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Terugblik 2019 en Jaarplan 2020 (concept) 
van de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat  
 
 

Terugblik 2019 
 
Aan het begin van 2019 was de Kerngroep erg klein geworden, onder andere door het vertrek van 
Corine Noordzij en Annemarie van der Zedde. Kerkelijk werker Yvonne Smit heeft in overleg met het 
moderamen haar takenpakket gewijzigd en ondersteunt nu de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat in 
plaats van de Kerngroep Communicatie. 
In de loop van 2019 is Mariska Jansen de Kerngroep komen versterken en is bevestigd tot diaken. Jo-
han Schuuring, al lid van de werkgroep, neemt de taak van secretaris van de diaconie op zich. Het ge-
volg hiervan is dat de functies voorzitter, secretaris en penningmeester weer bezet zijn en er dus een 
goede functiescheiding aanwezig is. 
 
De Kerngroep bestaat nu uit:  Leopold de Bie, Simon Blijleven (penningmeester), Mariska Jansen, 
Wolter Koolstra (voorzitter), Johan Schuuring (secretaris), Yvonne Smit en Nienke Wijngaarden-Van 
Eijk (notulist). Noortje de Boer is regelmatig bij de vergaderingen aanwezig als contactpersoon voor 
Stap Verder en lid van de werkgroep Vluchtelingen & ongedocumenteerden.  
 
In 2019 werd het werelddiaconaal project “Ouders bij de les” van Edukans gesteund. Dit project wil 
de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs in Suriname vergroten. Op 30 november 2019 zal dit 
project worden afgesloten. Voor dit project was Jan de Jonge de contactpersoon, die ook de contac-
ten met Edukans onderhield. 
 
In 2019 is het proces om charterkerk te worden afgerond. De meeste activiteiten zijn gedaan vanuit 
de werkgroep Vluchtelingen & ongedocumenteerden, waarbij de Kerngroep een rol had in het bege-
leiden van het proces en aan het slot het voorstel heeft ingebracht in de kerkenraad en op het ge-
meenteberaad. 
 
De werkgroep Groene Kerk, gestart rond de oogstdienst van 2018, heeft in 2019 verder vorm gekre-
gen. De gemeente is aangesloten bij de Groene Kerk. 
 
Het zomerkamp van de Kinder Bijbel School was dit jaar weer een succes, mede door alle vrijwilligers. 
Uit de evaluatie kwamen wel wat aandachtspunten naar voren, met name bij de voorbereiding. De 
Kerngroep gaat kijken hoe er ondersteuning geboden kan worden bij de voorbereiding. 
 
Met de brainstormgroep Zorgzame Kerk zijn in 2019 gesprekken gevoerd. Dit was nodig, omdat drie 
mensen (twee definitief en één tijdelijk) gestopt waren met de brainstormgroep. Het resultaat is dat 
de brainstormgroep weer verder gaat en zich wil focussen op een of twee activiteiten / onderwerpen 
per jaar. 
 
In oktober 2019 is er een middag over pastoraat gehouden. Er is geïnventariseerd wat er nu gebeurt 
aan pastoraat en gebrainstormd wat er mogelijk zou kunnen zijn op het gebied van aandacht voor 
nieuw ingekomen en ouderenpastoraat. De uitkomsten hiervan zullen komend jaar worden uitge-
werkt (zie jaarplan 2020). 
 
In 2019 zijn er ook activiteiten gestopt: 
➢ Omdat in Schiphol de vreemdelingendetentie is opgeheven, zijn ook de schipholwakes gestopt.  
➢ Vanuit onze gemeente wordt niet meer deelgenomen aan de kerkdiensten voor gevangenen. 



 

 2 / 2 
 

Jaarplan 2020 
 
Voor 2018 hebben we een uitgebreid jaarplan geschreven met alle activiteiten en verbindingen met 
andere bloembladen en dwarsverbanden. 
In dit jaarplan willen we ons beperken tot de speerpunten: wat is er nieuw en/of wat krijgt extra aan-
dacht. 
De “vaste” activiteiten, zoals kerstattenties, lentedag enz. blijven natuurlijk doorgaan, evenals ons 
verbondenheid met Stap Verder en de verschillende opvanghuizen in Amsterdam Zuidoost. 
 

Speerpunten 
 
➢ Samenwerking met ELG (zowel Brandpunt Zuidoost als ELG Amsterdam) intensiveren. 
➢ Kerk in actie 

o Delen van informatie en onderzoeken aan welke acties wij op welke wijze kunnen meedoen.  
o We bestellen geen collecte materiaal meer, maar gebruiken de nieuwsbrief voor het aankon-

digen van de collecten. 
➢ Groene Kerk 

o Onderzoeken hoe de “Groene Kerk” ingebed kan worden / gemengd kan worden bij andere 
onderwerpen. 

➢ Vluchtelingen en ongedocumenteerden 
o Gemeente bekend en vertrouwd maken met INLIA en wat INLIA voor ons betekent.  
o Nadenken hoe we informatie verspreiden en omgaan met diverse oproepen. 
o De focus blijft liggen in Zuidoost, inclusief Stap Verder en wat er komt vanuit de Taakgroep 

Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam. 
➢ Werelddiaconaal project 

o Voor 2020 wordt er een nieuw werelddiaconaal project gekozen. 
➢ Plaatselijk diaconaat / kerk in de buurt 

o Samen met de werkgroep vrijwilligerszorg zullen gesprekken gevoerd worden over afbouw 
en toekomst van de rommelmarkt. 

➢ Pastoraat 
o Uitwerken van de ideeën die genoemd zijn in de pastorale middag (10 oktober 2019), o.a.: 

▪ Inventariseren wie betrokken zijn bij het bezoeken van mensen 
▪ Onderzoeken of we wat kunnen betekenen voor de mensen in tehuizen (suggesties: 

wijkbijeenkomsten, samen kerkdienst kijken) 
▪ Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nieuw ingekomen te  informeren over / 

betrekken bij de gemeente 
o Eventueel onderzoeken wat de wensen zijn van de gemeenteleden op het gebied van pasto-

raat. 
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