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Woord vooraf 

Voor u ligt een bijzonder boek. De aanleiding ervoor was de feestelijke viering 
van het tienjarig bestaan van Stek, voor stad en kerk, in 2014. Het jubileum werd 
niet aangegrepen om vooral naar het verleden te kijken, dat is immers maar 
kort. Juist de dilemma’s, uitdagingen en kansen die in de nabije toekomst liggen, 
bepaalden de jubileumagenda. Evenals het besef dat Den Haag weliswaar een 
bijzondere stad is, maar dat ontwikkelingen en problemen in de hofstad zich 
ook elders voordoen en dat ervaringen van Stek ook op andere plaatsen relevant 
kunnen zijn. Net zo goed als medewerkers van Stek kunnen leren van inzichten 
en praktijken van anderen. We zijn dan ook blij dat we konden rekenen op de 
inbreng van betrokken en deskundige mensen buiten Stek uit de wereld van de 
wetenschap, de kerken en andere organisaties. Zo kunnen wij u nu de veelkleu-
rige oogst van al die overwegingen aanbieden in dit prachtige  boek.

Voor stad en kerk, duidelijker kunnen we het niet zeggen. Dat is waar we ons voor 
inzetten: voor vrede en recht in de stad voor alle mensen, vooral voor mensen in 
een kwetsbare positie, en voor bevlogen kerkgemeenschappen, waar lofzang en 
gebed en het goede doen harmonieus samengaan. Dit vatten we samen in onze 
missie: dat we mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden, elkaar te be-
schermen, te versterken en te bezielen. De ervaring leert dat dit heel aanstekelijk 
werkt. Vraag het maar aan een van onze bijna achthonderd vrijwilligers! 

Ik hoop dan ook dat vele lezers door dit boek geïnspireerd worden om in hun 
eigen context aan de slag te gaan.
Rest mij slechts allen die een bijdrage geleverd hebben aan dit boek heel hartelijk 
te bedanken.

Ineke Bakker, 
directeur van Stek




