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Als een regenboog vol kleuren 

Inhoudelijk jaarverslag 2018 Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 
Versie 24 januari 2018 

 

In kort bestek 
2018 was het eerste jaar van uitvoering van ons nieuwe beleidsplan ‘De horizon open’. Hierbij doen 
we er van verslag van. Een waaier van veelkleurige ontmoetingen en activiteiten. Vandaar de titel met 
een verwijzing naar het lied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ van Sytze de Vries 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 2018 het volgende er uit: 
 
*Gemeentediaconaat. Altijd in de eerste plaats noemen we dan het vele werk dat de ruim 100 
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 en de Augustanahof. 
 
*Slavernij. In de brandpunten Nieuwe Stad en OLK wordt er al een aantal jaren op of rondom 1 juli in 
een dienst de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen herdacht. Het afgelopen jaar 
heeft Brandpunt Stad met steun van de Diaconie de samenwerking gezocht met de Raad van Kerken 
Amsterdam en het NiNsee (het kenniscentrum van het Nederlandse Trans-atlantische 
slavernijverleden en de erfenis daarvan). Dit contact heeft er toe geleid dat er in de Oude Lutherse 
Kerk een symposium (24/6)  en een goed bezochte theatervoorstelling (28/6) zijn geweest.  
Met een groep van het gemeentediaconaat bezochten we de musical The Color Purple. 
 
*Plek onder de Zon. ‘Slechts de adem van lerende kinderen houdt de wereld in stand’ (Talmoed). 310 
leerlingen deden mee met het lesprogramma van Diaconie en Natuur- Milieu Educatie Centra voor 
bovenbouwgroepen basisscholen. Feestelijke afsluitingen in Oude Lutherse Kerk en Kruiskerk in 
Amstelveen. 
 
*Start ouderenproject Gaza. Ism met Kerk in Actie en Palestijnse christelijke ouderenorganisatie 
ATTA kon met steun van de Diaconie een ouderenzorgproject in Gaza worden gestart.  
 
*We vierden 340 jaar Weeshuis! In mei was er een reünie met oud-wezen in Hoekelum, met steun 
en aanwezigheid van de Diaconie en oudbestuursleden. In september vond i.v.m. het 340-jarig 
jubileum van het Lutherse Weeshuis het mini-symposium “Opgroeien naar Volwassenheid” plaats. Dit 
symposium werd georganiseerd door de Lutherse Diaconie i.s.m. Spirit Jeugdzorg en werd daardoor 
een mooie uitwisseling tussen professionals en vrijwilligers. Tijdens dit symposium werd ook voor het 
eerst de Weeshuispenning uitgereikt. Mw Greet Tuininga, oudpupil van het luthers weeshuis, ontving 
de penning voor haar trouwe inzet voor de reünies van oud-wezen. Spirit Jeugdzorg ontving de 
penning voor haar inzet voor lhbt+ -waarvoor het eerder al de ‘Roze Loper’ ontving- en het zgn. JIM-
programma. JIM staat voor Jouw eigen Ingebrachte Mentor. Dit past uitstekend in het 
gemeenschapsdenken van de diaconie. 
 
*In september vierden we, op Burendag, 1 jaar Augustanahof. Er werden in 2018 buurtactiviteiten 
opgezet en langzaamaan begint de Augustanahof bekend te worden bij de bewoners uit de buurt. Er 
was volop aandacht door nominaties voor architectuurprijzen en (tv)reportages. De gemeenschap 
aardde, er werd geoogst en gebouwd tijdens de jaarlijkse bezinningsdag voor bewoners. Ook werd er 
een baby geboren in de gastenkamer en moeder en kind kregen een eigen woning, toevallig, om de 
hoek bij In de Zwaan.  
 
*Nieuw begin Maarten Luther Kerk. Eind 2018 kon het eerste deel van de verbouwde Maarten 
Luther Kerk al opgeleverd worden voor de start van Kinderdagverblijf CompaNanny. In 2019 komen 
kerkzaal en andere ruimten voor diaconie en kerk gereed. In 2018 waren we ook druk bezig met de 
voorbereidingen van programma, organisatie en beheer. 
 
*Bij Maarten. De Diaconie creërde in een woning in het Kemperblok een nieuw hofje. En we noemden 
het ‘Bij Maarten’ om onze lutherse verworteling aan te geven en tevens een verbinding te maken met 
gemeenschapsopbouw rond de Maarten Luther Kerk. We zochten twee vaste bewoners die hier 
zouden willen wonen met commitment (model Augustanahof). Die vonden we in de personen van 
Johan den Boed en Joren Reichel. Beide jonge mensen zijn al volop actief in onze kerkgemeenschap. 
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In ‘Bij Maarten’ komt in samenwerking met De Regenboog tevens een verblijfsplek voor iemand 
zonder dak. Verder komt er een noodopvangplek. 
 
*Wittenberg/Luthermuseum. Het appartementendeel van de verbouwde Wittenberg werd al in 2017 
opgeleverd. De Diaconie richtte in 2018 een nieuwe stichting Luther Museum Amsterdam op. Het 
bestuur van het Museum is hard aan het werk om de opening in 2019 voor te bereiden. Hiervoor werd 
Tonko Grever als kwartiermaker aangesteld. Intussen startten in 2018 in de kerkzaal al een aantal 
activiteiten zoals concerten i.s.m. Geelvinck Salon, een viering op 31 oktober, een 
ouderenbijeenkomst en theatervoorstelling ‘Mijn Vrede’ met Marcel Hensema.  
 
*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 en evenementen.  
 
*Beleidsproces ‘De horizon open’. In 2018 bespraken we ons nieuwe beleidsplan ‘De horizon open’ 
tijdens een ronde langs Brandpunten en de hofjes. Een van de aandachtspunten is de samenhang en 
verbinding tussen de diverse lutherse plekken, zowel inhoudelijk als qua communicatie. N.a.v. de 
gesprekken kwam er een hofjesoverleg op gang met vertegenwoordigers van Lutherhof, Van Brants 
Rushof, Augustanahof en Bij Maarten. 
 

Mensen hebben mensen nodig 

Diaconaat gaat over relaties tussen mensen en begint altijd bij namen en gezichten. Een kleine 
regenboogselectie uit 2018: 
 
* Habiba (Somalische vrouw, 60): ‘dankzij jullie kreeg ik een dak boven m’n hoofd, maar niet alleen 
dat, het gasthuis was ook een warm thuis waar ik me veilig voelde.’ 
 
* John, voormalig bewoner van het ADM-terrein nu tijdelijk op de zolderkamer van het Gasthuis van de 
Diaconie: ‘Eerst ging ik 1x per week in de gezamenlijke huiskamer om 20.00 uur naar het Journaal 
kijken. Het is zo gezellig dat ik het nu 2x per week doe’ 
 
*‘Diaken zijn is goed om je heen kijken’ (Meta, diaken in Haarlem) 

 
* 'Je zult mij nooit horen zeggen: ik woon in een voormalige kerk. Nee, ik woon in een kerk en dat vind 
ik heel bijzonder!'. (Bewoner Durk van de Augustanahof in  Diakonia) 
 
*’Wat bijzonder dat dit in een kerk kan’ (bezoeker ‘Rights out there’ rond Pride in Oude Lutherse Kerk) 
 
* Augustanahofbewoners Jaap (85) en Arjan (29) waren te gast op 9 april bij de UP! Talkshow over 
WONEN in de Nieuwe Liefde. Jaap: "Toen ik thuiskwam na een operatie riep Arjan bij de deur al: 
'Jaap je bent er weer!’ om vervolgens de periode erna de boodschappen voor me te doen. Het is hier 
heel leuk". 
 
* De regenboogvlag hangt uit bij ‘In de Zwaan’. Een (voor ons) onbekende mevrouw uit de buurt belt 
aan: ‘Ik wou even zeggen dat het ik het goed vind dat jullie die vlag uithangen’ 
 
*Tijdens een kwartaalborrel in de Lutherhof komt een oudere bewoner naar voorzitter diaken Wilmar 
Hassoldt: ‘Hoe geweldig is het om in de Lutherhof te wonen! Bestuur bedankt!.’ 
 
*Lerma keert met steun van IOM terug naar de Filipijnen. De Diaconie draagt vanuit de terugkeerpot 
wat leefgeld bij. Lerma komt met haar gitaar naar de het diaconaal centrum en zingt een zegenbede 
voor ons. 
 
 

Bijlage: overzicht werkzaamheden diaconie Luthers Amsterdam in 2018 
Duurzaamheid -met samenhang: sociaal, economisch en ecologisch- is de rode draad in ons beleid. 
Onze thema’s zijn: sociale uitsluiting, vluchtelingen/migranten, klimaat, hiv/aids. Speciale aandacht 
geven we aan: jongeren en ouderen en aan lhbt+ en rond slavernij. U ziet dat terug in onze 
activiteiten. 
 
A. Het diaconale werk in en rond brandpunten, ankerplekken en andere lutherse locaties 
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1. Gemeentediaconaat in Brandpunten en ankerplaatsen  
Persoonlijke aandacht voor gemeenteleden en stadgenoten via bezoeken, bezorgen van bloemen, 
kaartje, telefoontje etc. 
*In totaal 49 mensen gingen mee met een diaconale vakantieweek: 26 ouderen naar Wezep of Doorn 
en 23 mensen, verdeeld over 7 gezinnen/families (10 volwassenen en 13 kinderen) naar Diessen of 
Kijkduin (2017: 67, 2016: 61, 2015: 50). 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 € 38.000 bij. Daarnaast kosten 
vervoer en (deel)betaling eigen bijdrage als de gasten dat niet kunnen betalen.  
*205 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 2017: 
195, 2016: 241, 2015: 230) 
*plm. 45 gemeenteleden en stadgenoten ontvingen stille hulp voor een totaalbedrag van plm. € 
24.000. Het grootste deel in de vorm van leningen (in 2017: 38/€ 22.500€ 2016: 40/€20.800, 2015: 
27/€ 15.580) 2014: 28 / € 23.064,  2013: 30 / € 17.660, 2012: 31 personen / € 13.312). In 2018 werd 
er ruim € 12.500 afgelost. Er waren 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 dit jaar verzorgd in de 
Augustanahof. Zowel Wessel Nijholt als Ellianne Schultz hebben veel tijd en energie gestoken in het 
organiseren van deze dag. Uiteindelijk werden ongeveer 45 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 kerstliederen gezongen. Ook de vele vrijwilligers hebben een zeer 
waardevolle en onmisbare bijdrage geleverd aan deze dag. Veel positieve reacties mochten de 
vrijwilligers en diaconaal werkers dan ook in ontvangst nemen.  
*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. Diaconaal werker Wessel Nijholt is daarnaast dit jaar samen met predikant Andreas 
Wöhle op bezoek geweest bij Kerk & Buurt Noord en hebben daar een bijdrage geleverd met het 
verzorgen van de wekelijkse maaltijd voor buurtbewoners. 
 
2. Brandpunt Amsterdam Stad 
Vanuit de brandpuntraad vergadering van Amsterdam stad is er eind 2017 de wens geuit 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. Ook was het de bedoeling dat de vergaderingen 
weer breder toegankelijk worden voor alle ankerplaatsen. Dit alles is goed gelukt afgelopen jaar. Zo 
heeft diaconaal werker Wessel Nijholt dit jaar als voorzitter van de diaconale brandpunt vergadering 
samen met de diakenen van de verschillende ankerplaatsen een viertal goede vergaderingen kunnen 
verzorgen. Daarin kon men elkaar op de hoogte stellen, ondersteunen en inspireren bij de vele 
diaconale taken en plannen. 
Op zaterdag 8 september nam de Oude Lutherse Kerk deel aan de Open Monumentendagen. Er was 
een licht programma met muziek, lezingen en rondleidingen en in totaal bezochten deze zaterdag ruim 
1200 mensen de Oude Lutherse Kerk.  
 
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. 
 
Maandagmiddagclub 
De maandagmiddagclub van de MLK kwam ook dit jaar elke maandag bij elkaar, echter niet in de kerk 
maar in diaconaal centrum ‘In de Zwaan’. 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 (+/- 14) blijft 
de diaconie betrokken. Zo gaat Wessel Nijholt wekelijks even een praatje maken en denkt mee of help 
bij het organiseren van speciale dagen. Ook de nieuwe predikant André van der Stoel heeft regelmatig 
even een praatje gemaakt met de dames van de club. Verder was er zowel met Sinterklaas als kerst 
nog wat feestelijks georganiseerd, waarbij zowel de predikant alsmede de diaconaal werker een mooi 
team vormden en gezellig meededen.  
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MLK Sing Along 
De maandelijkse Sing Along is een laagdrempelige zanginloop voor buurtbewoners. De Evangelisch-
Lutherse 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. Deze activiteit is in het afgelopen jaar in de Oranjekerk doorgegaan. 

Theatergroep Met eLKaar 
Voor alweer het 9e jaar kwam de theatergroep Met eLKaar, een initiatief vanuit de samenwerking 
tussen de MLK/Diaconie en HVO-Querido, wekelijks bij elkaar. Vanuit de diaconie is deze activiteit 
ondersteunt en verder doorgezet door diaconaal werker Wessel Nijholt. Echter in tegenstelling tot 
voorgaande jaren is er in 2018 heel wat verandert. Zo ging de kerk in verbouwing waardoor de club 
genoodzaakt was om alternatieve ruimten te vinden. Dit is gelukt en op een tweetal locaties in de 
Rivierenbuurt kon de groep toch bij elkaar komen. Maar naast een andere locatie is de opzet en 
inhoud ook erg anders geweest, zo zijn er mede i.v.m. met de mogelijkheden geen normale 
theaterrepetities geweest maar vooral creatieve workshops. Deze liepen uiteen van gedichten 
schrijven tot schilderen en van kleine improvisaties spelen tot aan verhalen tekenen. Zo werden er 
nieuwe creatieve talenten aangeboord en kon de diverse groep ook eens op een andere manier bij 
elkaar komen. Verder is er nog als afsluiting van het seizoen een kleine buiten voorstelling gegeven. 
Dit deed de groep bij diaconaal centrum ‘In de Zwaan’. Daar werden gasten ontvangen en konden zij 
een aantal van de gedichten, muziekstukjes en gemaakte werken bewonderen. Helaas moest het 
theatergezelschap dat jaar ook door omstandigheden afscheid nemen van de regisseuse Claire Vos. 
Gelukkig kon vanaf september weer gestart worden met het 10e seizoen met een nieuwe regisseur, 
Hans Hollander. Het plan is dan ook zodra de kerk weer toegankelijk is om daar terug te keren en in 
juni twee theatervoorstellingen te verzorgen. 

Bijbelcursus 
Ook in 2018 zijn er vanuit de MLK meerdere bijbelcursussen aangeboden. Deze werden niet in de 
kerk maar in diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ gegeven. De twee cursussen werden met enthousiasme 
ontvangen en ook de diaconie hielp graag hieraan mee, door naast de locatie ook zorg te dragen bij 
de organisatie. Zo heeft diaconaal werker Wessel Nijholt in samenwerking met de predikanten 
geholpen om deze avonden op te zetten. De eerste cursus werd onder begeleiding van ds. Christina 
Pumplun geleid en liep aan de hand van de werken van Rembrandt langs diverse Bijbelse verhalen. 
Zo kwam het oude- als het nieuwe testament voorbij en werden de verhalen uit de Bijbel versterkt en 
levendig gemaakt door de prachtige werken van Rembrandt. In het najaar van 2018 mocht de nieuwe 
predikant André van der Stoel nog een viertal avonden houden over het kleine poëtische Bijbelboek 
Jona. Ook hierbij kon gebruik worden gemaakt van de faciliteiten en ondersteuning vanuit de diaconie. 

MLK Eropuit! 
Net als ieder jaar ging ook in 2018 een groot en divers gezelschap een dagje uit, vanuit de 
samenwerking tussen MLK en diaconie. Hierbij werd wederom gebruik gemaakt van de Groen-Grijs 
bus. Ongeveer 50 mensen rondom de MLK en uit de Rivierenbuurt hebben een leuke dag in het oude 
vestingstadje Elburg beleeft, Na een prachtige dag met o.a. een mooie boottocht inclusief lunch en 
een bezoek aan de stad, keerde de groep terug naar Amsterdam. Zo konden veel mensen, jong en 
oud gezamenlijk gezamenlijk een leuke dag beleven.  

4. Augustanahof 
Er was volop media aandacht, drie keer de tweede prijs bij architectuurprijzen voor de Amsterdamse 
Nieuwbouwprijs, Arie Keplerprijs en de Amsterdamse Architectuurprijs. Tijs van de Brink interviewde 
Merel en Marie Claire voor het tv-programma Nieuwlicht en ook AT5 maakte een reportage voor De 
Straten van Amsterdam. Dit zorgt voor bekendheid, en levert ook doorgaand nieuwe geïnteresseerden 
op voor de belangstellendenlijst.  
Bewoonster van de gastenkamer kreeg een dochter en nadat zij verhuisd is naar een eigen woning in 
de Rivierenbuurt kwam er een Eritrese jongen van 17 wonen. Op weg naar zelfstandigheid wordt hij 
begeleidt door Spirit.  

Er werden maaltijden gehouden met Syrische en Eritrese jongeren van Spirit, in samenwerking met 
De Kwekerij.  
Op 21/3 was er een concert voor plm. 40 personen met Maaike Roelofs die de gedichten van haar 
vader Lerus zong. 
Bij de koffieochtend, vespers en schoffelclub zijn een aantal vaste bezoekers, buurtbewoners die zich 
thuis voelen in de gemeenschap. In het komend jaar hopen we dat steeds meer mensen de 
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Augustanahof zullen weten te vinden en ook de andere activiteiten wat meer bezoekers zullen 
trekken. 
De wekelijkse vesper in de kapel wordt door de bewoners gedragen en georganiseerd en met de 
komst van predikant André van der Stoel wordt gebouwd aan de relatie met Brandpunt Stad. Hij gaat 
een paar keer per jaar voor in vespers en denkt mee met de bewoners.  
Ook waren er activiteiten zoals een bierproeverij, christmascarol, Palmpasen voor kinderen uit de 
buurt en een nieuwjaarsborrel, waarvan het de bedoeling is om dit jaarlijks terug te laten keren.  
En natuurlijk de 1ste verjaardag van de Augustanahof, jaarlijks op Burendag, we organiseerden een 
mooi feest in samenwerking met het Wachterliedpaviljoen. 
In november was er de jaarlijkse bezinningsdag voor bewoners. Onder leiding van Rosaliene Israel 
werd in de Buurtboerderij Westerpark gereflecteerd en nagedacht over de thema’s waardering 
uitspreken en hulp vragen/ontvangen.  
Aan het einde van 2018 zijn alle woningen bewoond. In het komend jaar zullen 2 bewoners gaan 
samenwonen/trouwen en komen er 2 bewoners bij, na gesprek en instemming van de diaconie. Bij het 
vrijkomen van een woning zal er gezocht worden naar een oudere (70+) bewoner, i.v.m. de 
doelstellingen van de Augustanahof. 
Iedere donderdag is diaconaal medewerker Sophie Kwant aanwezig in de Augustanahof als 
aanspreekpunt voor bewoners en bewoners te ondersteunen bij het organiseren van 
(buurt)activiteiten.  
In 2018 investeerde de Diaconie tijd en geld in resterende herstel- en verbeterpunten aan het gebouw 
o.a. aanpakken zonweringen en het ventilatieprobleem in de entresolwoningen. Ook de verrekening 
van de servicekosten kostte veel tijd i.v.m. uiteenlopende registraties van gasleverancier NUON en -
onze bemeteraar- ISTA. Het hoort allemaal bij de aanloop- en opbouwfase van het project. 
We zijn heel blij met de wijze waarop huismeester Durk de Jong en mede-huismeester Errol 
Toendang hun taak oppakken. 
Met de tuincommissie werd de stiltetuin verder ingericht 
 
5. Brandpunt Zuidoost. 
De Nieuwe Stad op Maandag. In 2018 was kerkcentrum De Nieuwe Stad voor het eerst elke 
maandagmiddag opengesteld voor buurtbewoners. Door een samenwerking van Lutherse, 
Protestantse, Katholieke, Baptisten en Pinkstervrijwilligers kon er, onder coördinatie van Elianne 
Schultz, een divers programma worden georganiseerd. Er zijn spelletjes, creatieve activiteiten, 
dansles en een warme maaltijd i.s.m. met de door de Diaconie gesteunde Soup Kitchen. Wekelijks 
komt er een aantal (eenzame) ouderen uit de buurt, een vaste groep kinderen voor naschoolse 
activiteiten en een aantal vluchtelingen die de Nederlandse taal wil oefenen. De uitwisseling tussen 
deze verschillende groepen leidt tot bijzonder mooie ontmoetingen.  

In de paastijd was De Nieuwe Stad één van de locaties waar werd meegewerkt aan “De Passion”, het 
televisieprogramma dat dit jaar in de Amsterdamse Bijlmer plaatsvond. Het thema “ik zie jou” liet zich 
goed vertalen naar het diaconale “omzien naar elkaar”.  

In de zomer konden de kinderen die onze wekelijks inloop bezoeken samen met andere (arme) 
kinderen uit de buurt mee op een busreisje die georganiseerd werd vanuit De Nieuwe Stad. De 
kinderen bezochten met elkaar een bos van Natuurmonumenten en kregen via Kerk In Actie een 
vakantietasje. Vooral voor de kinderen die niet op vakantie gaan was dit een hele mooie activiteit voor 
in de zomer. “Nu voelt het echt als vakantie,” zuchtte één meisje tevreden. 
Het project wordt gecoördineerd door onze diaconaal werker Elianne Schultz. 

6. Brandpunt Haarlem 
In de Lutherse Kerk Haarlem is vanaf begin 2018 een Luthers inloop gestart onder leiding van 
diaconaal werker Wessel Nijholt en met ondersteuning van de diakenen uit Haarlem. Zo is elke 
dinsdag de kerk open en konden gasten binnenlopen voor een kop koffie, een bezoek aan de kerk, 
een gesprek of regelmatig het orgel horen spelen. Er zijn diverse mensen langs gekomen door het 
jaar heen, met drukkere en rustigere perioden. Veel toeristen of Haarlemmers zelf die de prachtige 
kerk graag eens zouden zien van binnen en iets leren over haar geschiedenis en lutherse traditie. 
Maar ook andere bezoekers of gemeente leden, jonger of ouder die een praatje kwamen maken met 
Wessel. Het idee is om in 2019 nog specifieker een programmering te maken voor diverse dinsdagen 
waarop er bijv. een thema besproken kan worden, een lunch genuttigd kan worden of een film wordt 
getoond. In overleg met de diakenen gaat Wessel Nijholt daar verder met het uitbouwen van het 
inloop moment op dinsdag. 
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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 2018 vond weer een editie van Plek onder de Zon plaats door een samenwerking tussen de 
Diaconie en Natuur- en Milieu Educatie Centrum Amstelland. Ruim 130 leerlingen namen deel en er 
vond in de Amstelveense Kruiskerk een spetterend eindfeest plaats waar de kinderen hun 
uitvindingen op zonne-energie presenteerden. 
 
8. 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. Deze maaltijden 
werden voortgezet in de Augustanahof. 
De Lutherhof verleende via de logeerkamers enkele keren gastvrijheid aan gasten van de Diaconie. 

9. De Wittenberg 
De verbouwing van het voormalige Oude Mannen en Vrouwen Huis (OMVH) de Wittenberg is in het 
najaar van 2017 afgerond. Het bestuur van het OMVH (Oude Mannen en Vrouwen Huis) was in 2018 
nog volop bezig met afwerk- en herstelpunten. Het bestuur laat zich hierin bijstaan door Koeter 
Vastgoedbeheer.  
De kerkzaal en de regentenkamers zullen ingezet worden voor het Luthermuseum en de kerkzaal, 
naast verhuur, ook voor activiteiten van kerk en diaconie.  
 
10. Luthermuseum. In 2018 richtte de Diaconie de nieuwe stichting Luther Museum Amsterdam op. 
De aanvankelijk in 2018 geplande opening moest worden uitgesteld omdat de regentenkamers nog 
niet konden worden opgeleverd. In 2018 werd de heer Tonko Grever als kwartiermaker aangesteld om 
de opening in 2019 voor te bereiden. Intussen werden in de kerkzaal al diverse activiteiten 
georganiseerd zoals een concert in samenwerking met Geelvinck Muziek Musea, een viering van 
Brandpunt Stad op 31 oktober en in samenwerking met de Diaconie een verhalen-inloop en de 
voorstelling ‘Mijn Vrede’ van Marcel Hensema.  
In samenwerking met studenten van de Reinwardt Academie werd een marketingonderzoek gedaan. 
 

B. Overige projecten en activiteiten 
 
1. Gasthuizen  
In gasthuis In de Roos woont Willemijn Heikoop als huisoudste, inmiddels al ruim 4 jaar, en verleent 
daar gastvrijheid aan diverse mensen. Een jonge Iraanse vrouw vond een kamer en werk tijdens haar 
verblijf. Een Marokkaanse vrouw kreeg tijdens haar verblijf een zoontje en kreeg vervolgens een 
kamer bij stichting Timon. Een Engelse man die weg moest van het ADM-terrein voelde zich 
verassend goed thuis door de huiselijkheid in huis. Maytham vond op wonderlijke wijze een eigen 
woning (https://www.deregenboog.org/nieuws/eindelijk-veilig-maytham-mag-zichzelf-zijn). Een vrouw 
uit Somalië kreeg met behulp van betrokken vrijwilligers onderdak en traumabehandeling. 
Ook kwam er een groepje middelbare school scholieren een middag schoonmaken en in de tuin 
werken, in het kader van een project van de Protestantse Diaconie. 
In 2018 boden we in gasthuis In de Roos in totaal 11 volwassen gasten en 1 kind een tijdelijke 
logeerplek. 
 
In gasthuis In de Waard woont sinds 1,5 jaar Ernest Akakpo als huisoudste en in deze woning vangen 
we met name in de zolderkamer moeders met 1 of 2 kinderen op, veelal uit Eritrea of een ander 
Afrikaans land. Tijdens hun verblijf worden zij (juridisch) begeleid door het Wereldhuis.  
Er werd Sinterklaas gevierd, huisvriendin Marjolein ontving via de basisschool van haar dochter veel 
speelgoed en kleding voor de kinderen gedoneerd.  
Ook logeerde in gasthuis In de Waard o.a. een Duitse predikant, op studieverlof in Amsterdam. 
In 2018 boden we in gasthuis In de Waard in totaal 13 volwassen gasten en 7 kinderen een tijdelijke 
logeerplek. 

https://www.deregenboog.org/nieuws/eindelijk-veilig-maytham-mag-zichzelf-zijn
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In de begeleiding van de gasten werken we samen met verschillende organisaties, o.a. het 
Wereldhuis, Stap Verder, de Regenboog, de Volksbond, ASKV, Leger des Heils en andere 
Amsterdamse kerken.  
Aan beide huizen zijn huisvrienden verbonden die met regelmaat komen eten en de gasten bij hen 
thuis uit nodigen voor een maaltijd. Deze maaltijden zijn waardevol voor de gasten en voor de 
huisoudsten, die zich gesteund voelen door de huisvrienden. 
 
2. Klimaat.  
*Plek onder de zon. In 2018 was de 6e ronde van dit milieuproject voor bovenbouwgroepen van 
basisscholen. I.s.m. Natuur- en Milieu Educatie Centra en met financiële steun van Kerk in Actie. Deze 
ronde met 180 kinderen in Amsterdam en 130 in Amstelveen (zie daar). De leerlingen volgden een 
lessenserie over duurzaamheid a/d hand van het voorbeeld van zonne-energie. Als afsluiting vond er 
een feestelijke bijeenkomst plaats in Oude Lutherse Kerk waar de leerlingen hun uitvindingen 
mochten presenteren. 
*Scheppingszondag viel op 7 oktober. Dit werd samen met de predikanten voorbereid en kreeg 
aandacht in alle drie de Brandpunten. 
 
3. Ouderen. Via het gemeentediaconaat en pastoraat organiseren we het omzien naar ouderen. Ook 
krijgt het vorm via het ‘beschermd’ wonen in Lutherhof en Augustanahof.  
Naast de zorg voor eigen ouderen investeerden we ook in 2018 in ouderenzorg van ATTA op de 
Westbank. In overleg met ATTA en Kerk in Actie werd in 2018 een nieuw thuiszorgproject gestart voor 
kwetsbare ouderen in Gaza.  
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 de afgelopen jaren 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. Doelgroep: 

jonge vluchtelingen die, als ze 18 worden, buiten boord van jeugdzorg vallen. In 2018 bleek dat deze 

doelgroep mogelijk verbreed moet worden omdat Spirit deze groep niet meer bedient. 

Met studenten van de UvA (Jfas) is een samenwerking opgezet met de Voedselbank Zuid. Voor 

kinderen van voedselbankgezinnen werden er een aantal knutselmiddagen georganiseerd door de 

enthousiaste studenten van Jfas. In 2019 is het plan om voor de voedselbank kinderen muzieklessen 

te verzorgen. 

Op Wezenzondag (de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren), dit jaar op 13 mei, is het inmiddels 

traditie dat we collecteren voor jeugdzorg. 

De Diaconie steunt al vele jaren via Kerk in Actie Gaza Cultural Centers, jongereneducatie in Gaza. 

Ook werd o.m. steun gegeven aan kinder/jongerenprojecten in o.a. Oekraïne, Thailand, Zambia en 

Kenia. 

 

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 2018 vonden er vijf maal een maaltijd plaats waarbij alleenstaande minderjarige vluchtelingen (via 

Spirit) samen konden eten met Lutheranen. Vanaf de tweede maaltijd sloot ook jongerenplatform de 

Kwekerij hierbij aan, zodat er een meer gemixte groep ontstond. De eerste maaltijd vond plaats in de 

Lutherhof, de tweede op een locatie van Spirit en de overige drie in de Augustanahof, wat de meest 

geschikte locatie bleek. In 2019 is de intentie om de ontmoetingen met de vluchtelingenjongeren te 

blijven voortzetten, ook al zijn deze jongeren nu niet meer bij Spirit ondergebracht. 

*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, Hivos en COC. Activiteiten o.a.: debatavond (1/8)en  een 

bijzondere kerkdienst o.l.v. ds Harry Donga (29/7). 
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*Diaken Lilian Jangali doet namens de diaconie mee in de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van 

Kerken en het netwerk Grootstedelijk Beraad Ongedocumenteerden. Als kerken lobbyden we er jaren 

voor maar de gemeente Amsterdam besloot nu de Bed-Bad-Brood regeling te intensiveren met de 4e 

B van begeleiding met het oog op perspectief. Dit gekoppeld aan 24x7 opvang. 

*De coördinatie van de vrijwilligersgroep voor de kapeldiensten in het vreemdelingendetentiecentrum 

werd al in 2017 na bijna 10 jaar overgedragen aan het team van justitiepastoraat. Uiteraard bleef onze 

betrokkenheid: met vrijwilligers en financieel. Het werk werd gepresenteerd door justitiepastor John 

Gillissen in het Grootstedelijk Diaconaal Overleg. 

*In overleg met IOM steun gegeven bij terugkeer. Om dit te stroomlijnen stelde de diaconie hiervoor 

een apart fondsje van € 2000 in. Met dit bedrag werden 12 mannen en vrouwen ondersteund bij 

terugkeer naar o.a. Mongolië, Rusland, Ghana, Filipijnen, Brazilië, Marokko en Algerije. 

*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, de gasthuizen, werk op Schiphol etc. komen we regelmatig vragen tegen die we door 

kunnen loodsen naar het Wereldhuis. Het is samen met Stap Verder en Stem in de Stad in Haarlem 

een belangrijk kerkelijke frontplek in onze stad en wordt zo ook breed gezien, ook door de 

gemeentelijke overheden. We droegen in 2018 € 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.  

*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 2018 Stap Verder met € 10.000 en 

€ 2.500 als bijdrage voor communicatiekosten. Onze diaken Errol Toendang zit in het bestuur. 

*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. Overige projecten:  

*Van de nieuwe lichting jongeren van het Mission House (internationaal diaconaal jongerenjaar) 

deden drie jongeren mee met onze diaconale projecten: Eva uit Oostenrijk (Theatergroep Met 

eLKaar), Lea uit Frankrijk (Nieuwe Stad en Augustanahof) en Annika uit Duitsland (Nieuwe Stad). 

* Vanuit de kring van de Lutherse Diaconie zat diaken Bianca Gallant in het bestuur van het 

oecumenisch Drugspastoraat Amsterdam. In 2018 trad zij af en we vonden Casper van Boltaringen 

bereid het stokje over te nemen. 

*Op advies van de werkgroep binnenland: steun aan 21 projecten in Amsterdam/regio  

*Op advies van de werkgroep buitenland: steun aan ruim 20 partners & projecten. We verdelen de 

gelden grotendeels over projecten van Kerk in Actie en van de Lutherse Wereldfederatie. Er is 

regelmatig contact met Tent of Nations van de Palestijnse Lutherse familie Nassar in de buurt van 

Bethlehem.  

*Er werden 7 noodhulpprojecten wereldwijd gesteund, waaronder in Lombok, Sulawesi, Birma, Noord-

Kameroen, Syrië en India. Een aantal keren werd dit gecombineerd met een (extra) collecte in de 

kerkdiensten. Soms werd aan de lokale lutherse kerken een groet van meeleven gestuurd. 

*Hanne Wilzing neemt op verzoek van DB/ELS en Kerk in Actie deel aan het in eerste instantie 

Europese LWF-programma ‘Seeking conviviality’  en woonde daartoe een conferentie bij in Roemenië 

(Sibiu). In maart 2019 ontvangen we deze LWF-groep in Nederland. 
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*Bezoek op 16/4 van een groep Duitse predikanten uit Augsburg (!) aan de Augustanahof  

*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 werden omgebracht. Dit 

met het oogmerk om een gedenkplaquette bij ‘In de Zwaan’ te plaatsen Met de bewonerscommissie 

werden contacten gelegd en met de Liberaal Joodse Synagoge. De diaconie reserveerde al een 

bedrag voor dit project. Dit krijgt in 2019 een vervolg. 

*Namens Bewonersvereniging Kemperblok en Diaconie legden we op 4 mei een krans bij het 

Rozenmonument. 

*Voor de 12e maal werd in de Oude Lutherse Kerk in oktober de Groninger Dienst gehouden. Er 

kwamen ruim 400 mensen. 

 

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 3e Pinksterdag (23/4) 

ons Diaconaal Pinkstercafé gehouden. Deze keer in de Augustanahof.  

Vooral de Augustanahof leverde veel publiciteit op in diverse media. O.a. ELKKwartaal, Nederlands 

Dagblad, Westkrant, AT5, EO 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 2018 had als thema “le geste qui sauve” – het gebaar dat redt. Hiermee 

zamelden we geld in voor een nieuw terreinwagen voor de Lutherse Diaconie in Noord Kameroen. Dit 

voortuig is daar hard nodig voor het verspreiden van landbouwmaterialen en noodhulp in de meeste 

afgelegen gebieden. Stand januari 2018: € 8023,19. Dankzij een aanvulling van de Diaconie konden 

we in totaal € 36.000 bijdragen. 

Brandpunt Haarlem organiseerde tijdens de Advent samen met de Protestantse Gemeente Haarlem-

Centrum en Stem in de Stad weer de succesvolle Broodbank actie. De opbrengst komt altijd geheel 

ten goede aan een organisatie die één van de Werken van Barmhartigheid uitvoert. Dit jaar was het 

thema 'de doden begraven' en gingen de gelden naar' Eenzame Uitvaart Haarlem' dat zorgt voor een 

waardige begrafenis van mensen in Haarlem zonder nabestaanden of zonder geld voor hun uitvaart 

en 'Stichting Achter de Regenboog' die kinderen helpt bij rouwverwerking. Er werden (vanuit de 

historische broodbank in de Bavo) ruim 1250 broden verkocht en de actie bracht het mooie bedrag 

van ruim €6500 op.           

Gasthuisoudste Ernest organiseerde een geldwervingsactie voor de gasthuizen. Dat bracht het mooie 

bedrag van € 355 op. 

 

9. Beleid, bestuur en organisatie 

*De Diaconie vergaderde in 2018 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. In 

november was Kruispost te gast. 

*In oktober hielden we onze Jaarvergadering (75 deelnemers) in De Nieuwe Stad waar we ons 

nieuwe beleidsplan presenteerden, de aftrap gaven voor de Adventsactie en elkaar konden ontmoeten 

tijdens de maaltijd die gekookt werd door de cateringploeg Pits 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 1 februari bijeen. We bezochten op 14/4 met verschillende diakenen het Luthers Diaconaal 

Platform (voortzetting van de Melanchtondag), de Jaarvergadering van het LDF (Meta van Schaik, 

Wilmar Hassoldt). Deelname bijeenkomst Federatie van Diaconieën (Errol Toendang). De 

deelnemende diakenen aan de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht kwamen daar enthousiast terug. 

*Met DB Kerkenraad en Kerkrentmeesters was een kringgesprek over o.a. communicatie, Huizen 

http://www.diaconie.com/
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Kemper en jaarrekening. 

*Met voorzitter en penningmeester van SLOA was een gesprek (20/3) over beleid en bestuur. 

*Team ‘In de Zwaan’ neemt deel aan het pastoraal en diaconaal overleg (met predikanten).  

*Er was op diverse niveaus contact met de gemeente Amsterdam met bestuurders en ambtenaren. 

*Financiën. In september en –na rapportage van de Gehaktcommissie- in november stelde de 

Diaconie de door accountant Van Ree beoordeelde jaarrekeningen 2017 en begrotingen 2019 van 

Diaconie en Diaconale Instellingen vast, alsmede het collecterooster 2019. 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.  

*Met het RCBBB |(regionaal toezicht PKN) was op 26/3 een updategesprek over het project 

Augustanahof en werd om advies gevraagd over de wenselijkheid van een goedkeurende (ipv 

beoordelende) accountantsverklaring. Deze vraag werd eveneens voorgelegd aan onze eigen 

accountant. In beide gevallen werd geadviseerd te volstaan met een beoordelingsverklaring. 

*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. We beleggen 

niet in fossiel. Daarnaast zijn er de inkomsten uit een kleine 6 hectare landbouwgrond, in erfpacht 

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.  

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 2018 is grotendeels uitgevoerd. Punten die o.m. bleven liggen: 
-nieuw presentatiemateriaal 
-aanpassing organisatie en diaconaal reglement 
-ontwikkeling lange termijnvisie beleggingen 
 

Bestuur en bemensing per 31 december 2018 o.m.: 

Diaconie-vergadering: 
Co Engberts (diaken OLK) 
Bianca Gallant, voorzitter (diaken OLK) 
André de Groot (deskundigheid, Lutherhof) 
Anneke van Grootheest (diaken Haarlem) 
Wilmar Hassoldt (diaken Lutherhof) 
Heinz Massop (‘wandeljaar’ diaken MLK) 
Gert Jan de Mooij, penningmeester (‘wandeljaar’ 
diaken, OMVH) 
Meta van Schaik, vicevoorzitter/secretaris (diaken 
Haarlem) 
Errol Toendang, lid DB (diaken Zuidoost) 
Henny Brouwer (secretaresse) 
Hanne Wilzing, algemeen secretaris (adviseur) 
 
College van Gemeentediaconaat: 
Ute Braun-Spierig (diaconaal vrijwilliger JHK, secr) 
Marijke Bleij-Pel (diaconaal vrijwilliger  MLK)  
Anneke van Grootheest (diaken Haarlem) 
Lilian Jangali (diaken OLK) 
Martha Juriaans (diaconaal vrijwilliger ZO) 
Heinz Massop (diaken MLK; vicevoorzitter) 
Meta van Schaik (diaken Haarlem) 
Wil van Sutphen (diaconaal vrijwilliger OLK) 
Hanneke Veenhof (diaken OLK) 
 
(Contactpersoon diaconaal pastoraal overleg Noord: 
ouderling Marianne Starke; vrijwilligers persoonlijke 
begeleiding: Bob Hulst en Marja van der Vlis) 

Werkgroep buitenland: 
Casper van Boltaringen 
Herman Goddijn 
Meta van Schaik 
An van der Sluis 
Errol Toendang 
 
Augustanahof 
Diaconie-werkgroep: 
Bianca Gallant 
André de Groot 
Wilmar Hassoldt 
Sophie Kwant 
Hanne Wilzing 
 
De kwartiermakers vormden in 2018 de 
bewonerscommissie: 
Rianne Joosse 
Marinus den Oudsten 
Colette Laseur 
Matteo Mijderwijk 
Huismeesters: Durk de Jong en Errol Toendang 
Daarnaast hebben de bewoners o.a. de volgende 
taken verdeeld: Spiritualiteitsgroep, Lief & Leed, 
Communicatie, Tuincommissie, Activiteitengroep, 
Klokkenluiders en Begeleiding Gasthuis 
 
Werkgroep Groninger Dienst 
ds. Harry Donga 
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Oude Mannen en Vrouwen Huis: 
Wilmar Hassoldt (lid) 
Gerrit Jan Laseur (lid; m.i.v. december) 
Gert Jan de Mooij (penningmeester, diaken) 
Jeroen Stal (voorzitter) 
Wim van Zwieten (administratie) 
 
Luther Museum Amsterdam: 
Max Cramer 
Harry Donga  
Heidi van Limburg Stirum (penningmeester) 
Geert van Wesemael (secretaris) 
Lieuwe Zoodsma (voorzitter) 
Tonko Grever (kwartiermaker) 
 
Lutherhof: 
Reinder van Beem (secretaris, diaken)  
Willem Boswinkel (Molenpagestichting) 
André de Groot (penningmeester) 
Wilmar Hassoldt (voorzitter, diaken) 
Marjan Lubbers (Molenpagestichting) 
Jeannie de Mooij (diaken) 
 
Werkgroep binnenland: 
Marijke Bleij 
Anneke van Grootheest 
Frank Kemper 
Monika Kensenhuis 
Laura Pakasi 
Hanne Wilzing 

Pia Wolthuis 
Janny Ekema 
Bouwe Feringa 
Hanne Wilzing 
Vaste leden steungroep. 
 
Gasthuizen/Bij Maarten 
-In de Roos – huisoudste Willemijn 
-In de Waard – huisoudste Ernest 
-Bij Maarten: vaste bewoners: Johan en Joren 
Huisvrienden en vrijwilligers gasthuizen 
 
Afvaardigingen etc. 
SLOA (diaconaal vakantiewerk): Errol Toendang 
Taakgroep Vluchtelingen RvK: Lilian Jangali 
Stap Verder: Errol Toendang (vanuit ELG ZO) 
Drugspastoraat: Casper van Boltaringen 
Board Mission House: Co Engberts 
Grootstedelijk Diaconaal 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-hoc-vrijwilligers. 
Gesina Weerheim van de KKA (Kantoor Kerkelijke 
Administraties) doet de boekhouding, KKA/KKG-
Barneveld de salarisadministratie en 
huuradministratie Augustanahof. Vermogensbeheer: 
Insinger-Gilissen. Accountant: Van Ree. Technisch 
beheer Augustanahof: Keij & Stefels. 

 

 

 

 

 
 


