
Rob Kosterman, straatpastor

Wat is vrede voor Rob

“Je moet wel van twee kanten durven te komen om elkaar te 
ontmoeten.” Deze tekst van Stef Bos geeft weer hoe straatpastor 
Rob Kosterman in zijn werk staat waarmee hij vrede een stapje 
dichterbij brengt. 

Rob is alles behalve de klassieke missionaris die bijbels en 
rozenkransen uitdeelt. Nee, hij luistert allereerst zonder oordeel 
naar wat mensen te zeggen hebben. Dak- en thuislozen in hun 
waarde laten, juist omdat hun leven vaak geen feest is, maar een 
kwestie van overleven. Rob zal niet uit zichzelf over het geloof 
beginnen, maar gaat er wel op in als religie ter sprake komt. 
‘Vergeet niet dat onder dak- en thuislozen veel religiositeit heerst 
met veel diepere lagen. Meestal beginnen ze hier zelf over. ‘ 

Dagritme 
Rob houdt van de natuur. Elke ochtend om zes uur gaat hij met 
zijn twee honden (een Rottweiler en een Maltezer leeuwtje) 
wandelen in de natuur. Hij luistert ook erg graag naar klassieke 
muziek. Het oppakken van zijn liefde voor zingen is er nog niet 
van gekomen, maar dat komt zeker goed!  
Op weg naar ‘kantoor’ loopt hij iedere morgen even langs het 18 
Septemberplein. De nachtopvang gaat namelijk om 8 uur uit. Dit 
is een vaste routine, waardoor de daklozen weten dat hij dan 
langskomt. Ook gaat hij op vaste momenten naar het inloophuis 
en het hospice. Indien nodig ook even naar het ziekenhuis. In de 
winter gaat hij ook even naar de bibliotheek omdat de daklozen 
daar de warmte opzoeken.  
‘Wist je dat in Eindhoven zo’n 150 daklozen leven (zij hebben 
geen dak boven hun hoofd) en 4.000 thuislozen (zij hebben geen 
woning, maar wel een dak boven hun hoofd)?’   

Een menswaardige leven 
‘Vrede is voor mij een leven met voldoende eten, een dak boven 
je hoofd en scholing’.  
‘Daklozen worden gezien als een probleem. Ik probeer de 
waardigheid van de mens ruimte te geven; geen discriminatie, 
geen racisme. Ik zie dak- en thuislozen niet als een probleem.’  
‘Een van de daklozen woonde al 5 jaar in zijn brommobiel. Via 
Neos heeft hij een appartement gekregen. Hij belde me op of ik 
zijn huis wilde inzegenen. Ik heb dat vervolgens gedaan. Voor mij 
voelde dat goed en hij voelde zich daarna veilig in zijn nieuwe 
woning.  
Een ander moment dat ik iets voor de daklozen kon betekenen 
was toen een dakloze vrouw van 56 jaar kwam te overlijden. Het 




Straatpastor Rob Kosterman is 
getrouwd en heeft drie kinderen. Hij 
is al vroeg betrokken bij de kerk. Als 
kleine jongen kon hij goed zingen.  
Hij mocht de nodige keren 
verzuimen in de klas om te zingen 
bij bruiloften en begrafenissen. 
Sindsdien is zijn liefde voor de kerk 
nooit meer overgegaan en is hij 
betrokken gebleven bij de kerk door 
allerlei functies. Toen hij al 
getrouwd was, is hij de diaken-
opleiding gaan volgen gedurende 5 
jaar (weekend opleiding). De 
opleiding heeft betrekking op ‘zorg 
voor de zwakkeren’. In Rob zijn 
geval is dat de zorg voor dak- en 
thuislozen. Omdat hij zich als diaken 
enigszins beperkt voelde in het 
uitoefenen van zijn ambt, is hij 
theologie gaan studeren. Zijn 
specialisatie is; ‘presentieleer’ 
waarbij ‘ruimte geven aan de ander’ 
centraal staat.  



was midden in de coronatijd. Ik ben toen gevraagd om de uitvaart te regelen. Alles is in overleg 
gegaan met de daklozen. Helaas mochten er maar 30 personen bij de uitvaart aanwezig zijn. Omdat 
er meer mensen bij de uitvaart aanwezig wilden zijn hebben we de uitvaart naar het Ritahuis 
gestreamd zodat iedereen ‘aanwezig’ kon zijn. Dan zie je pas hoe hecht die gemeenschap is, 
ondanks dat iedereen op zichzelf leeft. Ze kennen elkaar ook allemaal. We hebben op een 
menswaardige manier afscheid kunnen nemen van deze te vroeg gestorven vrouw. Ik vond het ook 
heel bijzonder dat ik dit voor de groep mocht doen.’  

Doe ik het goed? 
‘Soms gaat het minder goed of stroef. Ik werd een keer gevraagd om de enveloppen met leefgeld uit 
te delen. Dit geld is bedoeld om de daklozen in hun eerste levensbehoefte te voorzien, maar als je 
daarna hoort dat de betreffende persoon meteen het geld opmaakt in de coffeeshop, dan is dat wel 
wrang. Nog wranger wordt het als er even later een vrouw met kinderen komt en de enveloppen zijn 
op. Ik heb me toen wel afgevraagd of ik het wel goed had gedaan. Maar wie ben ik dat ik bepaal 
hoe een dakloze zijn geld besteedt? Misschien had hij drugs nodig om de dag goed door te komen. 
Ik probeer dan ook niet te oordelen.  

Film-/lees-tip:  
‘Ik wil graag een tekst van Stef Bos onder de aandacht brengen omdat die heel goed onder woorden 
brengt wat mijn werk als pastor inhoudt.  

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten  
je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.  
Je moet geen doel voor ogen hebben  
en je moet soms laten gebeuren waarvoor je bang bent.  
Je moet niet alles willen verklaren;  
voor je het weet, verklaar je elkaar de oorlog.  
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.  
Je moet jezelf in de ander durven zien zonder in die ander te verdwijnen.  
Het kan zomaar opeens voor je staan  
het lijkt op iets om uit de weg te gaan.  
Dat is het vreemde van geluk.  
Je maakt het waar of je maakt het stuk.  
Het kan jou bedreigen, maar dezelfde kracht kan jou ook behoeden,  
Je moet wel van twee kanten durven te komen om elkaar te ontmoeten.  

Twee kanten Stef  Bos 
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https://youtu.be/Uv_fL2eSznI

