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GEDANE ZAKEN EN VOORUITBLIKKEN

2020, een roerig jaar
Eenzaamheid, beperkingen (al of niet ingrijpend), geen hand op de schouder, rouwen in een beperkte groep,
feestvieren in een beperkte groep, ander-halve-meter-samenleving, mondkapjes, lock-down en als klap op de
(niet ontstoken) vuurpijl ook nog de avondklok. Het kon niet op in 2020, ongekende maatregelen werden
getroffen om het Covid-19 virus te temmen. Thuiswerken werd de norm. Maar ook het thuis de school-les
volgen was een norm. Even wennen was ook dat het vermaak in en rondom het huis georganiseerd moest
worden. De mens werd teruggeworpen op zijn eigen inventiviteit. Wie had ooit kunnen bedenken dat de mens
in deze mondiale tijden van alles moet kunnen en er zijn geen grenzen, zo op zichzelf werd teruggeworpen.
Wat is de mens zichzelf toch tegengekomen!!
En wat hadden die maatregelen een invloed op ons werk als Diakenen. Samenkomsten geannuleerd of met
beperkt aantal mensen gehouden, er werden grenzen opgezocht en soms verlegd. Persoonlijk contact was
niet altijd mogelijk. Vergaderingen geannuleerd of digitaal georganiseerd, die mogelijkheden namen een grote
vlucht (een lichtpuntje?).
Toch werd er omgezien naar elkaar. Binnen onze kerkmuren niet zo moeilijk, ons kent ons. Buiten die muren
moeilijker. Gelukkig konden wij hier en daar noden verlichten, op de komende bladzijden kunt u lezen waar
mee.
De jaarlijkse Diakendag voor de PGA-B is niet doorgegaan. Het was niet verantwoord om elkaar te ontmoeten.
Hopelijk kan er dit jaar wel zo’n bijeenkomst georganiseerd worden. Het is een gemis om niet informeel bij
elkaar te komen om diverse onderwerpen te bespreken en contacten aan te halen.
Na het vertrek van Thomas Bauer bij Caritas, moesten wij even wachten op zijn opvolger. Deze werd gevonden
in de persoon van Jeroen Potjes. In het kennismakingsgesprek met ons tweeën is de intentie uitgesproken om
de ingeslagen weg van samenwerking voort te zetten. Samen staan wij sterk en kunnen meer betekenen voor
de Amstelveense samenleving.
De Adviescommissie is vier keer bij elkaar gekomen. Heeft onder anderen diverse hulpaanvragen van advies
voorzien en nagedacht over de toekomst van de Diaconie en haar werkzaamheden. Dat laatste is een proces
dat eind 2019 in gang is gezet en waarvan ik hoopte dat die in 2020 met twee bijeenkomsten, waar alle
diakenen hun mening over dit onderwerp geven, een vervolg zou krijgen. Helaas kon die planning de vuilnisbak
in. Hopelijk geeft 2021 meer mogelijkheden.
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Vacatures zijn van alle tijden. Maar in het heden toch een zorg aan het worden. Met weinig mensen dienen er
vele taken te worden vervuld. Die weinig mensen voelen zich ook verplicht om maar “aan te blijven” om de
collega’s niet in de steek te laten. Zeer lovenswaardig maar niet goed. Een gemeenschap maar zeker de
kerkgemeenschap, heeft geregeld vers bloed nodig om te kunnen overleven. En in ons geval de Boodschap
blijven uitdragen. Wat mij betreft zijn er uitdagingen genoeg voor “nieuwelingen” om in de boot te stappen
zodat de “ouwelingen” uit kunnen stappen. En dan doe ik die laatste groep zeker niet te kort, zij zijn ooit
begonnen als nieuwelingen en zijn in het diepe gesprongen. Doen het werk naar volle tevredenheid, maar
hebben het recht om naar jaren van arbeid een stapje terug te doen, in de wetenschap dat het werk wordt
voortgezet door nieuwe mensen met vernieuwende inzichten om de toekomst veilig te stellen.
Ik hoop dat 2021 in alle opzichten een jaar wordt van een nieuwe start met vele mogelijkheden om ons te
ontplooien en (misschien wel) her te ontdekken.
Tot slot nog een paar woorden van een wijsgeer, woorden die voor zichzelf spreken:
Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt,
maar durft prijs te geven, opdat anderen het goed mogen hebben.
Zolang een mens niet poogt, de andere lief te hebben als zichzelf,
kan hij niet vermoeden wat het is een mens te zijn op aarde.

Namens het College van Diakenen
Ginus Trof, voorzitter
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BOVENWIJKSE ACTIVITEITEN

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 2020 zijn gehonoreerd, kunnen in de volgende categorieën ingedeeld worden.
•
Hulp
aan
kinderen/jongeren
(voornamelijk uit het kinderfonds)

•
•

Tablet scholiere MBO
Kerstgift aan “kinderen van de voedselbank”.

•

Voor naturalisatie is uitgekeerd tweemaal € 133,- . (garantie was in 2020,
uiteindelijk in 2021 uitgekeerd)
ticketkosten (gezinshereniging ) €600,-

•

Hulp aan individuen/gezinnen

•

Er is via de Gemeente Amstelveen € 70,- betaald voor dieetkosten
huisdier.

•

Huurondersteuning via vluchtelingenwerk

•

Matras i.v.m. rugklachten

Bijdragen aan projecten en activiteiten
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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Diaconaal jongerenwerk 2020
De Corona pandemie en alle bijbehorende maatregelen hebben een stempel gedrukt op de
(jeugd)diaconale activiteiten. Daarnaast was onze jeugdwerker door ziekte vanaf mei afwezig. Het was
een uitdaging om toch enkele jeugd-diaconale activiteiten uit te voeren, maar dat is gelukt.
Kinderkerstviering
Op de grens van het jaar 2020 (24 december 2019) is er in de kinderkerstvieringen aandacht besteed en
gecollecteerd voor het kindertehuis in India (stichting Derde Wereld Hulp). In de vieringen waren foto’s
te zien van het kindertehuis, hetgeen daar gebeurt en de wens om enkele reparaties uit te voeren en
houten meubels te maken. In deze vieringen is er een link gelegd tussen het kerstfeest en de aandacht
voor kinderen in India die hulp nodig hebben. Deze vieringen worden bezocht door een grote groep
ouders en kinderen die maar één keer per jaar in de kerk komen.
Paasgroeten actie
Tieners hebben, in afstemming met de diakenen, een aantal paasgroeten voor gevangenen in Nederland
geschreven. Behalve deze concrete actie is er in de tienerdienst gesproken over wat het betekent om
gevangen te zijn, wat het met mensen doet en hoe er in de maatschappij naar gevangenen gekeken
wordt.
Straattekeningen
Tijdens de eerste lockdown wilde kinderen iets doen voor oudere, aan huis gebonden gemeente leden.
Op meerdere plaatsten zijn er allerlei tekeningen met stoepkrijt gemaakt. Zowel de kinderen als de
ouderen hebben genoten van deze acties, een mooie manier om Corona proef iets te doen.

Taizé reis,
Helaas kon de geplande reis niet doorgaan. Gelukkig is de Taizé App nog steeds vol in bedrijf, op deze
manier houden de jongeren onderling contact en delen lief en leed met elkaar.
Sirkelslag kids (8-12 jaar)
In November heeft een team kinderen van Paaskerk en Kruiskerk met Willy Idema (Paaskerk) en
Marleen Jongeneel (Kruiskerk) als leiding meegedaan. Sirkelslag kids is een spannend en interactief spel waarin
teams uit vele plaatsen en kerken tegen elkaar spelen. Het is een co-creatie van JOP en Kerk in Actie.
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Adventpakjes actie
In het contact met inloophuis Makom en het stoelenproject werd duidelijk dat zij juist ook dit jaar heel
graag weer hun bezoekers willen verrassen met enkele spullen, zoals die al zeer veel jaren vanuit
Amstelveen ingezameld worden. Het was een uitdaging om dit Corona proof te doen, terwijl er maar
zeer beperkt aantal kerkgangers per zondag bij de dienst aanwezig kunnen zijn. Veel waardering voor
alle mensen, jong en oud, die toch gezorgd hebben voor een mooi resultaat voor beide projecten.
In navolging van vorig jaar is er ook dit jaar gekozen voor een samenwerking van de hele gemeente om
de spullen te verzamelen, maar dan wel Corona proof. Ook het maken van de tasjes is dit jaar in
aangepaste vorm gedaan. De reacties waren niet anders: veel positieve reacties van vrijwilligers en
bezoekers van deze projecten.
Scholen
De goede contacten die er zijn met de scholen zijn vastgehouden. Er zijn meerdere plannen geweest om
de verbinding van de scholen en de kerken vorm te geven middels deels diaconale activiteiten en
bezoeken aan de kerk. Helaas is er door de verschillende lockdowns, nog geen uitvoering gegeven aan
de plannen. We gaan ervan uit dat dit komend jaar vorm gaat krijgen.
Wel zijn er voor Pasen enkele filmpjes gemaakt die aangeboden zijn aan de scholen om te gebruiken.

GastvrijehoevE
Boer Marten Verdenius is medio 2020 gestart met de werkzaamheden op de boerderij. Het gras moest
gemaaid worden, weilanden klaargemaakt voor de koeien, stallen en schuren herstellen of updaten. Werk
genoeg en hulp kwam vanuit het Wereldhuis en andere instellingen van de Diaconie van Amsterdam.
Ondertussen is er ook tijdelijke huisvesting gecreëerd voor het gezin van Marten.
De buurtbewoners zijn uitgenodigd voor een kennismakingsronde. Velen hebben aan de uitnodiging gehoor
gegeven en van het moment gebruik gemaakt om zich te informeren over de missie en visie van het project.
Wat onze inbreng betreft, zijn er mensen benaderd om hand en spandiensten te verlenen. Helaas loopt dat
nog geen storm. Ik denk dat Corona daar debet aan is.
Marten heeft in een interview in Present zich voorgesteld en het plan met de Gastvrijehoeve uitgelegd.
Door een ander financieringsmodel kreeg het door ons toegezegde bedrag van totaal €100.000 een andere
bestemming. Dat bedrag wordt nu gebruikt als invulling of aanvulling in de exploitatiekosten en uitgesmeerd
over vijf jaar. Toetsing van het gebruik en inzet van het geld vindt plaats via de jaarrekening.
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Sam’s Kledingactie
Verslag Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood, 18 april 2020/24 oktober 2020?
Sam’s Kledingactie in Amstelveen, de jaarlijkse kledinginzameling via de 3 protestantse en 3 roomskatholieke kerken, zou in het coronajaar 2020 worden gehouden op zaterdag 18 april.
Echter, ten gevolge van de afgekondigde lockdown i.v.m. het coronavirus werd eind maart deze datum
verzet naar zaterdag 24 oktober.
Ook toen moest de inzameling worden afgelast vim coronamaatregelen en verzet naar een nog nader te
bepalen datum in 2021! Dat was nog nooit gebeurd. Omdat tot de afgelasting vlak voor de laatste
inzameldatum werd besloten, waren er al vele zakken kleding en schoeisel her en der verzameld en
ingeleverd. Na contact met de landelijke organisatie werd besloten deze zakken in Amstelveen op éen punt
samen te brengen, waarvandaan de vrachtwagen van de landelijke organisatie het ingeleverde zou ophalen
op dezelfde dag. Zo geschiedde: de r-k coördinator stelde spontaan zijn garage en oprijlaan voor inzamelen
beschikbaar! Zo werd alsnog ruim 1000 kilo kleding en schoeisel opgehaald…
De coördinatie voor de Urbanus-, Augustinus- en Titus Brandsmakerk ligt bij dhr. Wim Kea via Caritas, bij
ondergetekende voor de Paas-, Pelgrims- en Kruiskerk via het College van Diakenen; tevens wordt alle
overleg met de landelijke organisatie en de pr via Yvonne Teitsma, deels ook voor de katholieke kerken, door
ondergetekende verzorgd.
Diaken Dirk Westra heeft over de kledinginzameling ook contact met de Goede Herderkerk.
De onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen is prima, zoals het een oecumenisch project
betaamt!
Dit jaar stond er, door de bijzondere omstandigheden, 4x op een CVD vergadering de kledinginzameling
geagendeerd, in februari, maart, september en oktober. Daarin werd informatie gedeeld over datum,
project, pr en tevens praktische punten zoals de aanwezigheid van diakenen/helpers bij de inzamelpunten
conform de coronaregels. Twee keer is via mail de inzamelingsdatum gecanceld en de eerste keer verzet. Op
de vergadering in november werd ondergetekende verrast met een korte toespraak en boekenbon i.v.m. de
20x coördineren van Sams Kledingactie. Eigenlijk de laatste keer maar vanwege het bijzondere jaar ook
beschikbaar voor de inzameling van 2021; wel is er in de protestantse kerken al een oproep gedaan voor
vervanger.
De pr/communicatie voor artikelen en stukjes in alle denkbare kerkelijke en gemeentelijke bladen, waarvan
sommige bij herhaling, wordt verzorgd door de communicatiemedewerker van de PGA-B, Yvonne Teitsma, in
samenwerking met ondergetekende. Met name de verzending naar alle mogelijke gremia via Yvonne maakt
dat plaatsing veelal is verzekerd!
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De geldelijke opbrengst van Sam’s Kledingactie zou dit jaar worden besteed aan hulp aan Ethiopië, via de
lokale partner Racida, ten gunste van vele oorlogsvluchtelingen die naar hun streek terugkeren. Zo zijn
voorzieningen voor schoon drinkwater en het op grote schaal opzetten van middelen van bestaan dringend
nodig om een volgend conflict te voorkomen, bijv. door het verstrekken van zaaigoed en gereedschap.
Helaas hebben we aan dit noodzakelijk project slechts een klein aandeel kunnen leveren.
Volgend jaar hopen we weer volop aan het jaarproject 2021 te kunnen deelnemen via de Amstelveense
bevolking die kleding en schoeisel aanreikt! De wijkdiakenen en de Kledingactie-coördinatoren zorgen voor
communicatie, inzamelmogelijkheden en vervoer naar de landelijke organisatie. Geheel volgens het motto
van SAM: SAMen goed voor elkaar!

Mareke Kniep

Kerstprojecten
In 2020 hebben de wijk diaconieën de volgende goede doelen geselecteerd voor een gift.
Op voordracht van

Doel

Kruiskerk:

Because We Carry' (voor vluchtelingen Lesbos) en Kika (Kinderkanker)

Pelgrimskerk:

St. Kansarme Kinderen

Paaskerk:

Pro Bambini. Een project in Kabul voor kansarme kinderen

JAARVERSLAG 2020
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UIT DE WIJKEN
In dit hoofdstuk doen de wijkdiaconieën verslag van hun activiteiten en andere bijzonderheden in 2020. 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
Jaarverslag Diaconie Kruiskerk 2020
Algemene taken en activiteiten
Vanwege de coronamaatregelen zijn in dit jaar vanaf 15 maart 2020 de kerkdiensten met een klein
aantal of zonder gemeenteleden gevierd en online uitgezonden. De taken en activiteiten van de diaconie zijn
respectievelijk aangepast, uitgesteld of afgelast.
Eredienst.
‘s Zondags en op alle kerkelijke feestdagen werd door een diaken of diaconaal medewerker meegewerkt aan
de eredienst. Sinds 15 maart waren alleen Marijke en Cor in de online uitgezonden vieringen aanwezig.
Vanaf die tijd waren er geen avondmaalsvieringen, dan met alleen de enkele aanwezigen bij de dienst of
symbolisch door de predikant.
College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert.
De jaarlijkse bijeenkomst van alle diakenen van Amstelveen-Buitenveldert op uitnodiging van het College van
Diakenen (CvD) op 3 oktober is dit jaar niet doorgegaan.
Interkerkelijk Diaconaal Platform voor Vluchtelingen Amstelveen
Deze groep is vanwege de corona-crisis niet meer bij elkaar geweest. De 'Come Together'-maaltijden zijn
opgeschort en geëvalueerd.
Diaconale zondag op 18 oktober 2020. Georganiseerd door de diakenen die daarin elk
een taak hadden, in samenwerking met predikant Corine Sloots. Met slechts een klein aantal
gemeenteleden, vanwege de coronamaatregelen. Deze dienst viel samen met de Micha-zondag. Met een
PowerPointpresentatie werden de activiteiten van de diaconie belicht en toegelicht.
Landelijke diaconale dag en activiteiten.
De Landelijke Diaconale Dag op 9 november kon na opgave online worden
bijgewoond. Daarvan is door de diakenen geen gebruik gemaakt.
Omschrijving van activiteiten, en de coördinatie ervan
Kerkdienst-gerelateerd
Autodienst. (coördinatie door Tine de Lange)
De uitvoering werd tot augustus 2020 verzorgd door een gemeentelid. In september werd de
coördinatie/rooster ervan (tijdelijk) door Cor Omta overgenomen.
Deurontvangst. (coördinatie door Leni Kieft)
Iedere zondag verzorgden twee gemeenteleden de deurontvangst.
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Collectes en collectanten: (coördinatie door Cor Omta)
Het collecterooster van de diaconie werd door het CvD voor de PGA-B vastgesteld. Het rooster voor de
kerkcollectes werd centraal opgesteld.
Het rooster van collectanten werd door de eigen kerk samengesteld. De opbrengst van de collectes werd
door een, met die taak belast, gemeentelid naar de bank gebracht.
Het collecteren tijdens de dienst werd uitgevoerd door de dienstdoende diaken en een gemeentelidcollectant, die ook meehielp met het tellen van de opbrengst. Vanaf 15 maart werd gecollecteerd door
middel van mandjes achter in de kerk. Via de gegevens op de beamer, tijdens de uitzendingen van de
kerkdiensten op RTVA en kerkdienstgemist.nl kon collectegeld ook digitaal overgemaakt worden.
Er waren dit jaar acht wijkdoelcollectes die door de diakenen gezamenlijk werden bepaald. Deze werden
bestemd voor:
Stichting Ouderenzorg Moldavië, Stichting Anna Poot, Stichting Ecopeace (rabbijn Soetendorp), Coronahulpmiddelen voor Gaza (KiA), Oxfam-Novib (t.b.v. Jemen), International Justice Mission (IJM), Stichting
Dorcas Voedselhulp (voor Oost-Europa), Rudolphstichting/de Glind. (het 'potje' van de kinderdienst is daar
bijgevoegd)
Beamer. Cor Omta verzorgde de informatie voor de beamer bij speciale collectes.
Kerkwebradio. Door Rob Hartman, gedurende het gehele jaar. Hierbij werden kerkweb-radio's en de
website www.kerkomroep.nl gebruikt. Sinds half maart zijn de kerkdiensten enkele maanden uitgezonden
via RTVA en vervolgens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl
Hulpverlening
Financiële hulpverlening. (Verantwoordelijkheid van alle diakenen)
Er is dit jaar financiële hulp verleend in de vorm van een lening. De lening loopt en wordt afgewikkeld via het
CvD. Diakenen houden erover contact.
3.g. Individuele Kersthulp. (coördinatie Tine de Lange)
Dit jaar heeft een aantal personen/gezinnen hetzij een financiële bijdrage hetzij een kerststukje ontvangen.
Het bedrag werd bepaald op basis van de persoonlijke situatie en de richtlijnen van het CvD, de kerststukjes
op grond van het feit dat die beter pasten dan een financiële bijdrage. Een kaart met kerstgroet, verzorgd
door Ankie Harte (Kerkelijk Bureau) is erbij gevoegd.
Kerstgift van het CvD voor stichtingen. Namens de Kruiskerkdiaconie is door ons aangedragen: 'Because We
Carry' (voor vluchtelingen Lesbos) en Kika (Kinderkanker)
Voedselbank Amstelveen. (coördinatie Marijke van der Meulen) Hoewel aanvankelijk tot
juni dit jaar zijn vanwege corona nog gedurende het gehele jaar maandelijks eieren aan de Voedselbank
geleverd.
Voedselproject CvD. (coördinatie Cor Omta).
Daarvoor zijn (ook dit jaar) geen aanvragen binnengekomen.
Activiteiten voor diverse doelgroepen.
SAT-maaltijd (Samen Aan Tafel). (coördinatie door Marijke van der Meulen)
Alleen nog op 12 februari werd een SAT-maaltijd gehouden. Koster Marian verzorgde het eten en drinken.
Enkele vaste gemeenteleden werkten mee bij de voorbereiding, de bediening en de muziek. De presentatie
over het Gastenhuis van het VU-MC werd verzorgd door gemeentelid Riet van Dijk. Er waren 36 gasten,
exclusief diakenen en vrijwilligers. De geplande maaltijden in mei en november werden afgelast.

JAARVERSLAG 2020

11

Paasattenties voor gemeenteleden. (coördinatie Leni Kieft en Tine de Lange)
In plaats van de jaarlijkse plantjes voor de oudere en eenzame en 86+ -gemeenteleden zijn er 100 kaarten
verstuurd met een paasgroet naar de adressen verstuurd, met daarbij het contactadres van de Kruiskerktelefoon.
Paasgroeten-kaarten voor gevangenen. (coördinatie Lamkje Sminia)
Er waren dit jaar 70 kaarten besteld voor verkoop aan gemeenteleden + 10 kaarten die door de tieners
verstuurd konden worden. Vanwege corona hebben de diakenen deze kaarten verstuurd met ondertekening
van henzelf en van gemeenteleden die daarvoor benaderd waren. De tieners hebben hun 10 kaarten
verstuurd. Alle kaarten werden gestuurd naar het verzameladres van KerkinActie.
Dorcas-voedselactie. (coördinatie Marijke van der Meulen)
Op de zondagen in november liturgie zijn boodschappenlijstjes voor de Dorcas-voedselactie uitgedeeld en bij
de collectemandjes neergelegd. Ter compensatie van de jaarlijkse levensmiddeleninzameling is er op 15
november een wijkdoelcollecte aan Dorcas gewijd.
Vakantieweken voor speciale doelgroepen. (coördinatie Lamkje Sminia)
Dit jaar zijn er geen aanvragen voor vakantiehulp ingediend. Lamkje hield contact met Het Vakantiebureau
en verzorgde de brochures.
Extra activiteit in verband met de corona-crisis:
Na contact van de diaconie met de jeugd-tienerleiding is door hen een kaart met een
reep chocolade en een puzzeltje bij alle jongeren gebracht.
Activiteiten in samenwerking met andere kerken.
Sam's kledingactie.
De op 18 april geplande en naar 24 oktober verplaatste kledinginzameling voor SAM werd uiteindelijk
afgelast.
Tasjesactie Kinderen Voedselbank,
De vakantietasjes-actie van KerkinActie voor basisschoolkinderen was verschoven naar december. Samen
met de Paaskerk zijn rugzakjes samengesteld met leuke spulletjes. Gemeenteleden sponsorden de tasjes.
Door het CvD is er voor ruim honderd kinderen een bedrag à 10,- euro bijgevoegd. Deze zijn, door Marijke en
Herma in versierde enveloppes gedaan, samen met een kerstgroet en een knutselkaart die verzorgd waren
door Ankie Harte. De tasjes zijn bij de Voedselbank afgegeven en in de week voor de kerst bij de
voedselpakketten voor de gezinnen gevoegd.
September-dagtocht.
De op 4 september geplande jaarlijkse bustocht is afgelast.
Advent-pakjesactie
In december was de Advent-pakjesactie van de gezamenlijke kerken van de PGA-B en werden er spullen
ingezameld voor Makom in Amsterdam. Het inpakken in cadeautasjes door diakenen en een paar vrijwilligers
vond plaats in de Paaskerk. Na de kerkdienst zijn de tasjes door diakenen van de Paaskerk weggebracht naar
Makom, en de grotere verpakkingen naar het Stoelenproject.
'Come Together' voor vluchtelingen en statushouders.
De bijeenkomsten, gepland door het Interkerkelijk Diaconaal Platform op 18 april en in september, konden
vanwege corona niet doorgaan.
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Andere kerkelijke activiteiten, waarbij een of meer diakenen betrokken waren of aan deelgenomen hebben.
Inzamelen cartridges en telefoons. (Cor Omta)
De opbrengst uit de verzamelbak kwam ten goede aan de diaconie I
Inzamelen kaarten en postzegels. (coördinatie Leni Kieft)
Kinderkerstfeest. Deze werd online gehouden. Dit jaar is er daarom geen beroep gedaan
op assistentie van diakenen bij de kerstvieringen.
Diensten Nieuw Vredeveld.
Leni Kieft heeft de eerste twee maanden van dit jaar aan deze diensten meegewerkt.
Advent-middag. Organisatie door kerkelijk werker Trudy Joosse. Werd online gehouden zonder
gemeenteleden erbij. Diakenen waren er dit jaar niet bij betrokken.
Kringloopmarkt. Deze is dit jaar niet georganiseerd.
Bloemendienst. Marijke van der Meulen en Leni Kieft samen met een vrijwilliger.
Expositie: Eind september t/m 15 oktober is er op initiatief en door Marijke van der Meulen in de kerkzaal
van de Kruiskerk een tentoonstelling georganiseerd over kind-slavernij met schilderijen gemaakt door het
kunstenaarscollectief ‘Ars pro Deo'.
De wijkdoelcollecte op 15 oktober werd in combinatie hiermee bestemd voor het IJM.

Amstelveen, 16 januari 2021, Lamkje Sminia

Samenstelling diaconie en speciale taken
Naam

Functie

Speciale taak

Lamkje Sminia

Voorzitter/secretaris

Cor Omta
Marijke v.d. Meulen

Penningmeester
lid

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.
Termijn verlengd tot okt. 2021. Toelichtingen collectes
wijkdoelen en berichtgeving in Present en Kruispuntjes.
Lid van het CvD
Tot november lid moderamen. Vanaf november verzorgt
zij de berichtgeving in de Kruispuntjes.

Herma Hemminga

Diaconaal medewerker*

Tine de Lange

Diaconaal medewerker*

Leni Kieft

Diaconaal medewerker*

Sinds november meegelopen. Vanaf 1-1-2021 in functie.

*Diaconaal medewerkers werkten mee als diaken, maar deden bij het Heilig Avondmaal geen dienst als eerste diaken. Ze woonden de
diaconievergaderingen bij, maar waren vrijgesteld van het bijwonen van kerkenraadsvergaderingen. Ze kregen wel de stukken en verslagen van de
kerkenraadsvergaderingen.
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PELGRIMSKERK
Jaarverslag Diaconie Pelgrimskerk 2020
Door alle beperkingen in het jaar 2020 werden vanaf maart veel activiteiten en bijeenkomsten afgeblazen.
Toch zijn wij dankbaar voor wat wel kon en voor gegeven steun en giften.
Twee diakenen werden herbevestigd zodat de personele bezetting goed bleef.
Het bezoek aan jubilerende jarigen (vanaf 80 jaar) werd jarenlang verzorgd door Coby van Zanten, Nel
Velthorst en Tineke Dekker, waarvoor grote dank! De laatste twee zijn vervangen door Brita Veldhuizen.
De Pelgrimskerk werd eind dit jaar verkocht, maar blijft nog ruim een jaar in gebruik van de gemeente. De
verdere toekomst moet nog zijn beslag krijgen.
Jaarlijkse activiteiten:
De wintermaaltijd met muziek en zang van “De Straatklinkers” was een mooi feest, het laatste voor de
sluiting van de kerk.
De gebruikelijke kledinginzameling, bustocht en adventslunch gingen niet door.
Begin maart mochten wij alle diakenen in Amstelveen-Buitenveldert ontvangen voor een bezinning over de
toekomst van onze diaconie. Verdere uitwerking moet nog volgen.
De paasgroetenactie werd vanuit de wijkkerkenraad verzorgd.
St. Nicolaas wist ook dit jaar “Het Stoelenproject” weer te verrassen met de nodige attenties en
winterspullen.
De organisatoren van de adventslunch stuurden een mooie kaart als kerst- en nieuwjaarsgroet aan alle
gemeenteleden. Hierbij was een kerstverhaal, geschreven door een bezoeker van “Kannen en Kruiken” (die
vanaf maart ook leeg waren!).
Externe contacten:
- Overleg met de kerkelijke medewerkers van “Ziel en Zaligheid”
- Overleg met Annette Kouwenhoven van St. Here to Support
- Groot Diaconaal Overleg (G.D.O.) in Amsterdam
- Afscheid van Arend Driessen als diaconaal werker in Amsterdam
Daklozen en ongedocumenteerden:
De opvang in Walborg werd gesloten en nieuwe opvang werd in oktober geopend aan de Van
Leijenberghlaan.
Een deel van het ongebruikte budget voor de adventslunch werd besteed aan een kleine gift als welkom aan
iedere bewoner voor een telefoonkaart.
Verder wordt de gang van zaken in de opvang gevolgd via de begeleidingscommissie, die bestaat uit
buurtbewoners en professioneel betrokken mensen.
De contacten met de St. Here to Support resulteerden in diverse hulpvragen voor ongedocumenteerden.
Rond kerst werd tijdens de kerkdiensten een minuut stilte gehouden als een symbolische wake (op verzoek
van St. Inlia) voor de vluchtelingenkinderen, die in Griekenland verkommeren.
De diaconale kerstcollecten waren ook voor deze doelgroep.
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Hulpvragen:
In het vorige jaarverslag werd een bovenwijks hulpproject aan Bonaire aangekondigd. Na een eerste gift
moest dit helaas gestaakt worden wegens communicatieproblemen met de betrokken gemeente ter plaatse.
Via maatschappelijk werk (Puur Zuid) en voor ongedocumenteerden werden acht hulpvragen gehonoreerd.
Opvallend was dat het tweemaal om griffiekosten ging en driemaal om betaling aan gezondheidszorg. De
toegankelijkheid voor rechtshulp en gezondheidszorg liet in deze kleine groep te wensen over.
Voor 17 mensen met een minimum inkomen werd een financiële kerstgift verzorgd.
Als doel voor een kerstgift van E. 1500,- door het College van Diakenen werd de St. Kansarme Kinderen
gekozen.
Legaat:
De gebruikelijke donaties van E. 4000,- per jaar werden voortgezet aan St. Stop Poverty,
St. Mwabuka en St. Viva Sahel.
St. Mwabuka ontving E. 1000,- extra voor een nieuw landbouwproject.
St. Viva Sahel stopt per 1-1-2021 met de werkzaamheden in Afrika, maar ontving E. 3000,- extra voor de
afronding van een laatste schoolproject.
In het jaar 2021 zal het restant van het legaat uitgekeerd worden.
Wijkdoelcollectes:
Hulp aan Bonaire
St. Here to Support
Voedselbank Amstelveen
Jeugd Educatie Fonds
Sprinkhanenactie in Afrika

Samenstelling wijkdiaconie :
Naam
Mieke Hellema
Dirk Westra
René Freijmuth
Gina Visser
Peter Haalebos

JAARVERSLAG 2020

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid

Speciale taak
Lid moderamen wijkkerkenraad
lid CvD
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PAASKERK
Jaarverslag Diaconie Paaskerk 2020
Ook voor de diaconie van de Paaskerk was 2020 een bijzonder jaar. Allerlei activiteiten gingen niet door of
werden uitgesteld. Daarnaast verschenen er ook nieuwe, verrassende initiatieven. Met veel improvisatie
probeerde ook onze taakgroep zo goed mogelijk haar taken uit te voeren en alles zoveel mogelijk te laten
doorgaan. Sommige activiteiten konden wel doorgaan, maar in een heel andere vorm dan we voorheen
deden. Door dit hele jaarverslag heen kunt u lezen hoe we dat gedaan hebben. We beseffen dat het juist in
coronatijd extra belangrijk is aandacht aan mensen te geven en hen te helpen, al gaat dat weleens op een
andere manier dan we willen en gewend zijn.
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
georganiseerd. Ook probeert de taakgroep diaconie de Maaltijd van de Heer zo goed mogelijk te
organiseren. Er is een vaste vertegenwoordiging tijdens de diensten, onder meer om de collectebussen te
legen na de kerkdiensten.
De taakgroep diaconie probeert regelmatig te overleggen. Vaker dan voorheen gebeurt dat digitaal, vooral
door middel van e-mail. Er zijn in 2020 zes diaconale vergaderingen geweest en 9 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.
Collectes
Het moderamen van de Paaskerk was het niet eens met onze keuzes voor de wijkdoelcollectes. De diaconie
heeft in de kerkenraadsvergadering van 20 oktober 2020 een voorstel gedaan voor richtlijnen voor de
wijkdoelcollectes. Deze zijn door de kerkenraad goedgekeurd.
Omdat collecteren door de diaken niet meer mag, staan er collecteboxen bij de uitgang of kan men geld
doneren via bankoverschrijving, scannen van QR-code of via de Tikki-app.
De diakenen zorgen dat de boxen worden geleegd en doen het geld in de daarvoor bestemde zakken.
Maaltijd van de Heer
De viering van de Maaltijd van de Heer in coronatijd is een uitdaging. Afstand houden, hygiëne maatregelen,
rekening houden met online-kerkgangers etc.
We hebben verschillende manieren van vieren uitgeprobeerd en hebben nu een wijze van vieren gevonden
waarbij we de Maaltijd in de kerk veilig met de mensen kunnen vieren en ook de kerkgangers online er op
goede manier bij kunnen betrekken.
- Het Avondmaalsservies dat over is, zou aan gemeenteleden aangeboden worden bij
inschrijving/loting tegen een vrijwillige bijdrage. Dit is nog niet gebeurd vanwege corona.
Hulpverlening
Er waren dit jaar weinig verzoeken om hulpverlening. Er werden aanvragen gehonoreerd voor betaling van
een fiets en een tandartsrekening. Op verzoek van Marijke Bossenbroek gaven we geld voor de voedselbank
in de vorm van een wijkdoelcollecte.
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Overige activiteiten
Seniorenmiddag en zomerse ontmoetingsmiddagen
9 januari was er erwtensoep + spelletjesmiddag.
In de zomer waren er ontmoetingsmiddagen van uit het moderamen. 10 kleinschalige, de eerste middag
werd mede georganiseerd door diakenen.
Alle andere geplande seniorenactiviteiten van dit jaar zijn niet doorgegaan.
Paasgroetenactie
Omdat we de Paasgroetenactie niet in de kerk konden houden, maar het toch belangrijk vonden om de
gedetineerden een kaart te sturen, hebben we gemeenteleden gevraagd een groet per email te sturen naar
Roeltje Mentink, die de wensen op een paasgroetenkaart heeft geschreven. Een paar diakenen hebben ook
nog mensen gebeld, die geen e-mail hebben. Uiteindelijk hebben we 38 kaarten kunnen versturen.
Tompouce-actie
Selma van Ee kwam op het idee op Koningsdag 27 april tompoezen rond te laten brengen naar alle 75plussers in onze wijkgemeente. Het rondbrengen werd gedaan door diakenen en vrijwilligers. De actie was
een groot succes en werd zeer gewaardeerd door de gemeenteleden.
Chocoladegroet
In navolging van een actie van de Kruiskerk organiseerden ook wij een actie voor de kinderen en de tieners.
Ze kregen een reep met een kaartje, die persoonlijk werd rondgebracht. Zo ontvingen ze iets van de kerk en
spraken ze nog iemand van de jeugdleiding.
Oogstdienst
De oogstdienst kon dit jaar niet worden gehouden. We hebben besloten om de Voedselbank in Amstelveen
(waar elk jaar het meeste fruit van de oogstdienst naar toe gaat) € 150,00 te schenken voor aankoop van
fruit.
Kerk in Actie
Fetsje Bijma coördineerde vanuit de Paaskerk de deurcollecte van Kerk in Actie voor de kinderen in de
Griekse vluchtelingenkampen.
Sam’s kledinginzamelingsactie
Zie het algemene gedeelte.
Online-cursus diaconaat
Robert heeft een online-cursus diaconaat gevolgd.
Kastjes televisie
Doordat RTL-Amstelveen stopte met het uitzenden van de kerkdiensten, waren er mensen die geen
kerkdiensten meer konden volgen. Door middel van een digitaal kastje dat je kunt aansluiten op de televisie
kan men de diensten nu online volgen via uitzendinggemist.nl Gert Smith heeft zich ingezet voor deze
mensen. Het kastje dat aangeschaft moet worden wordt door de diaconie vergoed als de mensen het zelf
niet kunnen betalen.
Kerstgift
De kerstgift van 1.500, - euro gaat dit jaar in z’n geheel naar Pro Bambini. Het is een project in Kabul,
Afghanistan, dat zich inzet voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud met een ontwikkelingsachterstand en/of
verstandelijke beperking. Roeltje Mentink is hierbij betrokken.
Marijke Bossenbroek heeft gezorgd voor de kerstgiften in de wijkgemeente.

JAARVERSLAG 2020

17

Gezamenlijke acties met de Kruis- en Pelgrimskerk:
Kerstattentie Senioren:
Onze ouderen-pastor Trudy Joosse heeft gezorgd voor een kerstattentie voor de senioren nl. een enveloppe
met daarin een nummer van het tijdschrift Open Deur, een kaart met een kerstgroet, een puzzel en een
kleurplaat. Het College van Diakenen financierde de actie en vrijwilligers van de div. kerken hebben de
attenties bezorgd.
Tasjesactie voor kinderen van de Voedselbank Amstelveen:
Als Kerstattentie voor de kinderen van de Voedselbank hebben we in samenwerking met de Kruis- en
Paaskerk 110 tasjes gevuld met speelgoed en een envelop met daarin € 10,00 en een leuke kerstkaart met
groet vanuit de Protestantse Gemeente. We hebben de gemeenteleden gevraagd geld te doneren voor de
tasjes zodat we zelf het speelgoed voor het tasje konden kopen. Het College van Diakenen betaalde de € 10,- per kind.
Adventpakjesactie
Een aantal zondagen zijn er in de diverse kerken toiletartikelen ingezameld voor het inloophuis Makom in
Amsterdam. Op zondag 6 december hebben we, samen met de kinder- en jongerendienst 110 tasjes gevuld
met de toiletartikelen, een reep chocolade en een jumbowaardebon van € 5,00. Marjo, Selma en Dick
hebben de tasjes 20 december naar Makom gebracht.
Afgelast
In verband met de coronamaatregelen zijn de volgende activiteiten afgelast: ouderentocht, Come together,
oogstzondag, rommelmarkt.

Samenstelling diaconie
We hebben helaas afscheid moeten nemen van 2 diaconale medewerksters nl:
Janny Saathof, zij overleed in november na een korte ziekte. Janny was jarenlang een zeer toegewijde diaken
en later diaconaal medewerkster.
Nelleke de Bres verhuisde naar Haarlem en moest tot onze spijt haar taak als diaconaal medewerkster
neerleggen.
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Naam

Functie

Speciale taak

Chris Aalbersberg

voorzitter Rommelmarkt en kleine kas

Robert Klaassen

lid

Geraldineke Licht

lid

Roeltje Mentink

lid

Selma van Ee

lid

Truus van Noord
Marjo Valkier

lid
lid

Afgevaardigde CvD
Ouderenmiddagen en afgevaardigde kerkenraad

Marijke Bossenbroek

Persoonlijke hulpverlening en voedselbank

Els van Geel

Notulist
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EBEN HAËZERGEMEENTE IN DE PAULUSKERK
De opdracht om diaconie te bedrijven vinden we heel concreet in Handelingen 6:1-7 (de verkiezing van de
zeven diakenen). Het woord is afgeleid van een woord dat “dienen” betekent. Het Diaconaat is de dienst der
barmhartigheid; helpen wie geen helper heeft. De nood in de wereld is 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. Zo komen de diakenen bij mensen over de vloer en
kunnen praktische hulp inschakelen waar dat nodig is.
De ondersteuning via de diaconie bestaat o.a. uit:
Een aantal dames uit de gemeente, de ouderencommissie, die ongeveer twee keer per jaar een bezoek
afleggen bij ouderen van de gemeente die aangegeven hebben prijs te stellen op een bezoek. Deze commissie
zorgt ook voor ouderenmiddagen in de gemeente. Bij deze middagen is altijd één diaken aanwezig.
Het financieel steunen van velerlei hulpinstanties en de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) die Henriëtte
Smit heeft uitgezonden naar Aix-en-Provence in Frankrijk voor pastoraal werk.
We hebben 2 vertegenwoordigers uit de gemeente, die nauw betrokken zijn bij het vluchtelingen platform
van de gemeente Amstelveen.
Wij hebben een nauwe band met de CGK uit Ouderkerk aan de Amstel. Vanuit de diaconie is er ieder jaar een
dagreisje met ouderen uit beide kerken.
Steeds vaker horen we van natuurrampen in de wereld en we geven aan hulpinstanties voor de ondersteuning
van de bevolking.
De meeste activiteiten zijn dit jaar door de huidige omstandigheden niet doorgegaan. De nadruk van de gehele
kerkenraad ligt nog steeds in het onderhouden van telefonisch contact met de gemeenteleden en wanneer
mogelijk en bij wie dat wil een huisbezoek te doen.
De diaconie van de Pauluskerk bestaat uit 3 diakenen. De vergaderingen hebben vaste agendapunten als:
• • de ondersteuning van goede doelen.
• • bloemengroet.
• • hulpaanvragen.
In 2020 zijn er geen hulpaanvragen gedaan vanuit de gemeente.
Aan het einde van het jaar zorgt de diaconie ervoor dat elke 65plusser een attentie krijgt in de vorm van een
doosje bonbons en een dagboekje met daarbij een kerstgroet. Omdat ouderen deze middagen niet konden
bezoeken kregen zij deze attentie thuis afgeleverd.

Samenstelling diaconie
Naam
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Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
Diaconaal medewerker

Speciale taak
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COLLEGE VAN DIAKENEN
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.
Het College van Diakenen was in 2020 als volgt samengesteld:
Naam
Ginus Trof
Cees Grootjen
Dirk Westra
Cor Omta
Robert Klaassen
Carel van Leeuwen

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Afgevaardigde Pelgrimskerk
Afgevaardigde Kruiskerk
Afgevaardigde Paaskerk
Afgevaardigde Pauluskerk

Daarnaast wordt het CvD ondersteund door een secretaresse/notulist, een administrateur en diaconaal
medewerkers met een speciale functie. In 2020 werden deze functies door de volgende personen vervuld:
Naam

Functie

Ankie Harte
Jacob Timmermans

Secretariaat
Administrateur

Marijke Bossenbroek

Coördinator voedselproject en bovenwijkse hulpvragen

Yvonne Teitsma

Communicatie

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: Adviesgroep CvD
Ginus Trof
Dirk Westra
Lamkje Sminia
Gert Koekkoek
Marijke Bossenbroek
Bankrekeningnummer: NL32INGB0000526833
RISN nummer:
824126932
KvK nummer:
76381943
Email: diaconie@pga-b.nl
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FINANCIËN
Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief
resultaat van € 35.770. Zonder bijzondere baten
en lasten was het verlies zelfs € 38.354, wat fors
meer is dan de voorgaande jaren:
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De oorzaak hiervan ligt vooral aan onze bijdrage
van € 20.000 aan de Gastvrije Hoeve en ook aan
de lagere collecte-opbrengsten.
Baten 2020
Collecten
Als gevolg van de coronapandemie was fysiek
kerkbezoek in een groot deel van 2020 niet of
slechts beperkt mogelijk. Ondanks digitale
alternatieven voor de duit in het zakje was de
opbrengst per dienst ongeveer € 200 minder dan
in 2019:
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Lasten 2020
De lagere collecte-opbrengsten werken uiteraard
ook door in de bijdrage aan instellingen. Verder
waren alle lasten min of meer zoals begroot. Een
uitzondering hierop waren individuele hulp aan
personen (flink lager dan voorzien) en de bijdrage
aan de Gastvrije Hoeve (niet in de begroting
opgenomen).
Conclusie en vooruitblik
Ondanks de bijdragen van vele gulle gevers is
2020 afgesloten met een behoorlijk tekort.
Gelukkig beschikt de diaconie over een gezonde
financiële buffer om haar werk (helpen waar
geen helper is) de komende jaren te kunnen
voortzetten.

10000
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Najaarsactie
Net als in voorgaande jaren is een persoonlijke
brief met acceptgiro verstuurd. Ondanks het
kleinere aantal verzonden brieven is het aantal
donaties iets gestegen:
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2020

ACTIVA
Financiële vaste activa
Participaties Oikocredit
Triodos Impact Mixed Fund
Participatie Roosevelthuis
Deposito’s

31 december 2020

31 december 2019

314.008
8.000
305.000

34.429
231.697
8.500
305.000

Overlopende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Rekening courant bij banken
Spaarrekeningen

579.625

8.486

9.997

47.323
180.676

9.956
220.965

TOTAAL ACTIVA

227.999
863.493

230.921
820.543

PASSIVA
Eigen vermogen

848.434

802.682

Overlopende passiva
Af te dragen collectes
Overige overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
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627.008

3.558
11.501

5.522
12.339
15.059
863.493

17.861
820.543
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Resultaat 2020

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

BATEN
Collectes
Giften en legaten
Najaarsactie
Overige baten
Rente en netto dividenden
Totaal baten

37.718
8.602
17.901
746
5.490
70.456

48.450
6.500
16.800
6.300
78.050

49.038
7.112
17.596
612
8.143
82.501

LASTEN
Diaconaal quotum
Bijdragen aan instellingen
Bijdragen aan projecten en activiteiten
Individuele hulp aan personen
Algemene kosten
Kosten betalingsverkeer en verschillen
Totaal lasten

4.924
37.292
48.591
7.365
9.518
1.121
108.810

4.700
43.600
30.500
19.000
11.100
800
109.700

4.734
45.916
32.402
9.031
11.367
887
104.336

Operationeel resultaat

-38.354

-31.650

-21.835

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Afboekingen en vrijval
Herwaardering Triodos t/m 2019
Herwaardering Triodos 2020
Toevoeging herwaarderingsreserve
Totaal incidentele baten en lasten

2.585
69.876
11.646
-81.522
2.585

-

-557
-557

EXPLOITATIERESULTAAT

-35.770

-31.650

-22.392
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Toelichting op de Balans
Algemeen
Alle posten worden in centen berekend maar hier in gehele euro's gepresenteerd. In de totalen kunnen
daarom afrondingsverschillen voorkomen.
Financiële vaste activa
Participaties Oikocredit
Onze deelneming in Oikocredit liep via de Dienstenorganisatie van de PKN. Deze organisatie heeft in
2020 besloten te stoppen met deze bemiddeling en het belegde geld terug te storten. Het College moet
nog besluiten of deze belegging wordt voorgezet in een directe deelneming in het Oikocredit Nederland
Fonds.
Marktwaarde per 1 januari
Beheervergoeding
Stockdividend
Mutaties
Marktwaarde per 31 december

2020
34.429
-34.429
-

2019
34.190
-102
341
34.429

Triodos Impact Mixed Fund
Volgens een nieuwe richtlijn van de PKN moeten financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de
marktwaarde. Het verschil met de oude waardering (aankoopprijs plus herbelegd dividend min
beheerkosten) wordt als niet-gerealiseerde koerswinst in het eigen vermogen opgenomen in de
herwaarderingsreserve.
Boekwaarde per 1 januari
Koerswinst/herwaardering t/m 2019
Beheerkosten
Dividend
Koerswinst/herwaardering 2020
Boekwaarde per 31 december

2020
231.697
69.876
-1.246
2.036
11.646
314.008

2019
228.797
-1.217
4.117
231.697

Participatie Roosevelthuis
Het Roosevelthuis is een project van het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN): een
groepshotel in Doorn 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. De hoofdsom was € 10.000, er wordt jaarlijks € 500 afgelost. Tot 2024 is de rente
1,75% per jaar.
Deposito’s
Op 31 december 2020 had het College van Diakenen de volgende deposito’s bij de SKG (Stichting
Kerkelijk Geldbeheer) uitstaan:
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Registratienummer

Einddatum

Rente

31-12-2020

31-12-2019

6.075.100.010
6.075.100.012
6.075.100.013
6.075.100.014
6.075.100.015
Totaal

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

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

100.000
45.000
45.000
50.000
65.000
305.000

100.000
45.000
45.000
50.000
65.000
305.000

Vorderingen
Omschrijving
Persoonlijke leningen
Te ontvangen rente banken
Te ontvangen najaarsactie
Te ontvangen collectes
Overige vorderingen
Totaal

31-12-2020
1.000
2.995
703
1.708
2.080
8.486

31-12-2019
501
3.006
1.550
2.912
2.028
9.997

Eigen vermogen
De bestemmingsreserve Oikocredit is voorlopig gehandhaafd in afwachting van het besluit van het
College over voortzetting van deze deelneming.
In het eigen vermogen is nu een herwaarderingsreserve opgenomen. Deze omvat de niet-gerealiseerde
koerswinst op de participaties Triodos.
Ontwikkeling eigen vermogen
Eigen vermogen per 1 januari
Exploitatieresultaat
Koerswinst t/m 2020 (naar herwaarderingsreserve)
Eigen vermogen per 31 december
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2020
802.682
-35.770
81.522
848.434

2019
825.075
-22.392
802.682
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Samenstelling eigen vermogen
Stand per
1 januari
2020

Resultaat/
Toevoeging

Stand per
31 december
2020

Bestemmingsreserves:
Oikocredit
Legaat t.b.v. Afrika-projecten
Kinderfonds
Gastvrije Hoeve
Nationale Hulpacties
Totaal bestemmingsreserves

34.429
25.110
33.639
150.000
30.000
273.177

-16.000
4.720
-10.000
-21.280

34.429
9.110
38.359
150.000
20.000
251.897

Algemene reserve

529.505

-14.490

515.015

-

81.522

81.522

802.682

45.752

848.434

Herwaarderingsreserve

Totaal

Overlopende passiva
Omschrijving
Caritas Amstelland
Diaconale projecten
CvK PGAB
PKN
Wijkdoel Kruiskerk
Voedselbank
Uitgaven Tasjesactie
Totaal
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31-12-2020
5.189
5.014
688
610
11.501

31-12-2019
650
645
7.996
2.668
380
12.339
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Toelichting op het resultaat 2020
Algemeen
Alle posten worden in centen berekend maar hier in gehele euro's gepresenteerd. In de totalen kunnen
daarom afrondingsverschillen voorkomen.
Lasten
Bijdragen aan instellingen
Instelling
Wereldhuis
Kledingbank
Sociaal steunpunt
Kerk in Actie - werelddiaconaat
Stichting De Regenboog
Drugspastoraat
Stichting Stoelenproject
Stichting Stap Verder
Stichting Edukans
Wijkdoelen
Landelijk vredeswerk
Stichting Derde Wereld Hulp
Kerstgiften (instanties)
Overige bijdragen
Totaal

Realisatie
2020
2.252
1.854
1.133
8.572
2.784
2.264
1.794
917
6.347
670
2.404
4.500
1.800
37.292

Begroting
2020
2.550
1.700
1.700
12.750
3.400
2.550
2.550
1.700
6.800
850
2.550
4.500
43.600

Realisatie
2019
2.571
2.176
1.575
14.398
3.533
136
3.005
2.266
1.654
6.814
3.290
4.500
45.916

Bijdragen aan projecten en activiteiten
Project / activiteit
Diaconale bewustwording jongeren
Kerkdienst uitzendingen
Wijkactiviteiten
Overige feestdagen projecten
Giften uit legaat (Pelgrimskerk)
Come Together / Meet and Eat
Diaconale projecten en eenmalige bijdragen
Nationale hulpacties
Gastvrije Hoeve
Overige bijdragen
Totaal

Realisatie
2020
3.600
692
1.800
191
16.000
1.807
4.500
20.000
48.591

Begroting
2020
9.000
1.000
2.500
8.000
10.000
30.500

Realisatie
2019
8.190
1.148
3.228
12.230
426
1.950
5.000
230
32.402

Voor de diaconale bewustwording jongeren en de kerkdienstuitzendingen 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.
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Individuele hulp aan personen
Realisatie
2020
Kerstgaven (individuen en gezinnen)
Kinderfonds
Persoonlijke ondersteuning
Totaal

3.915
1.280
2.170
7.365

Begroting
2020

Realisatie
2019
4.419
993

9.000
5.000
5.000
19.000

3.619
9.031

Algemene kosten
Realisatie
2020
Secretariaat
Beleidsactiviteiten
Bijdragen Kerkelijk bureau
Kosten financiële administratie
Publiciteit
Overige algemene kosten
Totaal

3.281
2.269
1.002
2.000
966
9.518

Begroting
2020

Realisatie
2019

3.000
1.000
2.500
1.100
2.000
1.500
11.100

3.225
861
2.269
1.002
2.000
2.010
11.367

Afboekingen en vrijval
Dit is het resultaat van het afboeken van oude overlopende vorderingen en schulden.
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