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1. Inleiding 

 
Diaconaat en pastoraat zijn beiden een zaak van de hele gemeente. Ieder lid mag daar op eigen wijze 
invulling aan geven op een manier die bij hem past. Daarnaast voeren allerlei groepen specifieke taken uit. 
De Kerngroep heeft hierin een coördinerende taak, verzorgt de publiciteit en onderhoudt de contacten met 
Kerkenraad, werkgroepen en externe organisaties. 
 
De aanzet voor dit jaarplan is gemaakt op de “Bezinnings- en ontmoetingsmiddag van diaconaat en 
pastoraat” op 16 augustus 2014. De Kerngroep heeft vervolgens alle opmerkingen verwerkt en het jaarplan 
met hulp van diverse coördinatoren geactualiseerd. Na bespreking op de kerkenraadsvergadering van 7 
oktober 2014 en een controle door alle groepen maken we dit plan definitief. 
 
Justine Aalders heeft 16/8 aan de hand van twee boeken van Jan Hendriks aangegeven wat belangrijke 
uitgangspunten zijn voor diaconaat en pastoraat: 

 omdat wij gast bij God zijn, mogen en kunnen wij gastvrij zijn voor elkaar en voor iedere vreemdeling 
die op onze weg komt. 

 actie kan niet zonder rust, bezinning en vieren. 

 de Kerngroep faciliteert, het werk wordt door de groepen gedaan. 
Zie voor verdere uitwerking bijlage 1. 
 
16/8 hebben we ook gesproken over aandacht voor jarigen. Lees hiervoor verder bij Verjaardagskaarten en 
bloemen (blz. 15). De uitwerking van deze brainstorm is terug te vinden in bijlage 2 (blz. 25). 
 
De kerkenraad heeft op de kerkenraadsdag van 24 mei 2014 geoefend met ‘de kracht van verschillen’ 
vanuit een basishouding van respect, nieuwsgierigheid en gepaste trots. De achterliggende vraag hierbij is: 
“hoe blijf je als gemeenteleden met elkaar in gesprek terwijl je over wezenlijke zaken verschillend denkt?”   
Omdat er over betrokkenheid bij diaconale projecten verschillend gedacht wordt (bijvoorbeeld 
Vluchtgarage of steun aan Israëliërs en Palestijnen) en we in pastorale gesprekken iedereen ruimte willen 
geven om zijn verhaal te vertellen, vinden we het als Kerngroep belangrijk dat meer mensen in deze manier 
van communiceren (of in een soortgelijke methode) getraind worden. Daarom vraagt de Kerngroep aan de 
Kerkenraad welke mogelijkheden hiervoor zijn. Zou dit bijvoorbeeld een thema voor het Pastoraal Overleg 
kunnen zijn? Of voor de ronde wijkbijeenkomsten voorjaar 2015? 
 
Veel mensen verrichten in onze gemeente met veel inzet en toewijding diaconale en pastorale taken. In 
een vergrijzende gemeente genoeg vrijwilligers vinden, blijft een punt van zorg. Daarom hebben we 16/8 
als Kerngroep een dringende oproep gedaan om bij ons en bij elkaar aan te geven wat men lastig vindt om 
te doen. Wat de een moeilijk vindt, doet een ander namelijk fluitend. Door moeilijke dingen (uitnodiging 
schrijven, etiketten maken, etc.) onder te brengen bij iemand die dit makkelijk afgaat, wordt het werk 
lichter. Als PGZO zijn we al gewend om uit te gaan welke functies bij iemand passen (Gavengericht werken). 
Dit kan nog verfijnd worden door per functie te kijken of moeilijke zaken door iemand anders gedaan 
kunnen worden of samen met iemand. 
 
Ook komend jaar zullen we weer keuzes moeten maken wat we wel en niet gaan oppakken. Daarom maken 
we ook dit jaarplan. Zo is voor iedereen binnen de PGZO duidelijk hoe we bezig zijn en kan iedereen 
meedenken over hoe we verder willen gaan. Met aansturing vanuit één punt (Kerngroep) en met de 
samenvoeging grotendeels achter de rug, zien we het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet. Een 
vertrouwen dat stoelt op de belofte dat we nooit alleen gaan en dat eens alles nieuw zal worden.  
 
Kerngroep Diaconaat en Pastoraat 
namens alle in dit plan genoemde groepen 
27 september 2014 
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2. Speerpunten 2015 met terugblik 2014 

 
Visie PGZO 
De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke geloofsgemeenschap, 
waar huisgenoten en passanten rust en geborgenheid vinden en toerusting 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 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.  
Kernbegrippen PGZO: vieren, omzien en verbinden. 
 
Uitgaand van de visie en kernbegrippen PGZO komen we tot de volgende speerpunten voor 2015: 
 

1. Kerngroep werkt samenvoeging diaconaat en pastoraat op niveau groepen verder uit. 

Vooruitblik  Pastoraal Overleg 
Naar de vorm en invulling van het Pastoraal Overleg (overleg van wijkouderlingen 
en contactpersonen) moet komende tijd gekeken worden. 
 In het Pastoraal Overleg wordt pastorale toerusting gegeven. Ook is dit een 
moment om elkaar te informeren en om zaken op elkaar af te stemmen . Deze 
groep heeft ook de rol van klankbordgroep. Met name de toerusting kan ook 
interessant zijn voor mensen die buiten het Pastoraal Overleg om bezoekwerk 
doen. 

 Vraag is nog wel of mensen aan de deur, gastvrouwen en dienstmedewerkers 
(pastorale of diaconale taak) onder de Kerngroep vallen of beter aangestuurd 
kunnen worden vanuit een ander orgaan (dat alle zaken rond de kerkdiensten 
coördineert). 

 Ook moet er gekeken worden hoe groepen en activiteiten, die onder diaconaat en 
pastoraat vallen, meer met elkaar kunnen gaan samenwerken. Dit kan alleen in 
goed overleg met alle betrokkenen vorm krijgen. 

 Het blijft een uitdaging om iedereen goed te informeren en onderlinge 
betrokkenheid te stimuleren zonder meer te vergaderen. Omdat diaconaat en 
pastoraat een zaak van de hele gemeente is, kan er gelukkig veel via kerkblad en 
website gecommuniceerd worden. 

Terugblik  Speerpunt 2014 was: diaconie en pastoraat gaan op beleidsmatig en 
organisatorisch niveau meer samenwerken. Dit punt is royaal gehaald. 

 Het schrijven van een gezamenlijk jaarplan 2014 heeft een goede basis voor 
samenvoeging diaconaat en pastoraat gelegd. 

 Het jaarplan 2014 is verder uitgewerkt en heeft geleid tot de oprichting van de 
Kerngroep Diaconaat en Pastoraat per 1 april 2014. De vergaderingen van de 
Kerngroep zijn per deze datum in de plaats gekomen van de vergaderingen van de 
diaconie en van de werkgroep Pastoraat. 

 Hiermee heeft de centrale aansturing vorm gekregen. De Kerngroep faciliteert de 
groepen die zich met diaconaat en pastoraat bezig houden, houdt zich bezig met 
beleidsmatige zaken, stemt af met Kerkenraad en andere (werk-)groepen en 
verzorgt de interne en externe communicatie.  

 Hoewel het in elkaar schuiven extra overleg gevraagd heeft, is het aantal reguliere 
vergaderingen tot nu toe gelijk gebleven. Wel zijn we minder aan de uitwerking van 
de andere speerpunten toegekomen. 

 De bezinnings- en ontmoetingsmiddag op 16/8 is een eerste aanzet geweest om 
aan allerlei losse groepen een gezamenlijke basis te geven. 
Wat deze middag opgeleverd heeft, is terug te vinden in dit jaarplan (steeds met de 
aanduiding ‘16/8’). 
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16/8  Zie bijlage 1 (boeken Hendriks) voor ideeën hoe diaconaat en pastoraat zich verder 
zouden kunnen ontwikkelen zowel inhoudelijk als organisatorisch . 

 
 

2. Kerstattenties nieuwe stijl inclusief adventsviering en Lentedag 

Vooruitblik Zie blz. 16 voor uitwerking. 

Terugblik Ook dit speerpunt is gehaald en blijft speerpunt voor 2015. 
Alleen het uitnodigen van niet bij ons bekende oudere leden voor bijvoorbeeld de 
adventsviering is nog niet opgepakt. 

 
 

3. De Kerngroep gaat in 2015 nadenken over de zorgzame kerk. 

Vooruitblik  Praktische hulp verder uitwerken (wie, wat, hoe) en onder de aandacht brengen. 
In dit kader ook kijken naar autodienst en individuele hulpverlening (= financiële 
ondersteuning). 
Tip 16/8: wordt er van de Praktische hulp voldoende gebruik gemaakt? Weten 
mensen de individuele hulp te vinden? 

 In 2015 gaan we nadenken hoe we ons als PGZO tot de de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) willen en kunnen verhouden. 
- Kerk-in-Actie heeft met ‘zorgzame kerk’ al de eerste aanzetten gegeven. 
Zie www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/zorgzame-kerk  
- Burennetwerk Amsterdam, een initiatief van o.a. Protestantse Diaconie 
Amsterdam en HIP (Hulp in Praktijk), is al actief in Zuidoost. 
Zie www.burennetwerk.nl  
- Burennetwerk werkt samen met zoiizo (= online buurtmarktplaats voor buren en 
ondernemers in Zuidoost). Zie www.zoiizo.nl  

Terugblik Speerpunt was: blijft onverminderd aandacht besteden aan de positie van 
(geïsoleerde) ouderen. Aan de uitwerking van dit punt zijn we in 2014 niet 
toegekomen. 

 
 

4. De Kerngroep wil de gang van zaken in huizen beter in beeld krijgen. 

Vooruitblik In 2015 gaan we nadenken of de band tussen PGZO en de huizen versterkt en/of 
zichtbaarder gemaakt kan worden . 
In veel huizen worden nog steeds diensten of kringen georganiseerd. Vaak gebeurt dit 
samen met andere kerken. 

Terugblik Aan de uitwerking van dit punt zijn we in 2014 niet toegekomen. 
Diensten in de huizen worden aangekondigd via kerkblad en www.pgzo.nl  

 
 

5. Vanuit groep Welkom richt het pastoraat zich, net als in 2014 en 2013, op mensen aan de rand 
van onze gemeente en op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. 

Zie blz. 8 voor uitwerking. 
Aandachtspunt: nieuwe wegen inslaan geeft altijd spanning met wat er al jaren is. Het is goed om 
hier aandacht voor te hebben en steeds opnieuw evenwicht te vinden tussen de belangen van 
vertrouwde en van nieuwe groepen. 

 
 

6. Vluchtgarage Amsterdam-Zuidoost 

Vooruitblik Zie blz. 18 voor uitwerking. 

Terugblik n.v.t. 

 
 

http://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/zorgzame-kerk
http://www.burennetwerk.nl/
http://www.zoiizo.nl/
http://www.pgzo.nl/
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7. Keuze nieuw diaconaal project buiten Nederland 

Vooruitblik Zie blz. 21 voor uitwerking. 

Terugblik n.v.t. 

 
 

8. We gaan het spontane pastoraat meer in kaart brengen 

Vooruitblik Het pastoraat werkt met contactpersonen per wijk maar in onze gemeente is er ook 
veel spontaan pastoraat o.a. vanuit de diaconie. In 2015 willen we dit spontane 
pastoraat meer in kaart brengen. Zo hopen we: 

 meer mensen bij het pastoraat te betrekken. 

 gaten in de bezetting op te vangen. Lang niet elke wijk heeft een eigen 
contactpersoon. 

 bezoekwerk evenwichtiger te verdelen (sommige gemeenteleden krijgen van 
meerdere mensen bezoek terwijl anderen bijna niemand zien). 

 te voorkomen dat contactpersonen overbelast raken. 

Terugblik Aan dit punt zijn we in 2014 niet toegekomen. 

 
 

9. LRP beter benutten voor het pastoraat. 

Vooruitblik Het pastoraat maakt nog weinig gebruik van LRP (= ledenregistratieprogramma PKN). 
In 2015 hopen we ons te kunnen verdiepen hoe we LRP  meer ter ondersteuning van 
het pastoraat kunnen inzetten. We hopen dan ook de vraag, die we 6/11/2012 van de 
kerkenraad hebben meegekregen, te kunnen beantwoorden. De vraag luidt: ‘Zijn er 
binnen het pastoraat afspraken gemaakt over het vastleggen van pastorale gegevens in 
LRP?’ 

Terugblik Aan dit punt zijn we in 2014 niet toegekomen. 

16/8 Telefoonnummers ontbreken op adressenlijsten voor jarigen. Dit bemoeilijkt het 
maken van afspraken. Zie blz. 15. 
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3. Toerusting 

 
 
 

Terugblik bijeenkomsten Bezocht: 

 Toegankelijke Kerkdienst (3e Missionaire ronde 2013/2014). 

 Studiedag ’Samen-Leving’ over pastoraat in een 
participatiesamenleving (PPT / 29-3-2014). 
 PTT = Psycho Pastorale Toerusting ( www.stichtingppt.nl) 

Georganiseerd: 

 Rouwrituelen in diverse culturen door Suriname en Antillen 
Werkgroep (DNS / 1-2-2014) 

 Ontmoetings- en bezinningsmiddag Diaconaat en Pastoraat 
(DNS /16-8-2014) 

 Pastoraal Overleg o.a. een keer met elkaar gesproken over de 
invulling van de gedachtenisdiensten. Seizoen 2013/2014 is 
het Pastoraal Overleg 4x bij elkaar gekomen. 

Vooruitblik bijeenkomsten  Landelijke Diaconale Dag 2014 (Kerk in Actie / 22-11-2014 in 
Utrecht). 
Meer info: www.kerkinactie.nl/agenda/landelijke-diaconale-
dag Het is nog niet bekend of hier iemand naar toe gaat. 

 Cursus nieuwe medewerkers diaconie. 
Ook nog niet bekend of hier iemand naar toe gaat. 

 Voorjaar 2015 bekijkt de Kerngroep of een bezinningsdag 
diaconaat/pastoraat nodig en haalbaar is. 

Literatuur  Blad Diakonia.  
Het voorlaatste nummer is online beschikbaar via 
www.kerkinactie.nl  

 Ouderlingenblad 
Dit blad schrijft zeer toegankelijk over zaken die binnen het 
pastoraat spelen zoals gespreksvoering, omgaan met jezelf, 
gebruik sociale media binnen pastoraat, etc. Het haakt ook in 
op actuele zaken bijvoorbeeld nummer over 'pionieren'. 

 In het Pastoraal Overleg gaan we verder met het boekje ‘In 
gesprek’ van Gerry Kramer-Hasselaar; wat speelt er allemaal 
als je met iemand in gesprek gaat en wat doe/zeg je wel en 
wat juist niet. 

Tips 16/8  Kunnen we het blad ‘Geloven in Nederland’ bijvoorbeeld met 
Kerst uitdelen? Het is altijd hartelijk van toon en iedereen is 
welkom/mag meedoen. 
Bij afname van 100 ex. kost het blad € 1,= per ex. 
Bij 30 ex. is de prijs € 1,50. 

 16/8 zijn er veel Ouderlingenbladen meegenomen. 
Kunnen we in de kerk of hal af en toe niet een tafel maken 
met binnengekomen tijdschriften? Dan vooraf aankondigen 
zodat kerkgangers kunnen aanvullen, ook met boeken 
(ruilbeurs).  

 

http://www.stichtingppt.nl/
http://www.kerkinactie.nl/agenda/landelijke-diaconale-dag
http://www.kerkinactie.nl/agenda/landelijke-diaconale-dag
http://www.kerkinactie.nl/
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4. Samenwerking binnen PGZO 

 
 

Groep Welkom Coördinatie: Corine Noordzij 
 
Groep Welkom richt zich op nieuwe huisgenoten en passanten 
door het leggen van persoonlijke contacten, na te denken hoe we 
als gemeente het begrip gastvrijheid in praktijk kunnen brengen, 
kritisch te kijken naar onze communicatie en door het organiseren 
van activiteiten. Groep Welkom is een samenwerking van het 
pastoraat en werkgroep communicatie. 

Terugblik Jongeren uitgenodigd: 

 om samen met Folkert de Jong de dienst van 3-11-2013 voor 
te bereiden. Vier jongeren hebben op deze uitnodiging 
gereageerd en geholpen deze dienst voor te bereiden. Na 
afloop heeft groep Welkom voor een lunch gezorgd. Alle 
jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar hebben als 
uitnodiging een flyer op naam ontvangen. 

 om mee te doen op Facebook met PGZO Jongeren. 

 voor de eetgroep van 20-1-2014. 

 voor de dienst van 30-3-2014. Voorganger André van der 
Stoel. Na afloop van de dienst heeft groep Welkom voor een 
lunch gezorgd.  

 voor de jongerendienst van Perki van 29-6-2014. 

Vooruitblik  Het leren kennen van de jongeren in onze gemeente ervaren 
we als zinnig. Net als het zicht krijgen op wat jongeren 
belangrijk vinden rond geloof en kerk.  

 Het organiseren van activiteiten trekt nauwelijks jongeren. 
Vraag voor de komende tijd is dus of en hoe we hier mee 
verder zullen gaan.  

Tips 16/8  Toch een aparte gespreksgroep voor jongeren opzetten? 
Jan en Justine hebben alle bij ons bekende jongeren 
uitgenodigd om 25-9-2014 met elkaar te bespreken waar zij 
behoefte aan hebben. 

 Kunnen we hier jongeren zelf voor uitnodigen? 
Tweet ontwikkelen, etc. 
Wat is definitie ‘jongeren’? 

 
 

KerkTV Coördinatie: Henk de Boer (Beheerscommissie DNS). 
 
De beheerscommissie verzorgt de algemene publiciteit. Diaconie 
en pastoraat zullen in individuele contacten KerkTV onder de 
aandacht brengen en indien nodig in individuele gevallen zorgen 
voor de financiëring. 

Tip 16/8 Handleiding KerkTV op www.pgzo.nl plaatsen? 

 
 
 

http://www.pgzo.nl/
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KIP Coördinatie: Jaap de Visser 
 
KIP = samenwerking tussen CvK, werkgroep communicatie 
(Informeren) en Pastoraat om Actie Kerkbalans een pastoraler 
accent te geven. 

Terugblik  Ook in 2014 lag bij de Actie Kerkbalans weer het accent op het 
persoonlijk afgeven en ophalen van de enveloppen. Dankzij de 
inzet van vele lopers is dit gelukt. 

 De proef met het benaderen van leden tijdens actie 
Kerkbalans die al jaren niet bijdragen, is niet voortgezet omdat 
de opbrengst in geen verhouding stond tot het extra 
bezoekwerk. 

 Een extra bezoekactie (los van de actie Kerkbalans) rond de 
zomervakantie onder leden aan de rand hebben we voorlopig 
uitgesteld omdat KIP deze activiteit beter af willen stemmen 
met het pastoraat. 

Vooruitblik  Kerkbalans 2015 op dezelfde manier organiseren als 2014. 

 We gaan uitzoeken of bijdragen aan de kerk ook op meer 
eigentijdse wijze overgemaakt kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan mobiel betalen. 

 Nieuwe activiteiten ontwikkelen we het liefst zoveel mogelijk 
in samenspraak met groep Welkom o.a. het denken in 
doelgroepen. 

  
 

Ledenadministrateur De ledenadministrateur valt onder het CvK maar zonder een 
actueel ledenbestand kunnen pastoraat en diaconie niet goed 
functioneren. Daarom is het goed om een kort lijntje met hem te 
hebben zodat wijzigingen over en weer snel en goed doorgegeven 
worden. 
Soms heeft de ledenadministrateur als eerste contact met 
nieuwkomers in onze gemeente. Dan is het fijn om te merken dat 
hij op een prettige en persoonlijke manier met leden 
communiceert. De samenwerking in de huidige vorm zetten we 
graag voort in 2015. 

 
 

Rommelmarkt (DDS + DNS) Coördinatie: Jan de Jonge (INS) 

Tips 16/8  Jan de Jonge organiseert de rommelmarkt heel goed. Het 
loopt als een trein. Dus verder geen bemoeienis nodig van 
PGZO vrijwilligers. 

 Eventueel starten met laagdrempelige stiltemomenten om 
even terug te gaan naar jezelf, en een kort afsluiten, 
dankgebed of gedicht voor wat de dag (of dat) heeft gebracht. 

 
 

Suriname en Antillen 
Werkgroep (SAW) 
 
 
 

Coördinatie: Haydy Nelson + Gladys van Geenen 
Kenneth Edam is contactpersoon vanuit de Kerngroep diaconaat 
en pastoraat. 
 
De Suriname en Antillen Werkgroep denkt en werkt mee aan de 
opbouw van de PGZO door elementen van hun culturele 
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verscheidenheid toe te voegen, middels het uitvoeren van 
projecten, het onderhouden van contacten met gemeenteleden 
(pastoraat) en door mee te doen aan allerlei kerkelijke activiteiten. 

Terugblik 
 
 

 De werkgroep heeft meegewerkt aan de multiculturele dienst 
van 17-11-2013  

 De kerstactie 2013 voor woonzorgcentrum Huize Margriet + ?? 
in Suriname in samenwerking met de diaconie. 

 Themamiddag voorjaar 2014 samen met de werkgroep 
Multiculturele Kerk en de PCG over rouw en rouwrituelen in 
Nederland, Suriname en Ghana. 

Vooruitblik Deze komt nog. 

16/8 Opmerkingen moeten nog verwerkt worden. 

 
 
 

Werkgroep Vrijwilligerszorg 
 
Kerk en Stage 

Coördinatie: Jan Kok 
 
Coördinatie: Jaap Koolstra 

Terugblik N.V.T 

Vooruitblik  Door 16/8 aan de deelnemers te vragen wat ze lastig vonden 
om te doen, kwamen we als Kerngroep een beetje op het 
terrein van de werkgroep Vrijwilligerszorg. Door tijdgebrek 
hebben we als Kerngroep helaas niet vooraf kunnen 
afstemmen met werkgroep Vrijwilligerszorg. 

 Nu Nienke lid is van de Kerngroep hebben we als werkgroepen 
sinds kort een rechtstreeks lijntje met elkaar. Dit maakt 
afstemmen makkelijker. 

 Wolter (adressengids) en Jan Kok (lijst uitnodigingen 
Vrijwilligersavond ) gaan in ieder geval gegevens uitwisselen. 

Tips 16/8 m.b.t. Kerk en Stage  Stagiairs leuk: maar soms moeilijk, wispelturig. Toch goed om 
te doen. Het is een openbaring voor de kinderen. 

 Nel Vente, Jos de Boer, Agnes, Ans Odinot vinden het leuk om 
ze te hebben. 

 Zijn de baliemedewerkers ook blij met de stagiairs? Indien hier 
niet naar gevraagd is, zou dat moeten gebeuren. 

 Kunnen we na de stage nog iets bieden aan deze jongeren? 
Terugkom moment, speciale activiteiten die voor hen leuk 
kunnen zijn? Buddy met ouderen? 
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5. Individueel omzien en financiële hulpverlening binnen PGZO 

 
 

Individueel omzien Coördinatie: Kerntaak 

Terugblik Dit is natuurlijk de kerntaak van pastoraat en diaconie. Dit omzien 
is vaak onzichtbaar voor de gemeente, en zo hoort het ook, maar 
het is wel een taak waar veel tijd en energie in gaat zitten en die 
met grote toewijding wordt gedaan. 

Vooruitblik Zie de speerpunten 3 en 8. 

 
 

Individuele hulp (= financiële 
ondersteuning door diaconie 
PGZO) 

Coördinatie: 
- Marjolijn Koenderink (voor leden PGZO) 
- Stap Verder (voor bezoekers Stap Verder) 
Het protocol individuele hulp van Stap Verder sluit zo goed aan bij 
het protocol dat de diaconie gebruikt dat in 2013 is besloten dat 
Stap Verder vanaf nu het bedrag, dat de diaconie ter beschikking 
stelt, zelf gaat beheren. 

Terugblik ?? 

Vooruitblik ?? 

 
 

Autodienst Coördinatie DNS: Jos de Boer 
Coördinatie DDS: Simon Blijleven 

Terugblik  

Vooruitblik Autodienst DDS verloopt naar wens (11 gebruikers, 6 rijders). 

Tips 16/8  Marijke krijgt nooit verzoeken vanuit Gaasperdam om te 
rijden. 

 Autodienst Bijlmer is aangepast (aan kerken in 1 gebouw). Er 
zijn 3 nieuwe mensen voor rijden naar Gaasperdam. 

 
 

Praktische hulp o.a. 
boodschappen 

Coördinatie: diaconie + pastoraat 
 
Zie Speerpunt 3: de Kerngroep gaat in 2015 nadenken over de 
zorgzame kerk. 
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6. Samenbindende activiteiten  

 
 

Bloemen uit de kerk Coördinatie: Tineke Stam 

Terugblik Dit loopt goed. 

Vooruitblik Met ingang van oktober 2014 zal de bloemengroep zowel voor 
DNS als voor DDS de bloemen verzorgen. Er is een oproep gedaan 
om de bloemengroep met name vanuit Gaasperdam te versterken. 

Tip 16/8 Coördinatie Bloemen op zondag in één hand voor zowel DNS als 
DDS zou een goede zaak zijn. 

 
 

Koffiedrinken na de dienst Coördinatie DDS: Geertje de Roos 
Coördinatie DNS: de koffie wordt gezet door de persoon die dienst 

heeft volgens rooster en 2 gemeenteleden helpen bij 
het schenken. 

Terugblik Dit is bij uitstek een moment om naar elkaar om te zien en met 
elkaar mee te leven in goede en slechte tijden. 

Vooruitblik Misschien moeten we met elkaar meer oog krijgen voor 
kerkgangers die zich niet zo makkelijk bij ons aansluiten. Mensen, 
die niet vaak komen, worden lang niet altijd hartelijk opgenomen 
in vertrouwde groepjes. Wie let op kerkgangers die snel weggaan?    

 
 

Eetgroep DNS (1x per week op 
maandagavond) 
Eetgroep DDS (1x per 2 weken 
op woensdagavond) 

Coördinatie DNS: Tineke Stam 
 
Coördinatie DDS: Jan de Jonge 

Terugblik  DNS: deze groep loopt goed. 

 20/1 hebben ze gekookt voor jongeren. Dit was een geslaagde 
bijeenkomst met een prima maaltijd. Alleen waren er 
nauwelijks jongeren.  

 Ook hebben zij de afscheidsetentjes van de diaconie verzorgd. 

 De eetgroep heeft aangegeven dat er elke maandagavond 2 
mensen uit de Vluchtgarage welkom zijn om mee te eten. Van 
dit aanbod is geen gebruik gemaakt. 

DDS: 

Vooruitblik DNS: 

 De eetgroep gaat met coördinatoren Vluchtgarage bij Stap 
Verder navragen of er interesse bestaat om mee te helpen 
met koken. 

 Werkgroepen kunnen, als ze wat te vieren hebben, bij de 
eetgroep eten. Voorwaarde: bijtijds aanmelden bij de 
coördinator en helpen met inrichten en opruimen van de hal. 

DNS:  

Tips 16/8  Loopt als een trein 

 Eetgroep gaat goed. Mag wat mij betreft nog meer gebruik 
maken van de oven en meer experimenteren met maaltijden. 

 Hoe kunnen we de eetgroep meer bekendheid geven, ook 
voor mensen buiten onze gemeente? 
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Wijkbijeenkomsten Coördinatie: predikanten 
 
Gemeenteleden, die wonen in wijken waar geen bijeenkomsten 
gehouden worden, zijn welkom bij andere bijeenkomsten. 

Terugblik Najaar 2013 + begin 2014 was het thema van alle wijkbijeen-
komsten op verzoek van de kerkenraad ‘hoe zien wij zelf de 
toekomst van onze gemeente?’.  Van deze ronde is een verslag 
gemaakt. 

Vooruitblik Ronde zomer en najaar 2014 gaat over Bijbel lezen met het hart. 
Thema voorjaar 2015 is nog niet bekend. 
We zouden graag een bijeenkomst willen organiseren voor die 
wijken waar geen bijeenkomst is. Dit zal alleen lukken als we veel 
aandacht aan uitnodigen/publiciteit besteden. Vraag is of we hier 
de menskracht voor hebben. 

Tips 16/8  Is die bijeenkomst voor mensen zonder wijkgroep geweest? 
Hier heb ik niets van gemerkt? 
Antwoord (1x DDS, 1x DNS) is op A3 bijgeschreven. 

 Presentatie uitkomsten: weet ik even niet meer of die geweest 
is. Graag in ieder geval op terugkomen en vervolg aangeven. 

 Ook bijeenkomsten op een ochtend of middag. Ouderen gaan 
’s avonds liever de deur niet uit. 

 1x in de 8 weken zien wij elkaar. 9 mensen zijn er bij elkaar. 
Gaat goed. Komen geen mensen bij omdat het heel lang 
bestaat ± 12 jaar. 

 
 

Geloof &ZO Coördinatie: Evelien Wingelaar 
 
Een groep die nadenkt over geloof en leven in de breedste zin van 
het woord. De activiteiten worden gezamenlijk gepland. Iedereen 
heeft evenveel inbreng en het programma wordt per half jaar 
vooruit gepland. Vaak bespreken we eenmaal per seizoen een 
(hoofdstuk uit een) boek, doen we eenmaal een gespreksspel (we 
hebben inmiddels een aardige verzameling), bestuderen we een 
bijbelboek en soms een film of een cultureel uitje met napraten. 
Soms bedenkt iemand een spiritueel onderwerp of gebeurt er iets 
rond Pasen of Kerst. Er zijn altijd genoeg ideeën en is er ook altijd 
ruimte en tijd om naar elkaars welzijn te vragen. De groep bestaat 
uit 7 vaste mensen. Er is plaats voor meer deelnemers. 

Terugblik Activiteiten januari t/m juni 2014: 

 Een hoofdstuk (over Annie Dillard) uit het boek ‘Hoe mijn 
geloof de kerk overleefde’ van Philip Yancey gelezen en 
besproken. 

 Een avond over geluk. Aan de hand van vragen besproken wat 
geluk (voor jou) is, of je geluk kunt maken, enz.  

 Een kort bijbelboek, Filemon, gelezen en besproken. 

 Als afsluiting van het seizoen met elkaar gegeten en nagedacht 
over het komende seizoen. 

Vooruitblik 
 
Kijk op www.pgzo.nl voor data 
en definitief programma. 

Programma september t/m januari 2015: 

 Vragenspel,  gesprek over hoe je NU in het leven staat aan de 
hand van een meegenomen voorwerp. 

 ‘iets’ rondom Allerzielen doen. 

http://www.pgzo.nl/
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 hoofdstuk over Henri Nouwen in het boek van Philip Yancey 
lezen en bespreken. 

 museum/tentoonstelling bezoek met nabespreking. 
Tips 16/8  Geloof&ZO zou kunnen voorzien in een grote behoefte bij 

jongeren. 

 Zoiets ken ik ooit vanuit jongerengroep vroeger. Is het te 
gebruiken? 

 Bij het welkom heten van nieuwe leden is het fijn om naar 
Geloof&ZO en Open Kring Viering te kunnen verwijzen. 

 
 

Rubriek Lief en leed (kerkblad) Coördinatie: Thea Blijleven 

Terugblik Dit loopt goed.  

Vooruitblik We zetten het voort. Om niemand te vergeten zou het goed zijn 
als meer mensen namen zouden doorgeven. 

 
 

Rubriek Weet u dat … 
(kerkblad) 

Coördinatie: Kerngroep Diaconaat en Pastoraat 

Terugblik Sinds begin 2014 worden ook pastorale nieuwtjes via deze rubriek 
bekend gemaakt. 

Vooruitblik Op dit moment worden de Weetjes gemaakt door de Kerngroep. 
We hopen dat er komende tijd ook Weetjes vanuit de groepen 
aangeleverd worden. 

 
 

Website PGZO – onderdelen 
diaconaat en pastoraat 

Algemene coördinatie: Wolter Koolstra + Rosemarije Venema 
Coördinatie vanuit pastoraat en diaconaat: Kerngroep 

Terugblik Website wordt vaak genoemd door gasten. Zo hebben ze de dienst 
gevonden. 

Vooruitblik Diaconaat en pastoraat moeten als gevolg van de samenvoeging 
opnieuw ingedeeld worden.  

 
 

Facebook PGZO Jongeren Coördinatie: groep Welkom 

Terugblik We plaatsen hier af en toe berichtjes. We hebben geen zicht of dit 
zin heeft maar soms moet je een tijdje experimenteren om er 
achter te komen wat wel en niet werkt. 

Vooruitblik Voorlopig gaan we hier mee door. 

 
 

Ook samenbindend: 

 KerkTV (blz. 8) en Rommelmarkt (zie blz. 9) en Kunstmarkt (zaterdag 8-11-2014 voor de 18e keer) 
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7. Aandacht vanuit PGZO voor doelgroepen  

 

7a. Aandacht vanuit PGZO voor Ouderen 
 

 

Verjaardagskaarten en 
bloemen (ouderen) 

Coördinatie: Astrid Cramer (DNS) + Thea Blijleven (DDS) 
 

 Gemeenteleden in de Bijlmer krijgen een bloemetje als ze 65, 
70, 75 of 80 jaar worden en bij alle verjaardagen boven de 80. 
Vanaf 65 jaar krijgt men in de tussenliggende jaren een kaart. 

 In Gaasperdam krijgt men vanaf 80 jaar een kaart en in 
bijzondere situaties de bloemen uit de kerk. 

Terugblik Omdat we beide praktijken meer op elkaar willen afstemmen, 
hebben we hier 16/8 (start- en bezinningsmiddag diaconaat en 
pastoraat) met elkaar over gebrainstormd. 

Vooruitblik Brainstorm (zie bijlage 3) komende maanden verder uitwerken.  

Tips 16/8  Dringende oproep: Kom tot 1 beleid voor zowel Bijlmermeer 
als Gaasperdam. 

 Loopt als een trein. Hoe in 2015? DDS + DNS. 

 Gebruikt iedereen het kaartje ‘Een groet van uw Protestantse 
Gemeente te Amsterdam Zuidoost’? 

 Afspreken is lastig; wel namen/adressen maar telefoon-
nummers ontbreken op de lijst met te bezoeken adressen. 

 Deelnemers Ouderenkring krijgen ook van de Ouderenkring 
een verjaardagskaart. 

 Kunnen ouderen elkaar ook ondersteunen door bijvoorbeeld 
een telefooncirkel? Niet iedereen kan zich even gemakkelijk 
verplaatsen. 

 Telefoonkring wil wel helpen. 

 Vanuit kinderkerk is gestart met verjaardagskaarten voor 
jongeren < 18 jaar. 

 Graag verjaardag tijdens eredienst op zondag 

 N.a.v. voorbeeld om jarigen per kwartaal uit te nodigen voor 
feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van hun verjaardag 
zijn er vragen gesteld wie dit gaat organiseren/betalen en hoe 
uit te nodigen. 

 Nagekomen tip: Brainstorm ideeën zijn zeer ambitieus maar er 
moeten wel mensen zijn die bij uitbreiding van de doelgroep 
een taak op zich willen nemen. 

 
 

Ouderenkring Coördinatie: Ans Odinot + Hilda Karsijns + Anne de Vries 

Terugblik Het is een gevarieerd seizoen geweest. 
Alle gemeenteleden, die najaar 2013 een kerstattentie ontvingen, 
kregen ook een uitnodiging voor de adventsviering van de 
Ouderenkring (december 2013). 

Vooruitblik ?? 

Tips 16/8  We gaan gewoon door, er komen altijd weer nieuwe gezichten 
en inzichten bij. Altijd voor verandering vatbaar. 

 PCOB moest afgelopen jaar helaas stoppen. Daarom welkom 
aan oud-PCOB-leden bij de Ouderenkring. 



16 

 Kies een nieuwe naam - na opheffing PCOB - en ga gezamenlijk 
verder. 

 
 

Lentedag (ouderen) Coördinatie: Thea Blijleven + Jos de Boer + Hilda Karsijns + Méréa 
Koolstra + Ans Odinot 

Terugblik Ook deze keer weer een groot succes. Aantal bezoekers gaat wat 
teruglopen. 

Vooruitblik Datum 2015 prikken. 

Tips 16/8  Zeer tevreden 

 Spelletjesochtend groot succes. Voor herhaling vatbaar. 
Misschien ook bij andere gelegenheden. 

 
 

Kerstattenties + adventsviering 
(ouderen) 

Coördinatie: Thea Blijleven + Jos de Boer + Hilda Karsijns + Méréa 
Koolstra + Ans Odinot 
 
Uitgangspunt: het gaat om de aandacht niet om het aardigheidje. 

Terugblik Actie Kerstattenties nieuwe stijl loopt goed. 

Vooruitblik Men is alweer druk bezig met het organiseren van de actie 2014. 
Aandachtspunt: uitnodigen van ouderen buiten de vaste kring. 

16/8 We hebben nu: 
- bezoekje na oogstdienst (attentie) 
- uitnodiging adventviering Ouderenkring 
- Lentedag + Ouderenkring 
Is er nu nog behoefte aan een activiteit in de zomer?  
Zo ja, zou dat dan een activiteit speciaal voor ouderen moeten zijn 
of voor alle gemeenteleden? 
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7b. Aandacht vanuit PGZO voor Mensen zonder papieren 

 

Platform Vluchtelingen 
(mensen zonder papieren) 
 
Was: Taakgroep Vluchtelingen. 
Daarvoor: WOU (= Werkgroep 
Opvang Uitgeprocedeerd). 

Coördinatie: Méréa Koolstra-Lebailly (vanuit Stap Verder) 
Deze taakgroep valt onder de Raad van Kerken Amsterdam. 
 
Het Platform is er voor iedereen in Amsterdam die bij 
vluchtelingen betrokken is. Het doel is om ervaringen te delen en 
informatie uit te wisselen.  

Terugblik ?? 

Vooruitblik ?? 

 
 

Bezoekgroep 
Migrantengevangenis Schiphol  
(mensen zonder papieren) 

Coördinatie: Rinia Cromwell 
Deelnemer vanuit PGZO: Jenneke van Veelen 
 
Meer info: www.bezoekgroep.nl  

Terugblik Er is weinig betrokkenheid vanuit PGZO. 

Vooruitblik Er is behoefte om meer ervaringen met de PGZO te delen. 

 
 

Kapelgroep Schiphol  (mensen 
zonder papieren) 

Coördinatie PGZO: Noortje de Boer + Ans Odinot 
Coördinatie Amsterdam: Lutherse diaconie 

Terugblik  Er zijn drie kerkdiensten op zondagochtend waarbij de dienst 
voor mensen zonder papieren valt tussen de 2 diensten voor 
vreemdelingen die vallen onder het strafrecht. Er zijn 4 
vrijwilligers nodig per morgen. 

 Diaconie PGZO betaalt de benzinekosten. De kerken rondom 
Schiphol zorgen iedere zondag voor bloemen. 

 Dit jaar is de jaarlijkse bijeenkomst van alle Kapelgroep-
medewerkers voor het eerst georganiseerd door het 
Justitiepastoraat. Voorheen deed de Lutherse diaconie dit. 
Medewerkers Bezoekgroep waren voor het eerst ook 
uitgenodigd. ’s Middags was er een ontspannen uitje in 
Kaagdorp. 

 Hoewel coördinatoren zelden aangesproken worden door 
mensen die het niet eens zijn met dit soort diaconale 
activiteiten, ondervinden ze ook weinig belangstelling vanuit 
de gemeente. 

Vooruitblik  Binnenkort gaat 1 van de diensten naar de middag. 

 Meer vrijwilligers zijn hard nodig. 

 Misschien komt er meer belangstelling als we bij lastige 
onderwerpen meer met Kracht van Verschillen gaan oefenen. 

 
 

Schiphol Wakes  (mensen 
zonder papieren) 
Elke 2e zondag van de maand 
en in de veertigdagentijd elke 
zondag en op Aswoensdag en 
Goede Vrijdag op Schiphol 
West. 

Coördinatie: Amsterdam Catholic Workers 
 
Deelnemer vanuit PGZO: Noortje de Boer 
 
Meer info: www.schipholwakes.nl  

http://www.bezoekgroep.nl/
http://www.schipholwakes.nl/


18 

Terugblik  Aankondiging op liturgie is een goede zaak. Met Palmpasen maken 
kinderen van de kerk al jaren een Palmpaasstok voor de 
gevangenen. Met Pasen geeft PGZO paaseitjes. 
Aan de voorbereiding op de wake met het Paasvuur (1ste Paasdag) 
deden 2 gemeenteleden mee. Erg inspirerend. 

Vooruitblik Doorgaan met wat goed gaat. Hoe komt het dat maar weinig 
gemeenteleden gaan? Misschien een keer afspreken om met 
elkaar te gaan? Bijvoorbeeld samen met Lutherse kerk 
(organiseren wake in lijdenstijd). 

 
 

Vluchtgarage A’dam Zuidoost Coördinatie: Noortje de Boer + Corine Noordzij + Frans Mulders 
(RK Parochie) 

Terugblik   Sinds begin 2014 hebben 2 coördinatoren vanuit de PGZO 
samen met Frans Mulders en met ondersteuning van de 
Kerngroep en veel gemeenteleden zich hiervoor ingezet. 

 Er is gecollecteerd voor de Vluchtgarage. De eerste collecte is 
verdubbeld door de diaconie. 

 Regelmatig zijn er voorbeden voor de Vluchtgarage. 

 Sinds half maart: 
- gaan er elke donderdagmiddag vanuit PGZO en andere 
kerken mensen langs bij de Vluchtgarage.  
- zamelen we op zondag in DDS en DNS boodschappen in 
- kunnen mensen geld storten op rekening diaconie onder 
vermelding van Vluchtgarage. 
- regelen we telefoon- en OV-kaarten. Met hulp van het fonds 
van het bisdom kunnen we er ook geld opzetten. 
- verzorgen we publiciteit. 
- stemmen we af met andere kerken (RK parochie, ELG, Perki). 
Bijvoorbeeld samen met ELG lekkers ingezameld voor viering 
Suikerfeest in Vluchtgarage. 

 De Kerngroep heeft 2 bijeenkomsten georganiseerd. Een 
startbijeenkomst met Cor Ofman (Wereldhuis en spreekuur 
Stap Verder) en een voortgangsbijeenkomst met Geesje 
Werkman (Kerk-in-Actie) en iemand die Nederlandse les geeft 
in de Vluchtgarage.  

 Ook is er 17 juni iemand naar de informatiebijeenkomst van 
Inlia geweest. Inlia biedt noodhulp aan (individuele) 
asielzoekers en ondersteunt kerken in hun betrokkenheid bij 
en inzet voor asielzoekers in nood. Meer info: www.inlia.nl 

Vooruitblik   We blijven doen wat we al doen met name boodschappen 
inzamelen op zondag en langs gaan op donderdagmiddag. 

 Hoelang de mensen nog in de Vluchtgarage kunnen blijven, is 
nog niet zeker. Vertrek eind november 2014 zingt rond. 

 Verder signaleren we dat er veel partijen betrokken zijn bij de 
Vluchtgarage maar dat niemand overzicht heeft, ook Stap 
Verder niet, wie nu precies wat doet. Als coördinatoren vinden 
we het belangrijk dat dit overzicht er komt, al is de vraag wat 
we hier als PGZO daadwerkelijk in kunnen betekenen. 

 Sinds de opheffing van de WOU wordt er in Amsterdam vanuit 
de kerken geen individuele ondersteuning meer aan illegalen 
gegeven om òf een verblijfsvergunning in Nederland te 
bespoedigen òf om mee te denken over mogelijkheden om 

http://www.inlia.nl/
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terug te keren. De kerken in Den Haag geven deze 
ondersteuning bijvoorbeeld wel. 

 Ook wordt met spanning afgewacht of BenW en/of de 
regering een  bed-, brood- en badregeling  gaan verzorgen. 

 Dit najaar wordt er een avond georganiseerd waarbij mensen 
uit de Vluchtgarage in DNS een maaltijd koken voor een 
groepje belangstellenden. Marjan Sax, financieel coördinator, 
zal hierbij aanwezig zijn. Meer info volgt. 

 We volgen met belangstelling de ontwikkelingen rond de We 
Are Here Academy. Deze academie biedt gratis universitair 
onderwijs aan mensen uit het Vluchtgebouw en de 
Vluchtgarage in Amsterdam. 
Zie http://heretosupport.nl/wearehereacademy/  

 

http://heretosupport.nl/wearehereacademy/
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7c. Aandacht vanuit PGZO voor overige doelgroepen 

 
 

Welkomstpakketten voor 
nieuwe leden 

Coördinatie: Tini Anderson (DNS) + Pieter Glaser (DSS) 
 
Pastoraat + werkgroep communicatie zorgen voor de inhoud. 

Terugblik Door gebrek aan vrijwilligers die dit werk willen doen en omdat 
mensen vaak niet thuis zijn, wordt maar een deel van de 
pakketten persoonlijk afgegeven. 

Vooruitblik We zetten dit voort. Indien nodig actualiseren we het materiaal. 

Tips 16/8  Als niet iedereen zich geroepen voelt om pakketten 
persoonlijk af te geven, heeft het misschien zin om de 
‘veelbelovende’ adressen te selecteren en die te geven aan 
bezorgers die geen moeite hebben met persoonlijk afgeven. 

 Soms vragen mensen om het pakket in de brievenbus te doen. 
Soms worden mensen herhaaldelijk niet thuis getroffen. 
Persoonlijk afgeven is in mijn wijk ca. 20%. 

 Goed idee, jammer dat sommige mensen niet thuis zijn. 
 
 

Roze kerk (homo’s en 
lesbiënnes) 

Coördinatie: Kerngroep 
 
Op onze website staat dat levensverbintenissen anders dan een 
huwelijk van man en vrouw, bij ons ingezegend kunnen worden. 
Zie www.pgzo.nl / achtergrond / gastvrije kerk. 

Terugblik Geen speciale activiteiten georganiseerd. 

Vooruitblik Het pastoraat blijft er alert op dat wat bij ons gewoon is in andere 
kringen nog niet vanzelfsprekend hoeft te zijn.  

 
 

Drugspastoraat Coördinatie: Drugspastoraat Amsterdam  

Terugblik Vanuit PGZO zijn er geen speciale activiteiten georganiseerd. 

Vooruitblik Zie www.drugspastoraat.nl voor alle activiteiten in Amsterdam 
(o.a. zondagse kerkdienst) voor deze doelgroep. 

 
 
 

Aandacht voor 18+ Zie speerpunt 5.  
Groep Welkom (blz. 8) + Geloof &ZO (blz. 13) richten zich niet 
uitsluitend op deze doelgroep maar hebben er wel oog voor. 

 
 
 

http://www.pgzo.nl/
http://www.drugspastoraat.nl/
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8. Omzien en financiële hulpverlening buiten PGZO 

Zie hiervoor ook het financiële jaarverslag 2013 en de begrotingen voor 2014 en 2015 van de diaconie. 
 

8a. Omzien en financiële hulpverlening in Amsterdam 
De diaconie steunt de volgende projecten in Amsterdam 

 Stap Verder (www.stapverder.org). Contactpersoon Stap Verder: Noortje de Boer 
Zo 20/7 zijn PGZO en ELG op bezoek geweest bij Stap Verder. 

 Jeannette Noëlhuis (www.antenna.nl/noelhuis) 

 Tubmanhuis (www.harriettubmanhuis.nl) 

 Vluchtgarage Amsterdam.  Zie blz. 18. 
 

8b. Omzien en financiële hulpverlening buiten Amsterdam 
 

Diaconaat Internationaal Coördinatie: Jan de Jonge 

Terugblik Onze betrokkenheid bij het project Beroepsonderwijs voor 
straatmeisjes in Ghana (Accra) van Kerk-in-Actie loopt einde 2014 
af. Van Kerk-in-Actie moeten we om de zoveel jaar overstappen op 
een ander project.  
Meer info: www.kerkinactie.nl/projecten/beroepsonderwijs-voor-
straatmeisjes-in-accra-2  

Vooruitblik Er is een nieuw project gekozen, ook weer in Ghana. 
Dit project heeft als doel begrijpend lezen en lezen voor plezier te 
stimuleren en zorgt daarom voor de distributie en het leesklaar 
maken van kinderboeken voor kinderen van 3 tot 18 jaar.  
Zie: www.impulsis.nl/projecten/alle-
projecten/project/2853/donating-school-books-to-schools-in-
ghana#4572  
De communicatie naar de gemeente moet nog uitgewerkt worden. 

 
 

Jeugddiaconaat Coördinatie: diaconie 

Terugblik Belén de Bie heeft zelf geld ingezameld voor haar reis naar Bolivia 
o.a. door het doen van klussen bij gemeenteleden. Zij heeft in haar 
zomervakantie geholpen met de bouw van een school.   

Vooruitblik  

 
 

Wereldwinkel 
 
Zowel in DDS als in DNS is dit 
een samenwerkingsverband 
met de RK parochie. 

Coördinatie DNS: Theo Bootsman 
Coördinatie DDS: Thea Blijleven + Aukje van der Star 

Terugblik De wereldwinkel loopt in beide kerkgebouwen goed. 

Vooruitblik We zetten deze activiteit in beide gebouwen voort.  

Tips 16/8  Beperk je niet tot verkoop alleen maar informeer de gemeente 
ook over hoe arbeidsomstandigheden verbeteren door 
verkoop via Wereldwinkel. Doe dit simpel. Bijvoorbeeld  via de 
rubriek Weetjes in het kerkblad. 

 Inkoop voor beide kerkgebouwen gezamenlijk? Eventueel ook 
samen met RK? 

Vraag Kerngroep Loopt het allemaal nu we om en om kerken? 

http://www.stapverder.org/
http://www.antenna.nl/noelhuis
http://www.harriettubmanhuis.nl/
http://www.kerkinactie.nl/projecten/beroepsonderwijs-voor-straatmeisjes-in-accra-2
http://www.kerkinactie.nl/projecten/beroepsonderwijs-voor-straatmeisjes-in-accra-2
http://www.impulsis.nl/projecten/alle-projecten/project/2853/donating-school-books-to-schools-in-ghana#4572
http://www.impulsis.nl/projecten/alle-projecten/project/2853/donating-school-books-to-schools-in-ghana#4572
http://www.impulsis.nl/projecten/alle-projecten/project/2853/donating-school-books-to-schools-in-ghana#4572
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Paaskaartenactie (gevangenen) Coördinatie: Kerngroep 

Terugblik In 2014 is er zowel in DNS als DDS een Paaskaartenactie geweest. 

Vooruitblik ?? 

 
 

Huizen in Suriname 
(ouderen/zieken) 

Coördinatie: Kerngroep + Suriname Antillen Werkgroep 
 

Terugblik  Ook afgelopen jaar is er weer een bedrag persoonlijk 
overhandigd. 

 De directeur van Woonzorgcentrum Margriet in Paramaribo 
heeft 7 september j.l. gesproken tijdens de kerkdienst. Tijdens 
deze dienst is er ook gecollecteerd voor huize Margriet. 

Vooruitblik  Huize Prinses Margriet bestaat november 2014 45 jaar. Ze 
gaan een boekje uitgeven waarin PGZO vermeld wordt als 
donateur. 
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Bijlage 1 

Boeken Jan Hendriks: ‘Gemeente als herberg’, en ‘Op weg naar de herberg’. 
Besproken door Justine Aalders op 16/8. 
 
Aantal punten uit deze twee boeken: 
De kern van het gemeente-zijn is: koinonia, dat wil zeggen gemeenschap. Dit heeft drie dimensies:  
1. omgang met God (mystiek) 
2. gemeenschap met elkaar (koinonia) 
3. dienst aan de samenleving (diakonia) 
Dit alles is een gave en een opgave. We kunnen slechts voorwaarden scheppen: kruiken met water 
aandragen, in de hoop dat het wijn wordt. Oftewel: ‘wat kunnen wij anders, dan sprokkelen, brandhout 
vergaren, terwijl wij wachten op de vonk’. Zie ook Psalm 127:1. 
De gastvrije kerk staat langs de wegen van mensen;  geeft gasten de kans  hun verhaal te vertellen; 
ambtsdragers als  dienaars, diakenen; werkt in de geest van de Eigenaar. 
1. Gasten staan in het middelpunt, vreemdelingen dus! 
2. Daarnaast zijn de leden bij elkaar te gast; in gesprek met elkaar. 
3. En ten derde of als eerste: wij allen zijn te gast bij God. 
 
Voorwaarden voor de opbouw van een open kerk: 
1. Omkeren. Van buiten naar binnen leren denken. Zo scheppen we ruimte voor gasten. 

De kerk heeft het moeilijk; maar we kunnen de vraag: ‘hoe overleven we?”, vervangen door: ‘wat 
kunnen wij, kleine en nog steeds krimpende gemeente, betekenen voor de mensen en de wereld om 
ons heen?’. 

2. Elkaar zien. Zo scheppen we ruimte voor elkaar. 
Dat wil zeggen: mensen vragen voor taken waar ze aardigheid in hebben: wat ze leuk vinden en wat ze 
kunnen! Maar ook: weerstanden serieus nemen! 

3. Vertrouwen  hebben. Zo scheppen we ruimte voor een ontmoeting met de Ander. 
De opbouw van de gemeente is niet alleen, of in de eerste plaats, afhankelijk van onze inzet. 
Voorwaarden voor vertrouwen zijn: rust waarderen, momenten van  stilte maken. Actie afwisselen met 
vieren. 

4. Kiezen voor een spirituele gezamenlijke trektocht. 
De uitkomst is onzeker, de bestemming voorlopig. Een globaal doel is: ruimte scheppen voor gasten, 
elkaar en God. De reisgenoten zijn als vrienden, ieder mag mee op reis, ieder kan invloed uitoefenen, er 
wordt besloten op basis van consensus. Rust en inzet wisselen elkaar af. 

5. Kunnen rekenen op een geïnspireerde pastor als coach. 
De pastor staat open voor gasten; heeft als rolopvatting de hermeneutische: zij/hij laat vrij én 
confronteert, door het scheppen van leersituaties. De pastor geeft ruimte, kan loslaten, is als de vader 
in het verhaal van de verloren zoon. De zoon mag weggaan, maar de vader kijkt uit naar zijn 
terugkomst. 

6. Een competente stuurgroep. 
Missie: de aandacht vestigen op het wezen van de gastvrije kerk. 
Karakter: dienst, dat betekent zo nodig helpen en bemoedigen. 
Stijl: gemeenschappelijk beraad aan de ronde tafel. 
De mensen in de stuurgroep vullen elkaar aan: doeners, denkers, dromers, beslissers. 
 
 

Uitwerking 
Deze boeken neem ik (Justine Aalders) vandaag (16-8-14 startmiddag diaconaat en pastoraat) als 
uitgangspunt van de inhoudelijke bezinning, omdat ze een duidelijk beeld schetsen van gemeente-zijn; de 
mogelijkheden en moeilijkheden die daaraan vastzitten. De boeken zijn optimistisch, dat spreekt me aan. 
Misschien kan deze inleiding dienen als een soort mission statement van onze nieuwe Kerngroep; het is 
namelijk in mijn ogen een echte Kerngroep, die in het centrum van onze gemeente zal staan. 
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Bij inleiding: 
Hoe kunnen we de weg die we als gemeente menen te moeten gaan, zo plaveien dat zoveel mogelijk 
hindernissen voor de drievoudige ontmoeting worden weggenomen?  We mogen daarbij ook vieren, wat 
we gekregen hebben:  vieren zou moeten bestaan uit: ontvangen – loven - uitdelen. Een belangrijk element 
is, dat het niet alleen van ons afhangt: er wordt ons ook iets gegeven, gave en opgave. Gave gaat voorop, 
en van daaruit volgt als vanzelf de roeping, om het zo maar te noemen. Dit neemt misschien wat kramp 
weg, als je het zo kunt zien. Anekdote van Paus Joh. XII: het is uw kerk, ik ga nu slapen. 
 
Bij de gastvrije kerk: 
Gastvrijheid is deuren openzetten en daardoor ook zelf naar buiten gaan. Gastvrijheid is niet zozeer een 
taak, maar primair een gezindheid. Het kenmerk is ruimte scheppen voor mensen. 
 
Bij voorwaarden: 

 Kerk heeft veel problemen in deze tijd, moeilijk en onzeker of het blijft voortbestaan, maar daar niet 
alleen en niet teveel bij stilstaan. Voorbeeld Job: h.42:10 aan het eind van het verhaal brengt God een 
keer in het lot van Job. Waarom: omdat hij voor zijn vrienden bidt. Zelfs Job in al zijn ellende wordt 
gemaand, om daar niet in weg te zakken, maar naar buiten te kijken en voor anderen op te komen.  

 Aardigheid is een leuk begrip. Wij proberen dat al met de gaventest. Maar het is ook dat je het leuk 
vindt, wat je doet, niet alleen een plicht moet het zijn. We moeten elkaar daar ook bij beschermen, op 
elkaar letten of niet één iemand teveel hooi op zijn/haar vork neemt. 

 Verder de weerstanden: angst voor het onbekende; zorg dat er teveel taken komen; twijfel of men wel 
op ons zit te wachten; vrees dat het weer niet zal lukken, we hebben al zoveel geprobeerd. Onwil om 
het vertrouwde op ge geven, omdat het wel comfortabel is, en ‘wij’ bepalen wat de norm is: ‘iedereen 
is welkom, maar wel binnen onze kaders, zo doen we dat nu eenmaal hier’. Dit serieus nemen! Nagaan 
of de weerstanden weggenomen of verminderd kunnen worden. Heeft ook te maken met punt 4, 
streven naar consensus en de gezamenlijke tocht die we maken. 

 Al genoemd. Dit vertrouwen is ons uitgangspunt als gemeente, het is misschien ook wat ons 
onderscheidt van andere organisaties. Het is ook wat we te bieden hebben aan de wereld: een plek van 
rust, waar je jezelf kunt zijn, waar je stilte kunt ervaren in deze hectische wereld. Loslaten hoort 
daarbij, dingen ook soms gewoon laten gebeuren, zonder alles te willen beheersen. Vertrouwen is ook 
iets, wat we elkaar kunnen geven; als de een het even kwijt is, kan de ander het voor twee vasthouden. 
Dit punt is wel heel erg belangrijk, het als het ware de voedingsbodem waaruit de rest kan groeien. 
Dit zou je een methode kunnen noemen waar we voor kiezen; een heel open manier, waar niet 
bijvoorbeeld een leider is die de weg bepaalt, maar de reizigers bepalen die met elkaar. Er staat ook bij: 
het kan gebeuren dat de wegen zich scheiden, dat mensen afhaken, zich bij zo’n open structuur niet 
thuis voelen. Besluiten op basis van consensus: ook belangrijk, het kan misschien niet altijd, maar het is 
wel de ideale manier voor een gemeente! Als de meerderheid beslist, is er altijd een groep die zich 
miskend voelt, boos of teleurgesteld is.  

 De pastor is belangrijk maar zeker niet alles bepalend. De evangelische kerken neigen daar naar, maar 
een open gemeente moet zeker geen autoritaire pastor hebben. De pastor kan processen begeleiden, 
maar moet niet sturend zijn.  Hendriks kiest voor de pastor als coach, als toeruster, als iemand die 
ruimte schept voor anderen. 

 Dit punt zou een goed uitgangspunt zijn voor de Kerngroep Diaconaat en Pastoraat. Missie, karakter en 
stijl zouden goed passen bij onze bedoeling. Als tip geeft Hendriks aan, dat de stuurgroep moet zorgen 
dat anderen hen niet als de leiders gaan zien; dat kan bijvoorbeeld, door niet de andere groepen uit te 
nodigen, maar juist bij hen op bezoek te gaan. Coördinatie zal een belangrijke taak zijn. Het mooiste is 
als mensen elkaar aanvullen: de dromers die bruisen van ideeën, de denkers, die logisch en zakelijk 
denken, de beslissers die ideeën kunnen omzetten in concrete plannen, en de doeners die het 
uitvoeren. 
 
Aandachtspunt: Kerngroep nodigt geen groepjes uit maar gaat bij groepjes op bezoek. 
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Bijlage 2 

Uitwerking brainstorm verjaardagen 16/8 

Uitwerking vragen (8 ingevulde formulieren): 
1. Willen we als PGZO aandacht geven aan jarigen? 

- Ja: 5x 
- Persoonlijke aandacht in bijzondere omstandigheden belangrijker dan aandacht met verjaardagen: 1x 
- X: 1x 
- Niets ingevuld: 1x 

2. Aan welke verjaardagen willen we aandacht besteden? 
- 18 jaar / 50 jaar / 65 jaar ( 67 jaar) 
- ook 18 jaar / 50  (40?) / 65 jaar (moment werk/pensioen) / niet automatisch boven 65 jaar 
- Juist ook jongeren bv tot 30 jaar 
   0-18 via kinderkerk / 18>30 jongeren kaart + uitnodiging Open Kring Viering 
   Evt. persoonlijk bezoekje eens in de paar jaar voor 18-30 jaar. 
- Kroonjaren vanaf 65 jaar / Vanaf 80 jaar jaarlijks / Jongeren tot 18 jaar een kaartje 
- Kroonjaren, liefst niet beperken tot 65 jaar en ouder (ideaal)  
   Selectie in wil en wil niet. Meelevendheid (zelfde als nu bij kerkbalans gebeurt). 
- Elk tiental jaar, elk kroonjaar. Jongeren elk jaar een kaartje. 
- Bij kroonjaren, vanaf 65 jaar een bloemetje. 
   Vanaf 65 jaar elk jaar een kaartje 
   Maar ook aan jongeren vanaf 0 tot 30 jaar (kaart + Open Kring Viering 18-30 jaar) 
- Boven de 80 een bloemetje. Ieder kroonjaar een kaart. 

3. Hoe besteden we aandacht aan jarigen? 
- Toezingen in de kerk evt na de dienst / Met aandacht iets doen. 
- Aandacht   / toezingen in de kerk evt na de dienst  
- Kaartje / uitnodigen voor gezellige middag / bij bijzondere verjaardagen bloemen uit de kerk 
   Jongeren uitnodigen voor Open Kring Viering of aparte diensten (gospel / jongeren). 
- Bezoek thuis of bejaardenoord met bloemetje.  
   Iedereen is uitgenodigd om in Lief en leedboek verjaardag aan te geven. 
- Kaartje / bloemetje / Uitnodigen voor gezellige middag (wie draagt de kosten?) / Iets voor dertigers 
- Kaartje (jongeren) / toezingen in de kerk (leuk) / koffievisite 
- Kaartje / bloemetje / toezingen in de kerk 
- Kaartje / bloemetje / toezingen in de kerk / feliciteren in de hal / bij bijzondere verjaardagen bloemen 
   uit de kerk 

4. Andere opmerkingen/suggesties 
- Per brief uitnodigen 
- Geen andere vormen van ….. (onleesbaar)  om willekeur te voorkomen 
- Binnen groep van vier heel verschillende meningen. 
  Worden verjaardagen niet teveel opgeblazen? 
- Ouderen / autodienst/Connection / diaconie zorgt voor bescheiden hapje/drankje / Hilda Karsijns  
  helpt mee 
- Nellestein valt buiten de boot 
- Niets ingevuld: 3x 

5. Welke opmerking vertellen jullie aan de hele groep? 
- Zeer diverse reacties 
- 1 dringende oproep: kom tot 1 beleid voor zowel Bijlmermeer als Gaasperdam. 

 
Zie ook Tips 16/8 bij Verjaardagskaarten en bloemen (ouderen) op blz. 15. 
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Bijlage 3 

Namen (per september 2014) 

 
Kerngroep  
Simon Blijleven (financiën), Irma Blits (diaken), Kenneth Edam (diaken en financiën), Menko Hospes, Jan de 
Jonge, Wolter Koolstra (diaken), Jan van der Meulen, Corine Noordzij en Nienke Wijngaarden (notulist). 
Justine Aalders ontvangt alle agenda’s en verslagen. 
Peter van Beek verzorgt de postlijst. 
 
Jaap de Visser (ouderling en Stap Verder) en Noortje de Boer (Stap Verder) en Marjolijn Koenderink 
(Individuele hulpverlening) worden minstens 1x per jaar uitgenodigd bij een Kerngroepvergadering. 

  
 
Leden Pastoraal Overleg (overleg van wijkouderlingen en contactpersonen): 

 Adri Bloot, Elvia O’Niel, Gladys van Geenen, Haydy Nelson, Hilda Karsijns, Jan Kok, Janneke Dokter, 
Jannetta Bos, Joke Molleman, Nel Vente, Thea Blijleven, Theo Bootsman en Fred Bender (notulist). 

 Joke Quaak, Janna Matthijsen, Corrie Mathies en Tjitske Schukken komen niet naar het Pastoraal 
Overleg maar zijn wel betrokken bij het pastoraat. 

Justine Aalders en Corine Noordzij zijn bij deze groep betrokken. 
De verwachting is dat het Pastoraal Overleg komende tijd een andere invulling krijgt. Zie speerpunt 1 op 
blz. 4. 
 
 
Coördinatoren, leden van groepen/activiteiten en dienstmedewerkers: 
Naast de hiervoor genoemde namen zijn er gelukkig veel meer gemeenteleden betrokken bij diaconaat 
en/of pastoraat. Soms incidenteel maar vaak ook zeer regelmatig door mee te doen met bepaalde groepen 
of bij grote klussen. Ook in de meeste huizen zijn gemeenteleden actief. 
Coördinatoren staan in dit jaarplan per groep/activiteit genoemd. Leden van groepen en 
dienstmedewerkers zijn terug te vinden in de PGZO Adressengids. Een bijgewerkte Adresgids verschijnt 
november 2014. 
  
 
Veranderingen 

 Vergaderingen diaconie en werkgroep pastoraat zijn per 1 april 2014 opgegaan in de 
Kerngroepvergaderingen. 

 Evelien Wingelaar (per 1-9-2013), Marijke de Jong (per 1-1-2014), Méréa Koolstra-LeBailly (per 1-1-
2014) en Noortje de Boer (per 1-3-2014) en Theo van Dalen (voorjaar 2014) hebben hun taken als 
diaken neergelegd. 

 Thea van Dalen (voorjaar 2014) en Thea Blijleven (1-9-2014) zijn gestopt als ouderling. 

 Wolter Koolstra is per 1-2-2014 diaken geworden. 

 Simon Blijleven is gestopt als notulist van de diaconievergaderingen omdat hij scriba is geworden. 
Nienke Wijngaarden notuleert nu de vergaderingen van de Kerngroep. 

 Marga Blom is gestopt met individuele hulpverlening. Marjolijn Koenderink heeft deze taak 
overgenomen. Marga blijft op de achtergrond als adviseur beschikbaar. 


