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Bestuurssamenstelling, vergaderingen en besprekingen.                                                                       

Door de corona is er maar twee keer vergaderd, één keer in september en één keer in 

november. Voor de continuïteit zijn de voorzitter en secretaris een aantal keren bij elkaar 

gekomen om de lopende zaken en de post door te nemen De voorzitter heeft de Algemene 

Bestuursvergaderingen Vrijburg dit jaar via zoom bijgewoond. In juni heeft Wouter Weijand 

als penningmeester afscheid genomen van de remonstrantse kerkenraad en de diaconie. Wij 

zijn Wouter zeer erkentelijk voor de jaren dat hij op voortreffelijke wijze de financiën van de 

diaconie beheerde. De vergaderingen werden door hem vaak doorspekt met zijn humor. Dat 

zullen wij missen. Wij zijn blij dat hij voorlopig de zorg voor de aandelen portefeuille op zich 

wil blijven nemen. 

Lilian Roos is als penningmeester van de remonstrantse kerkenraad en diaconie benoemd in 

de Algemene Vergadering van juni. 

 

Diaconale giften                                                                                                                  

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

gelijk. We hebben een éénmalige gift in november van € 500,- gegeven aan de Voedselbank 

Amsterdam.  De bouw van het nieuwe stiltecentrum in het ouderencentrum Torendael is niet 

doorgegaan waardoor wij de door ons geschonken € 1000,- hebben terug ontvangen.     

Mede met het hierdoor vrijgekomen bedrag, is besloten om een éénmalige gift van € 200,- 

aan zestien collectedoelen uit te keren. De opbrengsten van de collectes liepen terug door 

de online kerkdiensten vanwege de coronamaatregelen.                                               

Vastgehouden is aan het streven om bij individuele aanvragen financiële steun te bieden en 

niet over te gaan tot structurele vormen van hulp.                                                                                                             

De bezoekersgroep bezocht voor zover mogelijk leden en vrienden al dan niet met een 

bloemengroet of wanneer door corona bezoek niet plaats kon vinden, telefonisch contact.  

De kosten voor een bloemengroet werden vergoed door de diaconie. 

Inloophuizen De Regenboog Groep                                                                                      

Belangrijk bleven de banden met het inloophuis Makom. Door de coronatijd zijn de giften in 

goederen voor onbepaalde tijd gestopt.      

Activiteiten Vrijburg                                                                                                                           

Het kerstfonds geeft jaarlijks giften aan leden of vrienden van Vrijburg die een extraatje met 

kerst goed kunnen gebruiken. Het kerstfonds is opgenomen in de begroting van de diaconie. 

In december hebben vijftien leden/vrienden een kerstgift ontvangen. Voor de 15 

sleutelhouders van de kelder is vanuit het kerstfonds een kerstpakket beschikbaar gesteld. 

Voor in totaal is € 4.635,- besteed aan giften. De individuele giften variëren tussen de € 200,- 

en de € 600,-.                                                                                                                                                                                         

Adventsviering:                                                                                                                        

Dit jaar heeft er geen adventsviering plaats kunnen vinden in verband met de strenge 

coronaregels. Om toch contact met elkaar te kunnen onderhouden is er voor gekozen om 

alle leden en vrienden van Vrijburg boven de 75 jaar op te bellen. Daar werd zeer positief op 

gereageerd. 

 

 

 



Kerstkaart: dit jaar is gekozen voor een foto van een kunstwerk die geëxposeerd werd op 

ArtZuid. De kaart is ontworpen door Sascha Laoh. 

Taxiservice:                                                                                                                                                      

Door de corona ligt de taxi service nog steeds stil. De diaconie blijft de taxiservice aanbieden 

voor vervoer in Amsterdam naar de kerk en blijft dit financieren zodra dit weer mogelijk is. 

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, 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)                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Lokaal  Makom      €  500,- 
  Stg. Drugspastoraat       €  500,- 
  Stg. De Regenbooggroep A’dam    €  500,-  
  Stg. Samenwerking Bijzondere Noden A’dam €  500,- 
 Hospice het Veerhuis     € 1000,- 
  Tubman Huis      €   300,-  

Kruispost OZ 100     €   300,- 
  Sociale kruidenier     €   500,-    
  Vluchtelingenwerk Amsterdam   €   500,- 
             Vrienden van de Z! Krant    €   850,-      
 
  Post onvoorziene zaken    €   450,-  
                                                                                                     ----------------- 
       Totaal:  €  6000,- 
 
 
Nationaal Stg. Vluchtelingen Studenten UAF   €  500,- 
  Stg. Exodus      €  500,- 
  Stg. Opkikker      €  500,-  
  Stg. Jarige Job     €  500,-  
  Stg. Epafras      €  500,-  
  Stg. Beschermde Wieg    €  300,-  

     -------------------- 
 Totaal  € 2800,- 

 
 
Internationaal Amigos de San Juan de Florès   €  300,- 
  Stg. Pennywhistle Project    €  300,-  
    t.a.v. Kinderhuis Hope Foundation in Nepal  
  Stg. Vrienden van Hope Flowers   €  500,-  
  Stiefkinderen van Moeder India   €  500,-  
  Stg. Johan Ferrier Fonds    €  500,- 
   



  Post onvoorziene zaken    €  350,- 
                                ---------------------  
 
       Totaal  € 2450,- 
 
                     
Het totale bedrag van de giften werd vastgesteld aan de hand van het budget voor dit jaar.   
(€ 11.250,-)                                                                                                                                              
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 ( teruggetreden juni 2021) 
Mevr. L.C. Roos – penningmeester (sinds juni 2021) 
Mevr. M. L. Sanders – secretaris 
De heer J. de Vries – lid 
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