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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. Namens de gemeente voeren de diaconie en het 

pastoraat overleg coördinerende en specifieke taken uit. 

 

In 2013 waren de volgende gemeenteleden diaken of dienstmedewerker: 

Irma Blits* (Stap Verder), Noortje de Boer*, Marga Blom (individuele hulp), Theo van Dalen, Vijay David 

(dienstmedewerker multiculturele diensten DDS), Kenneth Edam* (financiën), Marijke de Jong, Méréa 

Koolstra-Lebailly* (tot 1/1/14), Myrte Numan (dienstmedewerker) en Evelien Wingelaar* (tot 1/9/13).                      

Verslag en financiën: Simon Blijleven. 

 

* aanwezig op diaconievergaderingen. 

Marga Blom komt als het nodig is. 

Jaap de Visser is minstens 1x per jaar aanwezig bij een diaconievergadering over Stap Verder. 

Irma, Kenneth en Evelien (tot 1/9/13) gaan naar de vergaderingen van de kerkenraad. 

 

Aan het Pastoraal Overleg (overleg van wijkouderlingen en contactpersonen) deden in 2013 mee: 

Adri Bloot, Corine Noordzij, Elvia O’Niel, Gladys van Geenen, Haydy Nelson, Irma Blits (namens de diaconie), 

Jan Kok, Janna Matthijsen (tot 1/9/13), Janneke Dokter, Jannetta Bos, Joke Molleman, Nel Vente, 

Thea Blijleven, Theo Bootsman en Theo van Dalen. 

Joke Quaak en Corrie Mathies (per 1/5/13) komen niet naar het Pastoraal Overleg maar zijn wel actief als 

contactpersoon. Fred Bender zorgt voor een verslag van het Pastoraal Overleg. 

De Werkgroep Pastoraat (beleid en organisatie) bestond uit: Justine Aalders, Thea Blijleven en Corine 

Noordzij. Jan van der Meulen volgt, nu Justine er is, het georganiseerde pastoraat op enige afstand – hij 

heeft natuurlijk wel zijn eigen bezoekwerk - maar Jan blijft wel betrokken. Daarom was hij bijvoorbeeld in 

2013 aanwezig bij het Pastoraal Overleg van 22/1 en 17/9. 

 

Naast alle hier genoemde namen zijn er gelukkig veel meer leden betrokken bij diaconie en/of pastoraat. 

Soms incidenteel maar vaak ook zeer regelmatig en/of bij grote klussen. Een aantal van hen wordt hierna 

bij coördinatie genoemd. Ook in de meeste huizen zijn er gemeenteleden die een oogje in het zeil houden 

en waar we makkelijk een beroep op kunnen doen. 

 

 

Een punt van zorg is wel dat we merken dat het werk met steeds minder mensen gedaan moet worden. 

Vrijwilligers vinden voor incidentele/praktische klussen lukt nog wel maar voor coördinerende en 

beleidsmatige taken en taken voor langere perioden wordt dit steeds moeilijker. 

Daarom wordt het nog belangrijker dan voorheen dat we: 

• activiteiten binnen de PGZO op elkaar afstemmen en dat we elkaars activiteiten benutten om onze 

eigen doelen te bereiken.  

• gaan nadenken of we taken niet op andere manieren kunnen aanbieden dan we tot nu toe gewend zijn. 

Meer met korte, helder omschreven projecten gaan werken? Zie bijvoorbeeld de actie NL Doet 

(www.nldoet.nl) van het Oranje Fonds.  

 

Dit jaarplan is besproken in de diaconievergadering van 2/9/13 en in het pastoraal overleg van 17/9/13. 

 

Namens de diaconie    Namens het Pastoraat 

Méréa Koolstra-Lebailly    Corine Noordzij 

 

21 september 2013
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2. Speerpunten 2014 
 

Visie PGZO 

De Protestantse Gemeente 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 deze visie en kernbegrippen komen we tot de volgende speerpunten: 

 

Speerpunten diaconie en pastoraat 
 

Diaconie en pastoraat gaan op beleidsmatig en organisatorisch niveau meer samenwerken. 

D+P hebben binnen de PGZO altijd goed samengewerkt (Lentedag, kerstattenties) en doen dit nog 

steeds. In 2013 hebben beide partijen voor het eerst gesproken over nauwere samenwerking op 

beleidsmatig en organisatorisch niveau. In 2014 zetten we deze gesprekken voort en proberen we 

organisatorisch gezien het een en ander in elkaar te schuiven en te stroomlijnen. Het gezamenlijk 

schrijven van dit jaarplan 2014 is in dit proces een belangrijke eerste stap. Ons uitgangspunt is dat 

afstemmen moet leiden tot efficiënter werken en niet tot meer vergaderen. 

 

We willen meer afstemmen omdat werkzaamheden van D+P elkaar overlappen met name op het 

terrein van omzien naar elkaar. Nu we allebei kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers is het 

zaak om ons zo efficiënt mogelijk te organiseren in de verwachting dat we samen met enthousiasme 

kunnen oppakken wat op onze weg komt. 

 

 

Speerpunten diaconie 
 

1. De diaconie blijft onverminderd aandacht besteden aan de positie van (geïsoleerde) ouderen. 

Zie blz. 13 (doelgroep ouderen) voor uitwerking. 

 

2. Kerstattenties nieuwe stijl. 

Zie blz. 13 (kerstattenties) voor uitwerking. 

 

 

Speerpunten pastoraat 
 

1. Het pastoraat richt zich, net als in 2013, op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. 

Zie blz. 12 (aandacht voor leden vanaf 18 jaar) voor uitwerking. 

 

2. We gaan het spontane pastoraat meer in kaart brengen. 

Het pastoraat werkt met contactpersonen per wijk maar in onze gemeente is er ook veel spontaan 

pastoraat. In 2014 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 meer 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 of het pastoraat met tegenzin gaan doen. 
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3. Meer aandacht voor de gang van zaken in de huizen. 

De huizen laten we weer terugkomen op de agenda van de Werkgroep Pastoraat. 

Onze bevindingen delen we met de diaconie. 

 

4. LRP beter benutten voor het pastoraat. 

Het pastoraat maakt nog weinig gebruik van LRP (= ledenregistratieprogramma PKN). In 2014 gaan 

we ons verdiepen hoe we LRP  meer ter ondersteuning van het pastoraat (en de diaconie) 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?’ 
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3. PGZO Intern 

 

 

Deskundigheidsbevordering 

 

Coördinatie: diaconie + werkgroep Pastoraat 

Terugblik D+P • Gezamenlijke bezinningsmiddag over de samenwerking tussen 

pastoraat en diaconaat (11 mei 2013). Alle aanwezigen waren 

het er unaniem over eens dat het goed zou zijn als D+P 

nauwer zouden gaan samenwerken. 

Terugblik D • Landelijke diaconale dag 2012 is door niemand bezocht. 

• Oefenmiddag ‘Spreken in de kerk’. 

• Diaconale dienst. Thema: Heb de vreemdeling lief? (DDS, 

18/8/13) 

• Blad Diakonia. Oudere nummers zijn online beschikbaar via 

www.kerkinactie.nl  

Terugblik P • I.p.v. naar de Landelijke pastorale dag is er iemand van de 

werkgroep Pastoraat naar een dag van de PPT geweest over 

genezing en bevrijding in het pastoraat. PTT = Psycho 

Pastorale Toerusting (www.stichtingppt.nl) 

• Bespreking missionaire modellen in de kerkenraad. 

• 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 artikel over onderzoek 'kerk en 

dertigers 2.0'. 

Vooruitblik D+P • We gaan onderzoeken of een bezinningsdag 

diaconie/pastoraat in 2014 haalbaar en wenselijk is. 

Vooruitblik D • Landelijke diaconale dag 2013 (en 2014) wordt aanbevolen bij 

met name nieuwe diakenen. 

• Idem voor cursus nieuwe medewerkers diaconie. 

• Blad Diakonia. Oudere nummers zijn online beschikbaar via 

www.kerkinactie.nl 

Vooruitblik P • 3
e
 Missionaire ronde: Toegankelijke kerkdienst (21-1-2014).  

• In het Pastoraal Overleg gaan we weer aan de slag 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. 

Diakenen zijn hierbij van harte welkom. We gaan kijken hoe 

we dit makkelijk voor iedereen kunnen organiseren.  

• We blijven het Ouderlingenblad lezen. Diakenen kunnen, als ze 

dat willen, meedoen. 

 

 

Samenwerking binnen PGZO 

 

 

D+P Suriname en Antillen Werkgroep (SAW) 

De Suriname en Antillen Werkgroep denkt en werkt mee aan de 

opbouw van de PGZO door elementen van hun culturele 

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. 
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SAW heeft raakvlakken met pastoraat, diaconie, eredienst en 

werkgroep Multiculturaliteit. Meer samenwerking tussen diaconie 

en pastoraat maakt samenwerking met SAW alleen maar 

makkelijker. Kenneth Edam is contactpersoon vanuit diaconie, 

Haydy Nelson en Gladys van Geenen vanuit pastoraat. 

 

Terugblik: 

• De afgelopen maanden hebben de leden, individueel of als 

groep, aandacht besteed aan zowel pastorale, diaconale als 

multiculturele activiteiten. Bij individuele activiteiten hebben 

wij elkaar steeds verwittigd en geraadpleegd. 

• Als werkgroep hebben wij samengewerkt met de ELG en de 

Raad van Kerken Amsterdam bij de viering van 150 jaar Keti 

Koti in de Oude Lutherse kerk Amsterdam. Aan deze viering 

zijn maanden van voorbereiding voorafgegaan. 

• Een activiteit, die bij de voorbereiding ook heel veel tijd en 

energie heeft gevergd van zeker een lid van de werkgroep,  is 

de viering van 20 jaar De Nieuwe Stad. Nochtans waren de 

meeste leden – hetzij zichtbaar of achter de schermen - bij de 

uitvoering van dit jubileum betrokken. Het is prettig om te 

weten dat wij samen met andere PGZO-leden  en met PERKI  

een aantal cakes, de kleine hapjes, de orgeade en het 

gemberbier gratis hebben verzorgd. 

• Ook heeft een lid van de werkgroep ervoor gezorgd dat Stap 

Verder aan wat spullen kon komen voor het geven van 

taallessen. 

• Wij zijn dit jaar ook menigmaal betrokken geweest bij 

spontane diaconie en bij Burennetwerk. 

Wegens tijdgebrek zullen wij er dit jaar niet meer aan toe komen 

om zangavonden te verzorgen en het boekje Surinamedag 2011 

uit te geven. 

 

Vooruitblik 

• Haydy gaat najaar 2013 samen met de werkgroep 

Multiculturele Kerk en de PCG meewerken aan een 

themamiddag over rouw en rouwrituelen. 

• De werkgroep zal meewerken aan de multiculturele dienst van 

zondag 17 november a.s. 

• In verband met 25 november “Srefidensi dey” dag van de 

onafhankelijkheid zullen wij aan de dienstdoende predikant 

vragen op 24 nov. in de dienst aandacht te geven: Surinaamse 

liederen, voorbeden, bijbellezing in het Sranan.  

• De kerstactie 2013 voor bejaardenoorden in Suriname in 

samenwerking met de diaconie. 

• Voorjaar 2014 willen wij met andere werkgroepen twee 

zangmiddagen organiseren rond Pasen en Pinksteren. Gedacht 

wordt aan de desbetreffende liederen uit het nieuwe liedboek 

en het Surinaams liedboek.   

D+P 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 
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worden. In sommige situaties is de ledenadministrateur een 

vooruitgeschoven post van 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 2014. 

D De diaconie werkt niet op structurele basis samen met andere 

werkgroepen binnen de PGZO. Indien nodig weet men andere 

werkgroepen wel te vinden. 

P • KIP 

Een samenwerking tussen CvK, werkgroep communicatie 

(Informeren) en Pastoraat om via de Actie Kerkbalans meer 

mensen bij de gemeente te betrekken. Eind 2012/begin 2013 

heeft KIP veel energie gestoken in het persoonlijk instrueren 

van lopers (rollenspel gemeenteberaad nov. 2012 + 

instructiemiddag lopers begin 2013). Net als in voorgaande 

jaren zal het pastoraat ook in 2014 mee blijven doen met KIP. 

• Groep Welkom 

Een samenwerking van pastoraat en werkgroep 

communicatie. Zie verder op blz. 12 (aandacht voor leden 

vanaf 18 jaar). 
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4. Individueel omzien en financiële hulpverlening binnen PGZO 

 

 

Individueel omzien Coördinatie: Pastoraat + diaconie 

Terugblik D + P 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. 

Het maken van een taakomschrijving voor contactpersonen laten 

we voorlopig rusten. We zijn blij met iedereen die wat wil doen en 

per persoon maken we afspraken op maat. 

Vooruitblik D + P Pastoraat en diaconie willen in 2014 meer samenwerken en zaken 

beter onderling afstemmen. Het pastoraat wil meer aandacht aan 

het spontane pastoraat gaan geven. Zie ook  speerpunten P op blz. 

3. 

 

 

Individuele hulp (= financiële 

ondersteuning door diaconie 

PGZO) 

Coördinatie: 

- Marga Blom (voor leden PGZO) 

- Stap Verder (voor bezoekers Stap Verder) 

Terugblik D 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. 

Vooruitblik D Situatie 2013 wordt voortgezet in 2014. 

 

 

Autodienst Coördinatie DNS: Jos de Boer 

Coördinatie DDS: Marijke de Jong 

Terugblik D De autodienst functioneert voor DNS naar tevredenheid. In DDS is 

het nog zoeken naar de juiste vorm. 

Vooruitblik D De autodienst moet beter worden aangepast aan kerkdiensten in 

één gebouw. 

 

 

Boodschappendienst  ŁŁŁŁ  

Praktische hulp 

Coördinatie: diaconie + pastoraat 

Terugblik D Er is in 2013, net als in 2012, geen beroep gedaan op de 

boodschappendienst. 

Vooruitblik D + P We heffen de boodschappendienst op. Als iemand echt ergens 

mee zit (boodschappen, vervoer ziekenhuis, meegaan naar arts), 

moet hij/zij dit altijd aangeven bij diaconie, pastoraat, kerkenraad 

of wie dan ook van de gemeente. Per situatie bedenken we dan 

een oplossing.  

 Burennetwerk Amsterdam kan ons hierin ondersteunen. Dit is een 

initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Stichting 

Present Amsterdam en HIP (= Hulp in Praktijk). Meer info: 

www.burennetwerk.nl 

Wij kunnen ook onze diensten aanbieden aan dit netwerk. 
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5. Samenbindende activiteiten  

 

Vieringen Coördinatie: diaconie 

Terugblik D Om taken makkelijker van elkaar over te nemen heeft de diaconie 

in 2012 meegewerkt aan het diaconale deel van het draaiboek 

voor ambtsdragers. In 2013 wordt er nog niet geheel volgens het 

draaiboek gewerkt. Vraag is of dit erg is. Als je taken van elkaar 

wilt overnemen, is het wel lastig. 

In 2012 is geregeld dat voorbeden vanuit Stap Verder worden 

voorgelezen als er avondmaal is. 

Net als in 2012 is er in augustus 2013 een diaconale dienst 

geweest in DDS. Tijdens deze dienst zijn we met elkaar in gesprek 

gegaan over het thema ‘Heb de vreemdeling lief?’ en hebben we 

nagedacht over wat wij zelf kunnen bijdragen. 

Terugblik P Het pastoraat heeft een aantal jongeren met een persoonlijke  

mail uitgenodigd voor de paaslunch en de multiculturele dienst 

met Pinksteren. Dit heeft nauwelijks extra bezoekers opgeleverd 

maar het versterkt wel het onderlinge contact. 

Vooruitblik D Het diaconale deel van het draaiboek blijft een punt van aandacht. 

Het zou goed zijn om het gesprek over vreemdelingen te blijven 

voeren. Een diaconale dienst kan hierbij helpen. De diaconale 

dienst wordt geëvalueerd op de bezinningsdag van de kerkenraad 

februari 2014. 

Vooruitblik P I.p.v. een pastorale dienst zoals in 2012 organiseert het pastoraat 

3 november 2013 een dienst van en voor jongeren. 

Zie blz. 12 (aandacht voor leden vanaf 18 jaar)  

 

 

Bloemen uit de kerk Coördinatie DNS: Tineke Stam 

Coördinatie DDS: diaken van dienst 

Terugblik D Dit loopt goed. Samenwerking met pastoraat is niet formeel 

geregeld maar is er informeel wel. De diaconie betaalt de 

bloemen. 

Vooruitblik D We zetten het voort.  

 

 

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. 

 

 

Kerktelefoon ŁŁŁŁ  KerkTV Coördinatie: beheerscommissie DNS 

Terugblik De beheerscommissie DNS  heeft de haalbaarheid van KerkTV 

onderzocht omdat de kerktelefoon wordt opgeheven. De uitkomst 

was positief (goedkoper, niet alleen geluid maar ook beeld, thuis 

makkelijk te installeren). De apparatuur is inmiddels in DNS 
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geïnstalleerd. 

Vooruitblik Er moet nu beleid worden gemaakt op: 

- de introductie in verzorgingshuizen (beheerscommissie DNS), 

- tegemoetkoming in de kosten voor leden die dit niet zelf kunnen 

betalen (diaconie). 

KerkTV moet ook onder de aandacht worden gebracht. De 

beheerscommissie verzorgt de algemene publiciteit maar het is 

goed als diaconie en pastoraat in individuele contacten deze 

voorziening onder de aandacht brengt. 

 

 

Rubriek Weetjes van de 

diaconie (kerkblad) 

Coördinatie: diaconie 

Terugblik D Dit loopt goed. 

Vooruitblik D We zetten het voort. We gaan met het pastoraat overleggen over 

mogelijke samenwerking. 

 

 

Rubriek Lief en leed (kerkblad) Coördinatie: Thea Blijleven 

Terugblik P Dit loopt goed.  

Vooruitblik P We zetten het voort. We gaan met de diaconie overleggen over 

mogelijke samenwerking. 

 

 

Eetgroep DNS (1x per week op 

maandagavond) 

Eetgroep DDS (1x per 2 weken 

op woensdagavond) 

Coördinatie DNS: Tineke Stam 

 

Coördinatie DDS: nog niet bekend 

Terugblik + vooruitblik D De eetgroep in DNS heeft weer voldoende deelnemers om door te 

gaan. De eetgroep in DDS bevindt zich nog in experimentele fase. 

 

 

Wijkbijeenkomsten Coördinatie: werkgroep pastoraat 

Terugblik P Het is niet gelukt om een groepje bij een te krijgen die de 

wijkbijeenkomsten inhoudelijk wilde gaan voorbereiden. Jan en 

Justine doen nu weer meer. 

Het streven is om in elke wijk in ieder geval 2x per jaar een 

bijeenkomst met een inhoudelijk thema te organiseren. In de 

Bijlmermeer lukt dit bij gebrek aan belangstelling helaas niet meer 

in alle wijken. Gemeenteleden, die wonen in wijken waar geen 

bijeenkomsten gehouden worden, proberen we zoveel mogelijk bij 

een andere wijk onder te brengen. 

Voorjaar 2013 zijn er twee gezamenlijke wijkavonden 

Bijlmermeer/Gaasperdam georganiseerd, eentje in DDS en eentje 

in Geerdinkhof. Dit zijn twee geanimeerde bijeenkomsten 

geweest. Het was alleen jammer dat er bijna geen deelnemers uit 

Gaasperdam gekomen zijn. 

Vooruitblik P Najaar 2013 + begin 2014 gaan alle wijkbijeenkomsten op verzoek 

van de kerkenraad over het thema ‘hoe zien wij zelf de toekomst 

van onze gemeente?’.  Jan en Justine werken dit thema uit. Zij 

leiden ook de bijeenkomsten. We proberen een extra bijeenkomst 

te organiseren voor leden uit wijken zonder bijeenkomst. Ook 

leden, die op hun eigen avond verhinderd zijn, zijn op deze extra 
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avond van harte welkom.  

 

 

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 

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. Gelukkig zijn er altijd genoeg ideeën en is er ook altijd 

ruimte om naar elkaars welzijn te vragen. 

Terugblik Activiteiten januari t/m juni 2013: 

- N.a.v. meegenomen afbeeldingen van Jezus (in de ruimste zin 

van het woord) gesproken over het beeld, en wat dat over jou en 

je geloof zegt. 

- Een poëzieavond, waarin meegebrachte gedichten gedeeld en 

besproken werden; 

- Op Goede Vrijdagavond met elkaar naar de kerk geweest en 

daarna nagesproken; 

- Boekbespreking: een hoofdstuk uit ‘Soul survivor’ van Philip 

Yancey 

- Als afsluiting van het seizoen met elkaar gegeten en nagedacht 

over het komende seizoen. 

Vooruitblik Programma september t/m december 2013: 

vragenspel, nadenken en gesprek over dopen o.l.v. Justine 

Aalders, gesprek n.a.v. een artikel over filosoof Frederic Lenoir en 

misschien stukje uit zijn laatste boek ‘God’, iets muzikaals of 

cultureels ondernemen rond de kerstdagen. 

 

 

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

 

Terugblik De rommelmarkt op vrijdagochtend in DNS is zomer 2013 

opgeheven. Door de geïsoleerde ligging van de DNS is het vanaf 

het begin moeilijk geweest om bezoekers te trekken. 

De rommelmarkt in DDS op woensdagochtend wordt zoals altijd 

goed bezocht. 

Vooruitblik  Nog niet verwezenlijkt maar al wel geopperd: het idee om de 

rommelmarkt af te sluiten met een kort liturgisch moment. I.p.v. 

elke woensdag zouden we kunnen starten met 1x per maand. Zo 

kunnen we ervaren of hier behoefte aan is en welke vormen 

aanslaan. 
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6. Aandacht vanuit PGZO voor doelgroepen  

 

Welkomstpakketten (nieuwe 

leden) 

Coördinatie: Tini Anderson (DNS) + Pieter Glaser (DSS) 

De inhoud van het pakket wordt verzorgd door pastoraat + 

werkgroep communicatie. 

Terugblik P De welkomstbrief van Jan en Justine is herzien, net als het 

antwoordformulier (meer gericht op kennismaking, minder nadruk 

op uitschrijven hoewel deze mogelijkheid nog steeds genoemd 

wordt). Bijlmermeer en Gaasperdam werken nu met dezelfde 

pakketten. 

Vooruitblik P Door gebrek aan contactpersonen/vrijwilligers wordt het steeds 

moeilijker om de pakketten persoonlijk af te geven. 

 

 

Kerk en stage (scholieren) Coördinatie: Jaap Koolstra 

Terugblik D Ook dit jaar zijn er weer stagiairs geweest bij de eetgroep, de 

bazar, de bardiensten en de Wereldwinkel in DNS. Dit is als heel 

positief ervaren! Dankzij de inzet van Carmen Wijngaarden werkt 

het Henriëtte Roland Holsthuis nu met stagiairs. De samenwerking 

met de diaconie Amsterdam is goed. 

Vooruitblik D We zijn blij met de stagiairs voor deze werkzaamheden en zullen 

nieuwe stagiairs graag ontvangen. 

 

 

Aandacht voor leden vanaf 18 

jaar 

 

Speerpunt pastoraat in 2014. 

Coördinatie: groep Welkom (= een samenwerking van pastoraat 

en werkgroep communicatie) 

Terugblik P • De eerste contacten zijn gelegd. 

• Voorbereidingen voor de jongerendienst van 3 november zijn 

in volle gang. Voorganger is Folkert de Jonge. 

Vooruitblik P • Za 30 november reizen we af naar Assen (tentoonstelling Dode 

Zeerollen). Iedereen mag mee (op eigen kosten), leden vanaf 

18 jaar worden hiervoor speciaal uitgenodigd. 

• The Passion kijken in DNS is in 2013 om technische redenen 

niet gelukt. We gaan uitzoeken of er misschien in 2014 wel 

wat mogelijk is. Afstemming met ELG is punt van aandacht. 

•  Najaar 2014 willen we opnieuw een jongerendienst 

organiseren. Vorm en invulling hangt af van de ervaringen met 

de dienst van a.s. november. Afstemming met multiculturele 

diensten is een punt van aandacht. 

• We gaan ons verdiepen in kerk en internet + kerk en social 

media. 

 

 

Verjaardagskaarten en 

bloemen (ouderen) 

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

(DDS) 

Terugblik D Gemeenteleden in de Bijlmermeer 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. 
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Vooruitblik D Ook in 2014 proberen we beide praktijken meer op elkaar af te 

stemmen. 

 

 

Ouderenkring Coördinatie: 

Ans Odinot + Rie van Heteren + Hilda Karsijns + Anne de Vries 

Terugblik D Het is een gevarieerd seizoen geweest. 

Vooruitblik D Voor het komend seizoen hebben we maandelijks een invulling.  

Alle gemeenteleden, die dit najaar een kerstattentie krijgen, 

ontvangen ook een uitnodiging voor onze adventsviering. 

Onze club wordt kleiner door ziekte en overlijden. Van harte 

welkom degenen die zich jonge senioren voelen. 

 

 

Lentedag (ouderen) Coördinatie: nog niet bekend (diaconie) + Thea Blijleven 

(pastoraat) 

Terugblik D De lentedag 2013 was ook dit jaar weer een groot succes! 

Het Stadsdeel heeft uiteindelijk toch nog subsidie gegeven. 

Vooruitblik D + P Het pastoraat is al jaren bij de uitvoering betrokken. Vanaf zomer 

2013 denkt ze ook mee over beleid en organisatie Lentedag. 

De Lentedag 2014 is op woensdag  23 april. Henk de Boer deed 

altijd veel voor deze dag maar hij gaat eind 2013 met pensioen. De 

schoonmaak na afloop van deze dag wordt vanaf nu niet meer 

door de vrijwilligers gedaan maar door betaalde krachten. 

 

 

Kerstattenties (ouderen)  Coördinatie:  Méréa (diaconie) + Thea Blijleven (pastoraat) 

Terugblik D De diaconie heeft najaar 2012 samen met de kerkenraad gekeken 

naar de knelpunten (teveel werk = teruglopend aantal vrijwilligers) 

bij het uitdelen van de kerstattenties. Er werd vastgesteld  dat het 

bij deze actie niet gaat om het aardigheidje maar om aandacht 

voor mensen. De diaconie heeft alle suggesties uitgewerkt en 

voorgelegd aan het gemeenteberaad van 3 februari 2013. 

Vooruitblik D + P Actie Kerstattenties nieuwe stijl start met de oogstdienst 

(10/11/13) en loopt tot de adventviering van de ouderendag 

(19/12/13). Iedereen die een attentie ontvangt, krijgt ook een 

uitnodiging voor de adventviering van de Ouderenkring en een 

brief over de kerktelefoon. Na de dienst van 15/12/13 vragen we 

gemeenteleden om te helpen met het uitdelen van de planten in 

de huizen. Een bezoekje afleggen heeft de voorkeur. 

 Begin 2014 evalueren we de actie en op grond van deze gegevens 

maken we een opzet voor de actie najaar 2014. 

Het pastoraat is al jaren bij de uitvoering betrokken. Vanaf zomer 

2013 denkt ze ook mee over beleid en organisatie kerstattenties. 

 

 

Roze kerk (homo’s en 

lesbiënnes) 

Coördinatie: werkgroep Pastoraat 

Terugblik P Op onze website staat eindelijk dat levensverbintenissen anders 

dan van man en vrouw, bij ons ingezegend kunnen worden. Zie 

www.pgzo.nl / achtergrond / gastvrije kerk. 

Vooruitblik P Het pastoraat blijft er alert op dat wat bij ons gewoon is in andere 

kringen nog niet vanzelfsprekend hoeft te zijn.  
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Drugspastoraat Coördinatie: Raad van Kerken Amsterdam. 

Terugblik D Het drugspastoraat is niet meer nodig. Gebruikers worden nu op 

andere manieren opgevangen. Men kan nog steeds naar diensten 

voor deze doelgroep in Amsterdam. 

Vooruitblik D Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan diensten voor deze 

doelgroep, dan kunnen we weer een en ander opstarten. 

 

 

Taakgroep Vluchtelingen 

(mensen zonder papieren) 

Coördinatie: Méréa Koolstra-Lebailly (vanuit Stap Verder) 

Deze taakgroep valt onder de Raad van Kerken Amsterdam. 

Terugblik D De WOU (Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerd) zou augustus 2013 

worden opgeheven. Status op dit moment niet bekend. WOU is 

weg uit het gebouw van de diaconie Amsterdam. 

Vooruitblik D De Taakgroep Vluchtelingen gaat door als platform voor iedereen 

in Amsterdam die bij vluchtelingen betrokken is. Doel is om 

ervaringen te delen en informatie uit te wisselen. 

 

 

Bezoekgroep 

Migrantengevangenis Schiphol  

(mensen zonder papieren) 

Coördinatie: Jenneke van Veelen 

 

Meer info: www.bezoekgroep.nl  

Terugblik D Dit loopt goed. 

Vooruitblik D We zetten deze activiteit voort. 

 

 

Schiphol Wakes  (mensen 

zonder papieren) 

 

Elke 2
e
 zondag van de maand 

op Schiphol West. 

Coördinatie: Amsterdam Catholic Workers 

 

Meer info: www.schipholwakes.nl  

Terugblik D Dit loopt goed. 

Vooruitblik D We zetten deze activiteit voort 

 

 

Kapelgroep  (mensen zonder 

papieren) 

Coördinatie PGZO: Noortje de Boer + Ans Odinot 

Coördinatie Amsterdam: Lutherse diaconie 

Terugblik D Dit loopt goed. 

Vooruitblik D We zetten deze activiteit door. 

 

 

Projecten Diaconie (ouderen, 

mensen zonder papieren, 

minima) 

Coördinatie: diaconie 

Coördinatie Stap Verder: Irma Blits 

Terugblik D De diaconie ondersteunde de volgende projecten financieel: 

• Stap Verder (www.stapverder.org) 

• Jeannette Noëlhuis (www.antenna.nl/noelhuis) 

• Tubmanhuis (www.harriettubmanhuis.nl) 

• Huizen voor ouderen/zieken in Suriname. 

• Vluchtkerk Amsterdam 

Vooruitblik D Dit beleid wordt voortgezet. Zie hiervoor ook de begroting 2013 

van de diaconie. 
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7. Omzien en financiële hulpverlening buiten PGZO 

 

 

Diaconaat Internationaal Coördinatie: Jan de Jonge 

Terugblik D We zijn nog steeds verbonden aan het project van Kerk in Actie in 

Ghana (Project AGREDS met straatmeisjes in Ghana).  

Vooruitblik D Ook in 2014 steunen we dit project nog. In 2015 moeten we van 

Kerk in Actie overstappen op een ander project. 

 

 

Jeugddiaconaat Coördinatie: diaconie 

Terugblik D De diaconie heeft in 2012 twee voorstellen gedaan aan de 

medewerkers van de kinder/jeugddiensten en de dominees om 

jongeren bij het diaconaat te betrekken. De diaconie heeft haar 

hulp aangeboden bij de uitwerking van een en ander. 

Vooruitblik D Advent 2013 komt er in beide kerken een kerstactie waarin we 

collecteren voor een bepaald project. 

We hopen op nog meer positieve respons in 2014. Ons aanbod om 

mee te helpen geldt nog steeds. 

 

 

Wereldwinkel Coördinatie: 

- Theo Bootsman (DNS) 

- Thea Blijleven + Aukje van der Star (DDS) 

Terugblik D De wereldwinkel loopt in beide gebouwen goed. 

Vooruitblik D We zetten deze activiteit in beide gebouwen voort. 

Punt van aandacht: het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te 

vinden. 

 

 

Kerstactie en Paaskaartenactie 

(gevangenen binnen en buiten 

NL) 

Coördinatie: diaconie 

 

Terugblik D In 2012 is er een kerstactie in DDS geweest. In 2013 is er zowel in 

DNS als DDS een Paaskaartenactie geweest. 

Vooruitblik D Er komt een kerstactie 2013 waarbij de diaconie geld geeft en 

gemeenteleden gevraagd wordt om spullen mee te nemen. 

Waarvoor gegeven wordt, wordt nog bepaald. Ook in 2014 

proberen we weer een Paaskaarten- en een kerstactie te 

organiseren. 

 


