
Jaarverslag Remonstrantse Diaconie Amsterdam 2018 

Bestuurssamenstelling, vergaderingen en besprekingen.                                                                

Dit jaar zijn er geen wijzigingen opgetreden in de bestuurssamenstelling. Er hebben vijf 

vergaderingen plaatsgevonden. De voorzitter woonde de vergaderingen van het Algemeen 

Bestuur Vrijburg bij.  

Persoonlijk Diaconaat                                                                                                             

Leden en vrienden van Vrijburg, die financiële steun ontvingen, bleven in aantal min of meer 

gelijk. Dit jaar is er ook twee maal hulp verleend aan mensen buiten Vrijburg via onder 

andere “de Straatjurist”. Steeds werd vastgehouden aan het streven om incidentele steun te 

bieden en liever niet over te gaan tot structurele vorm van hulp. De bezoekersgroep bezocht 

leden en vrienden al dan niet met een bloemengroet. De kosten hiervan werden vergoed 

door de diaconie. 

Inloophuizen De Regenboog Groep                                                                                      

Belangrijk bleven de banden met het inloophuis Makom. Ieder kwartaal werden 50 paar 

sokken of 50 stuks ondergoed gebracht. Makom vroeg dit jaar voor de kerst geld om een 

nieuwe beamer aan te schaffen voor de wekelijkse filmavonden op de vrijdag. Wij hebben 

€300,- bijgedragen.  

Activiteiten Vrijburg:                                                                                                                           

Het Kerstfonds is sinds 1951 actief geweest. Jaarlijks is in de maand december aan leden en 

vrienden van de gemeente (zowel van Remonstranten, VVP als van Vrijburg) die het kunnen 

gebruiken een gift toegekend voor iets extra's in de dure decembermaand. De giften worden 

gedaan uit de in het vorige jaar gedane donaties. 

Het bestuur bestond in 2018 uit, de heer F. Boreel voorzitter en de heer J. de Vries 

secretaris en penningmeester. In 2018 heeft het bestuur van het kerstfonds in overleg met 

het bestuur van de diaconie besloten om de taken van het kerstfonds in de diaconie te 

integreren en geen afzonderlijk bestuur te handhaven. De toekenning van een kerstgift in 

december gaat door. Niet meer vanuit het Kerstfonds maar vanaf 2019 als activiteit van de 

diaconie.                                                                                                                                  

Uit de giften van december 2017  was voor december 2018 een bedrag van  € 4.000,00 

beschikbaar. Twaalf personen ontvingen een gift voor in totaal € 3.600,00.                                                                                                      

Het Bechtfonds voorziet in een extra vakantietoelage voor predikanten en medewerkers – de 

commissie voor het fonds, het kernbestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris van de 

diaconie), kwam éénmaal bijeen om de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan de predikanten 

en medewerkers van Vrijburg vast te stellen. 

Jaarlijkse bus-boottocht: door het teruglopen van het aantal “zorgenlozen”( bewoners die 

geestelijk niet belemmerd zijn) in Torendael en er geen verzorgers meer mee mogen vanuit 

Torendael hebben we besloten om de bus-boottocht een jaar niet door te laten gaan. Door 

de wisseling van  coördinator activiteitenbegeleiding binnen Torendael konden er vooralsnog 

geen vaste plannen gemaakt worden voor een vereenvoudigde bustocht.  

Adventsviering: vond dit jaar op 13 december plaats. Tijdens de lunch werd de overdenking 

gehouden door ds Liesbeth Baars. De altiste Carien Blanken trad samen met Erik Visser 

voor ons op en liet ons genieten van hun mooie spel. Pianiste Ariane van Westendorp 

zorgde voor de muzikale omlijsting tijdens de lunch. Dit jaar hebben we de gasten als 

attentie gastendoekjes cadeau gedaan.  

Kerstkaart: dit jaar hebben we de kerstkaart laten drukken door de Repro-afdeling van de 

Regenbooggroep. De afbeelding is door twee leden van de diaconie ontworpen. Al met al 



had het heel wat voeten in de aarde voordat de kaart verzonden kon worden. Om deze 

reden maken we in de toekomst geen gebruik meer van de Repro Regenboorgroep.                                                                                                                                                            

Taxiservice: een vaste groep leden en vrienden maakt gebruik van deze service. Taxi 

Sander rijdt de maandelijkse lunchgasten, deze blijft de diaconie financieren. 

Collecten:                                                                                                                          

Collectedoelen werden veelal gekozen uit kleinschalige, goed gecontroleerde projecten.  

Financiën – door de diaconie werden bijdragen geleverd aan:                                                             

-  Persoonlijk diaconaat en financiële ondersteuning van leden en vrienden van Vrijburg          

-  algemene kosten waaronder: kerstkaart, adventslunch, attenties bij ziekenbezoek en bij                                             

anderszins moeilijke gebeurtenissen en ter gelegenheid van een kroonjaar.                                                                                                                                                

- taxiservice                                                                                                                                     

- kelder                                                                                                                            - 

kosten Vrijburg (huur kerkzaal en kamers voor vergaderingen en de lunch, secretariaat)                                                                                                                                      

In Amsterdam:                                                                                                                                                                                                                                         

- Inloophuis  Makom:      €   500,-                                                                                                            

- Stichting Drugspastoraat:       €   500,-                                                                                                   

- Stichting Regenbooggroep:    €   500,-                                                                                                

- Hospice het Veerhuis:            € 1.000,-                                                                                                       

- het Tubmanhuis:                    €   250,-                                                                                                 

- de Kruispost OZ 100:             €   300,-                                                                                              

- Sociale Kruidenier     €   500,-                                                                               

- Vluchtelingenwerk Amsterdam    €   500,-                                                                                

- Z! Krant      €   750,-                                                                                        

-  SSBNA ( Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam) € 750,-                                    

Post onvoorziene zaken    €   450,-                      

Binnenlands Diaconaat:        
- Stichting Vluchtelingen Studenten UAF  €  500,- 
- Stichting Exodus     €  500,- 
- Stichting Weekje Weg    €  500,- 
- Stichting Jarige Job     €  500,- 
- Stichting Epafras     €  500,- 
 
Buitenlands Diaconaat:       
- Guatemala: Amigos de San Juan de Florès €  500,- 
- Peru: Stichting. Colibri    €  500,- 
- Stichting Pennywhistle project  
  t.a.v. kinderhuis Hope Foundation Nepal  €  500,- 
- Stichting Vrienden van Hope Flowers 
  een joods-arabische kleuterschool   €  500,- 
- Nepal – steunen drie jongeren van de St. SMPN  €  450,- 
                     
Het totale bedrag van de giften werd vastgesteld aan de hand van het budget voor dit jaar.   
(€ 10.950,-)                                                                                                                                              
 
De diaconie bleef zich ten volle inzetten voor zijn medemens in al zijn facetten en wenst dit 
nog lang zo te kunnen voortzetten.  
 
Mevr. G.J. de Meijer    – voorzitter  
De heer W.O. Weijand – penningmeester   Mevr. C.D.Hondius – lid  
Mevr. M. Sanders        – secretaris    De heer J. de Vries – lid 


