
DUIDING HUIS VAN TROOST 

 

 

IK WAS BEDROEFD EN GIJ HEBT MIJ GETROOST 

 

De voorbije herfst, op 12 november 2016 was er de schitterende jubileumviering 

van het 5-jarig bestaan van het ‘Huis van Troost’ te Gent, Sint- Margrietstraat 

11, nabij de Sint-Stefanuskerk. 

Het ‘Huis van Troost’ maakte op deze dag op een luisterrijke wijze opnieuw 

haar missie duidelijk : op een bescheiden wijze een bijzondere vorm van 

troostende dienstbaarheid realiseren. 

 

Zr. Caritas vat op een poëtische wijze de kern van deze missie : 

 

Kom binnen 

mijn muren 

omarmen jouw 

stil verdriet 

mijn dak bewaart 

elk broos geheim 

Kom binnen 

mijn warmte geeft 

nabijheid 

Ik ben 

een huis 

van troost 

(Zr. Caritas Van Houdt) 

 

Voor hen op weg in een leven en op een punt gekomen waar verdriet het stappen 

zwaarder en de weg moeilijker begaanbaar maakt, willen wij rustpunt en 

ontmoeting zijn. 

‘Gastvrijheid’ mag hier in de meest letterlijke betekenis begrepen worden. 

Er wordt ruimte gemaakt omdat we diep overtuigd zijn dat verdriet een plaats 

mag hebben in ons leven met en voor elkaar, maar ook een plaats mag hebben in 

een stad, in een straat, in een huis. 

Het Huis wil tegemoetkomen aan de fel toegenomen nood van mensen die 

verzeild raken in verdriet en vaak in alle uitzichtloosheid geen plaats vinden om 

even te schuilen, te ‘verhalen’, te wenen… 

 

Troosten is geen haastwerk, troost is tijd en plaats maken voor een luisterende 

en helpende ontmoeting. 

 

Het huis wil mensen met treurnis moed inspreken. Het staat open voor alle 

mensen, die zich in deze tijd en in deze samenleving een weg banen door het 

leven en die het, heel vaak door het noodlot, moeilijk hebben. 



 

Een beeld van onze samenleving komt hier toe. De druk waar mensen onder 

leven, het hoge percentage emotionele problemen, zijn heel vaak een uitloper 

van wat in relaties mank loopt. Heel wat mensen in depressieve toestand komen 

zich hier warmen, plek oase waar voor hen de hulpverlening mag beginnen. En 

die zich mag uitbreiden in een breder, deskundig perspectief, tot heil van deze 

mensen. 

 

Maar ook zij die rouwen omwille van een sterfgeval, zij met een ongekend 

verdriet, zij die lijden in het verborgene, zij die eenzaam zijn. 

In het ‘Huis van Troost’ zijn mensen beschikbaar die bereid zijn tot 

‘beluisteren’, tot ‘meeleven’. 

Zij werken vanuit hun christelijke inspiratie, maar het huis staat open voor 

iedereen ! 

Er is tijd voor een gesprek maar ook kans tot stilte in een omgeving met 

kunstzinnige symbolen. 

 

Wij creëren een plek van ontmoeting voor mensen in eenzaamheid. 

Er is ook een leeshoek, bibliotheek en een stiltehoekje. 

We bevinden ons in de pastorie van de Augustijnen. We zijn er voor mensen van 

alle gezindten of stromingen. 

 

Laagdrempelig, anoniem, gratis, zonder afspraak… 

Een huis als een haven, een huis om wat te verwijlen, een huis om in te schuilen, 

een huis als een oase in de soms harde en jachtige wereld… 

Een huis om voor even van hart tot hart verbonden te zijn. 

 

Kerk is waar het evangelie ‘geleefd’ wordt. 

 

De belangrijkste pijler voor de Kerk van nu is de dienstverlening aan mensen. 

Wij willen met ons project gehoor geven aan de evangelische oproep : 

‘Troost de bedroefden’, niet voor even, maar duurzaam en vertrouwend op Zijn 

voorzienigheid. 

Met de gave van ons leven, met onze bescheiden kracht willen wij hieraan 

beantwoorden, om met de kracht van Zijn Geest, naar het voorbeeld van Jezus, 

helende troost te brengen. 

Door de realisatie van haar opdracht wil het huis bijdragen tot een samenleving 

waarin verdriet erkend wordt als deel van ieders leven. Een gemeenschap van 

verbondenheid ook in moeilijke tijden, waar verdriet mag uitgesproken worden, 

een plaats mag hebben, verzacht wordt… 

 

Ik zal er zijn voor u ! 

 



Openingsuren : 

 

Maandag : 15 – 18 uur 

Dinsdag : 14 – 18 uur 

Woensdag : 9 – 12 uur 

Woensdag : 15 – 18 uur 

Donderdag : 15 – 18 uur 

Vrijdag : 15 – 18 uur 

Zaterdag : 14 – 18 uur 

 

 

Hartelijk welkom ! 

 

Namens alle medewerkers, 

 

Marleen Coppens, Pieter Degroote en Pater Etienne Herrebaut 

Anne V., Christel, Lieve, Hilde, Anne V.H., Rita, Nicole, Germaine, 

E.H. Dries Van Ootegem 

 

 

Website :  www.huisvantroost.be 

 

http://www.huisvantroost.be/

