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Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 van kerngroep Diaconaat & Pastoraat 
 

Omzien en zinnige dingen doen 
 

1. Inleiding 
 
Met plezier bieden wij u het jaarverslag en jaarplan van de kerngroep Diaconaat & Pastoraat aan. 
Afgelopen jaar was weer een bewogen en boeiend jaar.  
Dit jaarverslag is geïnspireerd door het rapport van de projectgroep PGZO 2017, vandaar dat in para-
graaf 2 eerst wat achtergrondinformatie gegeven wordt over dat rapport. 
In paragraaf 3 leggen we de relatie tussen de visie van de gemeente en de activiteiten van de kern-
groep en in de paragrafen 4 en 5 de contacten met anderen binnen en buiten de gemeente. In deze 
paragrafen komen die activiteiten ter sprake die we samen met anderen doen. 
In paragraaf 6 blikken we terug naar het afgelopen jaar, waarbij in het bijzonder kijken naar de (posi-
tieve) ontwikkelingen en de zorgen die we hebben. 
Dit mondt uit in paragraaf 7 waarin we de focus voor 2017 aangeven. 
 
 

2. Achtergrond 
 

2.1. Rapport Projectgroep PGZO 2017 
 
In mei 2017 gaat ds. Jan van der Meulen met emeritaat en moet door de gemeente besloten worden 
hoe deze vacature ingevuld gaat worden. Voor de kerkenraad was dit aanleiding om niet alleen naar 
de invulling van de vacature te kijken, maar het breder te trekken en te kijken naar de toekomst van 
de gemeente en stelde daarvoor  “Projectgroep PGZO 2017” in.  
In het rapport van deze projectgroep staan aanbevelingen voor de organisatiestructuur van de ge-
meente en aanbevelingen voor de jaarplannen die de bloembladen opstellen. In dit verslag gaan we 
uit van die nieuwe structuur (die eerder een noodzakelijke aanpassing is van het huidige model, dan 
een echt nieuw model) en nemen we de adviezen van de projectgroep over jaarplannen ter harte. 
 
Hieronder beschrijven we die elementen uit het rapport die van invloed zijn op het jaarverslag en 
jaarplan van de kerngroep Diaconaat & Pastoraat. 
 
De organisatie van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad, gemeenteberaad, 6 bloembla-
den (waarvan 3 primaire bloembladen die de kerntaken uitvoeren en 3 secundaire bloembladen die 
ondersteunend zijn) en 4 dwarsverbanden. 
De primaire bloembladen zijn: 
- Vieren 
- Diaconaat & Pastoraat 
- Ontmoeten & Leren 
De secundaire bloembladen zijn: 
- Vrijwilligerszorg 
- Communicatie 
- Beheer 
De dwarsverbanden zijn: 
- Oecumene en externe samenwerking 
- Geloofsgesprek en vernieuwen 
- Jeugdbeleid 
- Multiculturele verdieping 
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In het rapport van de projectgroep worden ook 5 aandachtspunten genoemd die in de discussie over 
het profiel van onze gemeente zijn geformuleerd: 
- Zorgzame kerk 
- Een huis voor de buurt worden 
- Meer en alternatieve vieringen ontwikkelen 
- Andere vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen ontwikkelen 
- Samenwerking met andere kerken intensiveren, ook op genoemde gebieden. 
 
De projectgroep heeft ten aanzien van de jaarplannen de volgende adviezen: 
- Stel ontwikkel- en knelpunten centraal 
- Evalueer het vorig jaarplan en benoem de volgende te ondernemen stappen 
- Beschrijf de relatie tussen de ontwikkeling en de missie, visie of het zelfbeeld van de gemeente 
- Beschrijf de bijdrage aan de dwarsverbanden 
- Gebruik het Canvas-model1 
 
 

2.2. Structuur kerngroep Diaconaat & Pastoraat 
 
De kerngroep Diaconaat & Pastoraat heeft zowel met pastoraat als met diaconaat te maken. Onder 
deze kerngroep valt dus 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 
- ds. Jan van der Meulen 
- Corine Noordzij 
- Nienke Wijngaarden-van Eijk (notulist) 
 
Bij de kerngroep is betrokken Marjolijn Koenderink voor de individuele hulp. Noortje de Boer komt 
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 KBS-kamp. Ds. 
Justine Aalders staat op de mailinglijst en blijft zo betrokken bij de kerngroep. 
Jan, Kenneth, Simon en Wolter zitten in de kerkenraad, waarbij Kenneth en Wolter de contactperso-
nen zijn.  Jan, Simon en Wolter zitten ook in het moderamen, waarbij Wolter zorgt voor de verbin-
ding tussen de kerngroep en het moderamen.  
In 2016 hebben we afscheid genomen van Irma Blits en Menko Hospers als leden van de kerngroep 
en mochten we Leopold de Bie verwelkomen. 
 
 

3. Van visie naar beleid 
 

De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke geloofs-
gemeenschap, waar huisgenoten en passanten rust en geborgenheid vinden en toerusting 

                                                             
1
 Het Canvas-model is een model waarin verschillende aspecten van een aandachtsgebied overzichtelijk 

worden weergegeven. Centraal staat daarbij de “unieke waarde” van dat aandachtsgebied 
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ontvangen 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 zicht-
baar en tastbaar maken in haar eigen omgeving en in wereldwijde betrokkenheid. Dat ge-
beurt in open communicatie met andere culturen en geloven. Daarbij is de gemeente betrok-
ken op mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. 

 
De kerngroep Diaconaat & Pastoraat focust zich vooral op de zinsneden “Geïnspireerd door de Geest 
wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omgeving en in wereldwijde betrokken-
heid.” 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 beleid van de kerkenraad staan de volgende aandachtsgebieden centraal bij de vernieuwing 
van de gemeente. 
- Zorgzame kerk 
- Een huis voor de buurt worden 
- 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 (zie par. 6, Terugblik). 
Een huis voor de buurt worden, doen we zoveel mogelijk samen met andere kerken. In 2016 heeft 
dat gestalte gekregen door “Connecting Tunes” en in 2017 willen wij proberen om kinderen en oude-
ren met elkaar in contact te brengen (zie par. 5.1 oecumene en externe samenwerking).  
Het aandachtspunt “andere vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen ontwikkelen” 
krijgt vorm in bovengenoemd voorstel, maar ook de stageweek, de kinderbijbelschool en het zomer-
kamp van de kinderbijbelschool zijn hiervan een invulling (zie par. 6, Terugblik). 
Het aandachtsgebied “Samenwerking met andere kerken intensiveren” wordt besproken in paragraaf 
5.1. 
 
 

4. Relatie met andere bloembladen 
 
De kerngroep heeft met name een verbinding met het bloemblad “vieren”. Diaconale taken hebben 
ook een plaats in de vieringen: kyrië-gebed, voorbeden, collecten en de dienst van Tafel zijn diacona-
le onderdelen van de vieringen. Naast diakenen zijn er ook diaconale medewerkers actief.  
Ook met het bloemblad “Ontmoeten & Leren” heeft de kerngroep een verbinding, omdat met name 
in Ontmoeten pastoraat vorm krijgt. 
 
 

5. Relatie met dwarsverbanden 
 
5.1. Oecumene en externe samenwerking 
 
4+2-kerkenoverleg 
In het 4+2-kerkenoverleg  wordt de laatste tijd meer nagedacht om gemeenschappelijk diaconale 
activiteiten te ontplooien en daarbij “kerk in de buurt” te zijn. Hierdoor kunnen activiteiten die voor 
een bredere publiek dan de eigen gemeente zijn, breder gedragen worden. Voorbeelden zijn Connec-
ting Tunes en (alternatief voor) Kids Ontbijtservice. 
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Connecting Tunes 
Samen met anderen uit De Nieuwe Stad en professionele musici van buiten hebben we vijf bijeen-
komsten georganiseerd waar buurtbewoners inclusief de vluchtelingen uit de Flierbosdreef elkaar 
rond muziek maken en met elkaar eten, konden ontmoeten.  
 
Kids Ontbijtservice 
Afgelopen jaar heeft geleerd dat het niet haalbaar is om in De Nieuwe Stad een ontbijtgroep te star-
ten. Komende tijd wordt onderzocht of we in De Nieuwe Stad één middag in de week kinderen en 
ouders (en buurtbewoners) kunnen ontvangen.  
 
Stap Verder en de oprichtingskerken 
In 2016 was er overleg met de oprichtingskerken van Stap Verder naar aanleiding van het jaarverslag 
van Stap Verder. Besloten is om de contacten tussen de oprichtingskerken (weer) te intensiveren, 
zodat we elkaar weten te vinden en met elkaar Stap  Verder kunnen steunen. 
 
MOV 
In 2016 is contact gelegd met de MOV-groep van de RK-parochie De Graankorrel en wordt er regel-
matig samen vergaderd. MOV staat voor Missie (de RK-term voor zending), Ontwikkelingssamenwer-
king en Vrede. Van beide kanten bevalt dit zeer goed. Allebei merkten we steeds vaker dat we door 
gebrek aan menskracht niet konden doen wat we wilden. Samen blijken we opeens weer van alles te 
kunnen oppakken, zonder over onze grenzen te gaan. Dit betekent dat we weer plezier krijgen in wat 
we aan het doen zijn. 
In 2016 hebben we samen de vredesweek voorbereid, zowel de viering op de zondag als een activi-
teit door de week, waarbij we dankbaar gebruik maakten dat de woensdag voor de Vredeszondag al 
een filmhuis gepland was. Tevens bereiden we samen de Solidaridadzondag voor, waarmee een ver-
loren gegane traditie weer in ere is hersteld. 
 
Platform Vluchtelingen 
We nemen deel in het platform Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam. Dit platform 
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 
Een van onze gemeenteleden is betrokken bij het straatpastoraat van de Protestantse Diaconie van 
Amsterdam. Een mooie verbinding hiermee was het vertonen van de film “Erbarme Dich” bij het 
filmhuis. 
Ook in 2016 is de jaarlijkse bijeenkomst voor diakenen bezocht.  Deze bijeenkomst staat voor ieder-
een open die geïnteresseerd is in de diaconie en biedt een goede gelegenheid voor ontmoetingen en 
overdracht van informatie en kennis. 
 
Schipholwakes 
Iedere twee zondag van de maand en in de veertigdagentijd elke zondag vindt er bij het detentiecen-
trum in Schiphol een wake plaats om aandacht te vragen voor degenen die hier vast zitten. Deze 
wakes worden georganiseerd door de Catholic Workers (Jeanet Noëlhuis) en gedragen door vele 
kerkgemeenschappen. 
 
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. 



 

 5 / 7 

 
Kerk in Actie 
We maken dankbaar gebruik van de expertise van Kerk in Actie en doen mee met hun activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld de actieweek in september voor de kerken in het Midden-Oosten. 
 
Inlia 
Als kerngroep hebben we contact met Inlia (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven t.b.v. 
Asielzoekers) 
 
 
5.2. Geloofsgesprek en vernieuwen 
 
Het geloofsgesprek is wellicht wat zware term voor vertellen wat je beweegt, wat je hoopt, wat je 
doet en vertellen waarom je doet wat je doet. 
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? 
In 2015 en 2016 hebben we de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 
- Avond met Geesje Werkman van Kerk in actie over de vluchtelingenproblematiek 
- Avond met Helmer Roelofs over Inlia. Voorafgaand aan deze avond is Inlia via twee artikelen in 

het kerkblad geïntroduceerd in de gemeente. 
In 2017 willen we met de gemeente in gesprek gaan of we ons als gemeente zullen aansluiten bij het 
Charter van Groningen. 
 
 
5.3. Jeugdbeleid 
 
De kerngroep Diaconaat & Pastoraat is bij het dwarsverband “jeugdbeleid” vooral betrokken via de 
Kinderbijbelschool en de Stageweek, maar er zijn 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 kindernevendienst. De kerngroep ondersteunt dit initiatief van harte en blijft hierbij ook 
graag betrokken.  
 
 
5.4. Multiculturele verdieping 
 
In de gemeente is aandacht voor diversiteit en maken we gebruik van de kracht van verschillen, dus 
is er ook aandacht voor multiculture verscheidenheid. De kerngroep heeft samengewerkt bij de mid-
dag over beschermjassen, georganiseerd door de Suriname Antillen Werkgroep. 
 
 

6. Terugblik 
 
6.1. Algemeen 
 
In ons jaarplan 2016 schreven we dat er rust in de Kerngroep begon te komen. Tot onze grote vreug-
de kunnen we melden dat het ons afgelopen jaar gelukt is om deze rust vast te houden en verder te 
stabiliseren terwijl we niet minder zijn gaan doen. 
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Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: 
- Het 4+2-kerkenoverleg neemt ook initiatief bij diaconale activiteiten en activiteiten om kerk in de 

buurt te zijn (zie par. 5.1), waardoor we samen met andere kerken kunnen afstemmen en niet al-
les alleen hoeven te doen. 

- Samenwerking met andere eigenaarkerken van De Nieuwe Stad en De Drie Stromen, in het bij-
zonder de RK-parochie (via deelname bij de werkgroep Vluchtelingen en via gezamenlijke overleg 
met de MOV-groep) 

- Hernieuwde inzet op meer samenwerking met de andere oprichtingskerken van Stap Verder. 
- Deelname aan het platform Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam, waardoor je veel 

meer samen kunt doen en ook als kleine gemeente betrokkenheid kunt tonen. 
 
Naast de hoopvolle ontwikkelingen, hebben we ook zorgen: 

 We komen er nog te weinig aan toe om projectmatig werken uit te werken. 

 Pastoraat is goed verankerd in onze gemeente maar aan beleid maken komen we nauwelijks toe. 
Nu loopt alles nog maar met een vergrijzende gemeente, afnemende gezondheidszorg en het 
vertrek van Jan van der Meulen wordt dit wel urgent.   

 
Als Kerngroep beginnen we langzaamaan zicht te krijgen op hoe wij de dingen moeten doen. 

 Naast onze eigen taken (bijvoorbeeld jaarplan en begroting maken) is het belangrijk om in te 
spelen op wat anderen doen zowel binnen als buiten de PGZO. Activiteiten van anderen verder 
helpen en anderen motiveren te doen wat zij willen doen is een belangrijke taak van de Kern-
groep. 

 Balans vinden tussen zelf oppakken en loslaten is iets dat we als Kerngroep moeten leren. Zelf 
doen is, zeker in eerste instantie, vaak makkelijker. Loslaten en delen wat je doet brengt nieuwe 
dynamiek en geeft anderen ruimte om op hun eigen manier mee te gaan doen. 

 Zelf het wiel uitvinden blijkt vaak helemaal niet nodig te zijn. Veel deskundigheid is makkelijk 
toegankelijk. Wat dit betreft weten we steeds beter de wegen te vinden.   

 Als Kerngroep vragen we aan de groepen die onder ons vallen met name aandacht voor afstem-
ming activiteiten met anderen, activiteiten onder de aandacht brengen (communicatie), inzet 
vrijwilligers en financiën.  

 
 
6.2. Activiteiten in 2016 
 
De activiteiten die de kerngroep samen met andere doet, zijn beschreven in paragraaf 5. 
 
Vluchtelingen en ongedocumenteerden 
Met de komst van de noodopvang in Flierbosdreef is er op persoonlijke basis contact geweest met de 
vluchtelingen daar.   
Op verzoek van de mensen zelf is hier een catechesegroep van ongeveer 15 mensen uit de Flierbos-
dreef uit ontstaan. Na het sluiten van de noodopvang is alleen het contact met degenen die naar 
Zaandam zijn gegaan gebleven. 
De kerngroep  is vooral betrokken geweest hoe we deze groep kunnen ondersteunen om naar onze 
diensten te blijven komen. 
Zondag 9 oktober deden 5 van hen belijdenis, waarvan er één gedoopt werd.  
 
KinderBijbelSchool inclusief zomerkamp 
De Kinderbijbelschool  valt nu onder Kerngroep. Dit vraagt goede afstemming met andere jeugdacti-
viteiten zoals bijvoorbeeld de kindernevendienst.  
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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 gelegd met de ELG en de RK-parochie. 
 
Weeshuis in Lawang, Oost-Java 
In 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. 
 
Overige activiteiten 
Activiteiten van al langer bestaande groepen, bijvoorbeeld Stap Verder, ouderenwerk, etc., laten we 
in dit jaarplan buiten beschouwing. Niet omdat dit werk niet belangrijk is, integendeel, maar veel van 
wat gebeurt, is bekend. Graag verwijzen we naar het kerkblad van mei 2016 waarin veel van deze 
activiteiten genoemd worden. 
 
 

7. Vooruitblik 
 
In 2017 willen we de focus leggen op: 

 Overzicht maken van alle groepen die onder Kerngroep Pastoraat & Diaconaat vallen, met het  
rapport van de Projectgroep PGZO 2017 als uitgangspunt en dit overzicht afstemmen met ker-
kenraad en andere kerngroepen / bloembladen. 

 Alle groepen die onder Kerngroep Pastoraat & Diaconaat vallen, vragen waar ze mee bezig zijn, 
waar ze tegenaan lopen en wat ze de komende tijd graag willen oppakken, gebruik makend van 
het Canvasmodel. 

 Kerngroep Pastoraat & Diaconaat op website actualiseren o.a. samenvoeging pastoraat en dia-
conaat doorvoeren. 

 Speerpunten uit Jaarplan 2016 beoordelen op voortgang en relevantie voor 2017. 
Dit hadden we natuurlijk moeten doen voor ons Jaarplan 2017. Vanwege gebrek aan tijd schui-
ven we dit door naar 2017.   

 Beleid maken voor pastoraat, inclusief meedenken over de invulling van een pioniersplek. 

 Stichting Hasa wil nieuwe statushouders begeleiden. De kerngroep wil graag met deze stichting 
samenwerken en samen activiteiten organiseren, bijvoorbeeld het voortzetten van Connecting 
Tunes. 

 
 

8. Tot slot 
 
We zijn benieuwd naar uw reacties, vragen en opmerkingen. Deze kunt u geven aan een van de leden 
van de kerngroep of mailen naar diaconie@pgzo.nl. 
 
 
 

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat 
oktober 2016 
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