Voetje voor voet….
Inhoudelijk jaarverslag 2017 Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
Thema van dit Jaarverslag is 'Voetje voor voet…’. ‘Het verslagjaar 2017 was een extra bijzonder jaar,
want Lutherjaar. Via vieringen en activiteiten stonden we als kerken stil bij 500 jaar Reformatie. In
Amsterdam, Haarlem en regio, landelijk en wereldwijd. We vierden en herdachten niet alleen, maar
weten ook dat de Hervorming van de kerk nooit klaar is: ‘Ecclesia semper reformanda’, de
voortgaande hervorming van de kerk. De diaconie probeerde hier ook in 2017 bij te dragen. Een goed
voorbeeld is de Augustanahof die we in 2017 mochten openen. Kerk in een nieuwe vorm, maar toch
kerk. De opdracht om te blijven hervormen loopt wat ons betreft door al het diaconale werk heen. Oog
in oog met de noden dichtbij en wereldwijd, maar ook steeds weer verrast door de vele kansen en
geestdrift, kunnen we niet anders dan bewegen. Zo trokken we ook in 2017 verder, in onze lange lijn w.b. luthers Amsterdam vanaf 1588- met de woorden uit Ld. 822 ‘Voetje voor voet … de horizon
open’.

In kort bestek
In de bijlage vindt u een gedetailleerd verslag, maar bij wijze van samenvatting lichten we uit de
veelheid van werk en thema’s van de Diaconie van Luthers Amsterdam in 2017 het volgende er uit:
*Gemeentediaconaat. Altijd in de eerste plaats noemen we dan het vele werk dat de ruim 120
diakenen en vrijwilligers, samen met de medewerkers van ‘In de Zwaan’ vaak achter de coulissen en
in stilte met veel trouw en aandacht verzetten: het omzien naar elkaar. Niet alleen in en vanuit de
brandpunten, maar ook op onze andere plekken zoals bv. de Lutherhof.
*Opening Augustanahof. We werkten er met heel veel mensen drie jaar aan, maar op 23 september
was het zover. Een plek van samen wonen, omzien naar elkaar & de buurt, gastvrijheid en stilte
&inspiratie.
*’Investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat’ is de rode draad van ons
beleid. In 2017 bereidden we ons nieuwe beleidsplan 2018-2015 voor; dit gaan we in 2018 verder
bespreken in diaconale kring, kerkenraad met partners etc. We willen nog intensiever onze lutherse
plekken -de kerkgebouwen, de hofjes etc.- ondersteunen bij gemeenschapsopbouw in kerk en buurt.
Om dit waar te kunnen maken versterkten we ons diaconaal team met twee medewerkers en maakten
we samen met de betrokken Brandpunten en besturen al een begin met de voorbereidingen in
Zuidoost, Haarlem en rond de Wittenberg.
*Afronding verbouwing van de Wittenberg. Een belangrijke mijlpaal. Ons Oude Mannen en
Vrouwen Huis, de Wittenberg, kon bewaard blijven en worden herbestemd. Met grote inzet van het
bestuur en de projectleider van OMVH kwamen de 116 appartementen klaar en kon dit deel van het
gebouw overgedragen worden aan onze huurder (SACO, Shortstay). Met de netto-inkomsten zullen
we het diaconale werk versterken en uitbreiden. Intussen werkt het bestuur van het nieuwe
Luthermuseum hard aan de voorbereidingen van de opening die gepland is voor 31 oktober 2018.
Een mooi symbool dat we ook na het Lutherjaar ‘vrolijk en vrij’ doorgaan. We zullen de bezoekers
meenemen in de geschiedenis van lutheranisme en onze diaconale zorg, maar ook laten zien dat we
springlevend zijn en volop diaconaal actief.
*Opening van ons 3e gasthuis. Na de opening van ‘In de Roos’ (2012) en het gasthuis in de
Augustanahof konden we in november ons gasthuis ‘In de Waard’ openen. Daarmee hebben we drie
kleinschalige plekken voor tijdelijke opvang van mensen die een ademplek nodig hebben.
*Melk proeven in Fochteloo. Met plm. 30 vnl. vrouwen Brasa uit Zuidoost, ds Lieske Keuning en
onze penningmeester Gert Jan de Mooij bezochten we in oktober het biologisch melkveebedrijf van de
fam. Aalbers in Fochteloo. Deze familie pacht door ons -in het kader van spreiding van beleggingen
en in lijn van onze inzet voor duurzaamheid- in 2016 aangekocht weideland. De melk smaakte goed
en de grond lag er prima bij.
*Onze wereldwijde verbondenheid o.a. via het contact met Suriname (o.a. via de actie voor een
gaarkeuken van de lutheranen in Paramaribo), steun aan de African Divine Church in Kenia, Kerken in
het Midden-Oosten, bezoeken uit Polen en Duitsland, samenwerking met Kerk in Actie en LWF, de
inzet voor de lutherse kerk in Batu in het Lutherjaar en de deelname aan het LWF-
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meerjarenprogramma ‘Seeking conviviality’.
*We zien dat steeds weer nieuwe mensen mee gaan doen bv. bij het werk in de brandpunten, de
ontwikkeling van de Augustanahof, de Kerstmaaltijd, Mission House, Kopje Thee+ en evenementen.

Mensen hebben mensen nodig
Diaconaat gaat over relaties tussen mensen en begint altijd bij namen en gezichten. Een kleine
selectie uit 2017 van wat ons raakte:
‘Ik ga hier nooit meer weg!’ (riep eén van de oudere bewoners uit het raam tijdens de
sleuteloverdracht Augustana)
‘Het is 500 jaar reformatie. Wie jarig is, moet trakteren. De Augustanahof met 15 sociale woningen is
toch wel een traktatie van formaat aan de stad en zijn inwoners.’ (wethouder Laurens Ivens tijdens de
opening op 23 september)
‘Ik was niet alleen verrast, maar voelde mij heel welkom, dat geeft je een gelukkig gevoel.’ Uit een
bedankbrief van één van de gasten van de kerstmaaltijd op tweede kerstdag.
‘Ik werd geraakt door de sfeer van de kerkelijke kring’ (architect Wittenberg tijdens maaltijd in de
kerkzaal)
‘Ik was verrast door de bloemengroet na mijn zware operatie terwijl ik eigenlijk nooit in de kerk kom en
weinig mensen ken’
Een gast die in gasthuis In de Roos verbleef schreef een kaart: Ik dank jullie allemaal voor de liefde en
zorgen, ik ben echt dankbaar’. Tijdens de kerstmaaltijd zong ze, ondanks haar onzekere toekomst,
voor iedereen het lied Amazing Grace.
‘Wat ons raakt is dat er steeds weer -ook in 2017- nieuwe mensen mee zijn gaan doen in het werk van
diaconie. Zoals bv. een groep studenten van de UvA (JFAS) die zich meldden om actief te worden in
het diaconaat, bardienst deden tijdens de opening van de Augustanahof en mee gaan doen als
vrienden van gasthuis ‘In de Waard’.(Diaconievergadering 23 januari 2018)
‘Hartverwarmend uw mail. En precies wat Groningen nodig heeft! Die aardbevingen en de schade zijn
één ding, maar het gevoel in de steek gelaten te worden bij de afhandeling van de schade door de
labbekakkerigheid van de overheid, de onwilligheid van de aandeelhouders van de Nam en de
onverschilligheid van de rest van het land is eigenlijk een veel groter probleem.’ (Reinout Stigter
Voorzitter Lutherse gemeente Groningen n.a.v. groet van meeleven vanuit predikanten en diaconaal
team)
‘We zijn met de Nederlandse Lutheranen via het Luthers Genootschap verbonden sinds 1889 tot
heden. Het project Bahu mem Bahu geeft ons enorme inspiratie om onze dienst in Gods missie te
verbeteren. Met de speedboten kunnen we over zee op de vele eilanden het evangelie verkondigen.
Met de pastoriën kunnen we samen zijn om zo onze gemeenschap met al haar moeilijkheden te
dienen. Dank voor jullie vriendschap en liefde. Groet aan onze zusters en broeders in Nederland.’
(Bisschop Tuhoni Telaumbanua van de BNKP, Lutherse Kerk van Batu en Nias bij de overhandiging
van het eindbedrag van onze landelijke lutherse actie in kader van het Lutherjaar)
‘We moeten in alles wat we doen rekening houden met de staat. De Hongaarse regering wil
vluchtelingen tegenhouden maar als kerk geven we praktische hulp. Zo delen we in het gebied rond
het station brood en soep uit. Maar dat moeten we achter de coulissen doen omdat we anders het
risico lopen dat de staat ons gaat tegenwerken’. (Hongaarse lutherse ds György tijdens LWFconferentie ‘Seeking for conviviality)
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Bijlage: overzicht werkzaamheden diaconie Luthers Amsterdam in 2017
Duurzaamheid -met samenhang: sociaal, economisch en ecologisch- is de rode draad in ons beleid.
Onze thema’s zijn: sociale uitsluiting, vluchtelingen/migranten, klimaat en hiv/aids. Speciale aandacht
geven we aan: jongeren en ouderen. U ziet dat terug in onze activiteiten.
A. Het diaconale werk in en rond brandpunten, ankerplekken en andere lutherse locaties
1. Gemeentediaconaat in Brandpunten en ankerplaatsen
Persoonlijke aandacht voor gemeenteleden en stadgenoten via bezoeken, bezorgen van bloemen,
kaartje, telefoontje etc.
* In totaal 67 mensen gingen mee met een diaconale vakantieweek: 34 ouderen naar Lunteren,
Wezep of Doorn en 33 mensen, verdeeld over 6 gezinnen/families (13 volwassenen en 20 kinderen)
naar Diessen, Dirkshorn of Kijkduin (2016: 61, 2015: 50, 2014: 55, 2013: 61, 2012: 51). Het aantal
ouderen dat meegaat neemt af en de belangstelling van eenoudergezinnen neemt toe. De Diaconie
draagt aan deze, door de SLOA (landelijk luthers vakantiewerk), georganiseerde weken in totaal €
22.500 bij. Daarnaast kosten vervoer en betaling eigen bijdrage als de gasten dat niet kunnen betalen.
*195 personen, en enkele initiatieven als Stap Verder, Harriet Tubmanhuis, Jeannette Noelhuis, de
Kledingbank in Amstelveen e.a. ontvingen een kerstattentie via plm. 20 diakenen/vrijwilligers (in 2016:
241, 2015: 230, 2014: 343)
*plm. 38 gemeenteleden en stadgenoten ontvingen stille hulp voor een totaalbedrag van plm. €
22.500. Het grootste deel in de vorm van leningen (in 2016: 40/€20.800, 2015: 27/€ 15.580) 2014: 28 /
€ 23.064, 2013: 30 / € 17.660, 2012: 31 personen / € 13.312). Begeleidingsgesprekken met diverse
individuele hulpvragers. Meestal wordt dan getracht mensen bij het goede hulpaanbod te krijgen.
*Ondersteuning van uitjes in de Brandpunten (Johanneskapel, Zuidoost/Brasa, Haarlem, Maarten
Luther Kerk).
*Diaconie Kerstmaaltijd. De jaarlijkse kerstmaaltijd op tweede kerstdag werd net als in 2016 verzorgd
in de MLK. Zowel Sophie Kwant als Wessel Nijholt hebben veel tijd en energie gestoken in het
organiseren van deze dag. Uiteindelijk werden ongeveer 50 mensen welkom geheten en was het een
zeer geslaagde maaltijd. Er was een activiteit, gezellig wat praten met elkaar en tussen de uitgebreide
en zeer lekkere maaltijd werden er gedichten voorgedragen door een aantal gasten. Veel positieve
reacties mochten de vrijwilligers en diaconaal werkers dan ook in ontvangst nemen.
*We stopten met de georganiseerde bijeenkomsten met maaltijd van de Werken aan Werkgroep.
Enkele deelnemers vonden werk en de groep werd te klein. Voor twee mensen werd wel een
coachingstraject georganiseerd met medewerking van een vrijwilliger. Als er weer nieuwe behoefte
blijkt starten we dit graag weer op.
*Marianne Starke neemt namens diaconie en brandpunt stad deel aan het pastoraal diaconaal overleg
Noord. We zijn blij dat we op deze manier het contact met dit oecumenisch netwerk in Noord kunnen
onderhouden. In verslagperiode was er ook overleg met Kerk & Buurt Noord waar we al vele jaren
steun aan geven.
2. Brandpunt Amsterdam Stad
Vanuit de brandpuntraad vergadering van Amsterdam stad was er de wens om i.s.m. de diaconie te
kijken naar de opzet en structurering van de vergaderingen. Dit mede doordat de belasting op
vrijwilligers dan verlaagd zou kunnen worden. Verder is het idee ook dat de vergaderingen weer
breder toegankelijk worden voor alle ankerplaatsen. Zo is diaconaal werker Wessel Nijholt nu
aangewezen als voorzitter en zorgt hij samen met de diakenen van de verschillende ankerplaatsen
dat iedereen elkaar op de hoogte houd en men van elkaar leert en inspireert. De insteek is verder om
de frequentie te verhogen naar 1x per kwartaal, zodat men tijdig op de hoogte gesteld wordt van de
ontwikkelingen en zo nodig gereflecteerd en/of bijgesteld kan worden.
In verband met het gevulde Lutherjaar namen we met de Oude Lutherse Kerk dit jaar niet deel aan de
Open Monumentendagen. We streven er naar dat we in 2018 wel weer meedoen.
3. Diaconaal werk in de Rivierenbuurt rond de Maarten Luther Kerk
In 2017 ging een werkgroep met deelnemers vanuit de kerkrentmeesters, diaconie en brandpunt stad
aan de slag met de verdere uitwerking van herbestemming van de MLK. Uitgangspunt: zorgen voor
een duurzame exploitatie en een gefocuste continuering van de kerkelijke en diaconale activiteiten.
Vanuit de diaconie namen Gert Jan de Mooij en Wilmar Hassoldt hieraan deel.
Intussen gingen de activiteiten zoveel mogelijk door. Na het vertrek van Sofia Nap (januari) namen
Sophie Kwant en -vanaf september- Wessel Nijholt de coördinatie op zich. Uiteraard in nauw overleg
met de pastores & vrijwilligers. Willemijn Heikoop coördineerde in in 1e helft 2017 theater Met eLKaar.
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Door de verschillende buurtactiviteiten (hieronder nader beschreven) ontstaat meer contact met buren.
Bij sommige signaleren we eenzaamheid of andere zorgen, dan bieden we een bezoekje aan door
een diaconaal werker. Soms komen hieruit hulpvragen naar voren, waarmee we mensen verder
helpen of op weg helpen naar de reguliere hulpverlening.
Maandagmiddagclub
De maandagmiddagclub van de MLK kwam ook dit jaar elke maandag bij elkaar in de kerk. Daar was
er tijd voor gezelligheid, koffie en thee en werden er af en toe activiteiten met elkaar ondernomen.
Hoewel de groep niet erg groot meer is (+/- 12) blijft de diaconie betrokken door wekelijks even langs
te gaan en een praatje te maken. Per september is Wessel Nijholt, één van de nieuwe diaconaal
werkers ook ingezet om het werk in de MLK te ondersteunen/op te pakken naast collega Sophie
Kwant. Verder wordt er jaarlijks met Sinterklaas en kerst nog wat feestelijks georganiseerd waarbij de
diaconaal werkers hebben geholpen en gezellig meededen.
MLK Sing Along
De maandelijkse Sing Along is een laagdrempelige zanginloop voor buurtbewoners. De EvangelischLutherse gemeente Amsterdam huurt een zangpedagoge in om deze activiteit te begeleiden. De
diaconie biedt hierin ondersteuning door het coördineren van de activiteit. Bezoekers zijn vooral
buurtbewoners tussen de 30 en 60 jaar, een leuke gemengde groep van meestal zo’n 15 tot 20
deelnemers per keer.
MLK Burentafel
Ook de MLK Burentafel is een van de activiteiten geweest die dit jaar vanuit de MLK in samenwerking
met de diaconie is georganiseerd. Onze diaconaal medewerkers Sophie en later ook Wessel hebben
dit organisatorisch getrokken. De maandelijkse maaltijd wordt gewoonlijk door ongeveer 25-35
mensen uit veelal de buurt bezocht, waarbij het uitgangspunt is dat mensen aan elkaar verbonden
worden en er sociale betrokkenheid ontstaat. Dit is dan ook een mooie manier om met allerlei mensen
uit de buurt in contact te blijven en iets te laten zien van diaconale presentie. Hoogtepunten afgelopen
jaar waren de BurenBarbecue in september en het TheaterDiner in december, in samenwerking met
theatergroep Met eLKaar. Voorafgaand aan de maaltijd werd er een aantal leuke theater sketches
gepresenteerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van verbinding tussen de verschillende
activiteiten vanuit de MLK en bracht een grote opkomst (45 mensen) met zich mee.
Theatergroep Met eLKaar
Voor alweer een groot aantal jaren komt de theatergroep Met eLKaar, een initiatief vanuit de
samenwerking tussen de MLK/Diaconie en HVO-Querido, wekelijks bij elkaar in de kerk. Daar oefenen
ze en ontmoeten ze elkaar om zich voor te bereiden op de jaarlijkse theatervoorstellingen in juni. Na
het vertrek van diaconaal werker Sofia Nap begeleidde Willemijn Heikoop de theatergroep. De
jaarlijkse voorstellingen waren wederom erg geslaagd met een mooi opkomst van buurtbewoners,
familie en vrienden. Na de zomer is de groep weer bij elkaar gekomen, ditmaal onder leiding van de
nieuwe diaconaal werker Wessel Nijholt. Ook is er in december i.c.m. de buurtmaaltijd een leuke
presentatie gehouden van een aantal ingestudeerde sketches. Dit is erg bevallen bij zowel de
theatergroep als de mensen vd buurtmaaltijd. Verder zijn er, door geplande verbouwing in de MLK
begin 2018, plannen gemaakt om vanaf januari 2018 extern bij elkaar te komen en theaterworkshops
te verzorgen bij twee locaties in de Rivierenbuurt.
4. Augustanahof
Na enkele jaren van hard werken kon de Augustanahof worden geopend. De totstandkoming was een
bijzonder proces waar heel veel mensen hard aan gewerkt hebben: het bouwteam, de adviesgroep,
de kwartiermakers, de bouwlieden, de architecten en bouwmanagers, deelnemers
klankbordbijeenkomsten, adviseurs etc etc. In juli kregen de bewoners de sleutel en op 23 september
was de feestelijke opening in aanwezigheid van 250 mensen uit kerk, buurt, bouw etc. Wethouder
Ivens verrichtte de opening samen met diaken Marijke Bleij (dochter van bouwdominee ds. Pel bij de
bouw in 1956/1957), hofbewoner en oud-diaken Barend Meijer en buurtbewoonster Brigitte
Kalkhoven.
Vanaf oktober startten de wekelijkse vespers (elke zondag om 17.00 uur), de wekelijkse
buurtmaaltijden, de maandelijkse bewonersmaaltijd en -vergadering. Ook waren er al enkele
buurtactiviteiten o.a. de voorleeslunch met Vonne van der Meer.
Met de bewoners zijn aantal taken verdeeld: twee vrijwillige ‘huismeesters’, een ‘koster’,
tuincommissie, activiteitencommissie en zelfs twee ‘klokkenluiders’ (voor de drie klokken; Sola Gratia,
Sola Fide en Sola Scriptura).
Met onze vaste partner Spirit geven we invulling aan het Gasthuis. In de december trok hier een
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Eritrese jongevrouw in. Voor haar is dit een halfwegstap op weg naar zelfstandig wonen. Een van de
bewoners is als vrijwillige steunbegeleider betrokken.
Bewoner Barend Meijer overleed in december en werd opgebaard in de stiltekapel en begraven vanuit
de ontmoetingsruimte.
Aan het eind van dit verslagjaar is er 1 woning vrij; deze willen we bestemmen voor een oudere.
Qua stichtingskosten lijken we redelijk in de buurt van de begroting te blijven. Via fondsen en acties
ontvingen we plm. € 185.000.
De Augustana moet in de komende jaren tijd krijgen om te aarden. In 2018 moeten nog enkele
klussen van bouwkundige aard afgewerkt worden en wordt de stiltetuin verder ingericht.
De kwartiermakers vormen in het eerste jaar de bewonerscommissie. Een werkgroep diaconie
bewaakt de hoofddoelen op hoofdlijnen en het beheer. Diaconaal werker Sophie Kwant werkt
gemiddeld 1 dag per week op de Augustanahof. Ze ondersteunt het aardingsproces, legt samen met
bewoners verdere contacten met de buurt en ondersteunt activiteiten.
5. Brandpunt Zuidoost.
De Nieuwe Stad op Maandag. In het najaar van 2017 besloten de kerken uit kerkcentrum De Nieuwe
Stad in Amsterdam Zuidoost om de handen ineen te slaan en gezamenlijk een nieuwe diaconale
activiteit op te zetten. De samenwerking betreft de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuidoost, de
Protestantse Gemeente Zuidoost, de Rooms Katholieke Parochie De Graankorrel, de Persekutuan
Kristen Indonesia, de Presbytarian Church of Ghana en de Christian Baptist Church. Door het
aanbieden van een laagdrempelige wekelijkse inloopmiddag in De Nieuwe Stad willen de kerken in
contact komen met gezinnen uit de buurt die hulp nodig hebben. Op 11 december vond de eerste
inloopmiddag plaats onder de werktitel “De Nieuwe Stad op Maandag”. Op deze inloopmiddag was er
gratis koffie en thee en lekkers, diverse knutselactiviteiten, live muziek en een kerstverhaal in Bingo
vorm. Vrijwilligers van de verschillende kerken zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Een
buurtbewoner die in een rolstoel binnen werd gereden bleek een onverwachts muzikaal talent te
hebben. Een oude dame deelde haar verdriet over haar kinderen. Onder de bezoekers waren ook
kinderen uit een opvanghuis voor ongedocumenteerde gezinnen. “We hebben thuis geen schaar en
lijm,” vertelde één van hen. Wat vonden ze het heerlijk om de hele middag te knutselen!
Vanaf januari 2018 zal De Nieuwe Stad elke maandagmiddag openstaan voor de buurt. Het project
wordt gecoördineerd door onze diaconaal werker Elianne Schultz.
6. Brandpunt Haarlem
In de Lutherse Kerk Haarlem ligt al langer de wens om een soortgelijk initiatief als Kopje Thee+ op te
starten. Gedacht wordt aan een buurtinloop moment waarop mensen een kop koffie/thee kunnen
drinken en een gesprek aanknopen. Nu is er met de komst van de nieuwe diaconaal werkers tijd en
gelegenheid om dit verder op te pakken. Diaconaal werker Wessel Nijholt is sinds september
verbonden aan Haarlem en zal na diverse gesprekken met diakenen e.a. rond januari 2018 beginnen
met deze sociale ontmoetingsmomenten. Dit zal hoogstwaarschijnlijk wekelijks gaan plaatsvinden in
de kerk of het jeugdlokaal ernaast.
7. Amstelveen
In Amstelveen hebben we geen eigen locatie meer. Een groep ouderen komt maandelijks in de
(protestantse) Kruiskerk bijeen onder leiding van ds Sietse van Kammen. De diakenen coördineren
samen met o.a. de bezoekgroep het omzien naar elkaar. De diaconie coördineert het maandelijks
vervoer van Amstelveense ouderen naar de avondmaalsdiensten in Haarlem. Diaconaal werker
Elianne zal waar nodig ondersteuning geven.
In 2017 werden er in overleg met Natuur- en Milieu Educatie Centrum Amstelland afgesproken dat net
als in 2016 er weer een editie van Plek onder de Zon in Amstelveen en regio zal worden
georganiseerd. Er werd voor Amstelveen weer samenwerking gezocht met de protestantse Kruiskerk.
8. De Wittenberg
De verbouwing van het voormalige Oude Mannen en Vrouwen Huis (OMVH) de Wittenberg is in het
najaar van 2017 afgerond. De kerkzaal en de regentenkamers zullen ingezet worden voor het in 2018
te openen Luthermuseum en voor activiteiten van kerk en diaconie.
Ondertussen is er al wat voorwerk verricht om te kijken welke diaconale activiteiten ontplooid kunnen
worden in de Wittenberg. Hiervoor heeft een brainstorm plaatsgevonden met het bestuur van het
Luther Museum Amsterdam i.o., de Diaconie en het Brandpunt Stad. Ook is er oriënterend contact
geweest met het studentenpastoraat van IFES en christelijk kunstenenaarscollectief Mosaic. Er zijn
veel mooie ideeën naar voren gekomen, waarvan in 2018 gekeken zal worden welke geschikt is om te
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worden uitgewerkt tot een eerste pilot activiteit. Elianne Schultz ondersteunt dit project.
9. Lutherhof
De Lutherhof aan het Staringplein biedt ‘beschermd’ wonen aan 66 ouderen en jongeren. Het bestuur
organiseert samen met de bewoners diverse samenbindende activiteiten zoals de kwartaalborrels,
Kerstviering etc. Er wordt ook meegedaan met buurtactiviteiten. Maandelijks is er een vesper in de
bestuurskamer. Diaken en bestuurslid Reinder van Beem organiseerde samen met Spirit een maaltijd
in de bestuurskamer voor vluchtelingenjongeren en bewoners van de Lutherhof.
De Lutherhof verleende via de logeerkamers diverse malen gastvrijheid aan gasten van de Diaconie.
Een bijzonder project in 2017 was de renovatie en het opnieuw in gebruik nemen van het luidklokje
(1752) op Sint Maarten (11 november). Een mooi symbool: ook na Lutherjaar blijft het lutherse klinken!

B. Overige projecten en activiteiten
1. Gasthuizen:
In november 2017 openden we een tweede gasthuis In de Waard, waar net als bij In de Roos drie
plekken voor tijdelijke opvang zijn. Ernest Akakpo woont er als huisoudste.
Het opknappen van de woning werd gedaan door vrijwilligers en voor het inrichtingsbudget ontvingen
we een mooie subsidie van het fonds Weeshuis der Doopsgezinden.
Sinds de opening in november woonden er vier mensen, uit Nederland/Peru, Eritrea en Algerije.
In de Roos woont Willemijn Heikoop nog steeds als huisoudste, inmiddels al ruim drie jaar.
In de Roos konden we in 2017 dertien mensen een plek bieden uit o.a. Eritrea, Nederland,
Afghanistan, Irak en Somalië.
In de begeleiding van de gasten werken we samen met verschillende organisaties, o.a. het
Wereldhuis, Stap Verder, de Regenboog, Leger des Heils en andere Amsterdamse kerken.
2. Klimaat.
*Plek onder de zon. In 2017 was de 5e ronde van dit milieuproject voor bovenbouwgroepen van
basisscholen. I.s.m. Natuur- en Milieu Educatie Centrum en Picosol en met financiële steun van Kerk
in Actie. Deze ronde met 175 kinderen in Amsterdam. De leerlingen volgden een lessenserie over
duurzaamheid a/d hand van het voorbeeld van zonne-energie. Helaas kon de feestelijke afsluiting in
de Oude Lutherse Kerk dit jaar niet doorgaan omdat veel scholen af moesten zeggen ivm het
verzetten van de Amsterdamse sportdagen.
*Bijdrage op 29/4 aan de (internationale) Klimaatmars naar het Museumplein met opmaat in de OLK
mmv. Ds Karin van den Broeke (voorzitter synode PKN).
*Deelname op 22/4 aan landelijke dag over toepassing van ‘Laudato Si’ (encycliek paus Franciscus
over zorg voor de schepping).
35. Ouderen. Via het gemeentediaconaat en pastoraat organiseren we het omzien naar ouderen. Ook
krijgt het vorm via het ‘beschermd’ wonen in Lutherhof en Augustanahof. Als de Augustanahof
‘geaard’ is gaan we ons weer verder richten op nieuwe initiatieven. Op deze wijze willen we ook de
opbrengsten van verhuur Wittenberg inzetten voor o.m. deze doelbestemming.
Naast de zorg voor eigen ouderen investeerden we ook in 2017 in ouderenzorg van ATTA op de
Westbank. Het OMVH delegeerde zijn projectenbudget ook in 2017 aan de Diaconie. Naast voor
ouderenzorgprogramma ATTA werden de gelden bestemd voor diaconaal vakantiewerk ouderen,
vluchtelingenhulp in Aleppo en deels voor ontwikkelingskosten Augustanahof.
3. Jongeren. In 2017 werd het contact met Spirit jeugdzorg -de organisatie waar indertijd onze
voogdijtaken aan overgedragen werden- geïntensiveerd. Er vond bestuurlijke afstemming plaats over
de door ons gesteunde projecten voor in totaal € 58.500 voor oa. kleinschalige jeugdzorg in de wijk en
hulp aan lhbt-jongeren.
De samenwerking bij de invulling van het Gasthuis in de Augustanahof werd opgestart. Doelgoep:
jonge vluchtelingen die als ze 18 worden buiten boord van jeugdzorg vallen.
En de gezamenlijke maaltijden met jongeren werden voortgezet.
Met studenten van de UvA (Jfas) werd gebrainstormd over samenwerking in projecten van de
diaconie. Dat kreeg al een begin met hun inzet bij de opening van de Augsutanahof. Eerste stap is dat
ze mee gaan doen als vrienden van de gasthuizen. Ook met de studentenpastor van IFES is
gebrainstormd over een mogelijke samenwerking bv. rond de kerkzaal van de Wittenberg.
Op Wezenzondag (de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren) is het inmiddels traditie dat we
collecteren voor jeugdzorg. DB-leden Bianca Gallant en Meta van Schaik bezochten namens de
Diaconie de jaarlijkse reünie van oud-wezen in Hoekelum in Bennekom en bereiden de
jubileumbijeenkomst in 2018 voor (340 jaar vanaf ingebruikname Weeshuis Lauriergracht).
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De Diaconie steunt als vast project Gaza Cultural Centers, jongereneducatie in Gaza. Ook werd o.m.
steun gegeven aan kinder/jongerenprojecten in Oekraïne, Thailand en Paramaribo.
4. Vreemdelingen/vluchtelingen/mensenrechten
*In onze lutherse gemeenschap krijgt de vluchtelingenproblematiek een concreet gezicht via de
betrokkenheid bij gasten (veelal vluchtelingen) van onze gasthuizen en diverse nieuwe leden van
onze gemeenschap. Diaconaat start waar mensen elkaar in de ogen kijken en ontmoeten.
*In de zomerperiode werden samen met Brandpunt OLK (met grote inzet van o.a. diaken Co
Engberts) weer activiteiten (mede) georganiseerd rond LHBT met aandacht voor positie van
homoseksuelen wereldwijd. Thema: Rights Out There. Er werd weer samengewerkt met o.a. Amnesty
International, Human Right Watch, Art. 1, Hivos en COC. Activiteiten o.a.: thema-avond over Luther en
seksuele diversiteit, debatavond, tentoonstelling en een bijzondere kerkdienst o.l.v. ds Harry Donga.
*Diaken Lilian Jangali doet namens de diaconie mee in de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van
Kerken en het netwerk Grootstedelijk Beraad Ongedocumenteerden.
*De coördinatie van de vrijwilligersgroep voor de kapeldiensten in het vreemdelingendetentiecentrum
werd na bijna 10 jaar overgedragen aan het team van justitiepastoraat. Uiteraard blijft onze
betrokkenheid: met vrijwilligers, financieel en via de wakes.
*In enkele gevallen werd steun gegeven bij terugkeer.
*Zie ook focusprojecten (o.a. Wereldhuis, Stap Verder en Stem in de Stad)
*Noodhulp en structurele projecten wereldwijd omdat we het belangrijk vinden om ook aan oorzaken
van migratie te werken.
5. Andere focusprojecten:
* Wereldhuis. Initiatief van Protestantse Diaconie, waarbij we als partner fungeren. Activiteiten:
spreekuur (noodhulp en juridisch), informatie over de rechten van ongedocumenteerden, internetcafé,
maaltijden, kleding/voedselbank, taallessen en cursussen. Ook huist er Dokters van de Wereld. Ca.
400 bezoekers per week en 70 vrijwilligers (waarvan meer dan 50% zonder papieren). Via ons
diaconale werk, het Gasthuis, werk op Schiphol en rond de Vluchtkerk komen we regelmatig vragen
tegen die we door kunnen loodsen naar het Wereldhuis. Het is samen met Stap Verder en Stem in de
Stad een belangrijk kerkelijke frontplek in onze stad en wordt zo ook breed gezien, ook door de
gemeentelijke overheden. We droegen in 2017 € 25.000 bij. In de afgelopen periode is er balans
opgemaakt over de toekomst van het Wereldhuis. Waar nodig blijft er noodhulp gegeven, maar meer
dan in het verleden wordt er een accent gelegd op empowerment en activering. Ook wordt er gewerkt
aan draagvlakverbreding door burgers en andere organisaties er bij te betrekken. Streven is dat het
Wereldhuis een intensievere rol gaat spelen bij het actief werken aan perspectief, zinvolle
dagbesteding en werk. Op 5/10 werd deelgenomen aan een rondetafelconferentie over dit onderwerp.
*Stap Verder. Plek van informatie en advies van 6 kerken in Zuidoost (waaronder ons eigen luthers
Brandpunt). Activiteiten: spreekuur (juridisch, medisch en noodhulp), taallessen en internet. Het
Afrikahuis/SMA en Dokters van de Wereld zijn partners in dit project. Stap Verder gaf ook praktische
ondersteuning aan de Vluchtgarage-groep. De Diaconie steunde in 2017 Stap Verder met € 10.000 en
€ 2.500 als bijdrage voor communicatiekosten.
*Stem in de stad. In Haarlem vormt Stem in de Stad een belangrijke diaconale frontplek. Vele
vrijwilligers uit de Haarlemse kerken zijn bij Stem in de Stad betrokken. Anneke van Grootheest is
vanuit de Diaconie contactpersoon voor Stem in de Stad. We steunen Stem in de Stad met een
jaarlijkse bijdrage van € 1.500.
6. Lutherjaar 2017. Het Lutherjaar 2017 liep in vele vormen als een rode draad door al onze
activiteiten heen. De samen met de Lutherse Synode en het Luthers Genootschap georganiseerde
diaconale actie ‘Bahu Mem Bahu’, schouder aan schouder, voor de lutheranen van de Batu-eilanden
was succesvol. Deze landelijke lutherse actie met als streefbedrag € 20.000 bracht maar liefst €
24.000 op. De opbrengsten zijn bestemd voor de aanschaf van twee boten en gemeentewerk.
7. Overige projecten:
*Op advies van de werkgroep binnenland: steun aan 19 projecten in Amsterdam/regio
* Vanuit de kring van de Lutherse Diaconie zat diaken Bianca Gallant in het bestuur van het
oecumenisch Drugspastoraat Amsterdam. In 2018 treedt zij af en hebben we Casper van
Boltaringen bereid gevonden het stokje over te nemen.
*De nieuwe lichting jongeren van het Mission House (internationaal diaconaal jongerenjaar) werd

7

verwelkomd en ingezegend. De 24-jarige Sandy uit Engeland draait mee in de activiteiten van de
Augustanahof. Diaken Co Engberts is onze afgevaardigde in het bestuur.
*Op advies van de werkgroep buitenland: steun aan ruim 15 partners & projecten. We verdelen de
gelden grotendeels over projecten van Kerk in Actie en van de Lutherse Wereldfederatie.
Ook werden diverse noodhulpprojecten wereldwijd gesteund.
*Diaken Bianca Gallant nam in november vanuit diaconale kring via kerk in Actie deel aan de
conferentie ‘Legacies of slavery’ in Londen en deed daarover verslag in het kerkblad.
*Hanne Wilzing neemt op verzoek van DB/ELS en Kerk in Actie deel aan het in eerste instantie
Europese LWF-programma ‘Seeking for conviviality’ en woonde daartoe een conferentie bij in
Hongarije. Hij deed hiervan verslag in ELK-kwartaal.
*Bezoek van internationale gasten o.a. ds Karol Dlugosz (assistent Lutherse Poolse bisschop) ivm
vluchtelingenwerk, Michaele Eldaba (van de door de diaconie ondersteunde diaconale organisatie
CEOSS van de Koptisch-Evangelische Kerk in Egypte) in OLK
*Met ds. Marieke Brouwer en mw Mariëtte Wildeboer werd geïnventariseerd waar in het Kemperblok
(Rivierenbuurt) in WO-II Joden gewoond hebben en weggevoerd werden en omkwamen. Dit met het
oogmerk om een aantal struikelstenen (Stolpersteine) te plaatsen en/of een gedenkplaquette. Met de
bewonerscommissie werden contacten gelegd en met de synagoge. De diaconie reserveerde al een
bedrag voor dit project. Dit krijgt in 2018 een vervolg.
*Voor de 11e maal werd in de Oude Lutherse Kerk in oktober de Groninger Dienst gehouden. Er
kwamen ruim 400 mensen. Deze keer was er o.a. aandacht voor de Stichting Oude Groninger Kerken.
Uiteraard klonk er de zorg over de gevolgen van de aard(gas)bevingen. Het diaconale deel van de
collecte was bestemd voor het Wereldhuis.
8. Communicatie en geldwerving
Communicatie. De Diaconie communiceerde over haar werk via o.a. www.diaconie.com, twitter en
facebook, Diaconale Info (kader/netwerk), Gemeenteblad (gemeenteleden), Jaarbericht ‘We blijven
hervormen’(externe populaire versie welke ook verspreid wordt via bibliotheken op evenementen etc),
thema-etalages ‘In de Zwaan’ en deelname aan evenementen. De gemeentediakenen zorgen voor
zichtbaarheid van het diaconale werk in de Brandpunten. Traditioneel werd op 3 e Pinksterdag ons
Diaconaal Pinkstercafé gehouden.
Vooral de Augustanahof leverde veel publiciteit op in diverse media. O.a. ELKwartaal, Nederlands
Dagblad, Westkrant, AT5 en KRO-NCRV.
Geldwerving. De Diaconie kan duurzaam werken met de opbrengsten uit haar vermogen, maar is voor
een belangrijk deel aangewezen op ‘levend geld’ nl. bijdragen van gemeenteleden, vrienden en
sponsoren. Geen levend diaconaat zonder een levende en dragende gemeenschap. Exacte cijfers
rapporteren we in onze Jaarrekening 2017.
De Diaconale Adventsactie 2017 had als thema ‘Luku Baka Makandra’ (omzien naar elkaar) voor de
ontmoetingsruimte en gaarkeuken van de Maarten Luther Kerk in Paramaribo. Stand begin januari
2017: € 9533. We verwachten het streefbedrag van € 10.000 te halen en kunnen mee dankzij een
aanvulling van de Diaconie in totaal € 25.000 bijdragen.
Brandpunt Haarlem organiseerde tijdens Advent samen met de Protestantse Gemeente HaarlemCentrum weer de succesvolle Broodbankactie. De opbrengst komt altijd geheel ten goede aan een
organisatie die één van de Werken van Barmhartigheid uitvoert. Dit jaar was het thema ‘de naakten
kleden’ en gingen de gelden naar Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis (kleding voor
gedetineerden) en SAVE (strijd tegen kinderarbeid in de kledingindustrie in de Indiase stad Tirupur).
Er werden (vanuit de historische broodbank in de Bavo) ruim 1250 broden verkocht en de actie bracht
het mooie bedrag van plm. € 7.000 op.
9. Beleid, bestuur en organisatie
*De Diaconie vergaderde in 2017 5 keer. Belangrijke onderwerpen waren o.a. nieuw beleid,
Augustanahof, herbestemming de Wittenberg, het Luthermuseum, de herbestemming MLK
*Het College van Gemeentediaken vergaderde 4x en besprak m.n. het diaconale Brandpuntwerk
*Oude Mannen en Vrouwen Huis. De verbouwing van het voormalige Oude Mannen en Vrouwen
Huis (OMVH) “de Wittenberg” is in het najaar van 2017 afgerond. Een bijzondere prestatie met veel
ups en downs waarvoor het bestuur en projectleider Jan van Duijn veel dank verdienen. De short-stay
appartementen zijn eind 2017 overgedragen aan SACO. De kerkzaal en de regentenkamers zullen
ingezet worden voor het Luthermuseum en voor activiteiten van kerk en diaconie.
Voor het bestuur van het OMVH is een nieuwe (beheers)opdracht geformuleerd.
*Luthermuseum. De onder het Oude Huis vallende Stichting Luthercollectie ontwikkelt onder het
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motto ‘Van gesloten naar open’ plannen om de collectie toegankelijker te maken voor een breder
publiek. Het bestuur werkt er enthousiast aan om op hervormingsdag 2018 open te gaan.
Ondersteuning wordt gegeven door De Nieuwe Collectie. Bezoekers krijgen via de nieuwe presentatie
een boeiend inzicht in zowel de geschiedenis van het Lutheranisme als de geschiedenis van de
lutherse zorg. In de staart ontdekken bezoekers dat het lutherse diaconaat springlevend is. De nieuw
opgerichte stichting wordt losgemaakt van OMVH en onder toezicht van de diaconie gesteld. Diaconie,
Kerkenraad en RCBB (regionaal toezicht PKN) gaven hun goedkeuring aan deze nieuwe statuten.
Vanuit de inkomsten van de Wittenberg wordt naast de vaste jaarlijkse basisbijdrage in de eerste jaren
een extra financiële bijdrage gegeven. Dit om ons nieuwe museum een goede startpositie te geven.
*De Lutherhof verleende diverse malen gastvrijheid aan gasten van de Diaconie.
*In oktober hielden we onze Jaarvergadering (80 deelnemers) in De Nieuwe Stad waar we
rapporteerden over het diaconale werk, de aftrap gaven voor de Adventsactie en elkaar konden
ontmoeten tijdens de heerlijke maaltijd die gekookt werd door de cateringsploeg van Spirit.
*Diaconale netwerken. Met onze zusterdiaconie van Protestants Amsterdam is regelmatig overleg en
nauwe samenwerking. Onze Diaconie voert het secretariaat voor het jaarlijkse Grootstedelijk
Diaconaal Overleg (diaconieën regio classis Amsterdam en diaconale afgevaardigden bisdom). Deze
kwam op 2 februari bijeen. We bezochten o.a. op 1 april het Luthers Diaconaal Platform (voortzetting
van de Melanchtondag) waar we een presentatie mochten geven over het diaconaat in luthers
Amsterdam, de Jaarvergadering van het LDF 2/10 (Meta van Schaik, Wilmar Hassoldt), (5/3).
Deelname bijeenkomst Federatie van Diaconieën (Errol Toendang, 25/3). Onze 4 deelnemende
diakenen aan de Landelijke Diaconale Dag kwamen daar enthousiast terug
*Team ‘In de Zwaan’ neemt deel aan het pastoraal en diaconaal overleg (met predikanten).
*De algemeen secretaris was vanuit de kring van ‘maatschappelijke organisaties’ lid van het dagelijks
bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam en trad na 8 jaar eind 2017 af.
*Er was op diverse niveaus contact met de gemeente Amsterdam met bestuurders en ambtenaren.
*Er werd op 23/2 een werkbezoek gebracht aan het diaconale werk in het Oude Noorden in Rotterdam
(Bas Ruizendaal van de lutherse diaconie aldaar).
*Financiën. In september en –na rapportage van de Gehaktcommissie- in november stelde de
Diaconie de door accountant Van Ree beoordeelde jaarrekeningen 2016 en begrotingen 2018 van
Diaconie en Diaconale Instellingen vast, alsmede het collecterooster 2018. De jaarstukken werden
tevens toegezonden naar de Kerkenraad. De jaarstukken van de Diaconie worden in samenvatting
gepubliceerd in het Gemeenteblad en Jaarbericht en ter inzage gelegd voor gemeenteleden. Na
behandeling in Kerkenraad volgde nog de kerkordelijke voorgeschreven toezending aan het
Regionaal College Behandeling Beheerszaken en Financiële Commissie ELS.
*In de Gehaktcommissie werd geadviseerd om het beheer van vermogen en onroerend van de
diaconie en instellingen meer samen te doen. Uiteraard met instandhouding van de
doelbestemmingen. Zo kunnen we bestuurskracht en deskundigheid bundelen en kosten te besparen.
*Het vermogensbeheer is in handen van Insinger-Gillissen; we beleggen volgens een gematigd
defensief profiel en met toetsing aan criteria van sociale en ecologische duurzaamheid. Een deel van
het verkoopresultaat is met bemiddeling van de KKG geherinvesteerd in een kleine 6 hectare
landbouwgrond dat vervolgens in erfpacht is gegeven van een biologisch melkveebedrijf in Fochteloo.
*Vanuit het diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ ondersteunen we het diaconale werk in onze gemeente.
Het is ook de plek waar overleg van werkgroepen etc. plaats vindt en waar gebroed wordt op nieuwe
activiteiten. Meer en meer fungeert het centrum ook als aanloopplek voor mensen uit de buurt.
Begin januari namen we afscheid van Sofia Nap die een nieuwe functie aanvaardde bij de
Maatschappij van Welstand. Na een intensieve wervingsperiode konden we per 1 september 2 nieuwe
medewerkers aanstellen nl. Wessel Nijholt en Elianne Schultz. Het team ‘In de Zwaan’ bestaat nu uit 5
medewerkers (ca. 3,7 fte). Naast de medewerkers deden ook vaste vrijwilligers mee in het werk.
10. Uitleiding
Het werkplan 2017 is grotendeels uitgevoerd. De volgende punten bleven liggen:
*vervolgopdracht werkgroep ouderenzorg
*het contact met luthers Warschau staat sinds de opheffing van Amsterdam diaconiegroep aldaar en
het overnemen van het contact door de kerkenraad in Warschau op een laag pitje
*extra investering in werving en training nieuw kader
*de actualisering van het diaconie-reglement
Als we het diaconale werk in 2017 toetsen aan de in het beleidsplan ‘We blijven appelboompjes
planten’ gestelde hoofddoelen dan hebben we vooruitgang geboekt op de volgende punten:
-investering in de gemeenschappen o.a. via waaier van activiteiten gemeentediaconaat, de personele
investering in ondersteuning van brandpunten en ankerplekken, de ontwikkeling Augustanahof en
voorbereiding herbestemming MLK

9

-investering in duurzaamheid via o.a. Plek onder de Zon
-spreiding van aandacht voor onze beleidsthema’s/groepen t.w. duurzaamheid, sociale uitsluiting,
hiv/aids, jongeren, ouderen, vluchtelingen en migranten.

Bestuur en bemensing per 31 december 2017 o.m.:
Diaconie-vergadering:
Marijke Bleij-Pel (diaken MLK)
Co Engberts (diaken OLK)
Bianca Gallant, secretaris (diaken OLK)
André de Groot (deskundigheid, Lutherhof)
Anneke van Grootheest (diaken Haarlem)
Wilmar Hassoldt (diaken Lutherhof)
Heinz Massop (diaken MLK)
Gert Jan de Mooij, penningmeester (diaken, OMVH)
Meta van Schaik, vicevoorzitter (diaken Haarlem)
Jeroen Stal, voorzitter (diaken Augustana)
Henny Brouwer (secretaresse)
Hanne Wilzing, algemeen secretaris (adviseur)
College van Gemeentediaconaat:
Ute Braun-Spierig (diaconaal vrijwilliger JHK, secr)
Marijke Bleij-Pel (diaken MLK) (adv)
Anneke van Grootheest (diaken Haarlem)
Lilian Jangali (diaken OLK)
Martha Juriaans (diaconaal vrijwilliger ZO)
Early Kolkman (diaken Haarlem)
Heinz Massop (diaken MLK; vicevoorzitter)
Meta van Schaik (diaken Haarlem)
Wil van Sutphen (diaconaal vrijwilliger OLK)
Hanneke Veenhof (diaken AGK)
Yolanda Veldman (diaken ZO)
(Contactpersoon diaconaal pastoraal overleg Noord:
ouderling Marianne Starke; vrijwilligers persoonlijke
begeleiding: Bob Hulst en Marja van der Vlis)
Oude Mannen en Vrouwen Huis:
Klaas de Bruijn (secretaris, diaken)
Paul Rullmann (voorzitter)
Desiree Kemperink (penningmeester)
Gert Jan de Mooij (2e penningmeester, diaken)
Peter Wagenmaker (lid)
Jan van Duijn (adviseur)
Wim van Zwieten (administratie)
Luther Collectie Amsterdam:
Max Cramer
Harry Donga
Heidi van Limburg Stirum (penningmeester)
Geert van Wesemael (secretaris)
Lieuwe Zoodsma (voorzitter)
Lutherhof:
Reinder van Beem (secretaris, diaken)
Willem Boswinkel (Molenpagestichting)
André de Groot (penningmeester)
Wilmar Hassoldt (voorzitter, diaken)
Marjan Lubbers (Molenpagestichting)
Jeanie de Mooij (diaken)

Werkgroep buitenland:
Casper van Boltaringen
Herman Goddijn
Meta van Schaik
An van der Sluis
Errol Toendang
Hanne Wilzing
Werkgroep binnenland:
Marijke Bleij
Bianca Gallant
Anneke van Grootheest
Frank Kemper
Laura Pakasi
Hanne Wilzing
Werkgroep Augustanahof
Bianca Gallant
André de Groot
Wilmar Hassoldt
Sophie Kwant
Hanne Wilzing
(de kwartiermakers vormden in 2017 de
bewonerscommissie)
Werkgroep Groninger Dienst
ds. Harry Donga
Pia Wolthuis
Janny Ekema
Bouwe Feringa
Hanne Wilzing
Vrienden en vrijwilligers gasthuizen
Afvaardigingen etc.
SLOA (diaconaal vakantiewerk): Errol Toendang
Fonds Bijz Noden: Hanne Wilzing (tot 31 dec 2017)
Taakgroep Vluchtelingen RvK: Lilian Jangali
Board Mission House: Co Engberts
Grootstedelijk Diac Overleg: o.a. Heinz Massop
Reünie Oud-Wezen: Bianca Gallant, Meta van Schaik
Medewerkers diaconaal centrum ‘In de Zwaan’
Henny Brouwer (secretaresse)
Wessel Nijholt (diaconaal werker)
Sophie Kwant (diaconaal werker)
Elianne Schultz (diaconaal werker)
Hanne Wilzing (algemeen secretaris)
Vaste vrijwilligers ‘In de Zwaan’ voor ondersteunend
bureauwerk: Arlette Anches en Hanneke Veenhof.
Vele ad-hocvrijwilligers.
Gesina Weerheim van de KKA (Kantoor Kerkelijke
Administraties) doet de boekhouding, KKA/KKGBarneveld de salarisadministratie en
huuradministratie Augsutanahof. Vermogensbeheer:
Gillissen-Insinger. Accountant: Van Ree. Technisch
beheer Augustanahof: Keij & Stefels.

Versie 5 februari 2018
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