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GEDANE ZAKEN EN VOORUITBLIKKEN 

 

Het jaar 2021 
 
Ook het jaar 2021 werd gekenmerkt door beperkingen vanwege het Covid virus. Veel activiteiten 
konden geen doorgang vinden vanwege een virus dat ons al lange tijd in gijzeling houdt.  Gelukkig 
konden de Erediensten wel doorgang vinden, niet altijd in de ons zo geliefde vorm maar wel 
digitaal. Vergaderingen konden ook digitaal gevoerd worden maar daar niet iedereen zich daar 
comfortabel bij voelt is er gekozen om waar dat kon, zoveel mogelijk fysiek bij elkaar te komen. 
Gevolg is dat er niet al te veel uitval van vergadertijd is geweest, misschien wel beknopter overlegd 
wat weer aantoonde dat beknopter overleg geen negatieve invloed heeft op de besluitvorming. 
Mooie les! 
Wat uw wijkdiakenen hebben kunnen doen ondanks de beperkingen en welke bovenwijkse 
activiteiten hebben plaatsgevonden vindt u terug in dit jaarverslag.  
De hulpverlening is ook doorgegaan, zie het verslag verderop in dit document. Opvallend is dat de 
vraag terugloopt, terwijl bekend is dat de nood is gestegen. Grondslag van de teruglopende vraag 
is te herleiden naar gêne en onwetendheid bij degenen die hulp nodig hebben. Daar kunnen wij 
iets aan doen. Dat is een taak die wij de komende tijd op ons nemen.  
Uiteraard is er weer aandacht besteed aan de minder bedeelden onder ons tijdens de kerstdagen. 
Ook de kinderen van de voedselbank en de traditionele pakjesactie hebben aandacht gekregen. 
Zoals eerder gezegd, als de mogelijkheid tot activiteiten ontplooien zich voordeed werd die gepakt. 
Waar de diakendag in 2020 geen doorgang kon vinden, was die bijeenkomst in 2021 gelukkig wel 
te organiseren. Het thema van deze dag stond in het teken van meer samenwerking en kijken hoe 
wij de bestuursstructuur toekomstbestendig kunnen maken. Dat leverde een levendige discussie 
op, waarbij opviel de gehechtheid aan het eigen kerkgebouw. Iedereen zag wel in dat er iets 
veranderd moet worden, maar welke weg daarin gevolgd moet worden is nog een vraagteken. 
Gelukkig hebben wij nog even om naar die juiste weg te zoeken. 
Een punt van aandacht is de niet vervulde vacatures. Op deze dag hebben wij helaas afscheid 
moeten nemen van Lamkje Sminia en Chris Albersberg. Beiden zetten zich in zowel op wijkniveau 
als bovenwijks. Voor beide werkgebieden dus een aderlating. Onder dankzegging van enkele 
dichterlijke woorden en een kleine presentie werden zij uitgezwaaid. Ook voor dit jaar is bekend 
dat mensen uit het ambt treden. Ik ben benieuwd wie opstaat om de lege plekken in te vullen. 
U begrijpt dat door Covid veel is blijven liggen. Onder anderen het overleg tussen Caritas (Rooms 
Katholiek) en wij als Diaconie is stil komen te liggen, en ook het overleg met Schuldhulpmaatje en 
Stichting Urgente Noden. Gezien de hoopgevende berichten op dit moment v.w.b. de 
versoepelingen hopen wij die gesprekken weer op te kunnen pakken. 
Wat het jaar 2022 ook meebrengt is het gegeven dat er een nieuw c.q. aangepast beleidsplan moet 
worden geschreven, het bestaande jaarplan loopt ten einde. 
Genoeg te doen om ons de komende bezig mee te houden. 
 
Ginus Trof 
Voorzitter College van Diaken. 
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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 2021 zijn gehonoreerd, kunnen in de volgende categorieën ingedeeld worden. 

Hulp aan kinderen/jongeren 

(voornamelijk uit het kinderfonds) 

• Kerstgift aan “kinderen van de voedselbank”. 

• Bijdrage naturalisatie kosten 

• Ticket kosten (gezinshereniging)  

Hulp aan individuen/gezinnen • Bijdrage levensonderhoud 

• Bijdrage EMDR-therapie 

Kerstprojecten 

In 2021 hebben de wijk diaconieën de volgende goede doelen geselecteerd voor een gift. 

Op 

voordracht 

van 

Doel 

Kruiskerk:  €      500,00 Stichting Jarige Job 

€      500,00 Hope Foundation 

€      500,00 Kinderfonds Mamas 

 

Pelgrimskerk 

 

Paaskerk: 

€   1.250,00 Stichting Bokemei, Amsterdam  

€      250,00 Stichting Regenboog (ETE-weekendschool in Amsterdam)  

€     750,00 Stap Verder Amsterdam  

€     750,00 St. Vrienden van het Hospice Amsteloever  

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 2021 

Jeugddiaconaat algemeen 

Ook 2021 was een afwijkend jaar betreffende de inzet op het gebied van jeugddiaconaat binnen 

de PGA-B. Beïnvloed door personele wijzigingen, maar zeker ook gezien de aanhoudende 

pandemie (Covid19). Toch is er, voor zover mogelijk, ook nu tijdens de voorbereiding en uitvoering 

van bestaande jeugdwerk activiteiten aandacht besteed aan (jeugd)diaconaat. Door de inzet van 

diaconale werkvormen of gespreksonderwerpen, is gewerkt aan diaconale bewustwording onder 

kinderen en tieners. 

 

Het creëren van bewustwording rondom jeugddiaconaat (voor kinderen, jongeren, hun ouders, 

maar óók voor diakenen en gemeenteleden) is een proces van de lange adem, vaak zonder direct 

concrete resultaten. Het is echter wel van belang hierin te blijven investeren. Want hoewel niet 

altijd direct zichtbaar, kán het proces van bewustwording uiteindelijk wel leiden tot hiernaar 

handelen.  

 

AdventPakjesActie 

In december heeft voor de 28ste keer de AdventPakjesActie plaatsgevonden. Twee jaar geleden is 

deze Actie voor het eerst in nieuwe stijl georganiseerd: voor jong en oud(er)! Een Actie die 

gedragen wordt door de hele gemeente. Er moest even gezocht worden naar de juiste vorm, maar 

ter voorbereiding op de Actie is er goed samengewerkt tussen de wijk diaconieën van de Kruiskerk 

en Paaskerk en coördinator Selma van Ee. De jeugdwerker heeft ondersteunend werk verricht, o.a. 

in de vorm van de PR.  

 

Ook dit jaar hebben mensen van diverse leeftijden (kinderen, tieners, volwassenen) gezorgd voor 

een geslaagde Actie. Het blijft altijd spannend hoeveel spulletjes er ingezameld worden, maar de 

opbrengt was wederom groot! Vanuit de Kruiskerk, Paaskerk én Pauluskerk hebben vele 

gemeenteleden laten zien deze Actie een warm hart toe te dragen. Vanuit de diaconie is aan ieder 

kersttasje een cadeaubon van de Jumbo en een chocoladereep toegevoegd. De kersttasjes bleken 

ook dit jaar weer het hoogtepunt van de kerstmiddagen van Inloophuis Makom. Naar aanleiding 

van een gesprek met Stichting Stoelenproject, is er dit jaar ook een extra bedrag vrijgemaakt om 

hen te ondersteunen in de grote hoeveelheid aanvragen naar schoon ondergoed en scheermesjes. 

De tasjes en andere ingezamelde spullen zijn weggebracht door diverse vrijwilligers. Dank 

daarvoor!  
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Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) 

Op 19 november is er wederom een gezamenlijke editie van Sirkelslag KIDS georganiseerd. Met 

kinderen uit Kruiskerk én Paaskerk werd dit spannende en interactieve spel gespeeld tegen 

honderden andere kerkelijke kindergroepen uit heel Nederland. Sirkelslag is een initiatief van Jong 

Protestant. Het is een laagdrempelig spel dat kinderen met elkaar verbindt, missionair ingezet kan 

worden en tegelijkertijd kinderen betrekt bij activiteiten van de kerk. Er is ook altijd een diaconale 

component. Dit jaar werd het thema (het verhaal van de zeven scheppingsdagen) verbonden aan 

de huidige stand van zaken in de wereld. De chaos aan het begin van de schepping is ook nu te 

zien, o.a. in vluchtelingenkampen op Lesbos. Om een lichtpuntje te zijn voor kinderen in deze 

kampen, konden de kinderen die meededen aan Sirkelslag helpen met het inzamelen van geld.  

 

Scholen 

Bij diverse bezoeken van basisscholen aan de kerk worden diaconale thema’s onder de aandacht 

gebracht en wordt ook het werk van de diaconie toegelicht. Veel kinderen hebben geen weet van 

het werk van de diaconie en zijn onder de indruk van de ondersteuning aan de Voedselbank en 

activiteiten zoals buurtmaaltijden en de AdventPakjesActie. Bij bezoeken van klassen van 

middelbare school het Herman Wesselink College (HWC), is uitleg over het diaconale werk van de 

kerk een standaard onderdeel van het programma.  

De afgelopen jaren is er contact onderhouden met diverse docenten van het HWC. Eerder is 

gesproken over de mogelijkheid van fysieke medewerking van leerlingen aan een diaconale 

activiteit. Zover is het nog niet gekomen, maar een enthousiaste godsdienstdocente reageerde via 

Facebook op een bericht over de AdventPakjesActie: of leerlingen van het HWC konden bijdragen 

door een kerstkaart te maken. Natuurlijk!! Zo kregen begin december 60 leerlingen van het HWC 

heel bijzonder huiswerk mee naar huis: een kerstkaart maken voor een dakloze medemens. De 

leerlingen hebben deze opdracht heel serieus genomen! Bij elkaar zijn er 100 kaarten gemaakt. De 

ene kaart nog mooier versierd dan de andere en allemaal met een mooie tekst. De kaarten zijn 

vervolgens gebruikt om de tasjes voor de AdventPakjesactie te versieren. In totaal hebben dus 100 

dakloze mensen een kerstpakketje mét mooie kerstwens gekregen. Een leuke verrassing voor de 

ontvangers, maar zeker ook goed voor de makers van de kaarten. Ze hebben iets bij kunnen 

dragen aan het leven van iemand die ze niet kennen, maar op deze manier toch misschien iets 

verlicht hebben.  
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Sam’s Kledingactie 

Verslag Sams Kledinginzameling voor Cordaid Mensen in Nood, zaterdag, 24 april 2021. 

Dit jaar kon, met inachtneming van de coronamaatregelen, Sams Kledingactie in Amstelveen 

worden gehouden op de geplande zaterdag 24 april 2021.  

De opbrengst aan kleding, schoenen en huishoudtextiel was 2800 kilo, een mooi resultaat. Wel is 

al jaren een trend van afnemende opbrengst te zien over de hele linie van kledinginzameling. 

Sam’s kledinginzameling wordt uitgevoerd als oecumenisch project van de Protestantse Diaconie 

en de Rooms-Katholieke Caritas: de coördinatie voor de Urbanus-, Augustinus- en Titus 

Brandsmakerk ligt bij dhr. Wim Kea vanuit Caritas en voor de Paas-, Pelgrims- en Kruiskerk bij 

ondergetekende via het College van Diakenen. Tevens onderhoudt laatstgenoemde het contact 

met de landelijke organisatie en verzorgt de pr/communicatie via kerkelijke en gemeentelijke 

publicaties, ook voor de R-K kerken. De diaken van de Pelgrimskerk heeft al jaren contact over de 

kledingactie met de R-K Goede Herderkerk. Op de actiedatum zijn 6 kerken inzamelpunt waar 

inzamelaars aanwezig zijn, veelal diakenen. 

De onderlinge samenwerking is prima, zoals het een oecumenisch project betaamt! 

Op twee vergaderingen is in het College van Diakenen informatie gedeeld over datum, project, pr 

en praktische punten zoals de aanwezigheid van diakenen/helpers bij de inzamelpunten.  

De diakenen verzorgden de berichtgeving naar kerkenraad en koster en verdeling en verspreiding 

van posters; dit jaar geen flyers. 

De pr/communicatie is goed verlopen: artikelen en stukjes in alle kerkelijke en gemeentelijke. In 

goed overleg verzorgt communicatiemedewerker van de PGA-B Yvonne Teitsma dit en door haar 

professionele contacten is toegang tot de media verzekerd!  

Het officiële persbericht luidde: 

Op zaterdag 24 april tussen 9.30 en 12.00 uur kunt u kleding en schoenen (schoon en draagbaar) 

afgeven in gesloten zakken of dozen. Deze keer geen huishoudtextiel. 

Brillen zijn wel welkom. Inleverpunten: Paaskerk, Augustinuspark 1; Urbanuskerk, 

Noordammerlaan 126 (Bovenkerk); Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1-A; Kruiskerk, Van der 

Veerelaan 30a; Pelgrimskerk, van Boshuizenstraat 560 (ingang Backershagen); Augustinuskerk, 

Amstelveenseweg 965. 
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Uw kleding krijgt een tweede leven terwijl de geldelijke opbrengst bestemd is voor het bevorderen 

van onderwijs in Congo door het opknappen van klaslokalen op 25 scholen 

en door de aanschaf van meubilair. Tevens worden latrines (wc’s) gebouwd.  Meer informatie vindt 

u op de websites van de meewerkende kerken en op de landelijke website 

www.samskledingactie.nl   

In de kerkelijke liturgieën en zondagsbrieven/-blaadjes zijn meerdere keren uittreksels van deze 

tekst geplaatst. Ook op de kerkelijke websites stond een verkorte tekst. 

In Present van begin april werd, zoals gebruikelijk, een uitgebreid artikel geplaatst waarin ook 

uitgebreide informatie over bestemming van de gelden in Congo. De lay-out werd weer optimaal 

verzorgd door Jeanette Schuijt. In de aflevering van mei/juni werd een stukje over de totale 

opbrengst en bestemming geplaatst, met foto’s van de inzameling die gemaakt waren door Wim 

van Groenewoud. Al met al een geslaagde actie! 

Er kwamen n.a.v. onze publicaties enkele vragen telefonisch en bij het inzamelen binnen over het 

feit of het verkopen van kleding op markten in arme landen verantwoord is. Deze vragen zijn via 

de mail aan Sam’s Kledingactie gesteld en beantwoord door onze contactpersoon aldaar, Cindy 

Grootenhuis. Vanwege het belang van vraag en antwoord is de mailwisseling hieronder integraal 

bijgevoegd. 

 

Mareke Kniep, januari 2021. 

 

  

http://www.samskledingactie.nl/
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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 2020 Diaconie Kruiskerk 

Diaconie en taakverdeling. 

De vaste maandelijkse vergaderavond was de 2e dinsdag van de maand, maar werd vanaf augustus 

de 2e woensdagavond.  Lamkje Sminia was tot eind oktober secretaris, zat de vergaderingen voor, 

behandelde de formele contacten, en was contactpersoon voor het jeugdwerk. Als secretaris 

verzorgde ze de toelichting bij de wijkdoelcollectes, en de berichtgeving in Present en gedurende 

enige maanden de mededelingen voor de Kruispuntjes. Ze maakte deel uit van het 

(gelegenheids)adviesgroepje van het CvD. 

Cor Omta was penningmeester en lid van het College van Diakenen (CvD) als afgevaardigde van de 

wijkdiaconie. Hij zorgde voor de informatie aan Freek de Vries voor de beamer.  

Marijke van de Meulen nam de mededelingen voor de Kruispuntjes over en onderhield het contact 

met de Voedselbank. 

Herma onderhield contact met de kinderdienst- en jeugdleiding. 

Jellie Snijders werd afgevaardigde in het Moderamen en nam de informatie voor de beamer en 

contact met Freek over van Cor. 

 

De diaconie maakt deel uit van de wijkkerkenraad van de Kruiskerk. Drie diakenen waren het 

gehele jaar aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen. De diaconaal medewerker was ervan 

vrijgesteld. 

Alle diakenen en diaconaal medewerkers hielden zich bezig met de erediensten en de 

hulpverlening.  

Namens de Kruiskerk deed Lamkje 1x per jaar dienst in de kapel van het VU-MC, wat ze kan blijven 

doen, ook na haar aftreden als diaken. 

 

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert. 

De voorzitter van het CvD, Ginus Trof, was op uitnodiging aanwezig bij onze vergadering op 9 

februari. 
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De jaarlijkse bijeenkomst van alle diakenen van Amstelveen-Buitenveldert, op uitnodiging van het  

(CvD), vond dit jaar plaats op 13 november in de Paaskerk met als thema de toekomst van de 

diaconie. Als oriëntatiestuk lag er een organigram als basis voor bespreking.  

De intentie is om in ieder geval de samenwerking van de diaconieën te activeren en te verstevigen.  

          

Taken en activiteiten. 

Algemene opmerking: 

Vanwege de coronamaatregelen zijn ook dit jaar de kerkdiensten, hetzij met een klein aantal 

aangemelde gemeenteleden op gepast afstand van elkaar hetzij zonder gemeenteleden, 

doorgegaan. Alle vieringen werden online uitgezonden. 

Geplande en algemene activiteiten en acties moesten gezien de beperkingen aangepast worden of 

konden niet doorgaan. Enkele acties werden samen met de diakenen van de Paaskerk 

georganiseerd. 

Eredienst 

In elke dienst was een diaken of diaconaal medewerker aanwezig.  

 

 

Heilig avondmaal  

Dit werd vanaf mei 2021 in aangepaste vorm gevierd op de eigen plaats in de banken/stoelen, met 

schoteltjes met daarop een stukje brood en een klein bekertje druivensap. Leni en Tine verzorgden 

(het strijken van) het avondmaalskleed. 

Collectes en collectanten:  

Er waren dit jaar zeven wijkdoelcollectes die door de diakenen gezamenlijk werden bepaald.  

Deze werden bestemd voor:  

Gevangenenzorg Nederland, Stichting De Vrolijkheid, Ecopeace Midden-Oosten (Soetendorp),   

Stichting Happy Holiday, Dorcas Voedselactie, Stichting Ambulancewens, en Stichting      

Ouderenzorg Moldavië. 

Diaconale zondag op 17 oktober 2021.  

Georganiseerd door de diakenen die daarin elk een taak hadden, in samenwerking met onze nieuwe 

predikant Roel Knijff voor wie dit zijn eerste dienst was in onze gemeente. Het thema was gekozen 

uit de 'Zeven werken van Barmhartigheid', en wel 'Hongerige voeden'. De liturgische tafel was 

bekleed met het daarbij passende kleurige kleed van de kinderen, dat ze tijdens een 'Verhaal in de 

Kruiskerk' over de wonderbare spijziging hadden gemaakt. De wijkdoelcollecte hierbij was bestemd 

voor Dorcas Voedselhulp in Oost-Europa, waarvan een korte presentatie op de beamer werd 

vertoond. 

 

Hulpverlening 

Financiële hulpverlening.   

(Verantwoordelijkheid van alle diakenen) 

Er is dit jaar aan een enkel adres financiële hulpverleend in de vorm van een gift, en in overleg met 

Marijke Bossenbroek (Gemeentecontactpersoon namens het CvD). 
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Individuele Kersthulp. 

Ook dit jaar heeft een aantal personen/gezinnen hetzij een financiële bijdrage hetzij een 

kerststukje ontvangen. Het geldbedrag 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 erbij was verzorgd door Ankie Harte (Kerkelijk 

Bureau). 

 

Overige activiteiten en acties die (aangepast) doorgang vonden.  

Autodienst.  

Het coördinatie/rooster ervan was (tijdelijk) door Cor Omta overgenomen, maar werd 

overgedragen aan gemeentelid Theo Belgraver. Enkele gemeenteleden vulden spontaan tijdelijk 

de, vanwege corona opengevallen plekken op. Zij kregen van de diaconie een kleine attentie. 

Paasgroetenkaarten voor gevangenen.  

Gemeenteleden konden vóór een bepaalde datum geld overmaken of toezeggen voor een of meer 

kaarten Die werden compleet met postzegels bij hen thuisbezorgd, waarna deze beschreven bij de 

kerk of bij een diaken ingeleverd konden worden. De tieners schreven samen 10 kaarten. De 

diakenen verstuurden ze naar het coördinatieadres van de PKN.  

Er werden in totaal 90 kaarten geschreven en verstuurd.  

Paasattenties voor gemeenteleden.  

Aangezien er tijdens de Paasdagen door de ouderenwerker al extra aandacht werd besteed aan de 

oudere gemeenteleden van 80+ zijn onze gebruikelijke paasattenties voor 86+’ers verplaatst naar 

Pinksteren. Een foto die op ons verzoek door een gemeentelid was gemaakt van het bloemstuk 

werd als kaart met een tekst erop bijgevoegd. Dit werd zeer verwelkomd, en we besloten om de 

‘Paas'-attentie voortaan met Pinksteren te geven. 

Dorcas-voedselactie.   

Op de zondagen in november zijn boodschappenlijstjes voor de Dorcas-voedselactie uitgedeeld en 

bij de collectemandjes neergelegd, waarvoor men desgewenst digitaal geld kon doneren. Ter 

compensatie van de jaarlijkse levensmiddeleninzameling werd op de diaconale zondag van 17 

oktober de wijkdoelcollecte aan Dorcas gewijd. 

Voedselbank Amstelveen.  

De eierendonatie werd afgebouwd met de afspraak dat de Voedselbank contact zou opnemen als 

er behoefte aan iets dergelijks was. In december zijn, in samenwerking met de diaconie van de 

Paaskerk, aan 88 kinderen van de Voedselbank enveloppen uitgedeeld met daarin een kaart en 

een tientje.  

Vakantieweken voor speciale doelgroepen.  

Dit jaar zijn er bij de diaconie geen aanvragen voor vakantiehulp ingediend bij de diaconie. Wel is 

er individueel van gemeenteleden gebruik van deze vakanties gemaakt. Het contact met Het 

Vakantiebureau blijft onderhouden en er werden brochures aan de diaconie ter beschikking 

gesteld. 
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SAT-maaltijden (Samen Aan Tafel).  

Deze kon dit jaar niet doorgaan vanwege de beperkingen. In het najaar is er onder leiding van de 

koster een groepje vrijwilligers bijeengekomen die, indien mogelijk, de maaltijden in 2022 gaat 

voorbereiden. 
 

 Amstelveen, januari 2022, Lamkje Sminia

 

Samenstelling diaconie en speciale taken 

Naam  Functie  Speciale taak 

   

Lamkje Sminia Voorzitter/secretaris Na zeven jaar als diaken dienst te hebben gedaan heeft zij 
afscheid genomen in 2021. Haar taken werden daarna 
verdeeld onder de overige diakenen. 

Cor Omta Penningmeester Lid van het CvD termijn verlengd tot mei 2022 

Marijke v.d. Meulen lid Tot november lid moderamen.  Vanaf november verzorgt 

zij de berichtgeving in de Kruispuntjes. 

Jellie Snijders Lid Bevestigd 11 juli 2021 

Herma Hemminga Diaconaal medewerker* Sinds november meegelopen. Vanaf 10-1-2021 in functie. 

Tine de Lange Diaconaal medewerker* Afgetreden 1 januari 2021 

Leni Kieft Diaconaal medewerker* Afgetreden 1 januari 2021 

*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 Pelgrimskerk 2021 

Evenals het voorgaande jaar werden activiteiten belemmerd door de coronapandemie. 

Desondanks veel dank aan allen, die ons werk met raad en daad gesteund hebben. 

 

Bovenwijkse activiteiten: 

• Samen met andere wijken hebben we ons beraden op de toekomst van de Diaconie 

Amstelveen – Buitenveldert. 

• De Paasgroetenactie naar gedetineerden werd uitgevoerd. 

• Aan de SAM-kledingactie werd deelgenomen. De inzameling van kleding was weer een 

succes. De opbrengst was voor scholen in Congo. 

• Enkele malen was het onze beurt om bloemen af te leveren bij het detentiecentrum 

Schiphol. 

 

Collectes wijkdoelen:   

• Stichting De Regenboog 

• Albert Schweitzerfonds 

• Bahay Aurora (noodhulp Filipijnen) 4x 

 

Giften: 

Dankzij legaten worden periodieke giften gegeven. De wijkgemeente wordt daarbij betrokken met 

wijkdoelcollectes. Het betreft de volgende organisaties: 

• Stap Verder             € 1.000,00 per kwartaal 

• Bahay Aurora          € 1.000,00 per kwartaal  

• Mwabuka                 € 1.000,00 per kwartaal 

• Stop Poverty            € 1.000,00 per kwartaal 
(Met ingang van 1 oktober 2021 zijn de periodieke giften aan Mwabuka en Stop Poverty verhoogd naar € 2.000,00 per 

kwartaal) 

 

Eredienst: 

Het diaconale werk, zoals vastgesteld in de kerkorde, werd in de gehouden kerkdiensten 

uitgevoerd. Een enkele keer werd avondmaal gevierd met een aangepast protocol ter voorkoming 

van besmettingsgevaar. 

Op de diaconale zondag in oktober was de Wereldwinkel aanwezig. 

De kerstactie van KiA werd gesteund door tevoren het magazine “Geef Licht” uit te reiken. 

 

Activiteiten: 

• De jaarlijkse adventslunch werd geannuleerd. Wellicht kan die vervangen worden door een 

lunch in het voorjaar 2022. 
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• Voor de laatste keer werd aan de bezoekers van het Stoelenproject een attentie van St. 

Nicolaas gebracht. De inzet gedurende vele jaren van Irene Hillers, de familie Velthorst en 

andere helpers was onmisbaar en verdient grote dank! Deze actie wordt verder ten 

gevolge van organisatorische problemen gestopt. 

• Het bezoek aan gemeenteleden met een kroonjaar werd trouw voortgezet door Coby van 

Zanten en Brita Veldhuizen.  

• Aan de opvanglocatie van ongedocumenteerden op de Van Leijenberghlaan werd aandacht   

gegeven. De wijkdiaconie is lid van de begeleidingscommissie, bestaande uit naburige 

bewoners, ondernemers en organisaties. In de vraag om kleding werd voorzien. 

• Een open dag ter kennismaking voor de buurt werd bezocht. 

• Met Kerst werd een kleine attentie (mini-feeststol) met een wenskaart voor elke bewoner 

gebracht.  

 

Hulpvragen: 

De hulpvragen kwamen merendeels via Puur Zuid en de St. Amsterdam City Rights/Here to 

Support. 

Opvallend is dat besluiten en regelingen ten behoeve van bewoners in Amsterdam gepaard 

kunnen gaan met tekort aan geld. Gezinshereniging, aan vraag van officiële papieren of het 

schrappen van vergoedingen geven dan betalingsproblemen. 

Totaal werden tien hulpvragen gehonoreerd en één lening. 

Het betrof driemaal gezinshereniging, tweemaal het verkrijgen van officiële papieren; verder een 

lunch voor daklozen, huisinrichting, verhuizing, vervangend vervoer, betaling tandarts en een 

kraampakket. 

Bij Puur Zuid wordt een “broodnoodpotje” beheerd voor acute noodgevallen. 

 

Kerst 

Aan zeventien mensen met een minimum inkomen werd een geldelijke kerstgift geschonken. 

 

 

 

Samenstelling wijkdiaconie: 

Naam  Functie  Speciale taak 

Mieke Hellema Voorzitter  Lid moderamen wijkkerkenraad 

Dirk Westra Secretaris  lid CvD 

René Freijmuth Penningmeester  

Gina Visser Lid  

Peter Haalebos Lid  
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PAASKERK 

Jaarverslag 2021 Diaconie Paaskerk 

Ook in 2021 konden veel activiteiten van de diaconie door de coronapandemie geen doorgang vinden. Zo zijn de 

ontmoetingsmiddagen die gepland stonden in januari, maart en december afgelast. Toch hebben we als diaconie 

geprobeerd er het beste van te maken. 

Met Pinksteren zijn Robert Klaassen en Geraldineke Licht herbevestigd als diaken. 

In juni is Ds. Barbara de Groot ons team komen versterken als opvolger van Ds. Gert Jan de Bruin. 

Marijke Bossenbroek gaat eind december stoppen met haar taak als individuele hulpverlener. Bovenwijks wordt zij 

opgevolgd door Siska Plantinga. In de wijkdiaconie worden haar taken overgenomen door Marjo Valkier en Selma van 

Ee. 

 

Eredienst gerelateerde activiteiten: 

In de diensten waar gemeenteleden aanwezig mochten zijn hebben we het Avondmaal in aangepaste vorm gevierd. 

 

Activiteiten in eigen wijk:  

Begin juli waren gemeenteleden heel blij dat ze elkaar na een lange tijd weer konden ontmoeten op de 2 

georganiseerde koffieochtenden. 

Op 5 oktober hebben in het kader van de Week van de Ontmoeting een high-tea georganiseerd voor gemeenteleden 

en buurtbewoners waar 35 mensen aanwezig waren. 

 

Overige activiteiten: 

De Paasgroetenactie voor gevangenen wel doorgegaan, gemeenteleden hebben via e-mail hun groet aan Roeltje 

Mentink doorgegeven, zij heeft ze op de paasgroetenkaart geschreven en verstuurd. 

Samenstelling diaconie 

Naam  Functie  Speciale taak 

Chris Aalbersberg Voorzitter  Afgevaardigde CvD 

Robert Klaassen Lid  

Geraldineke Licht Lid  

Roeltje Mentink Lid Ouderenmiddagen en 

afgevaardigde kerkenraad 

Selma van Ee* Lid  

Truus van Noord* Lid  

Marjo Valkier* Lid  

Ds. Barbara de Groot   

Els van Geel  Notulist 

*Een diaconaal medewerker werkt mee als diaken, maar doet geen dienst als eerste diaken bij het Heillig Avondmaal 

en is vrijgesteld van kerkenraadsvergaderingen. 

Ook onmisbaar voor de taakuitvoering zijn de verschillende diaconaal medewerkers en vrijwilligers die helpen met 

collecteren en bediening van de Maaltijd van de Heer. 
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EBEN HAËZERGEMEENTE  IN DE PAULUSKERK 

Jaarverslag Pauluskerk 2021 

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 kwamen de diakenen bij mensen over de vloer op de korte 

momenten dat dit kon in 2021 en kunnen we praktische hulp inschakelen waar dat nodig is. De 

praktische 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. Dit was afgelopen jaar bijna niet mogelijk. Deze commissie zorgt doorgaans 

ook voor ouderenmiddagen in de gemeente. Het afgelopen jaar helaas niet. 

• Aan bijzondere gelegenheden schenken wij aandacht zoals bij verjaardagen op hoge leeftijd, 

aan zieken of jubilea. 

• Het financieel steunen van goede doelen die wij zelf benaderen maar ook via de GZB 

(Gereformeerde ZendingsBond) of doelen van Project 1027 (verwijst naar Lukas 10 vers 27). 

• De diaconie heeft veel betrokkenheid met de zendingscommissie van onze gemeente. Deze 

commissie draagt zorg voor contact en ondersteuning van Harriëtte Smit in Zuid-Franrijk. Zij 

is uitgezonden door de GZB en draagt bij aan de opbouw van protestante kerken. 

• Wij hebben een nauwe band met de CGK uit Ouderkerk aan de Amstel. In 2021 is er geen 

contact mogelijk geweest. 

• 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. Dit jaar zij 

deze thuisbezorgd. 

De vergaderingen hebben vaste agendapunten als:  

• de ondersteuning van goede doelen.  

• bloemengroet.  

• hulpaanvragen.  

In 2021 zijn er geen hulpaanvragen gedaan vanuit de gemeente. Een aantal hulpaanvragen voor 

goede doelen zijn opgenomen in het collecterooster. 

Samenstelling diaconie  

Naam       Functie  Speciale taak 

Anton Koole      Voorzitter   

Pieter Nagel      Secretaris   

Carel van Leeuwen 
     

Penningmeester   
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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 2021 als volgt samengesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast wordt het CvD ondersteund door een secretaresse/notulist, een administrateur en diaconaal medewerkers 

met een speciale functie. In 2021 werden deze functies door de volgende personen vervuld: 

Naam Functie 

Ankie Harte Secretariaat  

Jacob Timmermans Administrateur  

Marijke Bossenbroek Coördinator voedselproject en bovenwijkse hulpvragen 

Yvonne Teitsma Communicatie tot 31-08-2021 

Nienke van der Heiden Jeugdwerker van de PGA-B. Verricht gemiddeld 4 uur per 

week diaconaal jongerenwerk.  

Mareke Kniep Contactpersoon betreffende SAM’s  kledingactie 

 

Adviesgroep CvD 

Naam  

Ginus Trof  

Dirk Westra  

Lamkje Sminia  

Gert Koekkoek  

Marijke Bossenbroek  

 

Bankrekeningnummer: NL32INGB0000526833 

RISN-nummer:  824126932 

KvK nummer:  76381943 

Email: diaconie@pga-b.nl 

 

Naam Functie 

Ginus Trof Voorzitter 

Cees Grootjen Penningmeester 

Dirk Westra Afgevaardigde Pelgrimskerk 

Cor Omta Afgevaardigde Kruiskerk 

Chris Aalbersberg  Afgevaardigde Paaskerk tot oktober 2021 

Carel van Leeuwen Afgevaardigde Pauluskerk 

mailto:diaconie@pga-b.nl
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FINANCIËN 

 

Financiën 

Dankzij een legaat van € 100.000 is 2021 
afgesloten met een positief resultaat van € 
59.182. Zonder deze bijzondere bate is er een 
verlies van € 40.818, wat iets meer is dan in 2020: 

 

Baten 2021 

Collecten 

Ook in 2021 had corona grote invloed op het 
fysieke kerkbezoek. De collecte-opbrengst lag 
daarom opnieuw fors onder die van het pre-
corona jaar 2019. Ten opzichte van 2020 was er 
een min van 5%. 

 

Najaarsactie 

De opbrengst van de najaarsactie was duidelijk 
lager dan de voorgaande jaren en de begroting: 

 

De gemiddelde donatie is gelijk gebleven, maar 
het aantal donaties is echter flink gedaald: 

 

Wij hopen dat dit eenmalig was en niet het begin 
van een trend. 

Lasten 2021 

Een duidelijke onderbesteding ten opzichte van 
het budget was er bij individuele hulp aan 
personen. Dit komt vooral door het achterblijven 
van het aantal hulpverzoeken; daarnaast was er, 
wegens de komende opheffing van de 
wijkdiaconiebankrekeningen, hulp uit de 
wijkkassen betaald en niet bij het CvD in rekening 
gebracht. 
Ook de bijdragen aan projecten en activiteiten 
waren duidelijk lager, dit wegens langdurige 
ziekte van de jeugdwerker. 

Conclusie en vooruitblik 

Dankzij het legaat is de financiële positie van de 
Diaconie versterkt. Hierdoor kunnen wij ons werk 
(helpen waar geen helper is) de komende jaren 
voortzetten, ondanks dat de reguliere inkomsten 
naar verwachting sterk zullen achterblijven bij de 
uitgaven.  

-45000

-40000

-35000

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

2018 2019 2020 2021

resultaat excl. bijzondere baten en lasten

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2018 2019 2020 2021

begroot

reëel

0

5000

10000

15000

20000

2018 2019 2020 2021

begroot

reëel

0

100

200

300

400

500

2018 2019 2020 2021



 

JAARVERSLAG 2021 19 

Jaarrekening 

Balans per 31 december 2021 

 

 
31 december 2021 31 december 2020 

ACTIVA   
  

Financiële vaste activa   
  

Participaties Oikocredit 34.360  -  

Triodos Impact Mixed Fund 330.321  314.008  

Participatie Roosevelthuis 7.500  8.000  

Deposito’s 305.000  305.000  

  677.181  627.008 

Overlopende activa     

Vorderingen  7.597  8.486  
    

Liquide middelen     

Rekening courant bij banken 74.351  47.323  

Spaarrekeningen 181.376  180.676   
 255.727  227.999 

TOTAAL ACTIVA  940.505  863.493 

     

PASSIVA     

Eigen vermogen  923.598  848.434  
    

Overlopende passiva     

Af te dragen collectes 3.305  3.558  

Overige overlopende passiva 13.602  11.501  

  16.907  15.059 

TOTAAL PASSIVA  940.505  863.493 
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Resultaat 2021 

 

 
Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020 

BATEN 
  

 

Collectes 35.824 37.050 37.718 

Giften 8.010 6.500 8.602 

Najaarsactie 12.651 15.800 17.901 

Overige baten 610  746 

Rente en dividenden 4.942 6.300 5.490 

Totaal baten 62.036 65.650 70.456 

     

LASTEN    

Diaconaal quotum 4.669 4.700 4.924 

Bijdragen aan instellingen 38.418 36.350 37.292 

Bijdragen aan projecten en activiteiten 41.756 54.500 48.591 

Individuele hulp aan personen 6.711 19.000 7.365 

Algemene organisatielasten 10.357 11.400 9.518 

Bankkosten en stortingsverschillen  944 800 1.121 

Totaal lasten 102.854 126.750 108.810 

     

Operationeel resultaat -40.818 -61.100 -38.354 

     

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN    

Legaten 100.000 - - 

Koerswinst Triodos 15.982 - 81.522 

Toevoeging herwaarderingsreserve -15.982 - -81.522 

Afboekingen en vrijval - - 2.585 

Totaal incidentele baten en lasten 100.000 - 2.585 

    

EXPLOITATIERESULTAAT 59.182 -61.100 -35.770 
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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 

Na de beëindiging van onze deelneming via de PKN (eind 2020) heeft het College in 2021 besloten deze 

voort te zetten in een directe deelneming in het Oikocredit Nederland Fonds. 
 

2021 2020 

Marktwaarde per 1 januari - 34.429 

Beheervergoeding -69 - 

Stockdividend - - 

Mutaties 34.429 -34.429 

Marktwaarde per 31 december 34.360 - 

 

 

Triodos Impact Mixed Fund 

Deze participaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Het verschil met de aankoopprijs plus 

herbelegd dividend min beheerkosten wordt als niet-gerealiseerde koerswinst in het eigen vermogen 

opgenomen in de herwaarderingsreserve. 
 

2021 2020 

Boekwaarde per 1 januari 314.008 231.697 

Koerswinst/herwaardering t/m 2019 - 69.876 

Beheerkosten -1.356 -1.246 

Dividend 1.687 2.036 

Koerswinst/herwaardering boekjaar 15.982 11.646 

Boekwaarde per 31 december 330.321 314.008 

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 2021 had het College van Diakenen de volgende deposito’s bij de SKG (Stichting Kerkelijk 

Geldbeheer) uitstaan: 
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Registratienummer Einddatum Rente 31-12-2021 31-12-2020 

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

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

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

6.075.100.014 06-06-2028 1,40% 50.000 50.000 

6.075.100.015 30-07-2026 1,10% 65.000 65.000 

Totaal 

  

305.000 305.000 

 

Vorderingen 

Omschrijving 31-12-2021 31-12-2020 

Persoonlijke leningen 1.200 1.000 

Te ontvangen rente banken 2.983 2.995 

Te ontvangen najaarsactie 45 703 

Te ontvangen collectes 1.869 1.708 

Overige vorderingen 1.500 2.080 

Totaal 7.597 8.486 

 

Eigen vermogen 

De herwaarderingsreserve omvat de niet-gerealiseerde koerswinst op de participaties Triodos. 

Ontwikkeling eigen vermogen 
 

2021 2020 

Eigen vermogen per 1 januari 848.434 802.682 

Exploitatieresultaat 59.182 -35.770 

Toevoeging herwaarderingsreserve 15.982 81.522 

Eigen vermogen per 31 december 923.598 848.434 
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Samenstelling eigen vermogen 
 

Stand per  
1 januari 

2021 

Resultaat/ 
Toevoeging 

Stand per  
31 december 

2021 

Bestemmingsreserves: 
 

  

Oikocredit 34.429 -68 34.360 

Legaat Pelgrimskerk 9.110 86.000 95.110 

Kinderfonds 38.359 4.890 43.249 

Gastvrije Hoeve De Meent * 130.000 -20.000 110.000 

Nationale Hulpacties 20.000 -10.000 10.000 

Totaal bestemmingsreserves 231.897 60.822 292.719 

    

Algemene reserve * 535.015 -1.640 533.376 

    

Herwaarderingsreserve 81.522 15.982 97.504 

    

Totaal 848.434 75.164 923.598 

 In het vorige jaarverslag was de bestemmingsreserve voor Gastvrije Hoeve De Meent € 20.000 te hoog 

opgenomen (en de Algemene reserve dus met hetzelfde bedrag te laag). 

 

Overlopende passiva 

Omschrijving 31-12-2021 31-12-2020 

CvK PGAB 4.502 5.189 

PKN 8.490 5.014 

Voedselbank - 688 

Uitgaven Tasjesactie - 610 

Makom 610 - 

Totaal 13.602 11.501 
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Toelichting op het resultaat 2021 

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 
Realisatie 

2021 
Begroting 

2021 
Realisatie 

2020 

Kerk in Actie - werelddiaconaat 11.535 12.350 8.572 

Wereldhuis 1.061 1.300 2.252 

Kledingbank 1.000 - 1.854 

Sociaal Steunpunt 18 - 1.133 

Stichting Derde Wereld Hulp  1.195 1.300 2.404 

Stichting De Regenboog 1.262 1.300 2.784 

Drugspastoraat 966 1.300 - 

Stichting Stoelenproject 1.276 1.300 2.264 

Stichting Stap Verder 1.373 1.300 1.794 

Landelijk Vredeswerk - - 670 

Stichting Edukans 799 650 917 

Kairos-Sabeel 312 650 - 

Rudolphstichting 122 650 - 

Stichting BeninAmi 1.850 1.300 - 

Stichting Anna Poot 1.544 1.300 - 

Jong Protestant 411 650 - 

Voedselbank Amstelveen 2.320 1.950 - 

Wijkdoelen 6.874 4.550 6.347 

Kerstgiften (instanties) 4.500 4.500 4.500 

Overige bijdragen  - - 1.800 

Totaal 38.418 36.350 37.292 
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Bijdragen aan projecten en activiteiten 

Project / activiteit 
Realisatie 

2021 
Begroting 

2021 
Realisatie 

2020 

Diaconale bewustwording jongeren - 9.000 3.600 

Kerkdienst uitzendingen 435 1.000 692 

Wijkactiviteiten 1.150 2.500 1.800 

Overige feestdagen projecten - - 191 

Giften uit legaat (Pelgrimskerk) 14.000 12.000 16.000 

Come Together / Meet and Eat - - - 

Diaconale projecten en eenmalige bijdragen 1.171 - 1.807 

Nationale hulpacties 5.000 10.000 4.500 

Gastvrije Hoeve 20.000 20.000 20.000 

Totaal 41.756 54.500 48.591 

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 
2021 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2020 

Kerstgaven (individuen en gezinnen) 3.055 9.000 3.915 

Kinderfonds 1.110 5.000 1.280 

Persoonlijke ondersteuning 2.545 5.000 2.170 

Totaal 6.711 19.000 7.365 

 

Algemene organisatielasten 
 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2020 

Secretariaat 3.802 3.300 3.281 

Beleidsactiviteiten 551 1.000 - 

Bijdragen Kerkelijk bureau 2.269 2.500 2.269 

Kosten financiële administratie 711 1.100 1.002 

Publiciteit 2.000 2.000 2.000 

Overige algemene kosten 1.024 1.500 966 

Totaal 10.357 11.400 9.518 
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