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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. 

Die wereld om ons heen beweegt snel en wij, als 
Diaconie, moeten meebewegen als wij effectief 
willen zijn in ons werk. De hulpbehoevende is niet 
meer makkelijk herkenbaar, zelfs voor familie en 
vrienden. De weg naar de Diaconie vinden is niet 
meer vanzelfsprekend. Er is een spanningsveld 
tussen discrete hulpverlening - waar de diaconie 
aan doet - enerzijds en het zichtbaar maken van 
het werk van de diaconie, anderzijds. In een tijd 
van faciliteiten als schuldhulpverlening, 
voedselbank en kledingbank, gaat de hulpvraag 
meestal niet meer over de vraag of er voldoende 
eten op tafel is en of men warm genoeg gekleed 
is. De vragen zijn complexer en hulp vragen bij 
een kerk is minder voor de hand liggend. 

Wij merken daarom dat hulpvragen ons steeds  

 

 

 

vaker bereiken via onze externe partners, zoals 
Vluchtelingenwerk Amstelland, Humanitas en 
Puur Zuid. Dat zij ons namens hun cliënten weten 
te vinden getuigd van de zin om nauwer met 
elkaar samen te werken. 

Ook is het vinden van personen die het ambt van 
diaken willen vervullen een steeds grotere 
uitdaging. Soms is dat simpelweg het gevolg van 
vergrijzing, maar vaak is het een gevolg van het 
feit dat mensen een druk leven leiden en opkijken 
tegen de tijd en energie die het (mogelijk) kost 
om diaken te zijn of diaconaal bezig te zijn. 

Als College staan wij dus voor een grote uitdaging 
om ervoor te zorgen dat, enerzijds, mensen in 
nood hun weg naar ons kunnen blijven vinden en 
dat anderzijds er iemand is die “de deur open 
doet als er geklopt wordt”. 

In 2018 hopen wij middels een nieuw beleidsplan, 
richting geven aan de ontwikkeling van de 
Diaconie naar de toekomst. In dit jaarverslag 
geven wij een beeld van de resultaten van onze 
werkzaamheden in 2017. 

 

Namens het College van Diakenen,  
Ginus Trof, voorzitter College van Diakenen 
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GEDANE ZAKEN EN VOORUITBLIKKEN 

Ook in 2017 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 vind 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. 

Het Interkerkelijke Diaconaal Platform heeft in 
2017 “Meet and Eat” bijeenkomsten 
georganiseerd waar statushouders en 
Amstelveners elkaar konden ontmoeten. De 
eerste bijeenkomst vond plaats op 1 juli bij de 
Kruiskerk. Velen gaven gevolg aan de uitnodiging. 
Helaas werd de eerste bijeenkomst ruw 
onderbroken omdat één van de aanwezige 

kinderen in de vijver voor de Kruiskerk te water 
raakte. Een maand later kwam het droevige 
nieuws dat Gabriel was overleden.  

Na intern beraad is toch een tweede bijeenkomst 
gepland. Deze vond plaats 4 november in de 
Paaskerk. Naast het gezamenlijk eten, was er 
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan of elkaar 
met oud Hollandse spellen te vermaken. Deze 
bijeenkomst werd door een 25 tal mensen 
bezocht. 

Voor 2018 zijn 3 van deze bijeenkomsten 
gepland. Gekeken wordt of er ook andere 
activiteiten kunnen worden georganiseerd.  

Ook voor de gasten van de BBB (Bed Bad en 
Brood) opvang in Walborg, Buitenveldert, konden 
wij als kerkgemeenschap iets betekenen. Elke 
zondagmorgen gingen om 9 uur de deuren van de 
Pelgrimskerk open voor die mensen en werd er 
een kopje koffie geschonken. Daar was ook 
ruimte voor gesprek en bezinning. Bij het 
constateren van het gemis aan 
verzorgingsartikelen is door het CvD een bijdrage 
gedaan aan het hiervoor in het leven geroepen 
Fonds Persoonlijke Verzorging. 

De inmiddels traditie geworden “dag voor de 
diakenen” (alle PGAB wijkdiaconieën) is dit jaar 
gehouden bij de Amsterdamse Diaconie waar ook 
het Wereldhuis is gevestigd. Bijna alle diakenen 
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hebben deelgenomen aan deze dag. Naast de 
bespreking van beleidspunten, was er ook een 
uitleg over de werkwijze van het Wereldhuis en 
was er gelegenheid om in gesprek te gaan met de 
vaste bezoekers van het Wereldhuis.  Gastheer 
en gastvrouw waren die dag Arend Driessen en 
Annette Kouwenhoven. 

Om de kerkgemeenschap te blijven meenemen in 
het diaconale werk is er wederom een diaconale 
zondag georganiseerd. In de 3 kerken gaven 
predikanten en diakenen tekst en uitleg over het 
werk dat gedaan wordt binnen en buiten de 
kerkmuren, dichtbij en veraf. 

Uiteraard zijn de contacten die er bestaan met 
andere kerkgemeenschappen en diaconieën, 
binnen en buiten Amstelveen-Buitenveldert, 
onderhouden en aangescherpt. Soms resulteerde 
dat in het gezamenlijk optrekken richting de 
burgerlijke gemeente om  daar dingen aan de 
orde te stellen. 

Ook de externe niet kerkelijke contacten zijn 
onderhouden en aangescherpt. Ook hier geldt 
dat in gezamenlijk optrekken misstanden aan de 
orde konden worden gesteld en in sommige 
gevallen opgelost. 

De collectedoelen zijn in 2017 onder de loep 
genomen. Instanties die financieel ondersteund 
worden en zij die in het verleden ondersteuning 
hebben aangevraagd, zijn aangeschreven met het 

 

 

 

verzoek om aan te geven waarom die financiële 
steun nodig is. Velen gaven via een reactie aan 
dat door een zich terugtrekkende overheid onze 
financiële steun zeer wenselijk is om hun werk 
voort te zetten. 

Alle uitverkoren instanties zijn aangeschreven dat 
zij de komende 3 jaar via onze collectes een 
financiële ondersteuning kunnen tegemoet zien.  

Het vernieuwd Diaconaalbeleidsplan staat in de 
steigers. Het bewust maken van jongeren van het 
diaconaal werk wordt de komende jaren een 
belangrijk speerpunt. Veel activiteiten zijn en 
worden georganiseerd, maar de bewustwording 
is niet altijd aanwezig.  Daar proberen wij de 
komende tijd wat aan te veranderen. 

In 2018 zullen er weer vacatures ontstaan onder 
de diakenen. Bent u begaan met uw medemens, 
voelt u zich betrokken bij de noden van mensen 
dichtbij en veraf, biedt dan aan om uw inbreng te 
leveren. U ontmoet een team van mensen die 
zeer betrokken is bij het wel en wee van de 
medemens. 
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HULPVERLENING  

Het leeuwendeel van het werk van het college van diakenen bestaat uit (financiële) hulpverlening. In 
hulpverleningsaanvragen maken we onderscheid tussen de volgende categorieën: 

• Individuele hulpverlening; Hierbij maken we onderscheid tussen incidentele hulpvragen van 
individuen (al dan niet t.b.v. het hele gezin) en semi structurele hulpverlening zoals het voedselproject. 
Financiële hulpverlening kan worden gedaan in de vorm van een lening of een gift. 

• Bijdragen aan projecten en activiteiten, hetgeen varieert van bijdragen aan activiteiten rond 
feestdagen, doelgroepen of een goed doel. 

Individuele hulpverlening  

De meeste hulpvragen resulteren in het verstrekken van een lening en of een gift. Sommige hulpvragen zijn 
doorverwezen naar andere maatschappelijke organisaties of naar fondsen. 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 2017 zijn 
gehonoreerd, kunnen in de volgende categorieën ingedeeld worden. 

Hulp aan kinderen/jongeren 

(uit het kinderfonds) 

• 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 

Hulp aan 

individuen/gezinnen 

• 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. 

• Financiele hulp voor basis levensbehoeften voor een uitgeprocedeerd 
asielzoekersechtpaar. 

Bijdragen aan projecten en activiteiten  
In april 2017 heeft het college besloten de collecte opbrengsten voor het Lesbos project “Because we Carry” 
aan te vullen tot de benodigde €2.000. Uiteindelijk bedroeg de bijdrage van het College €606. 

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 2017 

Sirkelslag Young Paaskerk 

Het thema dit jaar was "Sterk en Dapper" en sloot 
hiermee aan bij de 40-dagen tijd campagne van 
Kerk in Actie.  

Een van de spelonderdelen was om te proberen 
binnen 25 minuten zoveel mogelijk houdbare 
producten bij omwonenden op te halen voor de 
Voedselbank. We zijn er met elkaar op uit 
getrokken en hebben maar liefst 32 producten 
opgehaald. De rest van de spellen gingen ons ook 
goed af. We hebben een hele leuke avond gehad. 
Iedereen was enthousiast en er werd goed 
samengewerkt.  

Cakejes Actie Kruiskerk 

Tijdens de 40 dagen tijd vond de jaarlijkse 
Cakejes Actie van de Kruiskerk tieners ook plaats. 
De actie was een groot succes. De opbrengsten 
waren bestemd voor de reis van Dorien Keus, 
Willeke Koops en Yvonne Teitsma naar het 
vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos. Beter 
bekend als “Because we Carry”.  

Er is hard gewerkt door de bakkers, verkopers én 
natuurlijk degenen die al dat lekkers op moesten 
eten. In totaal is er €376,60 opgehaald. Een 

geweldig bedrag, waar de dames ontzettend blij 
mee waren.  

Taizéreis 2017 

Van 20 t/m 27 augustus zijn er 13 jongeren en 3 
begeleiders afgereisd naar de 
kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. Voor 5 
jongeren was het de eerste keer en dus was het 
spannend wat ze konden verwachten van een 
week waarin ze mee zouden leven met de 100 
broeders van Taizé.  

Ons verblijf bleek samen te vallen met een 
speciale week voor jongvolwassenen, waardoor 
er naast 3 kerkdiensten per dag ook meerdere  
workshops over uiteenlopende onderwerpen te 
bezoeken waren. De onderwerpen varieerden 
van het leven van Broeder Roger (stichter van 
Taizé) en de drijfveren van Jean Vanier (oprichter 
‘L Arche communities) tot de plaats van religie in 
de samenleving en in je eigen leven. Tussen de 
diensten en workshops door, kwamen we als 
groep bij elkaar om onze dag en ervaringen door 
te spreken. Ook waren allemaal onderdeel van 
een ‘small group’ waarin we met 8 andere 
jongeren uit heel Europa in gesprek gingen over 
de Bijbeluitleg en vragen van de broeders.  

De week in Taizé is goed geweest. Zowel voor de 
groep, als voor iedereen apart. We hebben met 
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elkaar gelachen, gehuild, gezongen, de stiltetuin 
bezocht, ijsjes gehaald en gesproken over 
belangrijke en luchtige zaken in het leven. Een 
week om nooit meer te vergeten!  

Taizédienst 
Tijdens de door de jongeren voorbereide Taizé 
dienst in september hebben wij ons best gedaan 
om de gemeente een beetje de sfeer te laten 
proeven. Aan het begin van de dienst vertelden 
een aantal jongeren wat Taizé voor hen betekent. 
Er kwam veel moois voorbij: ‘rust in je hoofd en 
één gemeenschappelijk doel, op zoek gaan naar 
jezelf en de rol van God in je leven, nieuwe 
culturen ontdekken, toffe internationale 
ontmoetingen en mooie gesprekken over God en 
de Bijbel, een goed voorbeeld van hoe mensen 
met verschillende achtergronden prima samen 
kunnen leven, een plek waar je merkt dat God bij 
je is.’  

AdventPakjesActie 

Zondag 17 december werd de jaarlijkse 
AdventPakjesActie georganiseerd. Ook dit jaar 
was er een gezamenlijke tienerdienst voor tieners 
van de Kruiskerk én Paaskerk. Tijdens deze dienst 
hebben we het gehad over hoe het moet zijn om 
op straat te leven en welke mogelijkheden wij 
hebben om deze mensen te helpen. Daar 
kwamen verrassende ideeën uit, waarvan we 
afgesproken hebben die het aankomende jaar 
tijdens de tienerdiensten te bespreken.  

 

 

Na de dienst hebben we de massaal ingeleverde 
producten gesorteerd en verdeeld over de 
kersttasjes voor Inloophuis Makom en de dozen 
met goederen voor Stichting Stoelenproject. 
Beide instellingen waren blij verrast met de 
hoeveelheid verzorgingsproducten, kleding, eten 
en spelletjes die zij ontvingen. Ook  de geldelijke 
donaties ( in totaal €809,-) dragen er aan bij dat 
het Inloophuis Makom en Stichting 
Stoelenproject in staat blijven om hun belangrijke 
werk voort te zetten. Hun hartelijke dank!  

Evaluatie 
In 2017 heeft er na 23 jaar een evaluatie 
plaatsgevonden van de AdventPakjesActie. Selma 
van Ee en Nienke van der Heiden hebben 
daarvoor gesproken met tieners, leiding van de 
tienerdiensten en de wijk diaconieën. De 
uitkomsten daarvan worden begin 2018 aan de 
diverse partijen gepresenteerd.  

Jeugddiaconaat binnen bestaande activiteiten 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
bestaande jeugdwerkactiviteiten wordt met 
regelmaat het belang van (jeugd)diaconaat 
benadrukt. Ook in 2018 zal er verder gewerkt 
worden aan het inbedden van diaconale 
(werk)vormen binnen bestaande activiteiten als 
Kliederkerk, Verhaal in de Kruiskerk, 
Tienerdiensten en Twintigers Amstelveen. 
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KERSTPROJECTEN 

In 2017 hebben de wijkdiaconien de volgende goede doelen geselecteerd voor een gift. 

Op voordracht van Doel 

Kruiskerk:  Stichting de Vrolijkheid 

Stichting de Vrolijkheid organiseert al meer dan 15 jaar kunstzinnige en creatieve 
activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In 
de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, 
hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Stichting deVrolijkheid is actief in meer 
dan 25 asielzoekerscentra. 

Pelgrimskerk:  KIA Kinderen in de Knel (lage inkomsten collecte) 

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot 
overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft 
straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen 
de kans kind te zijn. 

Paaskerk:  Kledingbank Amstelland  

De Stichting Kledingbank Amstelland heeft als doelstelling om personen en gezinnen die 
moeten leven van een minimum inkomen gratis te voorzien van goed draagbare kleding. 
De Kledingbank is nog steeds groeiende en telt momenteel circa 1.500 klanten. Met de 
huidige ontwikkelingen waarin de overheid steeds meer een beroep doet op individuele 
zelfredzaamheid, zal de behoefte aan een Kledingbank alleen nog maar toenemen.  

Wereldhuis Amsterdam 

Het wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen 
zonder verblijfsvergunning. Mensen met weinig rechten die op zoek zijn naar nieuwe 
perspectieven. In Amsterdam leven zo’n 15.000 ongedocumenteerden. Een deel van hen is 
uitgeprocedeerd asielzoeker. De meesten kwamen als arbeidsmigrant. Ze werken vaak als 
hulp in de huishouding. Sommigen zijn het slachtoffer geworden van vrouwenhandel of 
een mislukte huwelijksmigratie. Ze komen uit 50 verschillende landen buiten de EU zoals 
Ecuador, Ghana en de Filippijnen. Alle activiteiten in het wereldhuis zijn gratis. 

 



 

JAARVERSLAG 2017 11 

OUDERENTOCHT  

Op 6 en 13 september 2017 waren de jaarlijkse 
bustochten voor senioren. In totaal hebben 152 
personen, uit de 3 wijkgemeenten, deelgenomen 
aan de tochten. De reactie van de deelnemers 
was overwegend positief: goede bus, mooie 
boottocht, lekker gegeten, interessant bezoek 
aan tingieterij. In 2018 zullen weer bustochten 
worden georganiseerd 

 

 

 

 

 

 

OVERIG 

Op 6 mei 2017 is de jaarlijkse kledinginzameling 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
gehouden. Aan dit oecumenisch project in 
Amstelveen deden 3 rooms-katholieke en 3 
protestantse kerken mee, met 8 inzamelpunten. 
Hieronder ook het inzamelpunt bij Ons Tweede 
Thuis in Westwijk.  

De opbrengst van de kleding was dit jaar bestemd 
voor 'Ontheemden" in Nepal 
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UIT DE WIJKEN 

In dit hoofdstuk doen de wijkdiaconieën verslag van hun activiteiten en andere bijzonderheden in 2017. 
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. 
 

KRUISKERK 

Bijzondere taken en activiteiten 

Deelname aan externe bijeenkomsten 

Interkerkelijk Diaconaal Platform voor 
Vluchtelingen Amstelveen, is viermaal bijeen 
geweest. Op 1 november 2017 was er een 
bijeenkomst in P60 van alle organisaties die zich 
met vluchtelingen bezig houden. Deze was 
georganiseerd door wethouder Jeroen Brandes 
van de Gemeente Amstelveen. 

Op 25 maart 2017 heeft de voorzitter van de 
wijkdiaconie de jaarlijkse vergadering van de 
Federatie van Diaconieën in Nijkerk bijgewoond.  
 
Werelddag van Kerk in Actie op 22 april 2017 is door 
Lamkje Sminia bezocht. Het thema was: 'Geloven in 
delen'. 

Lamkje Sminia heeft ook de Landelijke Diaconale 

Dag op 11 november 2017 bezocht. 

De workshop Schuldhulpverlening op 4 
december 2017, georganiseerd door de CvD en 
Humanitas is door 2 diakenen bezocht. 

SAT-maaltijd (Samen Aan Tafel)  

Op 8 februari, 17 mei en 8 november 2017 waren 
er SAT-maaltijden. Bart Poesiat verzorgde de 
muziek en liedjes om mee te zingen. 
Op 17 mei vertelde Marleen Jongeneel iets over 
de Rudolphstichting in De Glind.  
En op 8 november vertelde Lamkje Sminia over 
haar reis naar Palestina.  
Het aantal bezoekers lag elke keer rond de dertig. 

Paasgroeten-kaarten voor gevangenen  

Op 26 maart 2017 zijn er 80 Paasgroetenkaarten 
aan gemeenteleden verkocht, welke ze konden 
schrijven en opsturen naar 
gevangenispredikanten om op Pasen aan 
gevangenen uit te reiken.  

Paasattenties voor gemeenteleden  

Op 2 april 2017 werden 120 Paasattenties na de 

dienst door kerkgangers meegenomen om ze bij 

langdurig zieke, eenzame of 85+- gemeenteleden 

te bezorgen.  
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Deelname Pastoraatsgroep 

Dit is een beraad groep voor de medewerkers van 
de wijkteams. Zij kwamen dit jaar 2x bij elkaar om 
de wijken te bespreken. Voor de diaconie is de 
informatie belangrijk om eventueel hulp te 
kunnen verlenen. 

Diaconale zondag 

Zondag 15 oktober 2017 was de jaarlijkse 
diaconale zondag in de Kruiskerk. Het geheel 
stond in het teken van de collecte voor vrouwen 
in Zuid-Soedan voor onder meer bijenkasten, 
waarmee ze hun inkomen kunnen verwerven. Het 
kinderpraatje ging over het nut van de bijen voor 
ons milieu en leven.  
Ook werd er in deze dienst avondmaal gevierd. Al 
met al een mooie dienst, waaraan de diaconie 
een zinvolle bijdrage heeft geleverd.  
 

Wijkdoelcollectes 

Wij hebben in 2017 de volgende 7 doelen 
geslecteerd voor een wijkdoelcollecte: 

1. Vluchtelingenwerk Amstelveen; 

2. Vluchtelingen op Lesbos; 

3. Jewish Institute for Human Values (Rabbijn 

Soetendorp); 

4. Nieuw Roosevelthuis; 

5. Voedselbank Amstelveen; 

6. Noodhulp Rohingya-Bangladesh; 

7. Stichting Bootvluchteling (kamp Moria op 

Lesbos). 

HULPVERLENING 

Er is dit jaar geen financiële hulp gegeven anders 
dan door het CvD. Er zijn wel een aantal adressen 
bezocht. Er zijn ook geen aanvragen voor 
vakantiehulp ingediend.  

.

Samenstelling diaconie en speciale taken 

Naam  Functie  Speciale taak 

Rob Hartman Voorzitter   

Lamkje Sminia secretaris Contactpersoon voor het jeugdwerk 

Annemie van Hamel 
lid Tot maart lid van de AK en vanaf juni lid van het moderamen van 

de Kruiskerk 

Cor Omta lid Lid van het CvD 

Els Stam-Straver lid  

Tine de Lange penningmeester Afgetreden september 2017. 

Leni Kieft lid Afgetreden september 2017 
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PELGRIMSKERK 

Ondanks de vergrijzing heeft de wijkdiaconie 
haar werk kunnen voortzetten. De relatie 
met het Wereldhuis en Stap Verder werd 
versterkt.  

Werelddiaconaat  

De gemeente werd extra betrokken bij het 
werelddiaconaat op de diaconale zondagen 
in februari en oktober. De wereldwinkel was 
aanwezig, evenals op de wereld gebedsdag in 
maart. De wijkdoelcollecten werden bestemd 
voor projecten in het werelddiaconaat. De 
meeste bedragen werden vanuit het legaat 
ten behoeve van zending en onderwijs in 
Afrika verdubbeld. Bovendien werden  extra 
giften gedaan aan Stichting Mwabuka 
( Zambia) en Stichting Stop Poverty 
(Oeganda ). 

Jaarlijkse activiteiten 

• De maaltijd met “De Straatklinkers“ blijft 
een succes. Aan zang en dans voor de 
maaltijd werd enthousiast deelgenomen , 
tot verbazing van de  kinderen van de 
naschoolse opvang. 

• De Paasgroetenactie voor gedetineerden 
werd goed gesteund door de gemeente. 

• De adventsbijeenkomst trok een negentig 
bezoekers. Dankzij de goede organisatie 
door Gina Visser en Brita Velhuizen, Sicco 

Doolaard (catering) en duo Elke 
Heemskerk en Bert ’t Hart (muziek), was 
het een vreugdevol gebeuren. De 
vrijwillige bijdrage van de deelnemers ging 
naar de Kerstactie van K.I.A. 

Externe contacten 

Puur Zuid ( maatschappelijk werk ) leverde 
diverse hulpvragen. 

De jaarvergadering van de Federatie van 
Diaconieën, met als thema “ Vluchtelingen en 
diaconaat “ werd bezocht. 

Er werd inspiratie gezocht bij de Landelijke 
Diaconale Dag in Utrecht. 

Een training over behandeling van 
hulpvragen door Humanitas in Amstelveen 
werd bijgewoond. 

Daklozen en asielzoekers 

In de wintermaanden wordt samen met de 
Goede Herder parochie  fruit verzameld. 
Iedere zondag wordt dit naar het 
Stoelenproject gebracht.  Op 5 december zijn 
er zakken met winteraccessoires gedoneerd. 

In de zomermaanden werd dit jaar actie 
gevoerd voor “ Stap Verder “, inloophuis in 
Zuidoost. Toiletartikelen, wasmiddelen, e.d. 
werden verzameld en aan cliënten 
uitgedeeld, waardoor ze persoonlijk meer 
overhielden voor andere basisbehoeften. 
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Onze contacten met de Bed-Bad-
Broodlocatie Walborg  werden voortgezet. 
Iedere zondagochtend ontvingen wij de 
bewoners voor een kopje koffie en wat 
warmte. Het Goede Morgen Team ( Dr. Co 
van Melle en Annet Kouwenhoven) begroet 
dagelijks  de mensen, die elke ochtend om 9 
uur de locatie uit moeten, en staat hen met 
raad en daad bij. De trouw van dit team, nu al 
twee jaar, werd in november “gevierd“  met 
een openluchtbijeenkomst op het plein van 
de Pelgrimskerk. Daarbij werd aan de 
aanwezigen en een afgevaardigde uit de 
gemeenteraad de schrijnende situatie van de 
bewoners gepresenteerd. 

Er werd een lezing door advocaat Pim Fisher 
over nog bestaande mogelijkheden voor 
asielzoekers om een status te krijgen, 
bijgewoond. 

Op 5 november werd een herdenkingsdienst 
voor omgekomen vluchtelingen in de Mozes 

en Aäronkerk bezocht. Dit was georganiseerd 
door enkele, zeer diverse religieuze 
organisaties. 

Hulpvragen en giften 

De hulpvragen namen niet in aantal, maar 
vaak wel in hoogte van het bedrag toe. Een 
enkele hulpvraag kon uit de wijkkas betaald 
worden, maar vier gevallen werden met ons 
advies doorgegeven aan het College van  
Diakenen.  

Tenslotte 

Ondanks een kleine groep diakenen is toch 
weer veel werk verzet. Dit is mede te danken 
aan de activiteiten van anderen. Veel dank 
voor hun inzet, ook van niet bij name 
genoemde mensen!. Op deze wijze hopen wij 
het werk de komende tijd samen met de 
gemeente vol te kunnen houden. Daarbij zijn 
het heilig vuur en Gods zegen onmisbaar. 

 

Samenstelling wijkdiaconie : 

Naam  Functie  Speciale taak 

Mieke Hellema Voorzitter. A.K en moderamen wijkkerkenraad. 

Dirk Westra Secretaris  lid CvD 

René Freijmuth Penningmeester.  

Peter Haalebos  Waarnemend voorzitter  

Gina  Visser Diaken  
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PAASKERK 

Net als voorgaande jaren zijn wij zijn als 
taakgroep diaconie weer behoorlijk actief 
geweest. Naast onze vaste vertegenwoordiging in 
de kerkdiensten hebben we ons steentje 
bijgedragen in de verschillende overleggen. We 
hebben 6 maal ons eigen diaconaal overleg 
gehad, 10 maal kleine of grote kerkenraad en een 
vaste vertegenwoordiger in het college van 
diakenen, commissie hulpverlening en de 
pastoraatsgroep (tot september). 

Het contact met onze diaconaal medewerkers 
verloopt individueel of per mail, met hen is geen 
regelmatig overleg afgesproken. 

We hebben ons met veel zaken beziggehouden. 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht. 

Seniorenbijeenkomsten & zomerse ontmoetingen: 

Het afgelopen jaar zijn er 8 
seniorenbijeenkomsten georganiseerd, 
waaronder 2 zomerse ontmoetingen. Tijdens de 
ontmoetingen was er een wisselend programma. 
Film, muziek, spelletjes, eten en elkaar spreken. 
De bijeenkomsten werden over het algemeen 
goed bezocht en voorzien duidelijk in een 
behoefte. De organisatie ligt helemaal in handen 
van diaconaal medewerkers. De frequentie van 
het aantal seniorenbijeenkomsten is sinds de 
zomervakantie iets verminderd om het werkbaar 
te houden. De organisatie wordt steeds door 
dezelfde kleine groep diaconaal medewerkers 
gedaan en een maandelijkse bijeenkomst werd te 
zwaar. 

Diaconale zondag 

In aansluiting met de andere kerken in 
Amstelveen Buitenveldert hebben we op 15 
oktober onze diaconale zondag gehouden. Dit 
was de zondag voor het wereld diaconaat. De 
opbrengst van de collecte was bestemd voor 
zaaigoed en bijenkorven in Zuid Soedan. 

Overige activiteiten 

In maart is de Paasgroetenactie gehouden.  

In september de Rommelmarkt gehouden. Deze 
keer was er de forse opbrengst van € 6300. 

Jaarplan diaconie Paaskerk 2018  

Hierbij een vooruitblik voor het jaar dat voor ons 
ligt. In hoofdzaak gaan we proberen door te gaan 
met wat we ook de afgelopen jaren hebben 
gedaan. Al is wel duidelijk dat we niet alles 
kunnen blijven doen. Er een onderscheid 
gekomen tussen diakenen uitsluitend voor de 
diensten en diakenen die ook in het 
vergadercircuit mee doen. Dit jaar zullen we 
ervaren hoe dit in de praktijk werkt.  

Op de volgende pagina is een maandweergave 
van wat er extra op het programma staat:
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Januari:  Seniorenbijeenkomst met 
erwtensoep & samenzang  

Februari:  Geen specifieke activiteiten 

Maart:  Paasgroeten 40 dagen tijd 

April:  Kleding inzameling  

Mei:  Seniorenbijeenkomst 

Juni:  Zomeractie minima  

 

Juli:  Zomerse ontmoeting senioren  

Augustus:  Zomerse ontmoeting senioren 
Vakantiebureau  

September:  Startzondag Rommelmarkt  

Oktober:  Seniorenbijeenkomst  diaconale 
zondag  

November:  Seniorenbijeenkomst Oogstdienst  

December:  Pakjesactie Kerstactiviteiten  

 

Samenstelling diaconie  

In september zijn 2 diakenen uit het ambt getreden, Selma van Ee en Els van Geel. Els blijft als notulist deelnemen aan 
onze vergaderingen. De samenstelling van de diaconie ziet er momenteel als volgt uit:  

Naam  Functie  Speciale taak 

Jan van Schaik voorzitter (tot september) Rommelmarktcommissie 

Chris Aalbersberg voorzitter (vanaf september)  kleine kas 

Robert Klaassen  Afgevaardigde CvD 

Geraldineke Licht  
 

Roeltje Mentink,  

Bevestigd als ambtsdrager speciaal voor de vieringen; 
doet niet mee aan de reguliere vergaderingen.  

Marjo Valkier,   

Selma van Ee  

Truus van Noord   

Marijke Bossenbroek Medevoorzitter (tot 
september) 

Afgetreden september 2017; Neemt als 
vertegenwoordiger van de Commissie Hulpverlening 
deel aan onze vergaderingen 

Els van Geel Diaconaal medewerker Notulist 

Gert Koekkoek Diaconaal medewerker (tot 
september) 

Afgetreden als vertegenwoordiger van de Commissie 
Hulpverlening deel aan onze vergaderingen.  

Gert Jan de Bruin Predikant Neemt deel aan onze vergaderingen en is als 
vrijwilliger verbonden aan het Vakantiebureau  
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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 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 
organiseren daartoe de zogenaamde 
kindervakantieweek: een week waarin 
kinderen uit de buurt worden uitgenodigd 
aanwezig te zijn in ’t Open Hof in Amstelveen 
om gedurende 3 ochtenden te genieten van 

spelen, zingen en eten, waarbij evangelisatie 
het doel is.  

• 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. In 2017 heeft de diaconie 5 keer 
vergaderd. De vergaderingen hebben vaste 
agendapunten: de ondersteuning van goede 
doelen, bloemengroet en hulpaanvragen. 

In 2017 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. 
Daarnaast is er eens per jaar een ouderen reisje 
voor 60+-gemeenteleden.  
En aan het einde van het jaar ontvangt elke 65+- 
een een doosje bonbons en een dagboekje met 
daarbij een kerstgroet van de dominee. Ouderen 
die niet naar de kerk kunnen komen, krijgen deze 
attentie thuis afgeleverd. 
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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). 

Het College van Diakenen was in 2017 als volgt 
samengesteld: 

Daarnaast wordt het CvD ondersteund door een 
secretaresse/notulist, een administrateur en 
diaconaal medewerkers met een speciale functie. 
In 2017 werden deze functies door de volgende 
personen vervuld: 

Naam Functie 

Shirley Cyrus Secretariaat (tot maart 2017) 

Ankie Harte Secretariaat (vanaf september 
2017) 

Geert-Jaap Welsing Administrateur  

Yvonne Teitsma Communicatie  

Gert Koekkoek Lid van de Participatieraad 
Minima Amstelveen (PMA) en 
coördinator voedselproject.  

Nienke van der 

Heiden 

Jeugdwerker  van de PGA-B. 
Verricht gemiddeld 4 uur per 
week diaconaal jongerenwerk.  

Mareke van Dongen Contactpersoon betreffende 
SAM’s  kledingactie. 

 

 

 

Naam Functie 

Ginus Trof Voorzitter 

Cindy Kruydenhof Penningmeester 

Dirk Westra Afgevaardigde Pelgrimskerk 

Cor Omta Afgevaardigde Kruiskerk 

Robert Klaassen Afgevaardigde Paaskerk 

Gerben Groenhof Afgevaardigde Pauluskerk 
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FINANCIËN 

Elk jaar is het weer spannend in welke mate de 
begrote baten en lasten werkelijk gerealiseerd 
zullen worden. Boekjaar 2017 was daarin niet 
anders.  Dankzij een legaat van €50.000 waren de 
baten hoger dan begroot. Ook de lasten waren 
op elk vlak lager dan begroot, hetgeen resulteert 
in een positief resultaat  van ruim €39.000 
(begroot negatief €28.700).  

Baten 2017 

Collecten 

De collecte opbrengsten waren in 2017 hoger dan 
2016, maar lager dan begroot.  

 

De begroting van 2017 was gebaseerd op de 
trend van periode 2013 tot 2015. In 2016 werd 
voor het eerst minder gecollecteerd dan begroot. 

De onderschrijding van de collectes van 2017 ten 
opzichte van de begroting is daarom niet geheel 
onverwacht. Immers kerkbezoek, op niet-
hoogtijdagen, is waarneembaar dalende en de 
collecte opbrengsten zijn afhankelijk van 
daadwerkelijk kerkbezoek. Toch is het 
bemoedigend om vast te stellen dat collecte 
opbrengsten in 2017, 8% hoger waren dan dan 
die in 2016. 

Najaarsactie 

De opbrengsten van de najaarsactie 2017 zijn 
nagenoeg even hoog als die van 2016.  

 

Het aantal donaties dat tot dit goede resultaat 
heeft geleid, is wederom lager dan voorgaande 
jaren. Met andere woorden het aantal gevers 
neemt af, maar het gemiddelde bedrag dat 
gegeven wordt is toegenomen. Ook hebben 

2014
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 45.000  50.000  55.000  60.000

Collecte opbrengsten
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JAARVERSLAG 2017 21 

wederom een aantal personen zich voor langere 
tijd financieel gecommitteerd.  

 

Lasten 

Zoals eerder aangegeven waren alle lasten lager 
dan begroot. Wat het meeste opvalt is dat de 
Individuele hulp aan personen substantieel lager 
is dan begroot. De belangrijkste verklaring 
hiervoor is dat er simpelweg niet veel 
hulpverzoeken zijn geweest.  

Op de algemene lasten na, hangen alle andere 
posten samen met de collecte opbrengsten. 
Minder collectes leiden tot lagere afdrachten aan 
instellingen en een lagere diaconaal quotum. 

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 
wel in ons beheer hebben en krijgen, op de juiste 
plaatsen en voor de juiste doelen worden 
ingezet.  

Hoewel wij geen winstoogmerk hebben en winst 
dus geen doelstelling is, is het hebben van een 
positief resultaat een zegen. Het betekent dat wij 
tegenvallers in de toekomst beter kunnen 
opvangen. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 

31 december 2017 
 

31 december 2016 

ACTIVA 
     

Financiële Vaste Activa 
     

Participaties Oikocredit 33.954  
 

33.440 
 

Triodos Mixed Fund 227.319  
 

225.577 
 

Participatie Roosevelthuis 9.500  
 

10.000 
 

 
 270.774 

  
269.017 

Overlopende activa   
   

Vorderingen  67.335 
  

14.348  
  

   

Liquide middelen   
   

Deposito's 300.000  
 

300.000 
 

Spaarrekeningen 205.540  
 

220.866 
 

Rekening courant bij banken 18.347  
 

16.707 
 

 
 523.887 

  
537.573 

TOTAAL ACTIVA  861.995 
  

820.938 

      

PASSIVA   
   

Eigen vermogen   
   

Eigen vermogen  846.680 
  

807.395  
  

   

Overlopende passiva   
   

Crediteuren   
 

- 
 

Af te dragen collectes 6.730  
 

6.331 
 

Overlopende passiva 8.585  
 

7.211 
 

 
 15.315 

  
13.542 

TOTAAL PASSIVA  861.995 
  

820.938 
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RESULTAAT 2017 

(in euro’s)      
  Realisatie 

 
Begroting 

 
Realisatie 

2017 2017 2016 

BATEN      

Collectes 54.726  59.850  50.822 

Giften en legaten 56.204  2.500  6.290 

Najaarsactie 12.554  15.000  12.281 

Overige baten 140  -  -4 

Totaal baten 123.624  77.350  69.390 

       

LASTEN      

Diaconaal quotum 5.806  7.000  5.980 

Bijdragen aan instellingen 44.420  50.150  40.974 

Bijdragen aan projecten en 
activiteiten 

25.146  32.100  18.646 

Individuele hulp aan personen 5.967  16.000  13.088 

Algemene organisatie lasten 9.593  12.800  9.510 

Totaal lasten 90.931  118.050  88.197 

       

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN      

Rente en dividenden 7.345  13.000  9.007 

Overige financiële baten -  -  - 

Bankkosten -754  -1.000  -709 

Saldo financiële baten en lasten 6.591  12.000  8.297 

       

RESULTAAT 39.284  -28.700  -10.511 
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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 stockdividend1.  

Participaties OIKOCREDIT 

(in euro’s) 2017 2016 

Stand per 1 januari 33.440 32.933 

Stock dividend 2017 514 - 

Stock dividend 2016 - 507 

Stand per 31 december 33.954 33.440 

 

Triodos Sustainable Mixed Fund 

(in euro’s) 
2017 2016 

Aantal aandelen (stuks) 8.729,9 8.673,2 

Boekwaarde €227.319 €225.577 

Marktwaarde €273.160 €264.446 

Dividend €2.858 €3.176 

Beheerkosten €1.114 €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.  
In 2017 heeft voor het eerst een aflossing van €500 plaatsgevonden. 

                                                           
1 Dividend uitgekeerd in de vorm van aandelen. 
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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 2017 had het College van Diakenen de volgende deposito’s bij de SKG (Stichting 
Kerkelijk Geldbeheer) uitstaan: 

REGISTRATIENUMMER LOOPTIJD  RENTE 31-12-2017 31-12-2016 

6.075.100.009 28-05-2014 - 28-05-2019 1,60% 45.000 45.000 

6.075.100.010 17-04-2015 - 17-04-2025 2,00% 100.000 100.000 

6.075.100.011 30-07-2015 - 30-07-2018 1,50% 65.000 65.000 

6.075.100.012 17-04-2016 - 17/04/2023 1,20% 45.000 45.000 

6.075.100.013 28-05-2016 - 28-05-2024 1,30% 45.000 45.000 

TOTAAL (in euro’s) 
  

300.000 300.000 

 

Eigen vermogen 

(in euro’s)  

Stand per  
1 januari 

2017 

Resultaat 2017 Stand per  
31 december 

2017 
Toevoegingen Onttrekkingen 

Algemene reserve 701.101 41.516 - 742.618 

BESTEMMINGSRESERVES 
 

   

Oikocredit 33.439 514  33.953 

Legaat t.b.v. Afrika projecten 51.932 - 6.619 45.313 

Kinderfonds  20.923 6.000 2.127 24.796 

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 106.294 6.514 8.746 104.062 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 807.395 48.031 8.746 846.680 
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Overlopende passiva 

Af te dragen Collectes  
(in euro’s) 

(in euro’s)  31-12-2017 31-12-2016 

Kerk in Actie 3.788 4.609 

Stichting Derde Wereld Hulp 1.636 - 

Drugspastoraat 1.025 94 

Wijkdoelen Pelgrimskerk 281 - 

Wijkdoelen Kruiskerk - 1.170 

Wijkdoelen Paaskerk - 458 

TOTAAL  NOG AF TE DRAGEN 6.730 6.331 

 

Overige overlopende Passiva 

(in euro’s) 

Omschrijving  31-12-2017 31-12-2016 

Kerkelijkbureau PGAB 7.600 6.934 

Adventpakjesactie 685 135 

Kledingbank - 142 

Kledingbank 158 - 

TOTAAL  OVERLOPENDE ACTIVA 8.443 7.211 

 
  



 
 

JAARVERSLAG 2017 30 

TOELICHTING OP HET RESULTAAT 2017 

Overige baten 

De overige baten bestaan voornamelijk uit de bijdragen van deelnemers aan de jaarlijkse 
ouderen(dag)tochten die in de maand september worden gehouden. Om het inzicht te verbeteren 
worden de baten en de lasten met betrekking tot de ouderentochten gesaldeerd.  

Lasten 

Bijdragen aan instellingen 
(in euro’s) 

Instelling Realisatie 

 

Begroting 

 

Realisatie 

2017 2017 2016 

Wereldhuis 1.222  1.050  894 

Kledingbank* 1.432  2.100  1.500 

Sociaal steunpunt** 750  -  750 

Kerk in Actie 13.463  13.650  13.478 

Stichting De Regenboog 3.146  4.200  2.428 

Stichting Exodus 2.591  3.150  2.405 

Drugspastoraat 2.509  3.150  2.534 

Stichting Stoelenproject 3.005  3.150  2.514 

Stichting Stap Verder 1.528  2.100  1.678 

Stichting J. Noëllhuis 790  2.100  1.866 

Wijkdoelen 9.362  7.350  7.904 

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland 842  1.050  - 

Landelijk vredeswerk 828  1.050  788 

Stichting Derde Wereld Hulp 1.636  1.050  - 

Overige bijdragen 1.315  5.000  2.233 

TOTAAL BIJDRAGEN AAN INSTELLINGEN 44.420 - 50.150 - 40.974 
* 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. 

** Voor het Sociaal Steunpunt wordt niet gecollecteerd. De bijdrage betreft een toezegging van het CvD, welke jaarlijks wordt 
geëvalueerd. 
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Bijdragen aan projecten en activiteiten 

(in euro’s) 

 Realisatie 

 

Begroting 

 

Realisatie 

2017 2017 2016 

Diaconale bewustwording  jongeren 6.780  7.000  4.380 

Kerkdienst uitzendingen 1.574  2.100  1.644 

Kerstgaven (individuen en gezinnen) 4.923  7.500  5.210 

Wijkactiviteiten 2.250  7.500  1.500 

Kerstgiften (institutioneel) 3.000  3.000  3.000 

Giften uit legaat (Pelgrimskerk) 6.619  5.000  6.423 

Incidentele bijdragen -  -  1.700 

TOTAAL 25.146  32.100 - 17.813 

 

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 

(in euro’s)  

Realisatie 

 

Begroting 

 

Realisatie 

2017 2017 2016 

Kinderfonds 2.127  5.000  3.810 

Persoonlijke ondersteuning  3.840  7.500  4.068 

Bijdrage aan gezinsvakanties   -  3.500  - 

Voedselproject  -  -  - 

TOTAAL 5.967 - 16.000 - 7.878 
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Algemene kosten 

(in euro’s) 

  Realisatie 

 

Begroting 

 

Realisatie 

2017 2017 2016 

Secretariaat 1.186  3.000  1.779 

Beleidsactiviteiten -  1.500  - 

Bijdragen Kerkelijk bureau 2.269  2.500  2.054 

Kosten financiële administratie 1.031  1.100  1.030 

Publiciteit 2.000  2.000  2.000 

Overige algemene kosten 3.107  2.700  2.648 

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN  9.593  12.800 - 9.510 
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VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE 

De opdracht 

Op verzoek van het College van Diakenen Amstelveen – Buitenveldert hebben wij de Jaarrekening 2017 
van dit College gecontroleerd. 

De controle is erop gericht aannemelijk te maken dat de informatie in de Jaarrekening 2017, bestaande 
uit de Balans per 31 december 2017 en de Resultatenrekening over 2017, correct is. 

De Toelichting op de Jaarrekening 2017 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.  

Verklaring 

We stellen vast dat de administratie nauwkeurig en correct is gevoerd. Geconcludeerd kan worden dat 
de Jaarrekening 2017 een juist beeld geeft van de financiële stromen en standen. 

 

Amstelveen,  19 maart 2018 

 

De leden van de kascontrolecommissie: 

Piet Geljon  

Kees Elfferich 
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Website: www.pga-b.nl 
E-mail: diaconie@pga-b.nl 

  

mailto:diaconie@pga-b.nl


 


