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‘Dijken van moed opwerpen’ 
Jaarverslag 2022 – Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 

 
Moed houden 
Het jaar 2022 begon nog volop in de schaduw van corona. Veel plannen waren nog onzeker, maar 

gelukkig ging geleidelijk de wereld weer open en konden we allerlei ontmoetingsactiviteiten weer 

opstarten. De klimaatcrisis wereldwijd, de oorlog in de Oekraïne, de energie-en armoedecrisis en de 

polarisatie in eigen land zijn enkele van de zaken die ons zeer bezighielden in 2022. Voor veel 

mensen is het niet makkelijk om onder deze omstandigheden de moed niet te verliezen. De Lutherse 

Diaconie heeft door het steunen van projecten veraf en dichtbij waarover u verder in dit jaarverslag 

leest, gepoogd verschil te maken. We probeerden met onze diakenen, bestuurders, vrijwilligers, 

brandpunten, hofjes, het diaconaal team en partners handen en voeten te geven aan onze diaconale 

opdracht. In lijn van ons beleidsplan ‘De horizon open’ (2018-2025). Voor de periode 2023-2025 

werkten we dit uit in ‘De velden zijn wit’. Kernlijn in ons beleid is: investeren in gemeenschappen als 

dragers van duurzaam diaconaat. We gaan voor barmhartigheid, recht en helpen waar geen helpers 

zijn. En werken aan sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Dat doen we – van harte – 

met vele partners plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal. 

Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Houd goede moed’(Joh. 16:33). Dat is een bemoediging en een 

opdracht. We denken hierbij aan de woorden van dr. Martin Luther King: 

‘’Laten we voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van de angst’’ 

Mensen 

In het diaconaat worden we altijd weer bewogen door mensen. Een paar glimpen: 

* Een moeder en kind in het Gasthuis die we een ademplek mogen bieden.  

*De Augustanahof-gemeenschap die op een bijzondere wijze om medebewoner Wim heen stonden bij 

zijn overlijden en uitvaart. 

* De kinderen en kleinkinderen van de in Auschwitz omgebrachte Werner en Hildegard Kauffmann 

(bewoners van de Huizen Kemper) die in mei het Herinneringsvenster van ‘In de Zwaan’ bezochten. 

* Ouderen die na coronatijd weer mee konden doen en deel konden nemen aan de Agapè-vieringen, 

maandagmiddagclub en Kerstmaaltijden. 

* Voor 700 kinderen in Zuidoost waren er in eerste instantie maar 200 kerstattenties en toch kregen ze 

allemaal – door middel van een ‘wonderbaarlijke vermenigvuldiging’ en hard werken van de diaconaal 

werkers en vrijwilligers – tot hun en onze vreugde een attentie. 

* Voormalige bewoners van het Oude Mannen en Vrouwen Huis die we via de tentoonstelling 

‘Bewoners in beeld’ van het Luthermuseum in de ogen konden kijken. Bv. Julius Neumann die er de 

laatste 3 jaar van zijn leven kon doorbrengen. 

Bewaar het pand u toevertrouwd 
Bijzondere gebeurtenissen in 2022 waren de feestelijkheden i.v.m. de vieringen van 250 jaar Oude 

Mannen en Vrouwen Huis, 85 jaar Maarten Luther Kerk, 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’, 5 jaar Gasthuis 

‘In de Waard’ en 5 jaar Augustanahof en de opening van de Ontmoeting in Haarlem. 

Ook was het speciaal dat we, met als trekker het OMVH, het voormalig politiebureau aan de Balistraat 

in de Indische Buurt in Amsterdam konden overnemen en daar de voorbereidingen treffen voor de 

realisatie van een nieuw hof. 

1. Gemeentediaconaat  
Het omzien naar elkaar in en vanuit de brandpunten en ankerplekken ging volop door. De 

telefooncirkels, kaartjes versturen, bloemengroeten, bellen en waar mogelijk ook bezoekjes. Heel veel 

aandacht achter de coulissen door diakenen, vrijwilligers en leden diaconaal team en in afstemming 

met de predikanten en ouderlingen. Met ondersteuning van diaconaal werker Ilse van Prooijen werd in 
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de Brandpunten met diakenen, predikanten en ander kader nagegaan welke mensen tussen wal en 

schip vallen. Dit gebeurde ook rond de Maarten Luther Kerk en in de Hofjes. 

Het vakantieweekwerk lag in de corona-tijd nagenoeg stil, maar kwam in 2022 weer voluit op gang. Er 

gingen 20 ouderen op vakantie naar Ermelo, Wezep of Doorn, en 3 gezinnen met kinderen naar 

Zeewolde. 

De diakenen en vrijwilligers brachten tijdens de kerstactie 220 kerstbroden of doosjes bonbons rond 

en 24 mensen ontvingen daarnaast een supermarktbon. Uiteraard ging dit gepaard met een mooie 

kerstgroet en veelal een ‘Open Deur’ (kerstmagazine). Henny Brouwer ondersteunde dit ook dit jaar 

weer met verve samen met een aantal trouwe vrijwilligsters. 

De traditionele Kerstmaaltijd werd dit jaar gehouden in de Augustanahof. Er namen 20 gasten deel en 

10 vrijwilligers. Kok Leo kookte ook dit jaar een heerlijke kerstmaaltijd. Het diaconaal team 

coördineerde dit.  

In Haarlem werd de traditionele Agapè-maaltijd weer gehouden met ruim 70 gemeenteleden. Tijdens 

de Agapè-viering is er altijd aandacht voor een diaconaal project. Dit keer kwam Kees Verhoeven 

vertellen over de door de diaconie gesteunde Stichting Schuldhulpmaatje Kennemerland.  

Ute Braun onderhield trouw contact met de kleiner worden groep ouderen van de voormalige 

Johanneskapel-gemeenschap in Amstelveen. Zij coördineerde ook de bezorging van de kerstattenties 

en bezorgde traditiegetrouw een attentie bij de Kledingbank. 

Dit jaar zamelden we met de Diaconale Adventsactie aandacht geld in voor de Voedselbank in 

Curaçao. O.a. via de brief met acceptgirokaart aan alle gemeenteleden, collecten en bv. in de Oude 

Lutherse Kerk via de verkoop van brownies, Op het moment van schrijven van dit jaarverslag was de 

teller de € 5.000 al ruim gepasseerd. Een mooi resultaat.  

In 2022 konden we plm. 20 mensen helpen via stille hulp voor een bedrag van in totaal ruim € 10.000 

(dit is excl. het leefgeld aan bewoners van de gasthuizen). De hulp wordt in de regel gegeven als 

lening en soms als gift. Soms is er kort contact maar in een aantal situaties begeleidden we 

intensiever via onze diakenen of vrijwilligers of medewerkers van het diaconaal centrum.  

2. Zuidoost 
Toen we de inloop in maart 2020 vanwege corona in eerste instantie moesten stoppen werden we 

geconfronteerd met de nood: ouderen die de deur niet meer uit durven, migranten die van de ene op 

de andere dag hun inkomen kwijtraakten etc. We begonnen met maaltijden aan huis te bezorgen. 

Huisartsen, maatschappelijk werkers, politie etc. gingen naar ons verwijzen. Dit groeide uit tot een 

maaltijdproject waarbij we met vrijwilligers 2x per week voor 180-200 adressen een maaltijd 

verzorgden. Daarnaast werden er wekelijks 80 voedselpakketten verstrekt in samenwerking met 

HumanAid.  
Elianne Schultz coördineerde dit samen met Raffic Osman van Treasures en Annette Kouwenhoven 

van Here to Support. Toen er voor overdag te weinig inloopmogelijkheden in onze stad bleken werd 

De Nieuwe Stad dagelijks geopend, en in de winterperiode zelfs ook in het weekend. 

Al deze activiteiten werden in 2021 en 2022 voortgezet. De Protestantse Diaconie Amsterdam en 

diverse fondsen steunden ons ook in 2022 financieel hierbij o.a. Marcusfonds, RCOAK, Stichting 

Marie Louise, Hendrik en Maria Stichting en Haëlla. De Diaconie draagt naast de inzet van onze 

diaconaal werker zorg voor de financiële administratie van het project. Ten behoeve van 2022 trok de 

Diaconie ook de fondsenwerving. Dit kon in 2022 worden overgedragen aan vrijwilliger Karst Jan 

Wolters. Die ging hiermee met grote inzet aan de slag. 

De inloop voor ouderen, gezinnen en ongedocumenteerden ging onverminderd door. In 2021 werd 

voor ‘De Nieuwe Stad – Open Huis’ een plan gemaakt om ook in 2022 alle werkdagen open te zijn en 

een programma aan te bieden. In 2022 kreeg dit gestalte in de samenwerking met Youth with a 

Mission en diverse vrijwilligers uit de buurt. In De Nieuwe Stad is er nu wekelijks een gebedsuur, 

naailes, fysiotherapie, Bijbelstudie, Nederlandse taalles, muziekles en computerles. 

In de week voor kerst ontvingen 700 kinderen een kerstattentie en 160 huishoudens een kerstpakket.  

Op 15 juni was er een kennismakingsoverleg tussen besturen en medewerkers van Stap Verder en 

Open Huis De Nieuwe Stad. Onze Diaconie faciliteerde dit overleg en bereidde het mee voor. 

Tijdens een zoomconferentie in het kader van de Fins/Zweedse ‘World of Neighbours-week’ voor 

Scandinavische diakenen en predikanten werd het Open Huis gepresenteerd. Eerder werd een 

soortgelijke presentatie gegeven over de Augustanahof. 
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3. Haarlem 

Begin dit jaar maakte de diaconie kennis met de Stichting Schuldhulpmaatje Kennemerland. De 

stichting gaat los van Stem in de Stad verder. De inspirerende avond kreeg een vervolg tijdens de 

Agapé viering eind oktober waar deze stichting als diaconaal project centraal stond. 

Gelukkig waren dit jaar beperkende coronamaatregelen verdwenen en gingen we op 2 juni met veertig 

mensen, ouderen en begeleiders, in een bus op voorjaarstocht naar de hoeve Rijlaarsdam.  Daar 

genoten we van een heerlijke lunch en de mooie tentoonstellingen. De dag werd afgesloten met een 

Vesper in de Lutherse kerk in Haarlem. Op 14 december organiseerde de diaconie een gezellige 

kerstmiddag. 

De verbouwing van het Luthers Activiteiten Centrum Haarlem ‘Ontmoeting’ werd afgerond. Voor de 

keuken stelde de Diaconie € 10.000 beschikbaar. 

Kasper Koekenbier was in dienst van de Protestantse Diaconie Haarlem als diaconaal werker, maar 

was via een tijdelijke uitleenconstructie voor 1 dag per week aan het werk voor onze lutherse 

gemeenschap in Haarlem. In het voorjaar 2022 eindigde deze tijdelijke aanstelling en namen we 

afscheid van Kasper. Per 1 december kon er een opvolger worden aangesteld in de persoon van 

Gerjanne de Vries-Floor. Zij is voor 2 dagen per week in de dienst van de Diaconie. 

De diaconie deed mee aan een gezamenlijk project van tien kerken in Haarlem. Met elkaar werd voor 

225 vakantietasjes gezorgd. De gevulde tasjes werden verspreid via de speelgoedbank, die gelinkt is 

aan de voedselbank, en gingen naar kinderen die niet op vakantie konden gaan.  

De jaarlijkse Broodbankactie in samenwerking met de Protestantse Diaconie Haarlem Centrum kon dit 

jaar weer voluit doorgaan. Het centrale thema van dit jaar was ‘De Zieken Verzorgen’, één van de 

Werken van Barmhartigheid: omzien naar elkaar door elkaar te helpen, te bezoeken en op te beuren. 

Er werd specifiek aandacht gevraagd voor mantelzorgers. In samenwerking met Tandem Centrum 

voor Mantelzorgondersteuning komt de opbrengst van de broodbankactie dit jaar geheel ten goede 

aan de mantelzorgers. De opbrengst van broodverkoop en donaties na aftrek van de gemaakte kosten 

was € 11.500 inclusief de bijdrage van onze diaconie 

Het werk van het door de diaconie gesteunde oecumenisch centrum Stem in de Stad met opvang ging 

weer volop door.  

4. Oude Lutherse Kerk  
Snel na de ingang van de coronabeperkingen, in maart 2020 startte het Brandpunt Stad op het Spui 

met de streaming van de kerkdiensten. Dit werd ook na corona voortgezet en voorziet in een behoefte. 

In het diaconaal team van de OLK wordt periodiek afgestemd. 

Pride in 2022: er was een speciale viering waarbij er gecollecteerd werd voor het project Ujamaa 

(betekent: broeder- en zusterschap) dat zich in Zuid-Afrika inzet voor o.a. lhbti+-ers. 

Marianne Starke en Lilian Jangali nemen namens de Diaconie en het Brandpunt deel aan het door 

Kerk & Buurt Noord geïnitieerde oecumenisch diaconaal platform in Noord. We zijn blij dat we zo ook 

mee kunnen doen in dit stadsdeel waar we helaas geen fysieke locatie meer hebben. 

Met Diaconie Noord (platform van samenwerkende kerken) is naar aanleiding van een aanvraag 

contact gezocht en hebben we steun voor 3 jaar toegezegd. 

Op 23 oktober vierden we in de Oude Lutherse Kerk de 16e Groninger kerkdienst o.l.v. ds. Harry 

Donga. Thema: ‘Kop t er veur’ (Houd moed). Deze diensten kwamen in 2007 voort uit het thema ‘van 

Heinde en Verre’ (migranten). Voor het eerst na corona kon de dienst nu weer vrijuit bezocht worden. 

Er kwamen ruim 200 kerkgangers, en daarnaast werd de dienst meer dan 650 keer bekeken (via de 

livestream of achteraf). De collecte bracht € 1.217 op, waarvan 50% bestemd was voor het 

Wereldhuis. 

5. Lutherhof  
Ook in de Lutherhof konden na coronatijd weer activiteiten opgestart worden, zoals de 

kwartaalborrels. 

Het bestuur was druk met de renovatie van de badkamers die inmiddels na meer dan 35 jaar aan 

vernieuwing toe waren; in 2021 werden er al 14 badkamers gerenoveerd en voor 2022 stonden er 25 

badkamers in de planning. 
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Als start van het verduurzamingsprogramma van de Lutherhof ontvingen alle bewoners een green-bag 

met: ledlampen, een  tochtrol, duurzame boterhamzakjes, een blusdeken en een brief met uitnodiging 

om bij de portier gratis radiatorfolie af te komen halen. De green-bags werden gesponsord door de 

nauw bij de Lutherhof betrokken Molenpage-stichting. 

Wilmar Hassoldt en André de Groot namen na lange trouwe dienst afscheid als resp. voorzitter en 

penningmeester van het bestuur van de Lutherhof. Christian Visser nam de voorzittershamer over, en 

Piet Donga het penningmeesterschap. Wilmar blijft als diaken wel bestuurder van OMVH, en vanuit 

die functie ook lid van de diaconie. André blijft meedoen in o.a. de Werkgroep Augustanahof en blijft 

namens de Diaconie afgevaardigde naar het Landelijk Hofjesberaad. 

In verband met het afscheid van Wim van Zwieten, die vele jaren ondersteuning gaf aan het bestuur 

werd de boekhouding in handen gegeven van de KKA. Voor het ambtelijk secretariaat wordt nog een 

oplossing gezocht. 

6. Maarten Luther Kerk 

De MLK vierde in 2022 haar 85-jarig bestaan. Hier werd op verschillende momenten gedurende het 

jaar bij stilgestaan. In het verslagjaar konden diverse vaste ontmoetingsactiviteiten na coronatijd weer 

gestart worden o.a. de buurtmaaltijden, de wekelijkse Maandagmiddaggroep, de Bijbelkring, 

stiltemomenten en concerten. In de 40-dagentijd was er een expositie met door buurtgenoten zelf 

ingebrachte kunst. I.v.m. de energie-armoede werd vanaf het najaar meegedaan met het initiatief van 

het Leger des Heils  ‘Warme kamers’. Zo is en blijft de MLK een goede plek voor de buurt. Zowel het 

Stadsdeel als buurtgenoten weten de MLK te vinden voor de verhuur-mogelijkheden. 

Jeugdzorgorganisatie Levvel  is vaste partner van de Diaconie. Al vele jaren steunen wij Levvel, met 

name om haar professionals beter te trainen op het thema inclusiviteit en diversiteit. Met deze steun 

heeft Levvel de SexQ ontwikkeld, een gesprekshandleiding voor professionals om met jongeren te 

spreken over seksualiteit en gender. Op donderdag 1 december is de SexQ gepresenteerd aan meer 

dan 100 professionals tijdens een bijeenkomst in de Maarten Luther Kerk. Ds. André van der Stoel 

was een van de sprekers tijdens de presentatie. In de zomer van 2022 werd er voor de Kerkzaal op de 

zondagen een wekelijkse huurder gevonden. Dat is prettig voor de exploitatie. Daarnaast is er ook wat 

verhuur op andere dagdelen, waardoor de geplande financiële doelstelling al aardig in beeld komt. 

Naast de diaconale en commerciële activiteiten blijft de MLK ook door de ELGA zelf goed gebruikt.    

Er is een bestuur ‘Maarten Luther Kerk’, bestaande uit de voorzitter Peter Wagenmaker (vanuit de 

Kerkrentmeesters), Lilian Jangali (vanuit Brandpunt Stad) en Gert Jan de Mooij (vanuit de Diaconie). 

Ook ds. André van der Stoel (predikant) en Arjan Zwagerman (diaconaal ondernemer) nemen deel. 

7. Gasthuizen 

Onze Gasthuizen ‘In de Roos’ en ‘In de Waard’, waar mensen tijdelijk kunnen verblijven om op adem 

te komen, zitten steeds vol. Er is meer vraag dan we aankunnen. In de afgelopen 10 jaar hebben we 

165 mensen op mogen vangen, waaronder 25 kinderen. Plm. 70% is vrouw en 30% man. 38 

nationaliteiten. De gasten komen meestal uit ons netwerk van Wereldhuis, Stap Verder, ASKV etc. of 

op verwijzing uit onze eigen gemeenschappen. Vaak gaat het om mensen zonder papieren die in 

afwachting zijn van een asielprocedure of die zich oriënteren op terugkeer, maar regelmatig 

ontvangen we ook mensen met papieren die een ademplek nodig hebben. We zijn blij met de inzet 

van onze huisoudsten Willemijn (In de Roos) en Ernest (In de Waard). Bij de Gasthuizen zijn vrienden 

(uit buurt en kerkgemeenschap) betrokken. Enkele gasten konden ingeschakeld worden bij activiteiten 

in de MLK en De Nieuwe Stad. 

We zijn gestart met een evaluatie. Dit krijgt in 2023 een vervolg. 

Het is bijzonder dat we als lutherse gemeenschap op deze manier heel praktisch gastvrijheid kunnen 

bieden.  

Tijdens de Diaconale Adventsactie 2021 voerden we actie voor een nieuwe keuken voor ‘In de Roos’. 

In 2022 konden we dit uitvoeren, en ook de rest van de woning renoveren.  

8. Augustanahof.  
De wekelijkse buurtmaaltijden konden weer van start gaan, met deelname door plm. 40 gasten. Kok 

Leo van Elsdingen en Diny Hartgers trokken hier weer aan: met grote inzet en trouw.  
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Ook waren er de wekelijkse zondagse avondgebeden en was er dagelijks gelegenheid voor 

buurtbewoners om een kaarsje branden en te bidden in de kapel. Buurtbewoners kunnen in een boek 

hun voorbedepunten / gebedsintenties opschrijven die dan een plek krijgen in het avondgebed. 

We stelden de Augustanahof beschikbaar voor wekelijkse lunches voor Oekraïense gezinnen. 

Na beëindiging van het samenwerkingsproject met Levvel rond de gastenwoning in de Augustanahof 

werd daarvoor een nieuwe partner gezocht. Dat werd Timon-Jeugdzorg. Het is de bedoeling dat dit in 

2023 van start gaat. In de tussenperiode kon de woning ingezet voor een moeder met kind (vanuit 

onze Gasthuizen). 

Op 4 juli overleed bewoner van het 1e uur Wim (86). Bewoners van de hof coördineerden en 

begeleidden de uitvaart vanuit de Augustanahof. Ds. André van der Stoel leidde de dienst. 

Regelmatig ontvangen we in de Augustanahof groepen (veelal uit het buitenland) die deze vorm van 

diaconaat en kerk-zijn komen onderzoeken. 

De Diaconie-werkgroep Augustanahof had in 2022 2x overleg met de Bewonerscommissie. De 

bewoners evalueerden de Regel van de Augustana waarin bij aanvang van de hof het commitment en 

de huisregels werden beschreven. Afgezien van enkele tekstuele punten bleek het draagvlak voor dit 

‘contract’ nog onverminderd groot. 

Een van de knelpunten in de Augustanahof was het hitte-probleem op zeer warme dagen. In 2022 

installeerden we met financiële steun van het klimaatfonds van OMVH een warmtepomp en konden 

we van het aardgas af. Met deze installatie zijn we in staat om naast verwarming en warm water op 

hete dagen ook te verkoelen.  

In 2023 wordt het aantal zonnepanelen (nu 48) met plm. 50 uitgebreid. 

9. Luther Museum Amsterdam (LMA)  
In maart was er in het Luther Museum ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Oude 

Mannen - en Vrouwenhuis een Bachweek met als thema Bach voor de Buurt. Een programma van 

zeven concerten waarbij zoveel mogelijk buurtorganisaties en instellingen betrokken waren, 

waaronder het Sarphatihuis en de lokale muziekschool. De week vond plaats voorafgaand aan Bach's 

geboortedag op 21 maart. 

Ter gelegenheid van 250 jaar Wittenberg (Oude Mannen en Vrouwen Huis) was er ook de 

tentoonstelling ‘Bewoners in beeld’. Al vanaf 1772 startte de registratie van elke nieuwe bewoner. Veel 

persoonlijke papieren, zoals het doopbewijs of de huwelijksakte, gingen in bewaring in een envelop. 

Door de recente ontdekking van een groot archief met al deze enveloppen, konden we voor het eerst 

een persoonlijk beeld schetsen van de voormalige bewoners. Naast een selectie van 25 persoonlijke 

verhalen besteedt de tentoonstelling aandacht aan feesten en jubilea, maar ook aan ziekte, dood en 

het dagelijks leven in het huis. De verhalen werden verteld aan de hand van documenten en bewaard 

gebleven objecten en foto’s. 

In 2023 willen we de activiteiten voor en met de buurt verder uitbreiden. Dit past in de beleidslijn van 

de Diaconie om te investeren in gemeenschappen juist rond de lutherse locaties.  

Dankzij een gift van het Mondriaanfonds kon een medewerker aangesteld worden voor de registratie 

van de kunstbezittingen van Luthers Amsterdam. 

De diaconie-zetel in het bestuur van het Luthermuseum wordt in goed overleg voorlopig ingevuld met 

ds Harry Donga.  

In overleg met het bestuur van het Museum, OMVH en Diaconie werd een model voor financiering 

voor de komende jaren afgesproken dat het Museum voldoende lucht geeft om zich te ontwikkelen. 

Daarvoor is ook externe steun nodig van fondsen en gremia die het Luther Museum een warm hart 

toedragen. Via periodiek overleg van voorzitters en penningmeesters houden we de vinger aan de 

pols. 
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10. Jeugdzorg 

In de jaren 80 van de 20e eeuw gingen de voogdij en jeugdzorgtaken van het Luthers Weeshuis over 

in Spirit. Spirit ging per 1 juli 2020 samen met de Bascule en werd Levvel. 

In het verslagjaar werd voor een totaalbedrag van € 58.500 steun gegeven aan twee programma’s: 

het cliëntenparticipatieproject (werken met ervaringsdeskundigheid) en voor kwaliteitsverbetering 

hulpverlening jongeren in Oekraïne. 

Ook werd steun gegeven aan andere jeugdzorgprojecten in binnen- en buitenland o.a. een grote gift 

aan de Stichting Leergeld. 

Het jaarlijkse overleg tussen het DB van de Diaconie en de leiding van Levvel vond plaats in juni. Zie 

ook onder MLK. 

De jaarlijkse reünie van oudwezen in Hoekelum kon dit jaar op 2 juli weer doorgaan. Dit jaar namen 13 

oud-wezen deel. Van de Diaconie was een afvaardiging aanwezig. 

11. Herinneringsvenster Joodse bewoners Huizen Kemper 

In WO-II zijn er 76 Joodse bewoners uit de Huizen Kemper in de Rivierenbuurt omgebracht in de 

concentratiekampen. In 2021 openden we het Herinneringsvenster met de namen in diaconaal 

centrum ‘In de Zwaan’. Onder de namen waren die van Werner en Hildegard Kauffmann. Zij werden 

op 10 september 1943 vermoord in Auschwitz. Hun dochters Ilana en Hanna overleefden de oorlog 

dankzij onderduikadressen. Zij wonen nu in Israël en kregen kinderen en kleinkinderen. De familie kon 

er in 2021 niet bij zijn i.v.m. corona, maar kwam in mei 2022 met 18 personen over voor een 

ceremonie bij het Herinneringsvenster en een ontmoeting in de Maarten Luther Kerk.  

Regelmatig worden er op de natuursteenrichel onder het raam steentjes neergelegd door bezoekers. 

Die verzamelen we in een grote kom in de etalage. 

https://diaconie.com/themas/huizen%20Kemper/Herinneringsvenster.html 

12. Heilzame verwerking slavernijverleden 

De bijzondere expositie “Kerken & Slavernij” in het Luther Museum kreeg een vervolg als mobiele 

tentoonstelling. In het jaar 2022 ging deze tentoonstelling ‘Kerken en slavernij’  langs diverse kerken in 

het land. De expositie vertelt met beelden en verhalen over de geschiedenis van de tot slaaf 

gemaakten in Suriname, en de rol van de kerken hierin. Door de expositie kan ook licht geworpen 

worden op bepaalde elementen van de kerk waar de expositie plaatsvindt.  De eerste locatie was de 

Westerkerk in Amsterdam, waar de kerkgemeenschap een randprogramma organiseerde met o.a. een 

zangoptreden van Farida Merville, opentafel-ontmoetingen en een thematische kerkdienst.  

In de Westerkerk bijvoorbeeld is een tot slaaf gemaakte die achterom kijkt afgebeeld op één van de 

orgelluiken. Predikant Herman Koetsveld schreef dat door de expositie dit kunstwerk voor hem een 

nieuwe betekenis kreeg: “het verleden wegen, er van weten en leren, om de toekomst aan te kunnen 

gaan. Samen.” Zo hopen we met behulp van de expositie en de gesprekken erom heen op weg te 

gaan naar  een hoopvolle toekomst met elkaar. 

De tentoonstelling hing behalve in de Westerkerk later in het jaar ook in de Catharijnekerk in Brielle, 

de Ark in Hoofddorp, de EBG Koningskerk in Amsterdam en de EBG in Utrecht. Voor 2023 heeft zich 

een aantal nieuwe kerken aangemeld waar de expositie zal komen te hangen.  

Met steun van Diaconie en fondsen werd o.a. de website slavernijerfenis.com ontwikkeld. 

13. Duurzaamheid 

Ons beleid is dat ‘duurzaamheid’ in samenhang sociaal, ecologisch en economisch door al ons werk 

heen dient te lopen: in vermogens- en gebouwenbeheer, leefstijl en activiteiten en in de liturgie. 

We maakten hierin in de afgelopen jaren de volgende stappen: zonnepanelen op Augustanahof en 

Maarten Luther Kerk, besluit tot overgaan naar een warmtepomp in de Augustanahof (van het 

aardgas af) en uitbreiding van de zonnepanelen op het dak. Het OMVH stelde een 

duurzaamheidsfonds in dat zich richt op lutherse gebouwen. In het vermogensbeheer hanteren we 

duurzaamheidscriteria die in een nieuw beleggingsstatuut aangescherpt werden. Vanaf 2007 

organiseren in samenwerking met ANMEC/Natuur- en Milieu Educatie educatieve scholenprojecten 

over duurzaamheid. We begonnen met Retourtje Water, en daarna Plek onder de Zon. In 2021 

startten we met het scholenprogramma ‘Microbattle’. Voor de derde keer hebben we dit jaar een 

Microbattle gehouden. We organiseren deze battle samen met NME Amstelland Meerlanden en 

https://diaconie.com/themas/huizen%20Kemper/Herinneringsvenster.html
https://slavernijerfenis.com/
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ANMEC (onderdeel van IVN). Ruim 450 leerlingen van bovenbouwgroepen van basisscholen uit 

Amsterdam en Amstelveen hebben tegen elkaar ‘gestreden’ om zoveel mogelijk duurzame acties te 

doen. Want veel kleine acties hebben samen veel positieve impact, dat is de kracht van de 

Microbattle. Het plan is om dit model nu ook buiten Amsterdam te laten landen. In 2022 werd 6e 

Montessori Anne Frank winnaar. Er loopt ook een pilot met middengroepen. 

De LWF heeft al vele jaren als centraal thema ‘Climate Justice’. In Nederland is er de Groene-kerken-

beweging, waar we bij zijn aangesloten. Een stedelijke Werkgroep Groene Kerk stemt acties in stad 

en regio af.  

Met de predikanten organiseren we sinds een jaar of 10 een Scheppingszondag rond 4 oktober 

(Franciscus). We collecteren dan o.a. voor een duurzaamheidsdoel. 

In het buitenlandwerk selecteren we projecten op onze thema’s waaronder ‘duurzaamheid’. Dit 

betekent dat er altijd 1 of 2 projecten uitgekozen worden met als hoofditem duurzaamheid en dat we 

dat criterium ook zo goed mogelijk bij andere projecten hanteren. In ons binnenlandwerk speelt 

‘duurzaamheid’ (in ecologische zin) tot nu toe eigenlijk geen rol. 

In de notitie ‘De velden zijn wit om te oogsten’ zijn voorstellen gedaan voor concrete nieuwe 

activiteiten rond duurzaamheid. Dit krijgt in 2023 een vervolg.  

14. Vluchtelingen/migranten 

Onze lutherse gemeente is in de 16e eeuw met name ontstaan door de komst van vluchtelingen en 

migranten. Die afkomst zit, mede gevoed door de Bijbelse opdracht om de ‘vreemdelingen in ons 

midden niet te benauwen’ in ons DNA. Het is in ons werk terug te vinden via onze inzet van de 

Gasthuizen, de stille hulp, steun aan projecten in stad en regio (zoals bv. Kruispost, Jeannette 

Noëlhuis, Tubmanhuis, Stap Verder, Wereldhuis, Stap Verder etc.), de Groninger Dienst en ook 

wereldwijd (zoals bv. de projecten Symbols of Hope in Ethiopië en Nigeria en de Schutzhütte in Italië). 

Soms verbinden we ons nog directer met vluchtelingen die op onze weg zijn gekomen en gaan we bv. 

mee naar de rechtbank of schrijven we brieven. 

We ondersteunden een crowdfundingsactie n.a.v. een reportage-serie in Trouw van twee 

gemeenteleden (Mariëtte Wildeboer en Marieke Brouwer) voor de fam. Sumi Akther uit Bangladesh. 

Man en vader van deze familie was één van de omgekomen arbeiders in Qatar (WK Voetbal).  

Voor praktische hulp aan mensen die via IOM terugkeren naar hun land van herkomst hebben we een 

speciaal terugkeerpotje. Hieruit geven we steun voor de aanschaf van medicijnen, een laptop of 

gereedschap waarmee in eigen land aan een bestaan kan worden gewerkt. 

De Taakgroep Vluchtelingen van de Stedelijke Raad van Kerken, waar we vele jaren aan meededen, 

is niet meer actief. Wij nemen nu deel aan het bredere Gelagkameroverleg. Lilian Jangali 

vertegenwoordigt ons hierin. 

 

15. Steun aan projecten in Nederland 

Naast bijdragen aan projecten in ons kerkelijk werkgebied Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en regio 

droegen we door deelname aan landelijke collecten van Kerk in Actie bij aan diverse diaconale 

projecten in Nederland. 

Specifieke steun gaven we aan het diaconale oecumenische inloopproject in het gebouw van de 

lutherse gemeente in Heerlen t.b.v. de aanschaf van stoelen (€ 5.000). 

Ook droegen we bij aan de lutherse gemeenschap in Pekela i.v.m. de restauratie van de kerktoren (€ 

5.000). Ook de Kerkrentmeesters droegen hieraan bij. We bezochten Pekela en ontvingen tijdens een 

bezoek uit Oost-Groningen aan luthers Amsterdam uit handen van mevrouw Ria Engels (van de 

Stichting Luthers Erfgoed Pekela) een bedankbrief en hun jubileumboek. Ook in de Groninger 

kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk kreeg dit aandacht van diaken Co Engberts. 

 

16. Werkgroep Binnenland 

De Werkgroep kwam in 2022 2x bij elkaar en handelde daarnaast enkele aanvragen via email af. Op 

voorstel van de Werkgroep werden o.m. de volgende projecten/partners ondersteund: Stap Verder, 

Stem in de Stad, Drugspastoraat, Burennetwerk, Buurtwerk Oost, Straatpastoraat, 

Schuldhulpprojecten, Kleding- en voedselbanken, Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’, 
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Fonds Urgente Noden in Haarlem en Fonds Bijzondere Noden in Amsterdam, Noëlhuis, Tubmanhuis, 

Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, Kantlijn en VPSG (Vrouwen Pastoraat en Seksueel Geweld), 

Ontbijtproject kinderen Zuidoost, maaltijden Oekraïense vluchtelingen en Diaconie Noord.  

In totaal werd er zo € 61.000 bestemd. Daarnaast ging er een eenmalige extra gift van € 25.000 naar 

de Amsterdamse Stichting Leergeld (voor kansarme kinderen). Ook het Wereldhuis ontvangt jaarlijks 

een bijdrage van € 25.000 en Stap Verder een bijdrage van € 10.000. Met het bestuur van Stap 

Verder was er overleg ivm een voorgenomen statutenwijziging. 

Diaken Casper van Boltaringen heeft op voordracht van de Diaconie zitting in het bestuur van het 

Drugspastoraat Amsterdam. We zijn blij dat we naast onze financiële bijdrage ook zo inhoudelijk een 

directe verbinding hebben met dit bijzondere oecumenische werk. 

 

17. Werkgroep Buitenland 

De Werkgroep kwam in 2022 2x bij elkaar en handelde daarnaast enkele aanvragen via email af. Op 

voorstel van de Werkgroep werden er ruim 10 projecten wereldwijd gesteund voor een totaalbedrag 

van ruim € 100.000. O.a. duurzaamheidsprojecten in Ghana, Bangladesh en Guatemala, kinder- en 

jongerenprojecten in Thailand, Indonesië, Zambia, de Palestijnse gebieden en Oekraïne. 

Vluchtelingenprojecten in Ethiopië, Nigeria en Italië. Vanuit het projectenbudget OMVH werd € 25.000 

besteed aan Home Care, een ouderenzorgproject in Moldavië.  

We werken voor het belangrijkste deel samen met Kerk in Actie en de Lutherse Wereld Federatie. 

We hebben een bijzondere band met de Lutherse Kerk van Suriname. Er is hartelijk contact, en we 

mochten o.a. bijdragen aan de renovatie van de gemeenschapsruimte (de Leo Kingzaal) van de 

Maarten Luther Kerk in Paramaribo. Deze renovatie kwam door corona en een wisseling van architect 

en aannemer stil te liggen, maar werd in 2022 weer opgestart en grotendeels afgerond. Vanaf 2017 is 

voor dit project door onze Diaconie geld gereserveerd (nu plm. € 60.000). Ook het Lutherse 

ZendingsGenootschap (NLZG) doet mee in dit project. In 2022 is er samen met NLZG (Luthers 

Zendings Genootschap) een landelijke lutherse collecte gehouden. Met afvaardigingen van de 

Maarten Luther Kerk in Paramaribo was diverse malen fysiek of via zoom overleg over dit project. 

Op 11/3 ontvingen we tijdens een werkbezoek Leonard Kwelu en Susan Muis van World Service-

LWF, samen met Hans Bas Val en Praxedis Bouwman van het NLZG. 

Op 14/6 hadden we medewerkers van Ukrainian Education Platform (UEP) Natalia Shalata en 

Khrystyna Ukrainets te gast. Via Kerk in Actie steunen we UEP al enkele jaren bij het diaconale 

activeringswerk van jongeren in lokale kerken in Oekraïne. Na het uitbreken van de oorlog biedt UEP 

hulp in de Oekraïense dorpen, vangt ontheemden in Oekraïne op en voorziet hen van voedsel en 

onderdak.  

Het is bijzonder om als lutherse gemeenschap onderdeel te zijn van een wereldwijde oecumenische 

gemeenschap.  

 

18. Noodhulp 

De Diaconie besloot om - meestal via Kerk in Actie en de LWF - bij te dragen aan 9 

noodhulpprogramma’s wereldwijd en in Nederland. Vanwege de hoge nood overschreden we het 

begrote budget, en besteedden we in totaal plm. € 37.000. We bestemden het voor noodhulp aan 

Oekraïne o.a. via Kerk in Actie en de LWF, steun aan een goederentransport, en aan de Lutherse 

Kerk in Polen. Verder bestemden we voor noodhulp i.v.m. de droogte in de Hoorn van Afrika, de 

watersnood in Pakistan, noodhulp in Suriname via de Lutherse Kerk aldaar en voor vluchtelingenhulp 

in Griekenland. 

19. LWF Conviviality 

Via het diaconaal programma ‘Seeking conviviality’ (convivere = samenleven) wil de Lutherse Wereld 

federatie de Europese lidkerken ondersteunen om in de eigen samenlevingen diaconaal kerk te zijn. 

En om zo antwoord te geven op urgente thema’s als vluchtelingen en migranten, armoede, diversiteit 

en polarisatie in samenleving. Hoe kan de kerk daar middenin gaan staan en zich niet afsluiten? Hoe 

kan de diaconale kerk veilige ruimte scheppen voor ontmoeting, en bruggen bouwen? 

Namens de Lutherse Synode / PKN neemt de Algemeen Secretaris deel aan het programma. In 2019 

waren we gastheer en ontvingen we de afgevaardigden van plm. 15 Europese landen in Nederland / 

Amsterdam. In 2022 was er een meeting in Finland en waren er tussendoor zoom-bijeenkomsten. Het 
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Conviviality-program loopt door tot 2023 en mondt dan uit in een presentatie op de LWF-assemblee in 

Krakau in Polen: One Body, One Spirit, One Hope. 

20. OMVH – Oude Mannen en Vrouwen Huis 

Het OMVH vierde haar 250 jarig bestaan. Zie o.a. punt 10. Het bestuur liet o.a. een penning 

ontwerpen door Daniëlle van Ark en slaan door de Koninklijke Nederlandse Munt. De opbrengsten 

gaan naar het door de Diaconie gesteunde thuiszorgprogramma Home Care in Moldavië. 

De inkomsten van de huurder van de Wittenberg (Cove) bleven op peil. De jaarlijkse bijdrage van € 
500.000 voor het diaconale werk kon daarom gewoon door OMVH aan de Diaconie worden 
overgemaakt. Dat geldt ook voor het extra budget voor ouderenprojecten van € 50.000. De Diaconie 
rapporteert jaarlijks aan OMVH over de bestedingen van dit bedrag. 

De afwikkeling met onze verzekeraar en met de aannemer van lopende kwesties na de verbouwing 
(zoals waterschade) kon in het verslagjaar eindelijk worden afgerond.  

In overleg met de diaconie richtte het OMVH een duurzaamheidsfonds op voor investeringen in 
duurzaamheid van lutherse gebouwen. Hierop wordt onder meer een beroep gedaan voor de warmte-
pomp en uitbreiding zonnepanelen Augustanahof, voor zonnepanelen op DNS en investeringen in het 
jeugdlokaal in Haarlem. 

Vanuit de middelen van het OMVH wordt op besluit van de Diaconie een jaarlijkse bijdrage gegeven 
aan de exploitatie van het Luther Museum. Bij de onder het OMVH vallende Luther Collectie 
Amsterdam is een groot deel van de kunstbezittingen van luthers Amsterdam (i.h.b. van diaconie en 
instellingen) ondergebracht. LCA geeft dit vervolgens in bruikleen aan het Luther Museum. In overleg 
met het Luther Museum wordt onderzocht hoe om moet worden gegaan met de toename van aanbod 
van luthers kunstbezit uit Nederland.  

De Diaconie investeert in gemeenschappen. In 2022 kon in overleg met de Diaconie en na 
goedkeuring door de Kerkenraad over worden gegaan tot de aankoop van het voormalig politiebureau 
aan de Balistraat in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. De diaconie wil daar een leefgemeenschap 
naar het voorbeeld van de Augustanahof stichten: omzien naar elkaar en naar de buurt. Inmiddels 
ging een bouwteam met bestuursleden van OMVH, PonecDe Winter architecten en DID-
projectontwikkeling aan de slag om dit project qua vergunningen, verbouw etc te trekken. 

In december werd een inloop georganiseerd voor kader van de Lutherse gemeente en een inloop voor 
de buurt. Vanaf 2023 start de Diaconie een werkgroep voor de invulling van de inhoudelijke 
doelstelling, ‘mensen’ en communicatie. 

OMVH stelde een nieuw beleggingsstatuut op. Deze wordt besproken in 2023 in de diaconie-
vergadering en toegezonden aan de Kerkenraad.  

Het OMVH kreeg vanaf eind 2022 ondersteuning bij haar werk van Margreet Leppink die het ambtelijk 
secretariaat overneemt van Wim van Zwieten die na meer dan dertig jaar afscheid neemt. Zij 
ondersteunt ook het bouwteam. De boekhouding zal vanaf 2023 gedaan worden door de KKA. 

 
21. Verkenning nieuwe hofjes in Zuidoost, Osdorp en Haarlem 

Eén van de doelen in ons beleidsplan ‘De horizon open’ is het onderzoeken van een mogelijkheid van 
een nieuw hof in Zuidoost. Nadat een locatie in Gein ons in 2021 niet gegund werd hebben we contact 
gelegd voor een mogelijkheid aan de Karspeldreef. Hier is nog niets van te zeggen. We wisten bij de 
start dat het lange ademwerk zou worden, maar we geven niet op. Als het tot de ontwikkeling van een 
hof in Zuidoost komt zal OMVH ook dit samen met de Diaconie gaan trekken. Hiervoor ligt een 
taakverdeling klaar. 

We voerden met een christelijke woongroep in opbouw een verkennend gesprek over de mogelijke 
realisatie van een woon-zorghof in Osdorp. Na grondige bespreking en doorrekening van de plannen 
met steun van OMVH bleek dit niet levensvatbaar. 

In het najaar 2022 ontdekten onze diakenen in Haarlem dat het voormalig lutherse Oude Mannen Huis 
aan de Wilhelminastraat in Haarlem te koop stond. Een bijzondere kans die we met steun van het 
OMVH en in overleg met Brandpunt Haarlem en in overleg met de Kerkenraad wilden onderzoeken. 
Dit leidde eind 2022 nog niet tot een afronding. 
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22. Bestuur en organisatie 

In totaal doen er in het diaconale werk ruim 100 diakenen, bestuurders en vrijwilligers mee. Helaas 
waren er door de beperkingen minder informele momenten waar diakenen, vrijwilligers en 
medewerkers elkaar konden ontmoeten. Het Grootstedelijk Diaconaal Overleg kon i.v.m. de nasleep 
van corona nog niet doorgaan. Het Diaconaal Pinkstercafé op 3e Pinksterdag in de MLK wel, en dit 
werd goed bezocht.  
De Diaconale Jaarvergadering was op 11 oktober in De Nieuwe Stad. Bij de ‘namen’ noemden we o.a. 
die van Bob Hulst, oud-medewerker van de Diaconie en de Lutherse gemeente, die op 28 oktober 
2021 overleed. We konden ook de diakenen uit Alkmaar verwelkomen. Daan Verbaan van Kerk in 
Actie vertelde over de noodhulp voor Oekraïne en het project Home Care in Moldavië.  
- De Diaconie vergaderde 6x (in januari en juli via zoom). Naast het lopende werk was een van de 
onderwerpen ons beleid v.w.b. vermogen en middelen. In januari spraken we over de notitie ‘De 
velden zijn wit om te oogsten’; een concretisering van een extra inzet van de laatste 3 jaar van ons 
beleidsplan ‘De horizon open’. Spitsen: een luthers diaconaal project in Nederland, uitbouw 
programma ‘duurzaamheid’, versterking kerk & buurt rond onze locaties, gemeentediaconaat 
(ouderen/jongeren) en ophogen projectbudgetten. We bespraken dit vervolgens met onze 
Brandpunten, Hofjes, het Luthermuseum, de Werkgroepen, Instellingen, Kerkrentmeesters en onze 
zusterdiaconie van de PKA. In totaal voerden we 13 gesprekken. Hiervan maakten we de balans op 
en vervolgens een vertaling in Begroting en Werkplan 2023. Op verzoek van de Kerkenraad stelden 
we de Begroting op enkele punten bij en schreven we een toelichting over de verbinding beleidsplan-
proces ‘De velden zijn wit’- uitwerking in doelen en middelen. 
- Het Dagelijks Bestuur vergaderde 5x. Er was o.a. een ontmoeting met de Vrienden van Amsta 
(9/12). We steunden deze partner net als vorig jaar met een bijdrage voor de kerstacties in de Amsta-
huizen (€ 5.000). 
- We ontvingen op 26 april het dagelijks bestuur en de staf van de Protestantse Diaconie. We spraken 
met hen over gemeenschappelijke projecten en ‘De velden zijn wit’. Er is een hartelijk contact en 
goede samenwerking met onze zusterdiaconie. 
- Eind 2021 kregen we van de Kerkenraad het verzoek om te adviseren over een eventuele 
samenwerking met luthers Alkmaar. Dit in verband met de diaconale aspecten hiervan. Dit kreeg in 
2022 een vervolg door middel van een bezoek op 31/1 aan de diakenen aldaar en een notitie met een 
diaconale kijk op de toekomst. 
- We gaven advies aan Stap Verder (oecumenisch diaconaal werk in Zuidoost) over een voorgenomen 
statutenwijziging. Dit kreeg een vervolg in een kerkenbreed overleg op 8/9. 
- De Landelijke Lutherse Diaconale Dag in De Bilt op 14 mei werd bezocht door een afvaardiging van 
de diaconie.  
- Meta van Schaik was eind 2021 aftredend als diaken. Ze bleef naast de Werkgroep Buitenland in 
verband met het gewenste lijntje naar Brandpunt Haarlem voorlopig nog als adviseur meedoen in het 
dagelijks bestuur. Haar opvolger als diaken in Haarlem is Marijke Nederkoorn die op 6 maart werd 
bevestigd. 
- Het diaconaal centrum ondersteunt het Pastoraal Diaconaal Overleg. In dit PDO ontmoeten 
predikanten, diaconaal team en medewerkers van het Luther Museum elkaar. Ook de collega’s van 
het Kerkelijk Service Bureau ontvangen hiervoor een uitnodiging. We kwamen 3x bij elkaar: wisselen 
uit, spreken plannen door en ontmoeten elkaar bij een lunch. 
- Bezoek aan de Floriade. Het diaconaal team bracht op 3/9 samen met diaconie- en gemeenteleden 
een bezoek aan het door de Diaconie gesteunde kerkproject op de Floriade. Ds. André van der Stoel 
hield een vesper bij de Tiny Church. Ondanks de negatieve berichtgeving over de Floriade en de 
tekorten was de presentie van de kerken op dit evenement (Tiny Church en Fruitfull City) bijzonder. 
- Marijke Keuning gaf in de 2e helft van 2022 bureauondersteuning om secretaresse Henny Brouwer 
bij te staan i.v.m. de toegenomen werkdruk. 
- De Algemeen Secretaris heeft in het najaar 2022 aan het Bestuur te kennen gegeven per 1 
september 2024 vervroegd met pensioen te willen gaan. De Diaconie bereidt een traject voor om per 1 
september 2023 een opvolger voor hem aan te stellen. Hoek Consultants zullen adviseren bij het 
opstellen van een profiel. 
- Het bestuur drong er lang op aan, maar in 2022 was het dan zover: de zeer verouderde keuken van 
Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’ werd gerenoveerd. 
- Het bestuur spreekt waardering uit voor de grote inzet van het diaconaal team. Samen met de 
diakenen, vrijwilligers en partners is er veel tot stand gebracht. 

 
23. Communicatie 

We leverden onze bijdragen aan Kerkblad ‘Bij de tijden’. In maart brachten we het Jaarbericht 2021 
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‘Tussen licht en donker’ uit. Het kon worden meegestuurd met het Kerkblad en verzonden naar onze 
partners. Ook lag het op informatietafels en in de Openbare Bibliotheken. 
We brachten 2x een ‘Diaconale Info’ uit. Deze digitale nieuwsbrief is bestemd voor onze diakenen, 
bestuurders, vrijwilligers en ander kader van de Lutherse Gemeente, en voor onze partners. Af en toe 
sturen we ook berichten in voor de Nieuwsbrieven van de Brandpunten. 
Er werd een begin gemaakt met de vernieuwing van de website www.diaconie.com. In 2023 geven we 
dit een vervolg. Ook via twitter @diaconieinmokum (ruim 400 volgers) berichten we over ons werk. 
Hier vermelden we ook altijd de collectedoelen voor de komende zondag. De MLK heeft een eigen 
facebookpagina en gebruikt sinds kort ook Instagram. 
Er waren diverse mediacontacten. O.a. over het maaltijdproject / Open Huis in Zuidoost, over de 
Augustanahof, het project Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden en de Groninger Dienst. 
Conform de afspraken werden landelijke mediacontacten gemeld aan het DB van de Kerkenraad. 

 
24. Financiën en beheer 
- De Jaarrekening 2021 werd opgemaakt. De accountant (Van Ree) verstrekte een goedkeurende 
controleverklaring en deed in het najaar de jaarlijkse tussencontrole. Ook werden Begroting 2023 en 
in nauw overleg met de Werkgroep Gemeentediaconaat het collecterooster voor 2023 opgesteld en 
gecommuniceerd met het College van Kerkrentmeesters. 
Uiteraard werden de jaarstukken behandeld in de Diaconievergadering, de Kerkenraad en het CCBB 
(toezicht PKN). Een samenvatting werd opgenomen in het Kerkblad, het Jaarbericht en 
overeenkomstig de ANBI-normen op onze website geplaatst. 
- De controlerende Gehaktcommissie behandelde op 30/8 weer de Jaarstukken van Diaconie en 
Diaconale Instellingen. Ook de Kerkrentmeesters en het Luthermuseum doen mee in dit overleg. Het 
overleg wordt traditiegetrouw afgesloten met een “Gehaktmaaltijd”.  
Vanuit dit overleg is een project gestart om de beleggingen, rendementen, risicoprofielen, criteria en 
kosten in beeld te brengen en door te lichten. Hiervan werd in de Gehaktcommissie verslag gedaan.  
- We stelden een aan de diaconie adviserende Beleggingscommissie in waarin naast de 
Penningmeester en Algemeen Secretaris van de Diaconie deelnemen de heren Gerrit Jan Laseur en 
Aart Veldhuizen (beiden lid van het bestuur OMVH). Met onze vermogensbeheerder Insinger waren 3 
gesprekken. We stelden een nieuw Beleggingsstatuut op volgens de richtlijnen van de PKN. We 
beleggen met een gematigd defensief profiel en hanteren criteria van duurzaamheid, mensenrechten 
etc. Een klein deel is belegd in Oikocredit (microkrediet). Ook is er een belegging in weidegrond. Dit 
wordt verpacht aan een biologisch melkveebedrijf in Dieverbrug.  
- KKA/KKG deed ook in 2022 weer de boekhouding, salarisadministratie, pachtbeheer en de 
huuradministratie van de Augustanahof. Mario Treffers (KKA) verzorgde de boekhouding.  
 
We kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar en gaan met goede moed het nieuwe jaar in. 
De Velden zijn wit. We gaan met vertrouwen in de Eeuwige en verbonden met onze wereldwijde 
oecumenische gemeenschap. One Body, One Spirit en One Hope.  
 
Amsterdam, 23 januari 2023 

 

http://www.diaconie.com/

