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VOORWOORD
Helpen waar geen helper is. Dat is waar diakenen zich voor inspannen. Geïnspireerd door het leven van Jezus
Christus helpt de diaconie mensen in nood. Dit doen wij zonder onderscheid te maken in afkomst of gezindte.
Alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, christelijk of niet, mogen aankloppen voor hulp en zijn ervan
verzekerd dat de deur zal worden opengedaan.
Ook in 2018 was het nodig dat de Diaconie in de bres sprong voor de naaste die dat even nodig had. Dat
resulteerde in diverse vormen van hulpverlening, denk bijvoorbeeld aan het helpen bij invullen van
formulieren, tot het verstrekken van een lening of het betalen van een rekening. De meeste van de
aanvragen kwamen binnen via PuurZuid en Humanitas Thuisadministratie Amstelland. Elders in dit
jaarverslag vindt u een overzicht.
Door het vertrek van enkele oudgedienden is er kennis verloren gegaan over het afhandelen van
hulpaanvragen. Zeker bij de iets ingewikkelde problemen is enige kennis hebben van de materie nodig.
Daarom is er door het College een workshop georganiseerd voor de Diakenen alwaar kennis is opgedaan hoe
om te gaan met hulpaanvragen. Ook werd duidelijk welke instanties en organisaties binnen de reguliere
hulpverlening actief zijn en waar mensen voor hulp terecht kunnen.
Diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om namens de protestantse gemeente, mensen in
nood te helpen. Het bereid vinden van gemeenteleden om ambtsdrager te worden, blijft een grote uitdaging.
In het nieuwe beleidsplan voor zal hier extra aandacht aan geschonken worden.
In dit verslag geven wij inzicht in onze werkzaamheden in 2018, de daarbij horende resultaten en een
vooruitblik op 2019.

Namens het College van Diakenen,
Ginus Trof, Voorzitter
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HET DIAKENAMBT IS HET MOOISTE WAT ER BESTAAT
Schuchter begonnen wij twee jaar geleden samen met andere kerkgemeenschappen in Amstelveen met het
organiseren van bijeenkomsten voor oude en nieuwe Amstelveners, de We Come Together middagen.
Verheugend is het om te constateren dat velen van zowel de oude als de nieuwe inwoners van Amstelveen
deze bijeenkomsten weten te vinden maar ook weten te waarderen. Contacten worden gelegd tijdens het
spelen van spelletjes of gesprekken die spontaan ontstaan. Ook het muziek maken met elkaar bracht
mensen tot elkander. Alle reden om ook in 2019 deze bijeenkomsten te blijven organiseren.
In juni 2018 werd Amstelveen letterlijk opgeschrikt door de krakersactie van de We Are Here group van een
bedrijfspand aan de Groen van Prinsterenlaan. Zo’n 70 zogenoemde “ongedocumenteerden” (vluchtelingen
die vooralsnog geen toegang hebben tot Nederland en niet terug kunnen keren naar het land van herkomst,
om wat voor reden dan ook), hadden zich toegang tot het gebouw verschaft. Buurtbewoners en
kerkgenootschappen, zo ook PGA-B, zetten zich in om te voorzien in de eerste levensbehoeften van deze
mensen. Ook werd de burgerlijke gemeente door de kerken via de geëigende communicatiekanalen
gevraagd om een humaan standpunt in te nemen. U heeft dat allemaal kunnen volgen via de lokale media.
Uiteindelijk dienden de mensen het pand na een gerechtelijke uitspraak te verlaten.
Tussen de burgemeester enerzijds en de Diaconie, Caritas en voorgangers van PGA-B en RK anderzijds is er
een gesprek geweest waarin de gang van zaken en de standpunten van de kerken en de burgerlijke
gemeente zijn besproken.
Caritas en het College van Diakenen ondersteunen de groep met eerste levensbehoeften totdat de 24 uurs
opvang voor deze groep in Amsterdam is geregeld. De verwachting is dat dat in de eerste twee maanden van
2019 is gerealiseerd.
De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in het contact zoeken van en onderhouden met niet kerkelijke
maatschappelijke instanties als Participe, Humanitas, Vluchtelingenwerk Amstelland e.d. geleidelijk aan
kunnen wij constateren dat de samenwerking en het elkaar “vinden” steeds vaker gebeurt. Het is goed dat
ook de wijkdiaconieën hun contacten hebben met wijkcoaches. Deze laatste weet meestal wel de
knelpunten in de wijk waarbij de diaconie iets kan betekenen. Dat heeft er o.a. in geresulteerd dat tijdens de
kerstperiode diverse mensen in aanmerking kwamen voor een extraatje kregen zodat ook zij een kerst met
een feestelijk randje genoten. Net als vorig jaar konden kinderen, bekend bij de Voedselbank, rekenen op
een presentje.
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De Diakendag van 2018 stond in het teken van jeugddiaconaat. Met jeugdwerker Nienke is nagedacht over
hoe wij onze jongeren kunnen betrekken bij of laten bewust worden van het diaconale werk. In 2019 willen
wij daar handen en voeten aangeven.
Het tweede gedeelte van de dag werd ingevuld door Vluchtelingenwerk Amstelland. Twee statushouders
vertelden hun verhaal, diep onder de indruk werd er vanuit ons allerlei vragen gesteld.
Op deze dag werd ook afscheid genomen van de financiële hoek van het College. Zowel de penningmeester
als de administrateur namen onder grote dank en klein presentje afscheid. Gelukkig zijn beide vacatures
weer ingevuld door mensen met kennis van zaken. Elders in dit jaarverslag vindt u hun namen.
Dat brengt mij bij de financiën. Afgelopen jaar werd de wereld wederom opgeschrikt door een Tsunami. De
roep om te collecteren werd gehoord maar afgewezen omdat wij hechten aan het collecterooster wat elk
jaar wordt opgesteld. De doelen op het collecterooster rekenen tenslotte ook op onze hulp. Na de discussie
hierover in het College is besloten om per jaar een bedrag van €10.000 te reserveren om schenkingen te
kunnen doen bij rampen waar Giro555 voor wordt opengesteld. Waarom Giro555? Heel simpel, Kerk in
Actie is één van de initiatiefnemers van dit gironummer.
Ook is er gesproken over de financiële toekomst van het College. De penningmeester zal daar in zijn bijdrage
meer over vertellen.
Het Diaconaal beleidsplan was aan vernieuwing toe en na veel overleg is er een aangepaste versie
uitgekomen. Drie speerpunten zijn daarin genoemd:
1. Zoeken naar meer samenwerking tussen de diaconieën binnen de kerken van de PGA-B
2. Bewustwording bij jongeren creëren voor het diaconale werk
3. Het onderhouden van externe contacten die zich bewegen in het sociale gebied, waaronder de
andere kerkgenootschappen.
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Weet u de kop nog boven deze tekst……...nooit verwacht dat ik deze woorden ooit ging gebruiken! Bij deze
dus, want het is waar! Niet omdat er mensen zijn die onze hulp nodig hebben, maar meer om het feit dat wij
in de mogelijkheid verkeren om mensen te helpen. Weet u nog de stelling van de Diaconie: Helpen waar
geen helper is. Dat houdt in dat je soms roeit tegen de stroom in. Soms eigenwijs moet zijn en doen. Wegen
zoeken die nog ongebaand zijn. Soms alleen of soms met anderen. Ook waar, dat gebeurt niet dagelijks en
gelukkig maar! Mocht u zich geroepen voelen, u kunt zich altijd aanmelden bij uw wijkdiaconie! Schroom
niet, uw hulp is nodig en wordt zeker gewaardeerd.
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INDIVIDUELE HULPVERLENING
De meeste hulpvragen hebben geresulteerd in het verstrekken van een lening en of een gift. Sommige
hulpvragen zijn doorverwezen naar andere maatschappelijke organisaties of naar fondsen. Enkele hulpvragen
zijn afgewezen. Algemene verzoeken om een donatie aan een goed doel worden niet gehonoreerd. Wel kan
gekeken worden of de organisatie in aanmerking komt voor consideratie voor het collecterooster of een
kerstgift.
De verzoeken die in 2018 zijn gehonoreerd, kunnen in de volgende categorieën ingedeeld worden.
•
Hulp aan kinderen/jongeren
(voornamelijk uit het
kinderfonds)
Hulp aan individuen/gezinnen

• Betaling schoolgeld (ROC) t.b.v. van een jongere uit een vluchtelingen
gezin
• Kerstgift aan “kinderen van de voedselbank”.
• Kosten schoolkamp groep 8 van een leerling
• Toiletartikelen voor Bed Bad en Brood ontvangers
• Jaarlijkse kerstgiften aan gezinnen in een moeilijke financiële situatie
• Vier keer heeft de diaconie bijgesprongen voor de dekking van
Medische kosten.
• Overnachtingkosten (voor 1 nacht) voor een gestrande reiziger.

Bijdragen aan projecten en activiteiten
Gift Noodfonds Giro 555 ten behoeven van Sulawesi
Vanuit het legaat van de Pelgrimskerk, bestemd voor educatieve projecten in Afrika, zijn giften gedaan aan
Stichting Mwabuka, Stichting Stop Poverty en Stichting Mali.
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BOVENWIJKSE ACTIVITEITEN
Diaconaal jongerenwerk 2018
Jeugddiaconaat binnen bestaande activiteiten
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van bestaande jeugdwerkactiviteiten wordt met regelmaat het belang
van (jeugd)diaconaat benadrukt. Zo hebben er in 2018 meerdere tienerdiensten in het teken van diaconaat
gestaan. De tieners hebben o.a. kaarten verstuurd naar ouderen, in de 40 dagen tijd meegeschreven aan de
Paasgroet actie voor gevangenen en hun eigen inbreng in de maatschappij onder de loep genomen.
Ook diverse onderdelen van activiteiten als Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk hadden een diaconale
insteek. Door middel van het inbedden van diaconale (werk)vormen binnen bestaande activiteiten, wordt er
gewerkt aan diaconale bewustwording.
Jeugddiaconaat in het beleidsplan
In 2018 is er door de jeugdwerker meegewerkt aan het nieuwe beleidsplan 2018-2022, waar jeugddiaconaat
als grote pijler in is opgenomen. Deze bijdrage bestaat uit een definitie en visie op jeugddiaconaat en in het
verlengde daarvan doelstellingen voor de periode 2018-2022. De jeugdwerker zal, in samenwerking met de
diakenen uit de wijk diaconieën, praktisch handen en voeten geven aan dit onderdeel van het beleidsplan.
Cakejes Actie Kruiskerk
Tijdens de 40 dagen tijd (25 maart) vond de jaarlijkse Cakejes Actie plaats in Kruiskerk. Het idee van deze
actie is om doormiddel van het verkopen van zelfgebakken taarten en cakejes, geld in te zamelen voor een
diaconaal doel. Dit jaar ging het geld naar ‘Stichting Het Vergeten Kind’. De tieners hebben dit doel gekozen
en ook toegelicht tijdens de dienst. Om meer onderlinge verbinding te creëren, werden dit jaar de
Kinderdienst en de Basiscatechese uitgenodigd om mee te helpen aan deze actie. De uitnodiging is met
enthousiasme ontvangen en de actie is goed verlopen. Voor volgend seizoen is het de bedoeling om al in het
voortraject de krachten te bundelen en gezamenlijk een keuze te maken over het goede doel waar geld voor
ingezameld wordt.
Diaken dag
Om aandacht te vragen voor jeugddiaconaat en dit ook te verankeren binnen de wijk diaconieën, heeft de
jeugdwerker meegewerkt aan de jaarlijkse diaken dag op 2 juli. Samen met Marijke Bossenbroek heeft zij
een programma gemaakt waarin de diakenen middels diverse werkvormen uitgedaagd werden om na te
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denken over hun persoonlijke drijfveren om diaken te worden en op welke manier zij hun enthousiasme over
willen dragen aan volgende generaties. Het programma was niet zo zeer direct gericht op het praktisch
vormgeven van jeugddiaconaat, maar meer op de stap ervoor: aandacht en draagvlak creëren voor
jeugddiaconaat.
Taizéreis
Van 12 t/m 19 augustus zijn er 19 jongeren en 3 begeleiders een week in Taizé geweest. Sommigen voor het
eerst, anderen al wetend wat hen te wachten stond. En toch was het voor iedereen een nieuw avontuur.
Want al haar eenvoud kan een week Taizé je op zoveel verschillende manieren raken, dat je ervaring heel
herkenbaar, maar toch steeds net weer een beetje anders is.
We zijn 3x per dag naar de kerk geweest, hadden corvee, we hebben Bijbelinleidingen van broeders gevolgd,
meegedaan aan koorrepetities, gewandeld in de Stiltetuin, gezellig gekletst bij Oyak, inspiratie opgedaan
tijdens de workshops, iedere middag om 17 uur met elkaar theegedronken waar we spraken over belangrijke
en luchtige zaken in het leven, souvenirs gekocht in het winkeltje, in de meeste gevallen onze telefoon
uitgezet, volleybal gespeeld, nieuwe vrienden gemaakt uit alle landen die je maar kunt bedenken, gematigd
genoten van het eten en over de Bijbel en het leven gesproken in onze smallgroups (kleine groepen) waar
we deze week mee op mochten trekken.
Een week waarin ruimte was om te ontdekken welke plaats God in ons leven heeft, om tot rust te komen en
te genieten van de stilte, een week waarin we ons bezig mochten houden met hoe we ons leven willen
leiden en waarin we heel veel mensen mochten ontmoeten. Een week in eenvoud leven, maar er rijk van
terugkomen: we hebben het heel erg goed gehad.
Taizédienst
Op zondagochtend 21 oktober werd er in de Paaskerk een Taizé dienst gehouden met input van de
Taizégangers. Het doel was om hun familie, nieuwsgierige jongeren en de gemeente mee te nemen in de
sfeer van Taizé en hen op deze manier een klein stukje van Taizé te laten zien. Tijdens de dienst waren er
een aantal jongeren die gesproken hebben over de betekenis die Taizé voor hen heeft: ‘Een plek waar je
nieuwe vriendschappen kan opdoen’, ‘met andere jongeren praten die op dezelfde manier in het leven
staan’, ‘het heeft mijn leven een beetje richting gegeven’ en ‘Taizé is thuiskomen op een plek waar je nog
nooit geweest bent.’
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AdventPakjesActie
Op 16 december hebben we voor de 25ste keer de AdventPakjesActie georganiseerd. Om extra aandacht te
genereren voor de actie en de goede doelen die gesteund worden, is in Present een groot artikel over de
actie verschenen.
Het was ook dit jaar weer overweldigend om te zien hoeveel spullen en kleding mensen verzamelen, kopen
en breien om de dak- en thuisloze bezoekers van Inloophuis Makom en Stichting Stoelenproject een hart
mee onder de riem te steken. Met behulp van een aantal onmisbare en enthousiaste gemeenteleden
konden we in rap tempo 100 kerstpakketjes vullen voor de kerstmiddag van Inloophuis Makom. Zij hebben
op woensdag 19 december hun jaarlijkse kerstviering gehouden, waar traditiegetrouw de kerstpakketjes van
de AdventPakjesActie uitgedeeld worden. Een medewerker van het inloophuis vertelde ons dat er een
wachtlijst is voor deze middag en dat alleen de vaste bezoekers uitgenodigd kunnen worden. Iedereen die in
aanmerking komt, krijgt een persoonlijke uitnodiging. Een uitnodiging, zo vertelde zij, wordt niet alleen
ontvangen met veel blijdschap, maar degene die persoonlijk uitgenodigd wordt voelt zich ook voor even echt
een mens dat gezien wordt. Bijzonder om te mogen horen wat deze kerstpakketjes teweegbrengen!
Ook bij Stichting Stoelenproject hebben wij kleding, toiletartikelen, spelletjes en eten gebracht. Zij verdelen
dit eerlijk onder hun bezoekers, bewaren een deel voor de opvang zelf en de spullen die zij overhouden
worden naar de voedselbank gebracht. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen bereikt.
De financiële bijdragen aan deze Actie zijn gebruikt om chocoladerepen te kopen voor 200 bezoekers van
beide inloophuizen en om daarnaast ook een geldelijke gift te kunnen doen aan het inloophuis en de
stichting. De chocoladerepen waren het idee van de coördinator van Stichting Stoelenproject. Zij gaf aan dat
bezoekers vaak voor even blij worden van het stofje dat in chocolade zit. Een klein gebaar, maar waardevol!

Ook dit jaar bleek dat de actie niet meer alleen door jongeren uit de gemeente gedragen kan worden. Naast
de jeugdwerker hebben diaconaal medewerker Selma van Ee en een aantal diakenen uit beide
wijkgemeenten zich ingezet om de actie toch te laten slagen. Voor 2019 zal worden gekeken welke hulp er
vanuit de wijk diaconieën nodig is om deze actie voor te kunnen zetten.
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Septembertocht
Septembertour 2018
12 september 2018 vond de jaarlijks bustocht van de diaconie plaats. Voorheen bekend onder de naam
‘septembertocht’, maar daarmee plaatsen we onze oudere jongeren toch wel in een hokje, dat willen we
niet! Daarnaast willen we graag ook meer mensen bereiken die mee willen gaan op de dagtocht. Zoals
gewoonlijk hadden we weer twee bussen, waarvan één rolstoelbus (met lift). Het weer zag er dit jaar niet zo
florissant uit, maar dat mocht de pret niet drukken. Nadat alle deelnemers die zich hadden aangemeld in de
bus plaats hadden genomen konden we op pad gaan. Sinds een aantal jaren worden wij op vakkundige wijze
vervoerd en begeleid door de firma Oskam. Dat is altijd prima voor elkaar! De eerste stop was voor de koffie
met gebak, dat gaat er altijd in! Met een mooie tour gingen door het prachtige plaatsje Haarzuilens,
schitterend, wat een prachtige huizen, het lijkt of je door een open lucht museum rijdt.
Voor de lunch streken we neer in een restaurant in Leerbroek. Een overheerlijk 3-gangen diner met een
lekker glaasje erbij. Aansluitend maakten we een tocht met een historisch treintje van Hank naar Dussen. Dat
was niet zo zeer een treintje op rails, maar een tractor met aanhangers. Helaas liet het weer het een beetje
afweten, dus moesten de ‘ramen’ dicht. Het was een hilarisch ritje! In Hank aangekomen brachten we een
bezoek aan een klompenmakerij. We werden daar heel hartelijk ontvangen en op een leuke manier werd ons
het vak van klompenmaker uitgelegd en een stuk historie van de klompenmakerij. In het winkeltje kon
eenieder die dat wilde nog een souveniertje aanschaffen. Daarna werden we ook nog getrakteerd op
koffie/thee met cake.
Toen werd het hoog tijd om weer huiswaarts te gaan waar alle 72 deelnemers weer netjes rond 17.30 u. op
de opstapplaats werden afgeleverd. Het was wederom een heerlijk dag met zoveel lieve mensen! We zijn
alweer druk bezig met de voorbereidingen van de septembertour 2019! Die zal op 11 september zijn voor
Amstelveen-Zuid, (voor Noord is dat dan 4 september).
Namens de organisatie septembertocht,
Jan-Willem en Jacqueline Meij
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Sam ’s kledingactie
De jaarlijkse kledinginzameling Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is in 2018 in Amstelveen gehouden
op zaterdag 21 april, van 9.30-12.00 uur.
Aan dit oecumenisch project in Amstelveen doen 4 rooms-katholieke en 3 protestantse kerken mee,
waarvan er 6 als inzamelpunt op de kledingactiedag fungeren.
De organisatie van de inzameling is in handen van een coördinator van zowel katholieke als protestantse
zijde.
De kledingactie vindt aan protestantse kant plaats onder supervisie van het College van Diakenen, de
diakenen verzorgden de bekendmaking in de eigen kerk via ophangen van posters en uitreiking en
verspreiding van flyers; ook waren zij verantwoordelijk voor bemensing van de inzamelpunten tussen 9.30 en
12.00uur op 21 april.
De kledingactie wordt aan R.K.zijde gedragen door de leden van Caritas.
De coördinatoren onderhouden het contact met de landelijke organisatie Cordaid Mensen in Nood/ Sam’s
Kledinginzameling en verzorgen de berichtgeving naar de CvD- en Caritasleden; ook geven zij opdracht voor
de aanmaak van posters en flyers en voor de organisatie van de berichtgeving.
Want voor het welslagen van de actie is een goede berichtgeving in plaatselijke bladen, wijkbladen en
kerkelijke uitgaven, zowel ‘op papier’ als op websites, een belangrijk aspect. Deze pr verliep uitstekend via
Yvonne Teitsma, communicatieadviseur van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert: in
overleg stelde zij de planning voor het versturen van de berichten op en verstuurde zij aan een scala aan emailadressen op de geplande datum de informatieve stukjes. Onze dank aan haar is groot!
De vrachtwagen die het ingezamelde ophaalde, werd vóór 12.00uur geplaatst bij de Pelgrimskerk, een
belangrijk inzamelpunt; mede daardoor verliep vanaf 12.00uur de ophaalroute langs de andere kerken snel.
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Al met al heeft 2018 het mooie resultaat van 4600 kilo aan kleding en textiel opgeleverd in Amstelveen.
Weliswaar minder dan in 2017, maar de jaarlijkse vermindering is een landelijk vaststaand gegeven:
charitatieve inzamelacties staan steeds meer onder druk, o.a. door aanscherping van milieuwetgeving,
toenemende kosten voor gemeentelijke vergunningen en een sterkte toename van concurrentie door
commerciële inzamelaars.
De opgehaalde kleding via Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wordt na eerste sortering verkocht aan
bonafide sorteerbedrijven. De draagbare kleding gaat naar markten in Oost-Europa, Azië en Afrika. Kapot
textiel wordt gerecycled tot o.a. nieuwe kleding! Op aanvraag wordt een deel voor noodhulp gebruikt.
Besteding van de gelden in 2018: wederopbouw en herinrichting van elf scholen voor kinderen van 6 – 14 jaar
in de Centraal Afrikaanse Republiek, waar door burgeroorlogen vele kinderen onderwijs in de afgelopen jaren
ontbeerden. Inmiddels zijn er 6 klaslokalen in halfopen ruimtes gerealiseerd, geschikt voor 300 kinderen.
Daarbij tevens toiletmogelijkheden en een schoolkantine; dit laatste ook omdat door voedselnood bij de
bevolking de scholen gesponsord worden om ontbijt en lunch aan de kinderen te verstrekken. Ook zijn er
enkele sportfaciliteiten geïnitieerd en diverse schoolspulletjes verstrekt aan de kinderen zoals krijtjes, leisteen,
schriftjes, pennen en een rugzakje. De eerste resultaten van de kledingactie zijn voor kinderen in CAR dus al
merkbaar, daarom alle gevers van kleding, de inzamelaars en andere betrokkenen hartelijk dank!
Na evaluatie in de najaarsvergadering van het College van Diakenen werd vastgesteld dat op deze basis in
2019 weer steun aan de uitvoering van de inzameling zal worden verleend.

Mareke Kniep
16-02-2019
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Kerstprojecten
In 2018 hebben de wijk diaconieën de volgende goede doelen geselecteerd voor een gift.
Op voordracht van

Doel

Kruiskerk:

Noodhulp aan Jemen en voor de Rudolphstichting (De Glind).

Pelgrimskerk:

Stichting Philadelphia
€ 750 voor begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking op
ongeveer 500 kleinschalige locaties.
Stichting Here to Support € 750 voor de steun zaterdagopvang.

Paaskerk:

De stichting KNGF Geleidehonden
De Stichting KNGF is een stichting zonder winstoogmerk en daardoor grotendeels
afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Sinds de oprichting in 1935 hebben
zij duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Door al
deze ervaring hebben zij een schat aan kennis op het gebied van hond en
handicap. Deze vakkennis zetten ze tegenwoordig ook in voor mensen met andere
beperkingen: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, personen met een
posttraumatische stressstoornis (PTSS) of kinderen met autisme.
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UIT DE WIJKEN
In dit hoofdstuk doen de wijkdiaconieën verslag van hun activiteiten en andere bijzonderheden in 2018. Alle
diaconieën spelen een belangrijke rol in de kerkdiensten en processen en activiteiten die daaraan
verbonden zijn. Daarnaast organiseren wijkdiaconieën diverse wijkactiviteiten, selecteren collecte doelen
voor de wijkdoelcollectes en nemen deel aan overleggen en bijeenkomsten met andere kerkelijke gremia.
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KRUISKERK
Algemene taken en activiteiten
Wijkkerkenraad.
Alle diakenen maakten deel uit van de wijkkerkenraad van de Kruiskerk. De diaconaal medewerkers waren
ervan vrijgesteld.
De dienst van diaken in de eredienst.
s Zondags en op alle kerkelijke feestdagen werd door een diaken meegewerkt aan de eredienst. Bij de viering
van het Avondmaal assisteerde een tweede diaken of een diaconaal medewerker.
Lid diaconie Amstelveen-Buitenveldert.
Op zaterdag 2 juni 2018 was er op uitnodiging van het College van Diakenen (CvD) een bijeenkomst van alle
diakenen van Amstelveen-Buitenveldert. Op deze bijeenkomst was Sandra Dikkerboom van
Vluchtelingenwerk uitgenodigd en twee statushouders die iets over hun situatie vertelden.
Interkerkelijk Diaconaal Platform voor Vluchtelingen Amstelveen
Deze groep is driemaal bij elkaar geweest en heeft tweemaal een maaltijd in de Paaskerk georganiseerd.
Diaconale zondag.
Deze zondag was op 14 oktober 2018, georganiseerd door de diakenen, die daarin elk een taak hadden, en in
samenwerking met dominee Sieb Lanser. Deze dienst stond in het teken van het werelddiaconaat (Nepal)
Deelname Landelijke dagen:
De Landelijke Diaconale Dag op 10 november in Utrecht is door Lamkje bijgewoond.
Omschrijving van activiteiten, en coördinatie door diakenen
Kerkdienst-gerelateerd
Autodienst. Coördinatie Annemie van Hamel – overgenomen door Tine de Lange.
De uitvoering werd gedaan door een gemeentelid.
Deurontvangst. Coördinatie Annemie van Hamel – overgenomen door Leni Kieft.
Iedere zondag verzorgden twee gemeenteleden de deurontvangst.
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Collectes. Coördinatie Tine de Lange – overgenomen door Cor Omta.
Het collecteren tijdens de dienst werd uitgevoerd door de dienstdoende diaken en een gemeentelidcollectant. Het rooster voor de collectanten werd centraal opgesteld. De opbrengst van de collectes werd
door een, met die taak belast, gemeentelid naar de bank gebracht.
Wijkdoelcollectes.
De acht wijkdoelen die door de diakenen gezamenlijk werden bepaald werden bestemd voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Wereldhuis Amsterdam,
Jewish Institute for Human Values (Rabbijn Soetendorp),
Leger des Heils (Zij aan Zij),
KNGF,
St.Gilat (Amstelveen),
St. Ouderenzorg Moldavië,
Kerken in Syrië,
St. "De Vrolijkheid".

Beamer. Cor Omta verzorgde de Informatie voor de beamer bij speciale collectes.
Kerk-webradio. Coördinatie Rob Hartman, gedurende het gehele jaar (ook na zijn beëindiging als diaken).
Hierbij werden kerkweb-radio's en de website www.kerkomroep.nl gebruikt. Zeven deelnemers kregen
wekelijks de liturgie thuisbezorgd, als ook Sieb Lanser.
Hulpverlening
Financiële hulpverlening. Verantwoordelijkheid van alle diakenen.
Er is dit jaar geen financiële hulp gegeven anders dan door het CvD.
Er zijn wel enkele adressen bezocht.
Individuele Kersthulp. Coördinatie Tine de Lange
Dit jaar hebben tien personen/gezinnen een financiële bijdrage ontvangen. Het bedrag werd bepaald op
basis van de persoonlijke situatie en de richtlijnen van het CvD.
Voedselbank Amstelveen. Coördinatie Marijke van der Meulen.
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Overleg met de Voedselbank resulteerde erin dat 1/3 deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt
in de Kruiskerk ter beschikking werd gesteld voor het maandelijks leveren van eieren aan cliënten van de
Voedselbank, gedurende ongeveer een jaar.
Voedselproject CvD. Coördinatie Cor Omta.
Dit jaar zijn er geen aanvragen voor dit project geweest.
Activiteiten voor diverse doelgroepen.
SAT-maaltijd (Samen Aan Tafel). Coördinatie Els Stam – overgenomen door Marijke van der Meulen.
Er waren 3 SAT-maaltijden, op 7 februari, 16 mei en 14 november 2018. Koster Marian verzorgde het eten
en drinken. Enkele gemeenteleden werkten mee, bij de voorbereiding, de bediening en de muziek. De
presentaties over 'erfgoed' (van de Kruis-, Paulus- en Bankras-) kerk, de 'kerkelijke bloemschikking' en
'duurzaamheid' werden verzorgd door gemeenteleden. Er waren elke keer rond de 35 gasten.
Paasattenties voor gemeenteleden. Coördinatie Leni Kieft en Tine de Lange
Op 18 maart 2018 werden 105 Paasattenties na de dienst door kerkgangers meegenomen en bij langdurig
zieke, eenzame of 85+- gemeenteleden gebracht.
Paasgroeten-kaarten voor gevangenen. Coördinatie Lamkje Sminia
Op 11 maart 2018 zijn er 70 Paasgroetenkaarten aan gemeenteleden verkocht, welke ze konden schrijven en
opsturen naar gevangenispredikanten die ze op Pasen aan gevangenen uitreiken. 10 extra kaarten zijn op 18
maart door de tieners verstuurd.
Dorcas-voedselactie. Coördinatie Marijke van der Meulen.
In oktober zijn boodschappenlijstjes uitgedeeld bij de liturgieën. Op de zondagen 4 en 11 november zijn de
levensmiddelen in 10 dozen verzameld en daarna bij Dorcas afgeleverd en is ook een bedrag aan geld
overgemaakt.
Vakantieweken voor speciale doelgroepen. Coördinatie Lamkje Sminia
Dit jaar zijn er geen aanvragen voor vakantiehulp ingediend. Lamkje verzorgde de brochures van Het
Vakantiebureau.
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Activiteiten in samenwerking met andere kerken.
Sam's kledingactie. Coördinatie Tine de Lange.
Op 21 april 2018 is samen met het organiserende gemeentelid van onze kerk de jaarlijkse kledingactie voor
Mensen in Nood gehouden.
In december is via het CvD aan 64 (basisschoolleeftijd) kinderen een bedrag à 10,- in een enveloppe met een
kerstgroet bij de voedselbankpakketten meegegeven.
September-dagtocht. Coördinatie Leni Kieft en Tine de Lange.
Op 5 september was de jaarlijkse bustocht samen met de Paaskerk. (De Pelgrimskerk had dit jaar een andere
tocht). Er waren vanuit de Kruiskerkgemeente 54 deelnemers. Van de dominees was Mirjam Buitenwerf
mee. De tocht ging naar Haarzuilen-Leerbroek-Hank-Dussen.
Advent-pakjesactie (coördinatie Lamkje Sminia)
Op 16 december 2018 was voor het 25ste jaar de Advent-pakjesactie van de gezamenlijke kerken en werden
er spullen ingezameld voor Makom en het Stoelenproject in Amsterdam. Nienke van de Heiden (PJR) leidde
de organisatie ervan samen met Selma van Ee (Paaskerk). De tienerdienst was ook in de Paaskerk. Na de
kerkdienst zijn de spullen naar de Paaskerk gebracht waar ze samen met de tieners in pakjes werden
verdeeld en vervolgens weggebracht.
'Come Together' voor vluchtelingen en statushouders.
Organisatie door Interkerkelijk Diaconaal Platform - Lamkje Sminia
Op 14 april en 29 september zijn er maaltijden en activiteiten gehouden in de Paaskerk. De opkomst was
goed, 35 – 50 personen deelnemers (statushouders - gezinnen en gemeenteleden van diverse kerken).
Andere kerkelijke activiteiten, waarbij diakenen betrokken waren of aan deelgenomen hebben.
•
•
•
•

Inzamelen cartridges en telefoons. Coördinatie Cor Omta.
De opbrengst uit de verzamelbak kwam ten goede aan de diaconie.
Inzamelen kaarten en postzegels. Coördinatie Leni Kieft. Uitvoering: gemeenteleden.
Deelname Pastoraatsgroep. Annemie v. Hamel – overgenomen door Leni Kieft en Marijke v.d.
Meulen. Deze beraadgroep voor de medewerkers van de wijkteams kwam 2x bij elkaar. Voor de
diaconie is de informatie belangrijk om eventueel hulp te kunnen verlenen.
Kinderkerstfeesten. Diakenen hebben de collectes verzorgd.
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•
•
•
•
•

Diensten Nieuw Vredeveld. Leni Kieft en Els Stam werkten regelmatig mee.
Advent-middag. Organisatie door gemeentelid samen met Marijke van der Meulen.
Rommelmarkt. Op de eerste vrijdag in november. Een aantal diakenen hielpen mee.
Bloemendienst. Marijke van der Meulen en Leni Kieft.
Kopiëren liturgie. Leni Kieft en Tine de Lange.
21 januari 2019, Lamkje Sminia

Samenstelling diaconie en speciale taken
Naam

Functie

Speciale taak

Rob Hartman
Lamkje Sminia

Voorzitter
Voorzitter/secretaris

Cor Omta
Marijke v.d. Meulen

Penningmeester
lid

Tot 1 april 2018
Contactpersoon voor het jeugdwerk, diaken
bovenwijkse aangelegenheden, afgevaardigde in het
interkerkelijk Diaconaal Platform Vluchtelingen. En als
secretaris verzorgde ze de berichtgeving in Present en
Kruispuntjes.
Lid van het CvD
Bevestigd op 8 april Lid Moderamen

Annemie van Hamel

lid

Tot 24 juni 2018

Els Stam-Straver
Tine de Lange

lid
Diaconaal
medewerker*

Tot augustus 2018 i.v.m. gezondheidsredenen

Leni Kieft

Diaconaal
medewerker*

*Een diaconaal medewerker werkt mee als diaken, maar doet geen dienst als eerste diaken bij het Heilig
Avondmaal en is vrijgesteld van kerkenraadsvergaderingen.
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PELGRIMSKERK
Dankzij een stabiele bezetting heeft de wijkdiaconie de activiteiten kunnen voortzetten. Bij de collectanten
waren wel wijzigingen, deel door verhuizing en deels door afzegging. Deze vacatures konden weer bezet
worden.
Werelddiaconaat.
De diaconale zondagen werden op de gebruikelijke wijze ingevuld met extra aandacht voor de
collectedoeleinden. De wereldwinkel was aanwezig op deze dagen, bij de wereldgebedsdag en in de
adventstijd.
Door een legaat onder ons beheer werden collectes voor onderwijs en zending in Afrika flink aangevuld.
Bovendien werden aan St. Bokemei een eenmalige gift en aan St.Mwabuka resp. St. Stop Poverty periodieke
giften toegekend.
Jaarlijkse activiteiten.
De maaltijd met "De Straatklinkers" trok weer veel deelnemers. Eind van het jaar werd door een groep
gemeenteleden de indrukwekkende film "The Disciples" bezocht, waarin zij optreden.
De Paasgroetenactie werd op kleine schaal gevoerd, maar wordt komend jaar uitgebreid.
De kledinginzameling SAM werd samen met de Goede Herderparochie verzorgd.
De nieuwe opzet van de jaarlijkse busreis werd door de deelnemers uit de Pelgrimskerk zeer gewaardeerd.
Het programma was wat korter. Ondanks het slechte weer was de tocht naar Schoorl e.o. een succes. Dank
aan Anke de Koning, de coördinator.
De adventsbijeenkomst liep weer goed dankzij de organisatiecommissie en vele helpers. Het aantal
deelnemers wordt geleidelijk wat kleiner, passend bij de krimp van de gemeente. De vrijwillige bijdrage ging
naar de actie "Kinderen in de Knel".
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Externe contacten.
Met "Puur Zuid"(maatschappelijk werk) werden de goede contacten voortgezet.
Door één of meer diakenen werd deelgenomen aan:
•
•
•

Kerk en Zorgdag, georganiseerd door Kerk in Actie
Jubileumviering van Wereldraad van Kerken in de Nieuwe Kerk
Landelijke Diaconale Dag in Utrecht

Daklozen en asielzoekers.
De zondagse inzameling van fruit voor het Stoelenproject werd na de zomer gestopt. De opbrengst en de
moeite voor de wekelijkse bezorging raakten uit balans. Wel werden door Sint Nicolaas zakken met
winteraccessoires bezorgd.
In de zomermaanden werden toiletartikelen, wasmiddelen en duurzame voedingsmiddelen verzameld voor
het inloophuis "Stap Verder" in Zuidoost.
Begin maart bracht een delegatie van de landelijke Raad van Kerken een bezoek aan de Bed-BadBroodlocatie Walborg. De Pelgrimskerk bood ruimte voor een uitgebreide informatie door het Goede
MorgenTeam en door bewoners. Men was geschokt over deze wijze van "opvang".
Gelukkig werd deze locatie met ingang van de kerstdagen omgezet in een 24-uurs opvang. Daarmee werd
ons zondagse koffieuurtje met bewoners minder nodig. Ook het Goede Morgen Team (Co van Melle en
Annet van Kouwenhoven) dat gedurende drie jaar iedere morgen om 9 uur aanwezig was ter bemoediging
en ondersteuning van de bewoners, kon deze zware taak beëindigen.
Begin november werd in de Mozes en Aäronskerk de jaarlijkse herdenkingsdienst voor omgekomen
migranten gehouden. De aantallen waren wat kleiner , maar nog indrukwekkend groot.
Hulpvragen.
De meeste hulpvragen kwamen vanuit "Puur Zuid", maar ook vanuit City Rights Amsterdam. De laatste
organisatie behartigt de rechten van immigranten en ongedocumenteerden. De noodhulp via "Puur Zuid"
bestond zo mogelijk uit een (gedeeltelijke) lening. Verder hebben zij het beheer over een klein bedrag voor
acute "broodnood".Totaal werden dertien aanvragen gehonoreerd.
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Via de St. Bijzondere Noden Amsterdam werd bij de gemeente geprotesteerd tegen een onredelijke
gemeenteregeling. Door die regeling werd een aanvraag voor bijzondere bijstand afgewezen omdat
betrokkene een extra (en onbetaalbare) verzekering had moeten afsluiten!
Wijkdoelcollectes:
•
•
•
•
•
•
•

Gambiakids
St.Epafras
St.Jozef
Hulp via KiA aan Rohinya in Bangladesh
Zuid-Soedan, onderwijs in vluchtelingenkampen
Stop Poverty, onderwijs in Afrika
Edukans, onderwijs in Malawi

Tenslotte:
Ondanks veroudering van onze wijkgemeente proberen wij het werk voort te zetten: hulp bieden, waar geen
helper is, zo nodig onder protest.
Allen die hier met giften of inzet aan hebben meegewerkt, worden van harte bedankt!
Samenstelling wijkdiaconie :
Naam
Mieke Hellema
Dirk Westra
René Freijmuth
Gina Visser
Peter Haalebos

Speciale taak

Voorzitter
Secretaris
lid
lid
Diaconaal medewerker

Lid moderamen wijkkerkenraad
lid CvD

PAASKERK
De taakgroep diaconie is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de individuele en collectieve
hulpverlening. In aanvulling hierop worden er vanuit de diaconie verschillende bijeenkomsten en activiteiten
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georganiseerd. Ook organiseert de taakgroep diaconie de Maaltijd van de Heer en is er een vaste
vertegenwoordiging tijdens diensten, onder meer om te collecteren voor diaconale doelen.
De taakgroep diaconie overlegt regelmatig. Er zijn in 2018 zeven diaconale vergaderingen en acht
kerkenraadsvergaderingen waarin de diaconie vertegenwoordigd was. Ook heeft de taakgroep diaconie een
vaste vertegenwoordiger in het College van Diakenen en in de commissie hulpverlening. Het contact met
onze diaconaal medewerkers verloopt individueel of per mail, met hen is geen regelmatig overleg
afgesproken.
Er is uitwisseling van de verslagen van de diaconale vergaderingen met de taakgroep pastoraat.
Hieronder is een beknopt overzicht opgenomen van de verschillende activiteiten die zijn georganiseerd.
Seniorenbijeenkomsten & zomerse ontmoetingen
De diaconie heeft in 2018 vier middagen voor onze senioren georganiseerd. De middagen worden goed
bezocht door 40 tot 50 personen. Men is altijd heel enthousiast en dankbaar dat we deze middagen
organiseren. Ook de gezelligheid en de ontmoeting met anderen geven veel blijdschap. We gaan dus in 2019
met goede moed verder met deze middagen.
Adventpakjesactie
Op 16 december is voor de 25ste keer de Adventpakjesactie georganiseerd. De Paaskerk was dit jaar het
centrum van deze jaarlijkse actie. De doelen waren Inloophuis Makom en Stichting Stoelenproject. Hiervoor
werden 100 kerstpakketjes gevuld. Een medewerker van het Inloophuis vertelde dat er een wachtlijst is voor
mensen die uitgenodigd worden een pakje in ontvangst te mogen nemen en dat die daardoor het gevoel
krijgen gezien te worden. De financiële bijdragen zijn gebruikt om chocolade te kopen voor 200 bezoekers
van beide inloophuizen en om daarnaast ook een geldelijke gift te kunnen doen aan het inloophuis en de
stichting. Bij Stichting Stoelenproject zijn kleding, toiletartikelen, spelletjes en eten gebracht. Spullen die ze
overhouden worden naar de voedselbank gebracht. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen bereikt.
Diaconale zondagen
In dagcentrum Westwijk was er een diaconale zondag op 4 februari. De stafmedewerkster van Mercy ships
vertelde uitgebreid over het hospitaalschip. Twee theologiestudenten, uit Oekraïne en Brazilië dit jaar,
leverden bijdragen aan de dienst op zondag 14 oktober. Na de dienst was er nog de gelegenheid met hen
door te praten. Ook hebben we nog twee keer een maaltijd met hen gehad.
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Hulpverlening
Door de Commissie Hulpverlening is een aantal aanvragen in behandeling genomen. Enkele mensen zijn
geholpen, enkele andere aanvragen zijn afgewezen, o.a. omdat de betrokken persoon niet in AmstelveenBuitenveldert woont. Voor de Paaskerk wordt dit werk gedaan door Marijke Bossenbroek en Gert Koekkoek
(is aan het afbouwen).
Enkele algemene opmerkingen:
-

Besloten is voortaan geen contanten te geven;
Het aantal formulieren is verminderd en ze komen digitaal beschikbaar;
Het kerkelijk voedselproject is definitief beëindigd;
In de kleine kas van de wijkdiaconie komt een post voor noodhulpgevallen. Dit wordt vooraf begroot;
Er is een nieuw bestuur van de voedselbank. Marijke is contactpersoon. Er is een bedankje gegaan
naar Grea Twint;
Aan de kaarten voor kerstgiften is een boekje van Werner Pieterse toegevoegd.
Voor de individuele hulp zijn binnen de Paaskerk acht kerstgiften verspreid door diverse contacten.
Via ouderenadviseurs, GGZ en Vluchtelingenwerk vijf giften, de namen zijn alleen bekendgemaakt
aan Marijke Bossenbroek.
Verder loopt er een nieuwe individuele hulpondersteuning in samenwerking met Caritas.

Overige activiteiten
- Gesprek over de toekomst van de diaconie op 30 januari;
- Paasgroetenactie op 4 maart in Westwijk en 18 maart in de Paaskerk;
- Mercy ships: toelichting door personeelslid Marianne Huurman en twee vrijwilligers bij de collecte
op 4 februari in Westwijk en 8 april in de Paaskerk;
- Come together op 14 april en 29 september;
- Kledinginzamelingsactie op 21 april. Wel met discussie daaraan voorafgaand n.a.v. een
televisieprogramma en een artikel in Trouw;
- Oogstdienst op 11 november in de Paaskerk en op 4 november in Westwijk: goed verlopen;
- Viering in Westwijk van Maaltijd van de Heer in themadienst over dit onderwerp op 2 december;
echtpaar uit Sint-Michielsgestel van het Neupanefonds was aanwezig en verkocht spullen uit Nepal;
collecte voor Nias;
- Rommelmarkt: de opbrengst ging voor een groot deel naar het Ronald MacDonaldhuis;
- De kerstgift is dit jaar voor het KNGF.
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Samenstelling diaconie
Tijdens de dienst van 7 januari is er officieel afscheid genomen van Marijke Bossenbroek en Jan van Schaik.
Ook zijn er vier nieuwe diakenen bevestigd: Roeltje Mentink, Marjo Valkier, Selma van Ee en Truus van
Noord.
Ook onmisbaar voor de taakuitvoering zijn de verschillende diaconaal medewerkers en vrijwilligers die
helpen met collecteren en bediening van de Maaltijd van de Heer.
Naam

Functie

Speciale taak

Chris Aalbersberg

Rommelmarkt en kleine kas

Robert Klaassen
Geraldineke Licht
Roeltje Mentink

voorzitter (vanaf
september)
lid
lid
lid

Selma van Ee*

Lid

Truus van Noord*
Marjo Valkier*

lid
lid

Afgevaardigde CvD
Ouderenmiddagen

Marijke Bossenbroek

Persoonlijke hulpverlening en voedselbank

Els van Geel

Notulist

Nelleke de Bres

Ouderenmiddagen

Gert Jan de Bruin
Predikant
Diaconie in zijn takenpakket
*Een diaconaal medewerker werkt mee als diaken, maar doet geen dienst als eerste diaken bij het Heillig
Avondmaal en is vrijgesteld van kerkenraadsvergaderingen.
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Amstelveen om gedurende 3 ochtenden te
genieten van spelen, zingen en eten, waarbij
evangelisatie het doel is.

EBEN HAËZERGEMEENTE IN DE
PAULUSKERK
Diaconie komt van het Griekse woord ‘diakonos’
(helper of dienaar) en duidt op de hulp die
gemeenteleden elkaar in de christelijke gemeente
geven. De gemeente vervult haar diaconale
roeping in de kerk EN in de wereld door in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te
delen wat haar aan gaven is geschonken, te
helpen waar geen helper is en te getuigen van de
gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Zo is de nood in de wereld overweldigend groot
maar als diaconie willen we ook dichtbij, in onze
eigen gemeente, er voor mensen zijn die dat
nodig hebben. Daarom werken we nauw samen
met het pastoraat van onze gemeente. Zij komen
immers, soms meer dan de diakenen, bij mensen
over de vloer en kunnen, indien nodig, de
diaconie voor praktische hulp inschakelen.
De praktische ondersteuning via de diaconie
bestaat o.a. uit:
•

•

Een groep dames uit de gemeente, die
ongeveer twee keer per jaar een bezoek
afleggen bij ouderen van de gemeente, die
aangegeven hebben, prijs te stellen op een
bezoek.
Medewerkers uit de gemeente, die zich
bezighouden met de kinderevangelisatie in de
omgeving en zij organiseren daartoe de
zogenaamde kindervakantieweek: een week
waarin kinderen uit de buurt worden
uitgenodigd aanwezig te zijn in ’t Open Hof in

JAARVERSLAG 2018

•

En we hebben 2 vertegenwoordigers uit de
gemeente, die nauw betrokken zijn bij het
vluchtelingen platform van de gemeente
Amstelveen.

De diaconie van de Pauluskerk bestaat uit 3
diakenen. De vergaderingen hebben vaste
agendapunten als:
•
•
•

de ondersteuning van goede doelen.
bloemengroet.
hulpaanvragen.

In 2018 zijn er diverse hulpaanvragen gedaan,
waarover is vergaderd. Niet alle hulpaanvragen
konden worden gehonoreerd.
Naast de reguliere doelen zoals de GZB en HGJB
worden er eens per jaar nog meer doelen
uitgezocht, waar geld naar toe wordt gezonden.
En in geval van grote noodgevallen in de wereld,
worden daarvoor altijd in onze gemeente één of
meerdere inzamelingen gehouden.
Ouderen in de gemeente:
De diaconie zorgt ook voor ouderenmiddagen in
de gemeente. Bij deze middagen is altijd één
diaken aanwezig. Deze middagen worden
verzorgd door de ouderencommissie.
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Daarnaast is er eens per jaar een ouderen reisje
voor 60+-gemeenteleden.
En aan het einde van het jaar zorgt de diaconie
ervoor dat elke 65+’er een attentie krijgt in de
vorm van een doosje bonbons en een dagboekje
met daarbij een kerstgroet van de dominee.
Ouderen die deze middagen niet kunnen
bezoeken, krijgen deze attentie thuis bezorgd.

Samenstelling diaconie
Naam
Functie
A. Koolen
C. van
Leeuwen
P. Nagel
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Speciale taak

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Sinds 2018

lid

Verzorgt
bloemengroet

Sinds 2018
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SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE
VAN DIAKENEN

Alle diakenen hebben zitting in een wijkdiaconie
en daarmee ook in hun wijkkerkenraad. Alle
wijkdiaconieën zijn vertegenwoordigd in het
College van Diakenen. Ook een afgevaardigde
van de diaconie van de Pauluskerk neemt deel
aan de maandelijkse vergadering. Het CvD is zelf
vertegenwoordigd in de overkoepelende
Algemene Kerkenraad en haar dagelijks bestuur
(moderamen).

Daarnaast wordt het CvD ondersteund door een
secretaresse/notulist, een administrateur en
diaconaal medewerkers met een speciale functie.
In 2018 werden deze functies door de volgende
personen vervuld:

Het College van Diakenen was in 2018 als volgt
samengesteld:
Naam
Ginus Trof
Cees Grootjen
Dirk Westra
Cor Omta
Robert Klaassen
Carel van
Leeuwen
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Functie
Voorzitter
Penningmeester
Afgevaardigde Pelgrimskerk
Afgevaardigde Kruiskerk
Afgevaardigde Paaskerk
Afgevaardigde Pauluskerk

Naam

Functie

Ankie Harte
Jacob Timmermans
Marijke
Bossenbroek

Secretariaat
Administrateur
Bovenwijkse hulpverlening,
Liason vluchtelingenwerk
en Gemeente Amstelveen.
Jeugdwerker

Nienke van der
Heiden
Yvonne Teitsma

Communicatie

Mareke van Dongen

Contactpersoon
betreffende SAM’s
kledingactie.
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FINANCIËN
2018 is afgesloten met een het negatief resultaat van € 21.605. Positief is te noemen dat dit ruim €
15.000 beter is dan begroot. Negatief is dat dit ca. € 11.000 slechter is dan het resultaat over 2017
exclusief bijzondere baten. Met andere woorden: de dalende lijn in het resultaat zet zich voort.
Gelukkig beschikt de diaconie over een gezonde financiële buffer om haar werk de komende jaren
te kunnen voortzetten.
Baten 2018
Collecten
De stijging van de collecte-opbrengsten die zich in 2017 voordeed heeft zich niet voortgezet in
2018. De opbrengsten waren wel hoger dan begroot.
60000
55000
begroot
reëel

50000
45000
2015 2016 2017 2018

De dalende opbrengsten hangen waarschijnlijk samen met het afnemende kerkbezoek, maar ook
de economische omstandigheden van de kerkgangers of minder aansprekende collectedoelen
zouden een rol kunnen spelen.
Najaarsactie
Bij de najaarsactie is in 2018 gekozen voor een persoonlijke brief met acceptgiro. Dit heeft
geresulteerd in een ruime verdubbeling van het aantal donaties: Hierdoor is ook de opbrengst
toegenomen.
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Lasten 2018
Alle lasten waren lager dan begroot, behalve de bijdragen aan instellingen, wat samenhangt met
de hogere collecte-opbrengsten voor die instellingen. Net als in de voorgaande jaren is de
Individuele hulp aan personen flink lager is dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat
er simpelweg niet veel hulpverzoeken zijn geweest.

Conclusie
Als diaconie is het onze taak om te helpen waar geen helper is. Dit kunnen we alleen doen dankzij
gulle gevers enerzijds en een kritische maar barmhartige instelling anderzijds. Met dit laatste
kunnen wij ervoor zorgen dat de middelen die wij in ons beheer hebben en krijgen op de juiste
plaatsen en voor de juiste doelen worden ingezet.
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Balans per 31 december 2018

ACTIVA
Financiële Vaste Activa
Participaties Oikocredit
Triodos Mixed Fund
Participatie Roosevelthuis

31 december 2018

31 december 2017

34.190
228.797
9.000

33.954
227.319
9.500

Overlopende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Deposito's
Spaarrekeningen
Rekening courant bij banken

270.774

10.761

67.335

350.000
193.983
14.981

300.000
205.540
18.347

TOTAAL ACTIVA

558.964
841.712

523.887
861.995

PASSIVA
Eigen vermogen
Eigen vermogen

825.075

846.680

Overlopende passiva
Af te dragen collectes
Overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
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271.987

6.045
10.592

6.730
8.585
16.637
841.712

15.315
861.995
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Resultaat 2018

BATEN
Collectes
Giften en legaten
Najaarsactie
Overige baten
Totaal baten

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

51.316
6.217
18.671
1.038
77.242

48.450
6.000
12.500
0
66.950

54.726
56.204
12.554
140
123.624

LASTEN
Diaconaal quotum
Bijdragen aan instellingen
Bijdragen aan projecten en
activiteiten
Individuele hulp aan personen
Algemene organisatie lasten
Totaal lasten

5.146
40.581
37.136

6.000
37.400
39.260

5.806
44.420
25.146

8.130
12.255
103.247

15.000
14.770
112.430

5.967
9.593
90.931

FINANCIËLE BATEN EN
LASTEN
Rente en dividenden
Overige financiële baten
Bankkosten
Saldo financiële baten en lasten

7.055
-881
6.174

8.500
8.500

7.345
-753
6.591

Afboekingen en vrijval

-1.774

RESULTAAT

-21.605

-36.980

39.284
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Toelichting op de Balans
Financiële activa
Investeringen in financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs oftewel netto
aanschafwaarde. De kostprijs wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
aanschafwaarde minus beheer en bewaarkosten plus stockdividend (uitgekeerd in aandelen).
Participaties OIKOCREDIT
Stand per 1 januari
Stockdividend 2018
Stockdividend 2017
Stand per 31 december

2018
33.954
236
34.190

2017
33.440
514
33.954

2018

2017

Triodos Sustainable Mixed Fund
Aantal aandelen (stuks)
8.729,9
8.729,9
Boekwaarde
228.797
227.319
Marktwaarde
267.751
273.160
Dividend
2.614
2.858
Beheerkosten
1.136
1.079
Participatie Roosevelthuis
Het Roosevelthuis is een project van het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Het
Roosevelthuis is een Groepshotel voor aangepaste vakanties voor personen die door
omstandigheden niet met reguliere vakanties mee kunnen. De participatie is een lening ten
behoeve van de verbouwing van het oude vakantiehotel in Doorn en heeft een looptijd van 20 jaar
met een rentepercentage van 1,75% per jaar. De leentermijn loopt af op 1 oktober 2034. Jaarlijks
wordt €500 afgelost.
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Liquide middelen
Algemeen
Alle liquide middelen bestaan uit banktegoeden in de vorm van rekening courant, reguliere
(zakelijke) spaartegoeden en deposito’s. Alle middelen zijn direct opeisbaar.
Deposito’s
Op 31 december 2018 had het College van Diakenen de volgende deposito’s bij de SKG (Stichting
Kerkelijk Geldbeheer) uitstaan:
REGISTRATIENUMMER

EINDDATUM

RENTE

31-12-2018

31-12-2017

6.075.100.009
6.075.100.010
6.075.100.011
6.075.100.012
6.075.100.013
6.075.100.014
6.075.100.015
TOTAAL

28-05-2019
17-04-2025
30-07-2018
17-04-2023
28-05-2024
06-06-2028
30-07-2026

1,60%
2,00%
1,50%
1,20%
1,30%
1,40%
1,10%

45.000
100.000
45.000
45.000
50.000
65.000
350.000

45.000
100.000
65.000
45.000
45.000
300.000

Eigen vermogen

742.617

-17.704

Toewijzing
31
december
2018
-190.000

33.954
45.313
24.796
-

236
-7.973
3.836
-

150.000
40.000

34.190
37.340
28.632
150.000
40.000

104.063

-3.901

190.000

290.162

Stand per
1 januari
2018
Algemene reserve
BESTEMMINGSRESERVES
Oikocredit
Legaat t.b.v. Afrika-projecten
Kinderfonds
Zorgboerderij
Nationale Hulpacties
TOTAAL
BESTEMMINGSRESERVES
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Resultaat
2018

Stand per
31
december
2018
534.912
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TOTAAL EIGEN VERMOGEN

846.680

-21.605

825.075

Er zijn op 31 december aparte reserves gevormd voor deelname aan de Zorgboerderij in de
Bovenkerker Polder en voor bijdragen aan Nationale Hulpacties in de jaren 2019 - 2022.

Overlopende passiva
Af te dragen Collectes

Kerk in Actie
Stichting Derde Wereld Hulp
Drugspastoraat
Stoelenproject
Wijkdoelen Pelgrimskerk
Wijkdoelen Kruiskerk
Wijkdoelen Paaskerk
TOTAAL

31-122018
4.166

31-122017
3.788

-

1.636

1.029
289
561
6.045

1.025
281
6.730

31-12-2018

31-12-2017

8.213
379
2.000
10.592

7.600
685
158
8.443

Overige overlopende Passiva
Omschrijving

Kerkelijk Bureau PGAB
Adventpakjesactie
Kledingbank
Afrikaprojecten
TOTAAL
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Toelichting op het resultaat 2018
Overige baten
De overige baten zijn overige giften (d.w.z. niet najaarsactie) verminderd met de netto kosten van
de septembertocht.
Lasten
Bijdragen aan instellingen
Instelling
Wereldhuis
Kledingbank*
Sociaal steunpunt
Kerk in Actie - 40-dagentijd
Kerk in Actie - werelddiaconaat
Stichting De Regenboog
Stichting Exodus
Drugspastoraat
Stichting Stoelenproject
Stichting Stap Verder
Stichting J. Noëllhuis
Stichting Edukans
Wijkdoelen
Stichting Vluchtelingenwerk
Amstelland
Landelijk vredeswerk
Stichting Derde Wereld Hulp
Overige bijdragen
TOTAAL

Realisatie
2018
2.531
776
1.562
5.005
8.077
4.059

Begroting
2018
2.550
1.700
1.700

Realisatie
2017
1.222
1.432
750

11.050
3.400

2.662
2.655

2.550
2.550

13.463
3.146
2.591
2.509
3.005
1.528
790

1.413
8.878

1.700
6.800

759
2.038
166
40.581

850
2.550
37.400

9.362
842
828
1.636
1.315
44.420

* Met de Kledingbank is een bijdrage van minimaal €1.500 per jaar afgesproken. Indien de totale collectes (meestal 2
per jaar) onvoldoende opbrengen, wordt het verschil aangevuld uit de algemene middelen.
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Bijdragen aan projecten en activiteiten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Diaconale bewustwording jongeren

7.550

8.560

6.780

Kerkdienst uitzendingen

1.036

1.700

1.574

Kerstgaven (individuen en gezinnen)

5.385

7.500

4.923

Wijkactiviteiten

3.758

7.500

2.250

Kerstgiften (institutioneel)

4.500

3.000

3.000

Giften uit legaat (Pelgrimskerk)

7.973

6.000

6.619

Come Together / Meet and Eat

534

Diaconale projecten en eenmalige bijdragen

1.400

Nationale hulpacties

5.000

Incidentele bijdragen
TOTAAL

5.000
37.136

39.260

25.146

Voor de diaconale bewustwording jongeren en de kerkwebradio wordt een paar keer per jaar via de reguliere
collecterondes gecollecteerd. Indien de opbrengst van de collectes onvoldoende is voor de dekking van de
werkelijke kosten worden deze aangevuld uit de algemene middelen.
Individuele hulp aan personen
Realisatie
Begroting
Realisatie
2018

2018

2017

Kinderfonds

2.164

5.000

2.127

Persoonlijke ondersteuning

5.966

7.500

3.840

Bijdrage aan gezinsvakanties

2.500

Voedselproject
TOTAAL
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8.130

15.000

5.967
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Algemene kosten
Realisatie
2018

Secretariaat
Beleidsactiviteiten
Bijdragen Kerkelijk bureau
Kosten financiële administratie
Publiciteit
Overige algemene kosten
TOTAAL

Begroting
2018

3.137
0
2.269
1.024
2.000
3.825
12.255

5.920
1.000
2.500
1.100
2.000
2.250
14.770

Realisatie
2017

1.186
0
2.269
1.031
2.000
3.107
9.593

CONTACTGEGEVENS
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Postbus 2011
1180 EA Amstelveen
Email: diaconie@pga-b.nl
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VERKLARING KASCOMMISSIE 2018
Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert, College van Diakenen,
Kascontrolecommissie 2018
Verklaring
Op verzoek van het College van Diakenen Amstelveen – Buitenveldert hebben wij de Jaarrekening 2018 van
dit College gecontroleerd.
De controle is erop gericht aannemelijk te maken dat de informatie in de Jaarrekening 2018, bestaande uit
de Balans per 31 december 2018 en de Resultatenrekening over 2018, correct is.
De Toelichting op de Jaarrekening 2018 was ten tijde van de controle nog niet beschikbaar.
Werkzaamheden
De uitgaven en inkomsten, ook specifiek de opbrengsten van collectes, zijn gecontroleerd. Ook de Balans is
nagelopen en in orde bevonden.
Naar aanleiding van vragen is op enkele punten nadere toelichting gegeven. Alles is afdoende verklaard.
Conclusie
We stellen vast dat de administratie nauwkeurig en correct is gevoerd. Geconcludeerd kan worden dat de
Jaarrekening 2018 een juist beeld geeft van de financiële stromen en standen.
Amstelveen, 18 maart 2019
De leden van de kascontrolecommissie

Kees Elfferich
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