
De Leidse straatpastor

"leder mens ishet waard om
gezien en gehoord te worden"
LEIDEN - We gaan in gesprek met de
Leidse straatpastor Folly Hemrica
over haar functie als straatpastor.
Dagelijks is zij in de daklozenopvang
of op straat te vinden en gaat zij in
gesprek met daklozen over de diver-
se problematiek waar deze doelgroep
tegen aanloopt.

door Marijke van derKruijt

Sinds december 2014 is ds. Hemri-
ca straatpastor in Leiden. Ze begon
als dominee in een wijkgemeente
en daama is zij achttden jaar jus-
titiepredikant,
geweest. Ds. Hemrica staat klaar
voor de meest kwetsbare doelgroep
in onze samenleving: de daklozen.
Haar achtergrond als bajesdominee
blijkt geruststellend te zijn voor de
mensen die zij spreekt, ze is immers
al heel wat gewend aan verhalen.
Ds. Hemrica: "Ik zie een mens als
meer dan het ergste dat hij of zij
heeft gedaan of heeft meegemaakt.
In mijn optiek is ieder mens kost-
baar, ongeacht zijn achtergrond."
Daklozen hebben veel meegemaakt
waardoor zij vaak een laag zelf-
beeld hebben. In een gesprek met
een dakloze benoemt ds. Hemrica
dan juist welke kansen en kwalitei-
ten zij ziet bij de persoon tegenover
haar. Ze benadert de persoon zon-
der oordeel en ze probeert aan te
sluiten bij zijn of haar krachten en
sterke kanten.

'bajesdominee',
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en gehoord te worden, of deze per- optiek is ieder mens kostbaar, onge-
soon nou heeft vastgezeten of dak- achtzijn achtergrond11 (Foto: pr).
loos is. De Bijbelse figuurJezus vind
ik erg inspirerend. Hij sprak met
iedereen, met prostituees of afper-
sers,. Daarom zie je ook rondom
hem wonderlijke dingen gebeuren.
Als je met liefde naar mensen kijkt
kunnen er soms wondertjes gebeu-
ren!"

Voor iedereen
Een straatpastor biedt geloofsover-
stijgende hulp. Daklozen kunnen
met diverse vraagstukken bij de
pastor terecht: verslavingsproble
matiek, problemen met familie,
vragen rond geloof en zingeving.
Ds. Hemrica vertelt: "Ik ben pastor
en dat betekent dat ik luister naar
hetverhaalvande mensen metvoile
aandacht en zonder oordeel. Dat is
iets wat voor ieder mens belangrijk
is, dat je verhaal 'ontvangen' wordt.
Voor daklozeBaense»is het van nog
groter belang omdat ze vaak geen
sterk netwerk hebben waar ze met
hun verhaal naar toe kunnen. Het
werkt genezend wanneer iemand
echt wil weten hoe het met je gaat.
Het kan mensen helpen om te
reflecteren op hun eigen leven, het
werkt troostend en verhelderend.

twintig mensen, veel van hen ver-
blijven op de Nieuwe Energie. Het
is een laagdrempelige, modeme
viering waarin wordt gezongen
en kaarsjes kunnen worden aan-
gestoken voor dierbaren. Iedereen

harte welkom. Andere acti-
IS van
viteiten waar de straatpastor zich

mee bezig houdt zijn onder andere
ziekenhuisbezoeken, maandelijkse
zondagsevieringenen het organise-
ren van symposia. Meer informatie
over het straatpastoraat in Leiden is

te vinden op www.straatpastoraat-
leiden.nl.•

Zondagse dienst
Ds. Hemrica is regelmatig te vinden
in de Nieuwe Energie, de daklozen-
opvang aan het Papegaaisbolwerk,

en in het Sociaal pension waar de
meest kwetsbare daklozen worden
opgevangen. Daamaast verzorgt de
straatpastor elke laatste zondag van
de maand een dienst. Deze vindt
plaats om 15.00 uur in het diaco-
naal centrum De Bakkerij aan de
Oude Rijn. Er komen meestal zo'n




