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Doorontwikkeling St. Wijkpresentie Maastricht Noordoost gaat van start
2018 was een jaar van op zoek gaan naar lichtpuntjes vanuit het vertrouwen dat het goed komt. Op
zoek naar een geschikte presentiewerker die de hoge verwachtingen die we hebben beschreven in
het projectplan " Vliegen op sociale vleugels" waar kan maken. Dat bleek geen eenvoudige opgave.
Lang zag het ernaar uit dat het niet ging lukken een geschikt iemand te vinden maar een lichtpuntje
kwam in zicht, met als resultaat de benoeming van Ingeborg Wesdorp.
Zij gaat de uitdaging aan en wil graag het presentiewerk vanaf 1 januari 2019 vorm gaan geven in
Maastricht Noordoost.
Gedurende die zoektocht werd er ook gewerkt aan de realisatie en uitgave van 2 publicaties.
Één wetenschappelijke versie, 'Ik heb het gevoel dat ik hier niets moet...' Presentiewerk in Maastricht
Noordoost, over wat presentiewerk is en hoe het in de praktijk werkt.
Daarnaast een populaire versie, "Wijken van mensen met karakter", wat toegankelijker en met
interviews van 4 wijkbewoners.
Twee lichtpuntjes waar we erg blij mee zijn.

De nieuwe presentiewerker stelt zich voor

Mijn naam is Ingeborg Wesdorp, ik ben 39 jaar en woon in Belfort, Maastricht.
Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam en ben protestants-christelijk opgevoed. Al vroeg kwam
ik echter met andere godsdiensten in aanraking en stelde ik vragen die mijn ouders en de dominee
niet konden beantwoorden: waarom is dit geloof wáár en andere niet?
Op mijn 19e ben ik een half jaar in Israël geweest, en raakte ik gefascineerd door aan de ene kant het
vreedzaam door elkaar leven van moslims, christenen en joden in het oude Jeruzalem, maar tegelijk
de voortdurende bijna-oorlog tussen Israël en de Palestijnen, en hoe alle drie de religies plaatsen
claimden als hun bezit, op basis van hun Heilige Boek.
Ik ben daarna culturele antropologie gaan studeren in Amsterdam: de studie van menselijk gedrag
vanuit het perspectief van cultuur. “Participerende observatie” is de onderzoeksmethode: je leeft
een tijdje mee met mensen in een andere (sub)cultuur en observeert tegelijk. Ik heb me
gespecialiseerd in religie, en dan met name christendom, jodendom en islam.
Na mijn studie heb ik veel verschillende dingen gedaan. Ik heb bij VluchtelingenWerk gewerkt, in een
Natuurvoedingswinkel, bij de thuiszorg en ben actief geweest in de lokale politiek. Hierdoor heb ik
ervaring opgedaan in het omgaan met mensen van allerlei achtergronden, wat mij ook voldoening
geeft.
In de tussentijd leerde ik mijn man kennen en ben ik naar Maastricht verhuisd, waar ik nu alweer
bijna 8 jaar woon. Momenteel werk ik nog bij de gemeente Maastricht.
Een maand geleden kwam echter de vacature van Stichting Wijkpresentie op mijn pad. Daarin
kwamen voor mij zoveel dingen samen waar ik altijd al mee bezig was en in geïnteresseerd was, dat
ik geen seconde hoefde te twijfelen om te solliciteren. Heel erg leuk dat ik ook aangenomen ben. Ik
heb veel zin om de buurten, de bewoners en organisaties te leren kennen.
Ik hoop u tegen te komen in 2019!

Presentatie van 2 publicaties
Graag brengen we het presentiewerk breed onder de aandacht.
Twee publicaties die dit ondersteunen worden gepresenteerd op: 24 februari 2019 in de kerk van
OLV van Lourdes, aan de groene loper, in Maastricht, om 15.00 uur.
Hiervoor zijn 2 sprekers uitgenodigd die ruime ervaring hebben met "Presentie" en de 4
geïnterviewde wijkbewoners die hun medewerking hieraan hebben verleend. Zij zijn trots op hun
wijk en wilden graag meedoen.
Bovendien kan dan ook persoonlijk kennis gemaakt worden met onze presentiewerker
Ingeborg Wesdorp.
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