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Vincent de Vries geeft donder-
dagavond 3 januari een nieuw-
jaarsconcert op het König-orgel
in de Nijmeegse Stevenskerk.
De Vries viert in 2019 dat hij 35
jaar organist is. Deze avond is
het openingsconcert van zijn ju-
bileumjaar. Hij speelt werken
van Feike Asma en Jan Zwart,
Johann S. Bach, Felix Borowski,
Alexandre Guilmant, Giuseppe
Tartini, J.C.H. Rinck en Edward
Elgar. Het concert begint om
19.30 uur. Na afloop is een
nieuwjaarsborrel. Kaarten kos-
ten 10 euro en zijn alleen aan de
kassa verkrijgbaar. Kinderen tot
16 jaar mogen gratis mee.
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Nieuwjaarsconcert op
orgel in Stevenskerk

Lucy Geertman is
de nieuwe
straatpastor van
Nijmegen. Ze
breekt een lans
voor de zwervers, 
de ongezienen, 
die óók behoefte
hebben aan
warmte.

Saskia Wassenaar
Nijmegen

D
e tijd rond kerstmis
en oud en nieuw is
een lastige tijd voor
dakloze mensen. En
niet alleen omdat het

koud, nat en donker is. Maar om-
dat we het gezellig maken thuis en
elkaar opzoeken. Dat doet zeer als
je niks hebt en eenzaam bent, zegt
Lucy Geertman, de nieuwe straat-
pastor van Nijmegen.
,,Het is in de stad gezellig met al

die lichtjes. Op tv zie je reclames
voorbijkomen waarin families het
gezellig hebben met elkaar. Voor
iemand die in een tentje in de
Ooijpolder slaapt en geen gezellige
kerstboom heeft en geen familie
waar hij naartoe kan, komt dit
dubbel zo hard aan. Ook mensen
die uit het buitenland komen,
hebben het in deze tijd moeilijk’’,
vertelt Geertman (net 55), sinds
deze zomer in dienst bij Het
Kruispunt.

Waaraan hebben straatmensen
vooral behoefte?
,,Aan contact, een praatje, aan-
dacht, gezien worden. Want zij
zijn de categorie mensen die door-
gaans met de nek worden aange-
keken. Terwijl dak- of thuisloos
worden iedereen kan overkomen.

De wereld wordt steeds harder,
sneller en ingewikkelder. Als je
een iets lager IQ hebt, of laaggelet-
terd bent, is de kans groter dat je
buiten de boot valt. Omdat je for-
mulieren niet kunt lezen, omdat je
niet uit de aanwijzingen op een
automaat komt. ‘Hebt u vragen?
Kijk op huppeldepup.nl’ is het te-
genwoordig. Maar wat als je daar
niet uit komt?’’

Wat kunt u daarin betekenen?
,,Ik ken in elk geval de weg. Zo zag
ik een paar weken geleden een
jongeman waarvan ik dacht dat
het misschien een buitenslaper
was. Hij werd mager, had vaak de-
zelfde kleren aan. Op een gegeven
moment heb ik hem aangespro-
ken. Bleek dat hij al vijf maanden
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geen uitkering had. Hij zei ‘Als dit
zo doorgaat, sta ik straks wél op
straat’. Ik heb hem mijn kaartje ge-
geven en hem naar de Lutherse
kerk gestuurd, waar de formulie-
renbrigade die we hier hebben op
maandag- en donderdagochtend

dak- en thuislozen helpt. Hij belde
me daarna – heel schattig – op dat
ze hem gaan helpen en hij ook al
een voorschot had gekregen. Daar
doe ik het voor.’’

Wat drijft u?
,,Ik ben katholiek opgevoed. Er
kwamen weleens missionarissen
preken in onze kerk in Heino bij
Zwolle. Toen was ik verkocht, ik
dacht ‘Dat wil ik ook’. Ik ben ge-
lukkig van de generatie dat je niet
meer het klooster in hoefde te
gaan om missionaris te worden. Ik
mocht naar het atheneum en
daarna doorstuderen. Theologie.
Ik kon daarna als leek en ook nog
als vrouw naar een derdewereld-
land. Zonder dat ik hoefde in te
treden.’’

▲ Straatmensen aan de geza-
menlijke lunch na de zondagse
viering. FOTO FLIP FRANSSEN

Het doet zeer 
als je niks hebt 
en eenzaam bent
—Lucy Geertman, straatpastor

‘Dit is een moeilijke tijd voor     


