Jaarverslag Remonstrantse Diaconie Amsterdam 2019
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 geen hulp verleend aan mensen buiten Vrijburg. Er zijn wel drie verzoeken
binnengekomen maar die waren onvoldoende geschikt voor een bijdrage onzerzijds.
Vastgehouden is aan het streven om incidentele steun te bieden en niet over te gaan tot
structurele vormen 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. Makom geeft nu per kwartaal aan
waar ze behoefte aan hebben in kleding tot een bedrag van € 75,00. In de plaats van een
kerstgift hebben we de jaarlijkse bijdrage aan Makom verhoogd tot een bedrag van € 600,Activiteiten Vrijburg:
Het Kerstfonds: met ingang van 2019 valt het kerstfonds onder het bestuur en is opgenomen
in de begroting van de diaconie. Vijftien personen ontvingen in december een kerstgift, voor
in totaal € 4.200,00. De giften variëren tussen de €200,00 en de €600,00.
Bus-boottocht: besloten is de vele jaren door de diaconie georganiseerde jaarlijkse busboottocht te stoppen. Vanuit Torendael kan voor een gemeenschappelijke bus-boottocht
geen organisatorische en medisch/verzorgende ondersteuning meer geboden worden.
Adventsviering:
Vond dit jaar op 12 december plaats. Tijdens de lunch werd de overdenking gehouden door
ds Joep de Valk. De heer Gijs van der Ham – senior conservator Rijksmuseum Amsterdam –
hield een boeiende lezing over Uyttenbogaert. Pianiste Ariane van Westendorp zorgde voor
de muzikale omlijsting tijdens de lunch. Jan Pieter Lanooy begeleidde ons op het orgel met
de bekende kerstliederen. Dit jaar hebben we de gasten als attentie een zelfgemaakte
kerstster gegeven gemaakt in het activiteitencentrum voor niet aangeboren hersenletsel – de
Albatros.
Kerstkaart: dit jaar is gekozen voor een foto van een 14e eeuwse fresco in de crypte van de
kathedraal van Basel, gemaakt door de voorzitter van de diaconie.
De kaart is bijzonder positief ontvangen.
Taxiservice:
Een vaste groep leden en vrienden maakt gebruik van deze service voor het bezoek van de
kerkdiensten en Taxi Sander rijdt de maandelijkse lunchgasten.
De diaconie blijft de diaconie taxiservice 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:
€ 600,- Stichting Drugspastoraat:
€ 500,- Stichting Regenbooggroep:
€ 600,- Hospice het Veerhuis:
€ 1.000,- het Tubmanhuis:
€ 300,- de Kruispost OZ 100:
€ 300,- Sociale Kruidenier
€ 500,- Vluchtelingenwerk Amsterdam
€ 500,- Z! Krant
€ 750,- SSBNA ( Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam) € 500,Binnenlands Diaconaat:
- Stichting Vluchtelingen Studenten UAF
- Stichting Exodus
- Stichting Weekje Weg
- Stichting Jarige Job
- Stichting Epafras
Buitenlands Diaconaat:
- Guatemala: Amigos de San Juan de Florès
- Stiefkinderen van Moeder India
- Stichting Pennywhistle project
t.a.v. kinderhuis Hope Foundation Nepal
- Stichting Vrienden van Hope Flowers
een Joods-Arabische kleuterschool
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500,500,500,500,500,-

€ 500,€ 500,€ 500,€ 500,-

Het totale bedrag van de giften werd vastgesteld aan de hand van het budget voor dit jaar.
(€ 9.550,-)
De diaconie bleef zich ten volle inzetten voor zijn medemens in al zijn facetten en wenst dit
nog lang zo te kunnen voortzetten.
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