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Jaarplan 2018 en terugblik 2017 van de 
 

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat 
 
 

Omzien en Verbinden 
 
 

 Inleiding 1.
 
Afgelopen jaar was geen spectaculair jaar met allerlei nieuwe projecten en plannen maar we hebben 
gestaag gewerkt aan het stabiliseren van de Kerngroep. Dit was nodig. We zijn een jonge groep 
(maart 2014 zijn diaconaat en pastoraat samengevoegd en ondergebracht in de Kerngroep Diaconaat 
& Pastoraat) met een breed aandachtsveld (pastoraat in eigen kring, hoe worden we als PGZO steeds 
meer Huis voor de Buurt? hoe geven we vorm aan onze diaconale betrokkenheid in de PGZO en 
Zuidoost maar ook wereldwijd? etc.). Onder de Kerngroep vallen veel groepen met heel verschillende 
taken. 
 
Dit jaarplan is – net als dat van vorig jaar - geïnspireerd door het rapport van de projectgroep PGZO 
2017. Voor de achtergrondinformatie over dit rapport en wat dat betekent voor dit plan, verwijzen 
we u graag naar het jaarplan 2017.  
 
In §2 leggen we de relatie tussen de visie van de gemeente en de activiteiten van de Kerngroep, in §3 
lichten we de structuur en werkwijze van de Kerngroep toe en in §4 en §5 de contacten met anderen 
binnen en buiten de gemeente, met hier en daar al een blik op volgend jaar. In §6 blikken we terug 
op het afgelopen jaar, waarbij in het bijzonder kijken naar de (positieve) ontwikkelingen en de zorgen 
die we hebben en kijken we vooruit naar 2018. 
 
 

 Van visie naar beleid 2.
 

De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke, open ge-
loofsgemeenschap, waar eenieder die dat wenst rust en geborgenheid vindt en toerusting 
ontvangt om in beweging te komen. 
De gemeente heeft als hart Gods verhaal met mensen, zoals dit tot ons komt in Jezus en de 
Bijbel. Geïnspireerd door de Geest wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen 
omgeving en in wereldwijde betrokkenheid. 
Dit gebeurt in open communicatie met andere culturen en geloven. Daarbij is de gemeente 
betrokken op mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. 

 
De Kerngroep Diaconaat & Pastoraat focust zich vooral op de zinsneden “waar eenieder die dat 
wenst rust en geborgenheid vindt en toerusting ontvangt om in beweging te komen”,  “Geïnspireerd 
door de Geest wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omgeving en in wereldwij-
de betrokkenheid.” en “Daarbij is de gemeente betrokken op mensen in hun kwetsbaarheid en 
kracht,”, waarbij de gehele visie meegenomen wordt bij de uitwerking hiervan. 
 
In het beleidsplan PGZO 2017-2022 staan de volgende aandachtsgebieden centraal bij de vernieu-
wing van de gemeente. 

 Zorgzame kerk 

 Een huis voor de buurt worden 

http://www.pgzo.nl/documentenmap/Jaarplan%202017%20met%20terugblik%202016.pdf
http://www.pgzo.nl/documentenmap/Beleidsplan%20PGZO-2017-2022.pdf
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 Meer en alternatieve vieringen ontwikkelen 

 Andere vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen ontwikkelen 

 Samenwerking met andere kerken intensiveren, ook op genoemde gebieden. 
 
Met uitzondering van “meer en alternatieve vieringen ontwikkelen” houdt de Kerngroep zich bezig 
met alle bovenstaande aandachtsgebieden. 
Onder de Kerngroep valt een aparte brainstormgroep die zich bezighoudt met het thema Zorgzame 
kerk. 
Een huis voor de buurt worden, krijgt – in samenwerking met anderen - vooral vorm bij Connecting 
Tunes (zie §6.2.5) , het Family Project (zie §6.2.3), de rommelmarkt en Stap Verder (zie §5.1).  
Het aandachtspunt “andere vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen ontwikkelen” 
krijgt vorm bij het Family Project, maar ook de stageweek, de Kinder Bijbel School en het zomerkamp 
van de Kinder Bijbel School zijn hiervan een invulling. Al deze activiteiten worden beschreven in §6, 
Terugblik en vooruitblik. 
Het aandachtsgebied “Samenwerking met andere kerken intensiveren” wordt besproken in §5.1. 
 
 

 Structuur en werkwijze Kerngroep Diaconaat & Pastoraat 3.
  
Binnen PGZO wordt diaconaat en pastoraat gezien als een zaak van de hele gemeente, waarbij ieder 
lid daar op eigen wijze invulling aan mag geven op een manier die bij hem past. Namens de gemeen-
te voert de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat coördinerende en specifieke taken uit en maakt op 
deze gebieden beleid. 
 
Onder de Kerngroep valt ook de Diaconie, die een kerkordelijke status heeft en verantwoordelijk is 
voor het beheer van de diaconale middelen van de gemeente. De Diaconie heeft een eigen begroting 
en jaarrekening. De financiën van de pastorale taken staan in de begroting en jaarrekening van de 
gemeente. 
 
In de Kerngroep zitten: 

 Leopold de Bie   (individuele hulp) 

 Simon Blijleven   (penningmeester) 

 Kenneth Edam   (secretaris) 

 Jan de Jonge   (werelddiaconaal project) 

 Wolter Koolstra   (voorzitter) 

 Corine Noordzij   (pastoraat) 

 Nienke Wijngaarden-van Eijk  (notulist) 

 Annemarie van de Zedde 
 
Bij de vergaderingen van de Kerngroep schuiven regelmatig gasten aan die betrokken zijn bij een of 
meerdere aandachtsgebieden van de Kerngroep. Zo komt Noortje de Boer regelmatig om mee te 
praten over ongedocumenteerden en ons op de hoogte te houden over Stap Verder. Rosemarije 
komt langs als ze nieuws heeft over de Kinder Bijbel School en zomerkamp. Ds. Justine Aalders staat 
op de mailinglijst en blijft zo betrokken bij de Kerngroep. Marjolijn Koenderink wil achterwacht zijn 
op het gebied van individuele hulp. 
Kenneth, Simon en Wolter zitten in de kerkenraad, waarbij Kenneth en Wolter de contactpersonen 
zijn.  Simon en Wolter zitten ook in het moderamen, waarbij Wolter zorgt voor de verbinding tussen 
de Kerngroep en het moderamen.  
In 2017 hebben we afscheid genomen van ds. Jan van der Meulen, die met emeritaat is gegaan en 
mochten wij Annemarie van de Zedde verwelkomen. 
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Sinds zomer 2017 ligt de coördinatie van het dwarsverband Jeugd vanuit praktisch oogpunt bij de 
Kerngroep Diaconaat & Pastoraat. Ook de andere kerngroepen zullen oog voor deze doelgroep moe-
ten krijgen, met name de Kerngroep Vieren (kindernevendienst). Dwarsverbanden kunnen namelijk 
nooit door één kerngroep worden ingevuld. 
 
We richten ons met name op kwetsbare mensen en mensen die geschaad worden in hun rechten. In 
de jaarrekening van 2017 en begroting 2018 maken we onderscheid in: 

 Ouderen 

 Jongeren 

 Kerk in de buurt 

 Vluchtelingen en ongedocumenteerden 

 Werelddiaconaat 

 Overig 
 
 

 Relatie met andere bloembladen 4.
 
De Kerngroep heeft met name een verbinding met het bloemblad “Vieren”: Kyriëgebed, voorbeden, 
collecten en de viering van het avondmaal zijn diaconale en pastorale onderdelen van een dienst. 
Naast diakenen zijn er ook diaconale medewerkers actief.  
Ook met het bloemblad “Ontmoeten & Leren” heeft de Kerngroep een verbinding, omdat daar pas-
toraat vorm krijgt. 
 
De ondersteunende bloembladen  (beheer, vrijwilligerszorg en communicatie) zijn voor de Kerngroep 
van essentieel belang bij het (laten) uitvoeren van alle taken. 
 
 

 Relatie met dwarsverbanden 5.
 

5.1 Oecumene en externe samenwerking 
 
We werken graag samen en zoeken contact met andere kerken en partners. Hieronder volgt een 
beschrijving met wie wij verbonden zijn. De activiteiten die uit deze samenwerking voortkomen, 
worden toegelicht in par. 6. 
 
4+2-kerkenoverleg 
In het 4+2-kerkenoverleg1 wordt nagedacht om gemeenschappelijk diaconale activiteiten te ont-
plooien en daarbij “kerk in de buurt” te zijn. Hierdoor kunnen activiteiten die voor een bredere pu-
bliek dan de eigen gemeente zijn, breder gedragen worden. Voorbeelden zijn Connecting Tunes en 
het Family Project (zie §6.2.3). 
 
Stap Verder en de oprichtingskerken 
Stap Verder is het voorbeeld dat we als kerken in Zuidoost met elkaar willen samenwerken. In 2016 is 
besloten om de contacten tussen de oprichtingskerken (weer) te intensiveren, zodat we elkaar weten 
te vinden en met elkaar Stap Verder kunnen steunen. Deze intensivering is deels gelukt: naast de 
jaarlijkse vergadering van Stap Verder met de oprichtingskerken is er ook een mailinglijst, waardoor 
men elkaar makkelijker kan informeren.  

                                                             
1  Het 4+2 kerkenoverleg bestaat uit de eigenaarkerken van De Nieuwe Stad (CBC, ELG, PGZO en RK) en 2 

huurders die graag met de eigenaarkerken willen samenwerken (PCG en Perki) 
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MOV-groep 
MOV staat voor Missie (de RK-term voor zending), Ontwikkelingssamenwerking en Vrede. Met de 
MOV-groep van RK-parochie De Graankorrel wordt vier keer per jaar samen vergaderd. Uit deze 
overleggen volgen gezamenlijke activiteiten of afstemming van activiteiten in bijvoorbeeld de 40-
dagentijd, de vredesweek en Solidaridadzondag. 
 
Platform Vluchtelingen 
We doen mee met het platform Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam. Dit platform 
vraagt op Amsterdams niveau aandacht voor de positie van vluchtelingen en ongedocumenteerden 
en biedt de aanwezigen veel inspiratie, leermomenten en ontmoetingen. De nieuwsbrief wordt op de 
website gepubliceerd en in het kerkblad wordt een stukje uitgelicht voor degenen die geen toegang 
tot internet hebben. 
 
Protestantse Diaconie Amsterdam 
De Protestantse Diaconie Amsterdam nodigt naast de eigen diaconieën belangstellenden uit voor 
hun jaarvergadering. Wij maken dankbaar gebruik van de uitnodiging om bij deze jaarvergadering 
vertegenwoordigd te zijn. 
 
Lutherse diaconie van Amsterdam 
De Lutherse diaconie gaat ons Family Project (zie §6.2.3) ondersteunen. 
 
Grootstedelijk Diaconaal Overleg 
Eenmaal per jaar is er overleg met diaconieën van verschillende kerkgenootschappen uit Amsterdam 
en omgeving. De Kerngroep is hier graag bij vertegenwoordigd. 
 
Diaconaal Platform Amsterdam-Oost (DPAO) 
Dit overleg is voor de Kerngroep van waarde omdat er nagedacht wordt hoe kerken in deze tijd vorm 
en inhoud aan hun diaconale opdracht kunnen geven en hoe diaconieën gemeenteleden kunnen 
enthousiasmeren om dingen op te pakken. Oost en Zuidoost zijn stadsdelen die veel gemeen hebben 
o.a. grote groepen statushouders (vluchtelingen die voorlopig in Nederland mogen blijven). 
 
Kerk in Actie 
We maken dankbaar gebruik van de expertise van Kerk in Actie en doen mee met hun activiteiten ( 
zie §6.2.6). 
 
INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven t.b.v. Asielzoekers) 
De Kerngroep heeft contact met INLIA omdat INLIA samen met Kerk in Actie op landelijk niveau aan-
dacht vraagt voor de positie van vluchtelingen en ongedocumenteerden (zie §5.2). 
 
 

5.2 Geloofsgesprek en vernieuwen 
 
De Kerngroep is met de gemeente vooral in gesprek als het gaat om vluchtelingen en ongedocumen-
teerden: hoe staan wij tegenover “Wij zijn hier”? Wat betekent een noodopvang in onze buurt? Wat 
wordt van ons als gemeente verwacht en wat kunnen wij doen? (zie §6.2.5). 
 
In 2017 zijn we met de gemeente in gesprek gegaan of we ons als gemeente zullen aansluiten bij het 
Charter van Groningen van INLIA. Dit gesprek loopt nog en zal ook in 2018 doorgaan. Bij het gemeen-
teberaad van juni 2017 hebben we – als tussenstand – een samenvatting gegeven van de reacties uit 
de gesprekken. In 2018 zullen we INLIA uitnodigen om antwoord te geven op de vragen die gesteld 
zijn in de gesprekken met de gemeente over INLIA. 
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In 2018 willen we ook een Canvasmodel voor de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat maken. Dit kan 
ons helpen om beter zicht te krijgen waarom we doen wat we doen.  
 
Daarnaast hebben we – nu nog vage – plannen om een avond te organiseren over geloof en politiek. 
 

Met het geloofsgesprek gaat het er ook om wie je wilt zijn voor de buitenwacht. Immers een 
van de aandachtspunten uit het rapport projectgroep 2017 is Kerk in de Buurt. Dan gaat het 
er ook om wat je uit wilt stralen.  
Het gaat ook om de motivatie. We zijn een gemeente vol harde werkers, er wordt veel ge-
daan. Een Marthacultuur kan niet blijvend geïnspireerd bestaan zonder Maria. Als dat wel 
het geval is, dan hol je de gemeente van binnen uit. Je onderscheidt je onvoldoende van de 
seculiere welzijnssector en loopt het risico onherkenbaar te worden als gemeente van Jezus 
Christus. Zowel voor het moreel van vrijwilligers als voor de herkenbaarheid en de bood-
schap naar buiten is het wenselijk dat er binnen de werkgroepen ruimte wordt gemaakt voor 
het reflecteren op ons doen en laten.  
 
 

5.3 Jeugd- & jongerenbeleid 
 
De Kerngroep Diaconaat & Pastoraat is niet alleen bij het dwarsverband “jeugdbeleid” betrokken, 
omdat zij dit dwarsverband coördineert, maar ook direct via de Kinder Bijbel School en de Stage-
week. Daarnaast zijn er ook contacten met de kindernevendienst, bijvoorbeeld bij het adventsproject 
en Kids in Actie. Kids in Actie is een initiatief van Kerk in Actie en opgepakt door de kinderneven-
dienst. De Kerngroep ondersteunt dit initiatief van harte en blijft hierbij ook graag betrokken.  
 
In 2017 is gestart met de voorbereidingen van een pioniersplek voor studenten in Amsterdam Zuid-
oost. Deze pioniersplek met de naam Thuis in Zuidoost opereert zelfstandig. Omdat de Kerngroep 
Diaconaat & Pastoraat het jeugd- & jongerenbeleid in de PGZO coördineert, is het verstandig om ook 
met de pioniersplek zaken pro-actief af te stemmen.  
 
 

5.4 Multiculturele verdieping 
 
In de gemeente is aandacht voor diversiteit o.a. omdat we uitgaan van Gavengericht werken en ge-
bruik maken van Kracht van Verschillen (we gaan met elkaar in gesprek op basis van respect, nieuws-
gierigheid en trots). Dit maakt ons gevoelig voor verschillen tussen mensen.  
 
 

 Terugblik en vooruitblik 6.
 

6.1 Algemeen 
 
Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: 

 In de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat is afgelopen jaar weer goed samengewerkt. Met elkaar 
hebben we veel aangepakt en wat nog moet gebeuren is overzichtelijk. 

 Als PGZO hebben we de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt om de spiraal naar beneden 
(steeds meer vergrijzing, steeds minder vrijwilligers, steeds meer berusting) te keren. Als Kern-
groep Diaconaat & Pastoraat merken we steeds vaker dat de spiraal langzaam naar boven gaat. 
Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. 
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 Ds. Jan van der Meulen heeft afgelopen twee jaar veel voor de Kerngroep gedaan. Het is fijn dat 
we zijn vertrek goed hebben kunnen opvangen. Yvonne Smit gaat niet meedoen met de Kern-
groep maar het werk van de Kerngroep wordt wel makkelijker als er in de gemeente meer aan-
dacht komt voor vrijwilligerszorg en communicatie. Ds. Justine Aalders is niet bij de vergaderin-
gen van de Kerngroep aanwezig maar zij is wel nauw betrokken bij de ontwikkeling van beleid 
m.b.t. pastoraat. Belangrijke vraag hierbij is hoe kunnen we met minder professionele uren on-
dersteuning toch volwaardig pastoraat blijven bieden aan iedereen die dit nodig heeft. 

 
Naast hoopvolle ontwikkelingen zijn er ook zaken die aandacht vragen: 

 Samenwerking met de andere kerken in DNS en DDS staat om allerlei redenen soms onder druk. 
Zonder goede samenwerking wordt het lastig om een Huis voor de Buurt te worden.  

 Als Kerngroep moeten we ervoor waken om niet teveel bezig te zijn met activiteiten. Onze taak is 
om samen met de groepen die onder ons vallen, vast te stellen wat nodig is (doelen formuleren) 
en om te signaleren wat er verandert zowel in de gemeente als buiten in de samenleving.  

 Bij alles wat we doen, is de onderliggende vraag belangrijk ‘waarom doen wij dit als kerk?’ M.a.w. 
‘wat is onze meerwaarde’ t.o.v. andere groepen die ook actief in de samenleving zijn. Deze vraag 
beantwoorden is vaak helemaal niet makkelijk omdat hij raakt aan dingen die diep gevoeld wor-
den en die je niet zomaar met elkaar deelt. 

 De Kerngroep komt er nog niet aan toe om individuele hulpverlening en werelddiaconaat echt 
van de grond te tillen. 

 De leden van de Kerngroep zijn gewend om zelf aan te pakken. Tot ons takenpakket hoort echter 
ook het enthousiasmeren, faciliteren en coördineren van de groepen die onder de Kerngroep val-
len. We doen ons best maar voorlopig hebben we op dit terrein best nog wat te leren. Dit is een 
proces dat beslist energie geeft maar soms is het ook gewoon moeilijk en lastig. 

 
 

6.2 Activiteiten in 2017 en plannen 2018 
 

6.2.1 Algemeen 
 
Terugblik 2017 

 In ons jaarplan 2017 hebben we aangegeven een overzicht te maken van alle groepen die onder 
Kerngroep Pastoraat & Diaconaat vallen. Hiervoor zouden we het rapport van de Projectgroep 
PGZO 2017 als uitgangspunt nemen. Het overzicht zouden we vervolgens afstemmen met de 
Kerkenraad en de andere kerngroepen/bloembladen.  
Dit overzicht hebben we gemaakt en is terug te vinden in de inhoudsopgave van de PGZO Adres-
sengids. Alleen zijn we vergeten om aan de andere Kerngroepen te vragen of zij zich kunnen vin-
den in deze indeling. Dit zal in 2018 alsnog gebeuren. 

 Voor 2017 hadden we ook staan dat we alle groepen die onder de Kerngroep Pastoraat & Diaco-
naat vallen, zouden vragen waar ze mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen en wat ze de komen-
de tijd graag willen oppakken. Bij dit gesprek zouden we gebruik maken van het Canvasmodel. 
Hier zijn we nog nauwelijks aan toegekomen. Met degenen die betrokken zijn bij het ouderen-
pastoraat is gesproken aan de hand van het Canvasmodel maar er is nog geen Canvas ingevuld. 
Met de andere groepen gebeurt de communicatie nog veel te hap snap. Daarom blijft dit punt 
staan voor 2018. 

 In 2017 wilden we beleid maken voor pastoraat oppakken. 
Hiervoor zijn er gesprekken met Justine Aalders geweest en de eerste ideeën zijn inmiddels be-
sproken in het Pastoraal Overleg en in de Kerngroep. Justine Aalders is daarvoor bij een vergade-
ring van de Kerngroep geweest.  
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Plannen 2018 
Pastoraat is een van de speerpunten van de Kerngroep voor 2018. Individuele hulpverlening en we-
relddiaconaat krijgen tot nu toe minder aandacht dan ze verdienen. We hopen dat dit in 2018 gaat 
veranderen. Eerder genoemde zaken van aandacht blijven ook komend jaar onze aandacht vragen.  
 
Hieronder volgen we verder de indeling van doelgroepen die we in par. 3 geformuleerd hebben. 
 
 

6.2.2 Ouderen 
 
Brainstormgroep Zorgzame kerk 
Als PGZO hebben we vastgesteld hoe we met alle veranderingen in de zorg kunnen omgaan. Wij zijn 
niet in staat om langdurige zorg aan elkaar te verlenen maar we kunnen elkaar wel informeren en 
helpen om voor onszelf en elkaar op te komen. Er is contact met de RK-parochie maar het contact 
met de ELG is helaas weer verbroken. 
In 2017 zijn we vooral bezig geweest met het versterken van de Brainstormgroep zelf o.a. door het 
verzamelen van informatie en het leggen van contacten met de formele en de informele zorg. Ook 
zijn we begonnen met het aanleggen van een bescheiden sociale kaart. In 2018 hopen we steeds 
vaker onze kennis in de gemeente zichtbaar te maken. In 2017 hebben in het kerkblad over de Zelf-
RedzaamheidsMatrix geschreven en opnieuw over het Keukentafelgesprek. 
De Brainstormgroep Zorgzame kerk staat in dit jaarplan om praktische redenen onder ‘ouderen’ 
maar de Brainstormgroep richt zich niet alleen op ouderen, maar op iedereen die zorg of ondersteu-
ning nodig heeft. 
 
Ouderenkring, Lentedag, kerstatttenties 
Ook in 2017 was er maandelijks een ouderenkring. In de 40-dagentijd en in de adventsperiode wordt 
een viering gehouden voor (met name) ouderen. Ook was er weer de jaarlijkse Lentedag en kregen 
ouderen voor kerst een attentie en vooral aandacht. 
De Kerngroep is bezig om samen met degenen die deze activiteiten organiseren te kijken of de activi-
teiten voor ouderen nog passen bij wat ouderen nodig hebben, of dat er (ook) andere activiteiten 
gewenst zijn. Hierbij wordt gedacht aan een herdefiniëring van het begrip ‘ouderen’. In 2018 zullen 
we ons actief oriënteren op ouderenbeleid en onderzoeken m.b.v. een checklist of onze gemeente 
ouderenproof is. 
 
 

6.2.3 Jongeren 
 
Kinder Bijbel School inclusief zomerkamp 
Bij de Kinder Bijbel School zijn nu meer vrijwilligers betrokken. 
Het zomerkamp was wederom een succes, mede dank zij de vele vrijwilligers. Het idee om meer en 
tijdig publiciteit aan de slotmiddag te geven, heeft gewerkt: er waren meer ouders en gemeentele-
den aanwezig bij de slotpresentatie. 
 
 
Kids in Actie 
 
 
Family Project (voorheen Kids Project) 
Er is een brainstormmiddag gehouden over de invulling van het Family Project (contact tussen oude-
ren en kinderen). Er is contact met de Stichting “Tot Heil des Volks”, die inhoudelijke ondersteuning 
wil geven en wil helpen bij het zoeken naar fondsen en subsidiegevers. Een diaconaal medewerker 
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van de Lutherse Diaconie Amsterdam gaat vanaf 1 september 2017 voor 8 uur per week dit project 
ondersteunen.  
In het 4+3-Kerkenoverleg is afgesproken dat er een projectteam gevormd wordt met uit elke kerk 
een vertegenwoordiger en dat de voortgang van het project in het 4+3-Kerkenoverleg teruggekop-
peld wordt. 
Het streven is om dit project in 2018 te laten starten. 
 
 

6.2.4 Kerk in de Buurt 
Voor deze doelgroep beginnen we heel voorzichtig een klein beetje oog te krijgen. 
 
  

6.2.5 Vluchtelingen en ongedocumenteerden 
 
Vluchtelingen en ongedocumenteerden 
In 2017 is de groep “Wij zijn hier” ook gehuisvest geweest in Reigersbos en in Haardstee en de con-
tacten met de groep weer aangehaald. Tevens is er contact gelegd met de voedselbank Hoop voor 
Morgen van mevr. MacNack, zodat bovenstaande groep bij deze voedselbank terecht kan. 
De ervaring leert dat m.b.t. vluchtelingen en ongedocumenteerden we slecht plannen kunnen ma-
ken. Het enige plan dat we hebben is, om samen met anderen, zo goed als mogelijk in te spelen op 
de actualiteit. 
 
Inlia 
In 2018 gaan we aandacht besteden aan het 30-jarig bestaan van INLIA (zie §5.2).  
 
Connecting Tunes 
In samenwerking met HASA (Hulp Aan Statushouders Amsterdam) en Joke Jongejan (Dialoog in Actie 
) is Connecting Tunes weer nieuw leven ingeblazen. Voor deze doelgroep beginnen we heel voorzich-
tig een klein beetje oog te krijgen. 
 
Stap Verder 
Maandelijks, bij de dienst met avondmaal, worden de gebeden uit het voorbedenboek bij Stap Ver-
der meegenomen bij de voorbeden in de kerkdienst. 
Het streven dat elke maand één of  twee gemeenten toiletartikelen inzamelen voor Stap Verder krijgt 
steeds meer vorm, maar blijft moeizaam.  
Het overlijden van Jaap de Visser is een groot verlies voor Stap Verder. Er wordt ontzettend veel 
werk verzet maar door de drukte van alle dag staat plannen en vooruit kijken voortdurend onder 
druk. Stap Verder heeft hard gewerkt aan de verbetering van het relatiebestand. 
 
Schipholwakes 
Iedere tweede zondag van de maand en in de veertigdagentijd elke zondag vindt er bij het detentie-
centrum in Schiphol een wake plaats om aandacht te vragen voor degenen die hier vast zitten. Deze 
wakes worden georganiseerd door o.a. de Catholic Workers (Jeannette Noëlhuis) en gedragen door 
vele kerkgemeenschappen. 
In de 40-dagentijd is er extra communicatie geweest en de uitnodiging om samen naar één van de 
wakes te gaan, nl. de wake  die georganiseerd werd door  het Kleiklooster. Helaas heeft dit niet ge-
leid tot extra deelname aan de wake. 
In 2018 willen we opnieuw proberen, samen met andere kerken, gemeenteleden uit te nodigen om 
naar één van de wakes te gaan.  
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Kapelgroep / kerkdienst voor gevangen in de vreemdelingendetentie 
Bij de kerkdiensten voor gedetineerden is ook een kapelgroep betrokken: gemeenteleden uit de om-
liggende kerken zijn bij toerbeurt aanwezig bij de diensten. Met Palmpasen maken de kinderen uit de 
kindernevendienst ook een Palmpasenstok voor de gedetineerden en met kerst worden er kerstkaar-
ten verstuurd. 
 
Werelddiaconaat – Weeshuis Grya Asih in Lawang, Oost-Java 
Sinds 2016 steunen we samen met Perki een weeshuis in Indonesië. Dit weeshuis heeft ook veel aan-
dacht voor de vervolgopleiding van de kinderen in het weeshuis. 
Begin 2017 heeft mevr. Troelie Tanahatoe in een kerkdienst en daarna bij het koffiedrinken vertelt 
over het weeshuis. Eind 2017 ronden we dit project af.  
Vanaf  2018 zullen we een nieuw werelddiaconaal project steunen. 
 
Kerk in Actie 
We doen graag mee met de acties van Kerk in Actie, onder andere worden er elk jaar voor Pasen 
kaarten verstuurd aan gevangenen. 
En last, but not least, staan de collectes voor Kerk in Actie op het collecterooster, waarmee  we uiting 
geven aan onze betrokkenheid bij landelijke en wereldwijde projecten.  
In 2018 willen we meer aandacht geven aan de collectes voor Kerk in Actie in de 40-dagentijd. 
We willen meer publiciteit geven aan de Diaconale dag in het najaar en gemeenteleden uitnodigen 
met enkele Kerngroepleden mee te gaan. 
 
 

6.2.6 Werelddiaconaat 
 
 

6.2.7 Overige activiteiten 
 
Publiciteit en acceptgiro-actie 
In samenwerking met de redactie is het weer gelukt om een diaconaal nummer van het kerkblad te 
maken. In 2017 was dat in juni, omdat het kerkblad van mei in het teken stond van het afscheid van 
ds. Jan van der Meulen. Bij dit nummer zat ook een acceptgiro met de oproep voor een gift aan de 
Diaconie. 
 
Website 
In ons Jaarplan 2017 hadden we al aangegeven om de informatie over pastoraat en diaconaat op de 
website te actualiseren o.a. de samenvoeging van pastoraat en diaconaat door te voeren. Hier zijn 
we helaas niet aan toegekomen. In 2018 willen we dit alsnog oppakken en dan beginnen met het 
plaatsen van de jaarplannen. 
 
 

 Tot slot 7.
 
We zijn benieuwd naar uw reacties, vragen en opmerkingen. Deze kunt u geven aan een van de leden 
(zie §3 voor de namen) van de Kerngroep of mailen naar diaconie@pgzo.nl. 
 
 
 

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat 
oktober 2017 
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