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Ga heen in de hele wereld…
zien welke maatschappelijke uitdagingen er in
die regio’s liggen waar we mee aan de slag
kunnen, zoals de omslag in de zorg en in het
welzijnswerk en de nadruk op participatie van
burgers.
Naast de ondersteuning van de wijken is er
een belangrijke stedelijk taak voor de diaconie
in het opzetten van projecten. De grote
instroom van vluchtelingen heeft zichtbaar
gemaakt wat een grote bereidwilligheid en
inzet er is bij onze stadgenoten om iets te
doen voor deze groepen op drift geraakte
mensen. We zien echter ook de toenemende
spanning in de maatschappij als het gaat om
dit vraagstuk. Via het Wereldhuis is de
diaconie actief op dit vlak in allerlei vormen
van samenwerking, met partners als het Leger
des Heils, Stichting Present, Dokters van de
Wereld,
het
Burennetwerk,
De
Regenbooggroep en verschillende fondsen,
zowel voor de nieuwe instroom van
vluchtelingen
als
voor
de
groep
ongedocumenteerden die hier al langer
verblijft. Daarbij ligt onze focus met name op
sociale activering en dagbesteding. Zoals de
commissie voor het regeringsadvies inzake
vreemdelingenzaken al een paar jaar geleden
stelde is niets zo funest voor de situatie en
gezondheid van vluchtelingen als het
gedwongen niets doen. Daarom ontwikkelen
we in het Wereldhuis programma's waarbij
vluchtelingen en migranten zelf actief aan hun
situatie kunnen werken.
Hiernaast willen we ons in het komende jaar
meer richten op het maatschappelijk debat.
We geloven dat ontmoeting en het horen van
de verhalen en het leren kennen van de
mensen de beste manier is om meningen bij
te stellen en mensen af te helpen van angst
voor vreemdelingen. Onze samenwerking met
Amnesty International voor de website
www.vluchtverhalen.nl is hier een voorbeeld
van.

De begroting 2016 draagt het opschrift ‘De
diaconale opdracht in cijfers’. De cijfers en het
geld staan immers in dienst van de opdracht.
Die diaconale opdracht hebben we
meegekregen vanuit de Bijbel; vanuit de
woorden en daden van Jezus. Diens 'missie
statement' begon met de woorden: ‘Ga heen
in de gehele wereld…” De zending in de
wereld, daar gaat het om ook in het
diaconaat. De wereld, zoals de Bijbel er vaak
over spreekt is ‘de oecumene’; in de letterlijke
zin van het woord: de bewoonde wereld. De
bewoonbare wereld mag je misschien wel
zeggen. En zo bevatten die woorden
inderdaad een diaconale opdracht. Het gaat er
om de wereld ‘bewoonbaar’ te laten zijn, voor
iedereen! De kerk moet niet in de kerk zitten,
maar op weg gaan, de wereld in, naar de
plaatsen die voor heel veel mensen nog
onherbergzame plekken zijn, waar ze moeten
vluchten voor geweld, waar hun kinderen niet
veilig zijn, waar geen goede gezondheidszorg
is, waar geen goede opleidingsmogelijkheden
zijn. Die wereld is ook voor mensen dichtbij
vaak een vijandige wereld, vol van afwijzing en
discriminatie, waar het iedere dag een kwestie
van overleven is omdat je onvoldoende te
eten hebt, waar je je kinderen niet kunt geven
wat ze nodig hebben, waar je geen vaste plek
hebt maar van het ene verhuisadres naar het
andere zwerft, bijvoorbeeld omdat je niet de
juiste papieren hebt. Kortom de opdracht
betekent dat we niet kunnen stilzitten, maar
in beweging moeten komen om mensen nabij
te zijn. De begroting 2016 laat zien dat de
diaconie dit volop en op verschillende
manieren doet.
In 2016 investeert de diaconie opnieuw fors in
het wijkopbouwwerk. Regionaal worden
werkers aangesteld die de wijkgemeente
ondersteunen
in
hun
diaconale
betrokkenheid. Hierbij haken we aan bij het
beleidsproces ‘Koers’ van de Protestantse
Kerk, waar specifieke aandacht is voor hoe
wijken gestalte geven aan hun samenwerking
met andere kerken binnen hun regio. Deze
regiovorming is geen doel in zich, maar eerder
een kans om samen naar buiten te kijken en te

Door steeds nieuwe projecten op te zetten, en
ernaar te streven dat deze op den duur
zelfstandig worden, blijft de diaconie een
kleine flexibele organisatie, die niet
afhankelijk wordt van subsidiegelden en niet
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krijgt die op deze manier nieuw leven
ingeblazen.

vast komt te zitten in gemeentelijke - en
overheidsregelingen. Op deze manier is het
ook mogelijk om iedere keer fondsen te
werven voor innoverende projecten. Het
project Social Start is een voorbeeld van zo'n
project. In dit project ligt de nadruk op het
sociaal ondernemerschap in de (informele)
zorg; nieuwe producten op zorgboerderijen,
hergebruik van kleding voor kinderen, een
uitzendbureau voor studenten in de nonprofit, kinderopvang in combinatie met
ouderenzorg, zijn enkele voorbeelden. In 2016
willen we dit project, waarin jaarlijks 15 jonge
mensen
de
kans
krijgen
dergelijke
ondernemingen
op
te
zetten,
verzelfstandigen.

De Hoftuin wordt ook steeds meer de sociale
onderneming,
met
aandacht
voor
duurzaamheid, die we ermee beoogden. Er
zijn steeds vaker evenementen die samen met
diaconale projecten worden opgezet. Ook de
inhoudelijke verbinding met het werk van de
Diaconie is verstevigd door verschillende
evenementen op te zetten in samenwerking
met Wereldhuis en straatpastoraat In het
restaurant werken ook meer mensen via
begeleidingstrajecten vanuit Cordaan.
In 2016 willen we onderzoeken hoe we nog
meer en op een beter zichtbare manier de
wereld in kunnen gaan met onze opdracht.
Kerk-in-Actie Amsterdam, naar analogie van
Kerk in Actie Nederland, de overkoepelende
diaconale organisatie van de PKN, lijkt ons
daarvoor een geschikte term. We willen,
samen met de kerk en de wijken en onze
maatschappelijke partners onderzoeken of
deze term nog meer kan zijn, een voertuig,
een programma waarmee we inderdaad naar
buiten kunnen treden en kunnen laten zien
hoe actueel die opdracht van Jezus om de
wereld in te gaan vandaag de dag is. We
nodigen onze partners, landelijk en stedelijk,
graag uit om hierover met ons na te denken.

In de diagrammen op blz. 4 zien we dat
driekwart (incl. bijdragen, 74%) van ons
budget daadwerkelijk besteed wordt in het
kader van de doelstelling. Daarbij moet
worden aangetekend dat het diaconale
bureau ook werkt ten dienste van de
wijkgemeenten en een gedeelte van de PR
direct ter ondersteuning is van de doelstelling.
In het schema is ook te zien dat de
ontwikkelkosten voor nieuwe projecten
expliciet zijn gemaakt, juist omdat innovatie
een van onze doelstellingen is.
Een nieuw project dat in 2016 van start moet
gaan is de Sociale Kruidenier. Dit concept
houdt in dat mensen onder het
bijstandsniveau de kans krijgen om
boodschappen te doen in hun eigen
'supermarkt'. Hiervoor wordt lokaal voedsel
en non-food ingezameld via de voedselbank.
Tegelijk
worden
hieromheen
allerlei
activiteiten georganiseerd zoals een 'financieel
café' waar budgettrainingen, schuldhulp
enzovoort gegeven wordt. Het diaconale
spreekuur keert hier, in een nieuw jasje, terug.
Op deze manier krijgt armoedebestrijding
weer een centrale plaats op de diaconale
agenda.
Vorig jaar hebben we geholpen bij het
opzetten van twee leefgemeenschappen voor
jonge mensen die met elkaar van betekenis
willen zijn voor hun buurt en omgeving.
Volgend jaar hopen we opnieuw een dergelijk
leefgemeenschap op te kunnen zetten in een
van de diaconale hofjes; een oude woonvorm
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Begroting van lasten en baten 2016
Lasten

Begroot
2016

Begroot
2015

284.000
95.000
379.000

225.000
93.000
318.000

106.702
31.233
137.935

97.492
36.388
133.880

114.000
981.000
1.095.000

145.000
790.000
935.000

128.796
761.981
890.777

131.394
1.015.332
1.146.726

190.000
138.000
328.000

197.000
116.000
313.000

215.349
135.861
351.210

205.273
146.875
352.148

IV Publiciteit / PR

57.000

45.000

49.255

24.117

V Bijdragen

71.000

80.000

277.465

74.195

138.000

141.000

113.551

129.870

Totale lasten

2.068.000

1.832.000

1.820.193

1.860.936

Baten
(in euro's)

Begroot
2016

Begroot
2015

Werkelijk
2014

Werkelijk
2013

VII Effecten

520.000

450.000

519.271

477.549

75.000

80.000

69.621

78.168

810.500

695.000

552.682

755.021

(in euro's)

Werkelijk
2014

Werkelijk
2013

I Diaconale activiteiten
Activiteiten wijkraden
Spreekuur/uitkeringen en handreikingen

II Diaconale projecten
Ontwikkelkosten
Projectkosten

III Diaconaal bureau
Personele kosten
Overige (huisvestings)lasten

VI Beheerskosten
Algemene beheerkosten

VIII Collecten en giften
IX Participatie derden (fondswerving)
X

Panden

Negatief saldo
Totale baten

620.000

588.000

509.277

473.052

2.025.500

1.813.000

1.650.851

1.783.790

42.500

19.000

169.342

77.146

2.068.000

1.832.000

1.820.193

1.860.936

Verdeling van lasten en baten

Bijdragen Beheerskosten
Publiciteit / 3%
7%
PR
3%

Diaconale
activiteiten
18%
Ontwikkelkosten
6%

Diaconaal
bureau
16%

Diaconale
projecten
47%

Lasten 2016

Tekort
2%

Participatie
derden
(fondsen)
39%

Effecten
25%

Collecten
en giften
4%
Panden
30%

Baten 2016

