwerken: het leren kennen 
van het Stiltecentrum, bestuur en 
vrijwilligers, bezoekers en vaste 
voorgangers. Toch heeft hij inmiddels 
vele nieuwe contacten gelegd en de 
eerste vrucht hiervan is reeds geplukt: wij 
mogen een stageplek bieden aan een 
student van Fontys Hogescholen. 

Gastvrouw 
Ook breidde het vrijwilligersteam zich uit. 
In september startte een enthousiaste 

gastvrouw, waardoor het Stiltecentrum 
nu drie dagen per week open is in plaats 
van twee dagen per week. 
Bovendien hebben we een mooi 
kennismakingsgesprek gehad met een 
andere kandidaat-gastvrouw en we 
hebben goede hoop dat we na de 
lockdown een vierde dag aan onze 
openingstijden kunnen toevoegen. 

Facebook 
Tenslotte heeft onze communicatie een 
enorme impuls gekregen door de komst 
van een bijzonder creatieve, enthousiaste 
en veelzijdige vrijwilligster. Door haar 
inzet en connecties hebben we meer 
volgers gekregen op Twitter en 
Facebook en schreef de EO over ons in 
de Kerst-editie van het blad Visie. 

Bekendheid 
Corona zorgde ervoor dat een aantal 
vrijwilligers (vaak) thuisbleef, dat een 
aantal voorgangers besloot geen viering 
te verzorgen, dat het leggen van nieuwe 
contacten niet altijd eenvoudig was en 
dat niet al onze geplande of 
gebruikelijke activiteiten konden 
doorgaan, maar het heeft ook gezorgd 
voor nieuwe vrijwilligers, ruimere 
openingstijden en potentieel meer 
bekendheid van het Stiltecentrum door 
meer toewijding.  

Na drie jaar heeft het Stiltecentrum 
eindelijk weer een pastor.



6. Bestuur, 
vrijwilligers en 
coördinatoren

Nadat in 2019 het bestuur op sterkte 
kwam, zijn in 2020 de bestuursfuncties 
verdeeld. Marius van Duijn (PKN) is sinds 
dit jaar voorzitter van de Stichting 
Stiltecentrum Hoog Catharijne. 
Gérard Martens (RKK) is secretaris en 
Christien van den Heuvel (RKK) is al 
enige jaren penningmeester. 
Henk Korff (Anglicaan) is (algemeen) 
bestuurslid. 
Ook in de samenstelling van het bestuur 
komt het oecumenische karakter van het 
Stiltecentrum tot uitdrukking. 

Utrechtse kerken 
Zoals eerder gemeld, startte in 
september Robin de Jong, de nieuwe 
pastor/coördinator van het Stiltecentrum. 
Hij werkte eerder bij STeK in Den Haag 
en heeft ervaring met het opzetten van 
projecten en het begeleiden van 
vrijwilligers. 
Voor het Stiltecentrum onderhoudt hij de 
contacten met de Utrechtse kerken en 
benadert voorgangers voor onze 
middagpauzevieringen. Ook verzorgt hij 
zelf vieringen. Naast zijn werk voor het 
Stiltecentrum is Robin ook in september 
begonnen als buurtpastor in Rivierenwijk 
in Utrecht. 

Record 
Dit jaar gaven dertien mensen aan 
vrijwilliger te willen worden in het 
Stiltecentrum. Dat aantal is een record; 
zoveel belangstelling hebben we in jaren 
niet gehad. 
De nieuwe website van de 
Vrijwilligerscentrale Utrecht heeft daar in 
belangrijke mate aan bijgedragen: ruim 
de helft van de belangstellenden vond 
ons via de Vrijwilligerscentrale. 
Weliswaar haakte een aantal mensen 
weer snel af, doordat er toch geen 
goede match was, doordat privésituaties 
te weinig tijd overlieten of door corona-
maatregelen. Maar uiteindelijk is de 
score aan het eind van het jaar drie 
nieuwe vrijwilligers, een positief verlopen 
kennismakingsgesprek (de gastvrouw 
start in 2021, D.V.) en een gepland 
kennismakingsgesprek. 
Wij zijn heel benieuwd wat 2021 brengt. 
We hopen dan de openingstijden verder 
te kunnen verruimen. Zo werken we 
langzaam toe naar ons doel: iedere 
werkdag open zijn voor wie rust, steun, 
zingeving, gezelligheid of aandacht 
zoekt. 



7. Belangrijke 
cijfers

Ondanks alle beperkingen was het 
Stiltecentrum in 2020 135 dagen open 
(2019: 120). 
In de bezoekersaantallen zagen we wel 
duidelijke effecten van de corona-
maatregelen. Mogelijk speelde ook mee 
dat we tijdelijk op een andere, minder 
bekende locatie in Hoog Catharijne 
zaten. 
Bij de vieringen waren 434 bezoekers 
(2019: 674). In de ontmoetingsruimte 
ontvingen we 689 gasten (2019: 832). 
Aan het eind van 2020 waren er elf 
vrijwilligers verbonden aan het 
Stiltecentrum (eind 2019: acht). 

8. Financiën

Doordat 2020 een aantal onverwachte 
kosten met zich meebracht, sluiten we 
het jaar af met een beperkt verlies. 
De tijdelijke ruimte die wij gedurende de 
verbouwing ter beschikking kregen, kost 
ons 2500 euro per kwartaal aan 
servicekosten. We hebben het geluk dat 
Klépierre ons geen huur in rekening heeft 
gebracht. Met name door de corona-
maatregelen liepen de werkzaamheden 
uit tot negen maanden, dus de 
onvoorziene post aan servicekosten liep 
op tot 7500 euro. Van Gemeente Utrecht 
ontvingen wij een bijdrage van 2500 
euro uit het Initiatievenfonds. Daar zijn 
we heel dankbaar voor. 
Vanuit het programma Space For Grace 
ontvingen wij voor het jaar 2020 een 
bedrag van 10.000 euro. Eenzelfde 
bedrag kregen we van de Katholieke 
Caritas Utrecht. 
Met dat geld konden we investeren in 
opbouwwerk en coördinatie om het 
Stiltecentrum te versterken en de 
continuïteit te stimuleren. 

In bijgaand document vindt u de 
jaarrekening over 2020. 



9. Nawoord

Natuurlijk was 2020 een raar 
jaar. Gelukkig heeft corona het 
Stiltecentrum niet bezocht, 
maar de maatregelen beperkten 
ons soms in onze 
mogelijkheden. Ook hebben we 
meer regels moeten invoeren 
dan we gewend zijn. 
Maar wij kijken toch vooral met 
dankbaarheid terug op het 
afgelopen jaar. We zijn 
dankbaar dat we beschermd zijn 
gebleven tegen het virus (niemand van 
bestuur, vrijwilligers en coödinatoren 
heeft corona gehad). We hebben 
vervangende ruimte gekregen tijdens de 
verbouwing, waardoor we konden blijven 
bidden, vieren, ontmoeten en Gods licht 
verspreiden. We hebben een prachtig 
vernieuwd Stiltecentrum. We zijn 
gezegend met nieuwe, enthousiaste 
vrijwilligers. We hebben onze 
openingstijden kunnen verruimen. We 
zijn financieel gezond en hebben de 
coördinatiefunctie kunnen versterken. We 
hebben nieuwe mogelijkheden gekregen 
om te bouwen aan een partnernetwerk, 
communicatie en het vrijwilligersteam. 
Kortom, we zijn absoluut rijk gezegend in 
2020 en kijken vol verwachting uit naar 
wat 2021 brengt. Bent u ook benieuwd? 
Houd dan onze website 
www.stiltecentrum.nl en onze 
Facebookpagina in de gaten. Daarop 
vindt u de actuele openingstijden, 
nieuwsberichten en geplande 
activiteiten. 

Wij kijken toch vooral  
met dankbaarheid  

terug op het  
afgelopen jaar.

http://www.stiltecentrum.nl
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