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Beste lezer,
U heeft het verkorte jaarverslag over 2015 in handen. Hierin belichten wij de belangrijkste ontwikkelingen
binnen het werk van de Zendings-Diaconessen.
Wilt u meer weten? Een uitgebreid jaarverslag is verkrijgbaar via mail: receptie@zdh.nl
of bel 0343-723 780.

Jubileum 80 jaar ZDH
“Eén feestelijk verjaardagslint met goede wensen”

Hoogtepunt in 2015 was het 80-jarig jubileumfeest
van de diaconessen op zaterdag 9 mei. Ruim 300
bezoekers beleefden deze dag mee, waaronder
een groot aantal diaconessen uit de landen
Duitsland, Zwitserland, Rwanda en Japan.
Hoofdspreker Matthijs Vlaardingerbroek belichtte
het thema ‘Ik ben Dezelfde’ op beeldende wijze.
Hij bracht het verhaal over Jezus die de storm stilt,
tot leven. De storm bracht angst en vragen met zich
mee, maar Gods nabijheid, liefde en kracht zorgden
ervoor dat de storm ging liggen. Burgemeester
Frits Naafs bedankte de zusters voor hun warmte
en enorme inzet. Hij zette spontaan een ‘Lang
zullen ze leven in’. Bestuursvoorzitter Adriaan
Bos benadrukte het belang van vertrouwen en
dankbaarheid: “Dankbaarheid maakt het verleden
vruchtbaar voor het heden en de toekomst”.
God is goed
De feestvreugde werd ’s middags alleen maar
verhoogd tijdens de Sing-In, die begon met het
passende lied ‘God is goed’ in verschillende talen.
Een panel van diaconessen beantwoordde vragen
uit het publiek. Bijv. hoe ervaren de zusters Gods
roeping voor hun leven, hoe is het om geen partner
te hebben en niet minder belangrijk(!): slapen de
zusters ’s nachts met kap?
Aan het eind van de dag kregen de bezoekers een
speciaal jubileumboekje mee met foto’s, gedichten,
portretten en liederen.

Toekomst
Het aantal actieve zusters is teruggelopen tot
zeven. Zij bezinnen zich op andere settings om hun
werk te blijven uitvoeren. Zr. Greet Verhoeven:
“We hebben geen blauwdruk voor de toekomst,
maar weten ons gedragen en geleid door God.
Presentie blijft een kernwoord: “daar zijn, waar
mensen een beroep op ons doen!”

Gastenwerk
Gastenverblijf
In 2015 mochten we vele gasten ontvangen in
ons huis. Zestien groepen maakten gebruik van
ons gastenverblijf. Ook hebben we een groot
aantal individuele gasten mogen ontvangen.
In totaal hebben we 819 overnachtingen
geregistreerd.

“Voor het eerst alleen ‘de stilte in’. En het
was goed. Veel gelezen, gedacht, gehuild en
geleerd. Ik ga rijker en met nieuwe inzichten en
aanknopingspunten weer weg. Dank voor de
gastvrijheid, het meeleven en jullie gebeden.
Dat heeft mij enorm goed gedaan” - Joke,
gastenverblijf 26 juni 2015
“Deze dag heb ik echt ervaren als een ‘oase’ op
onze ‘woestijnreis’. Met daarboven de ‘boog’
van Gods trouwe zorg en genade: Hij is erbij! “
Nelly den Ouden-Alblas - deelnemer Oasedag
Heerlijk om alleen maar te ontvangen, de
batterij op te laden en met een gevuld hart
weer verder op stap m’n leven in! - Marieke
Renes, deelnemer Stilteweekend
“Gastvrij en hartelijk. Fijne groep, afwisselend
programma, waarin groepsgebeuren en ‘vrije
tijd’goed in balans waren.” Willie van der
Veen, deelnemer Refreshweekend

Stiltemap
In 2015 heeft Hanny Röhm een afstudeeropdracht
gedaan over het onderwerp ‘Stilte’. In haar scriptie
‘Gevulde stilte’ gaf zij het advies om een map aan
te leggen voor gasten om hen te helpen de stilte
inhoud te geven. Op iedere kamer ligt inmiddels de
stiltemap “Stil mijn ziel, wees stil”.
We krijgen van verschillende gasten terug dat zij de
stiltemap echt als een hulpmiddel ervaren tijdens
hun verblijf.
Oasedagen
In 2015 startten we met de Oasedagen. Een
Oasedag is een dag apart, om stil te zijn en op zoek
te gaan naar wat God te zeggen heeft. Er zijn een
paar groepsmomenten, afgewisseld met tijd om
alleen te zijn.
Elke Oasedag heeft een Bijbels thema. Er worden
een paar impulsen voor stilte gegeven, waarna
deelnemers zich in een eigen kamer kunnen
terugtrekken. ’s Middags is er de mogelijkheid
om het thema creatief te verwerken, o.a. door te
schilderen, schrijven, wandelen of anderszins.
Het maximum aantal is 12 deelnemers. Gemiddeld
kwamen er 10 deelnemers.

Dorpsakker De Parel
• Drie ochtenden per week worden er groenten,
fruit en bloemen geteeld in de ecologische
moestuin door 20 vrijwilligers, verdeeld in
groepen.
• Twee keer was er een overleg in de vorm
van een gezellige meeting/vergadering voor
deelnemers.
• Op 3 oktober is er een oogstfeest georganiseerd
• In de oogstmaanden zijn er wekelijks groenten
naar de Voedselbank Doorn gebracht.
• In de oogstmaanden was er wekelijks verkoop
van groenten.
• Er is een (vrijwillige)beheerder voor extra
onderhoud aangenomen.

Jeugdwerk
In 2015 was er elke maand de Kidsclub. We dachten
met de kinderen onder andere na over “Een nieuw
begin” en “Talenten”. Deze thema’s werden op een
leuke en speelse manier naar voren gebracht. Het
was mooi om te merken dat de club aansloeg.

Naast de Kidsclub zijn er ook twee clubs voor
jongeren: ‘Dieper’ voor tieners uit groep 8 en
‘Dieper +’ voor klas 1 t/m 3 van de middelbare
school. Deze twee clubs komen om en om op
vrijdagavond bijeen. Het is prachtig en verrijkend
om met kinderen en jongeren op te trekken.
We willen hen graag met de liefde van God in
aanraking laten komen en verrichten daarom ons
werk biddend.

• Deelname aan de landelijke NL-doet actie;
met succes zijn ongeveer 200 stuks kleinfruit
aangeplant alsook een 20-tal fruitbomen.
• Er was 6 x een cursus ‘buitenschilderen’, totaal
aantal deelnemers: 24.
• Beleid is ontwikkeld en geïmplementeerd
door de werkgroep beleid, die bestaat uit 4
deelnemers van De Parel, de coördinator en de
manager van het ZDH.
• Contacten met stichting Welnuh zijn verder
uitgebouwd.
• Mogelijkheden zijn onderzocht voor verdere
professionalisering m.b.t. zorgboerderijconcept
en re-integratie alsook het aanbieden van
maatschappelijke stages.

“Thema’s die dit jaar onder
meer aan bod zijn gekomen
zijn “eigenwaarde”, “stil staan
bij pijn en verdriet”,“geld” en
“occultisme”. De programma’s
van Youth for Christ bevatten
leuke
spelelementen
en
daarnaast is er een serieuze
boodschap. Er is dus tijd voor
plezier en gezelligheid, maar daarnaast gaat de
Bijbel open en wordt er gepraat over het evangelie.
We merken dat er een honger naar God is. We willen
er graag voor de tieners ZIJN, zoals Jezus dat deed.
Wij zaaien, Hij bepaalt de oogst (Prediker 11:6)”
Tijmen Stuut, leiding Dieper+

Migrantenwerk
Het cluster migranten springt in op de nood
onder migranten. Veel mensen zijn ontworteld en
vertwijfeld, op zoek naar zin en invulling van hun
leven, in een totaal andere cultuur dan ze gewend
zijn.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor alle migranten organiseerden we een
feestelijke bijeenkomst in januari, samen met
Stichting Gave. Sommigen van hen dachten mee
over de invulling. Dit als een moment van warmte,
die de gemeenschap van Zendings-Diaconessen
deze groep bewoners wil meegeven voor het
nieuwe jaar.
Taallessen
3x per week gaven we taallessen op verschillende
niveaus. Gemiddeld kwamen er zo’n 16 asielzoekers
per keer. Het waren veelal jonge mensen uit Syrië
en Eritrea. Regelmatig zijn er bezoekjes gebracht
aan taalcursisten in het AZC te Leersum en in
Amerongen zelf. Soms was er gelegenheid om iets
uit de Bijbel mee te geven of samen iets te lezen.

Al Massira-cursus
Verschillende migranten hebben de Al Massiracursus gevolgd. Dit is een cursus die de profetische
lijn in de Bijbel volgt en bestaat uit 13 dvd’s in het
Arabisch. We hebben daar mooie gesprekken over
mogen voeren.
Leeslessen Oude Verhalen / Bijbelleeslessen
Elke donderdag na de taalles nodigden we mensen
uit om nog te blijven voor de Bijbelles. We keken
een fragment van een film en lazen daarna het
verhaal in eenvoudige taal. Via vragen praatten we
er nog wat over door.

Personeel
In 2015 kwamen de volgende
personen in dienst:
Elselijn Hoogendam
jeugd- en jongerenwerker
Frans Hoogendijk
algemeen manager
Marloes Kapteijns
medewerkster huishouding

Marloes:
“Het is fijn om hier te werken. De
sfeer is warm en lekker informeel.
Als ik de gangen schoonmaak,
kom ik vaak schilderijtjes tegen
met bemoedigende Bijbelteksten. Soms mail ik zo’n
tekst door naar iemand die dat nét nodig heeft. Het
is ook mooi om als team echt samen te werken en
bij te springen als er extra klussen zijn. Dat geeft
veel voldoening!”

Per 31 december 2015 waren er 16 mensen in dienst. Bij elkaar gaat het om 7,8 fte. Daarnaast is ook het
aantal vrijwilligers toegenomen. Het ZDH-facebook dat in december verscheen telde 76 vrijwilligers, 18
daarvan zijn betrokken bij het project De Parel.

Jubilea 2015

Zr. Irene Brunsveld

Zr. Margreet Heijmans

Zr. Johanna Rieger

Zr. Irene Brunsveld vierde op
18 april 2015 haar 60- jarig
jubileum als diacones. Dat deed
ze in de kring van zusters, familie
en vrienden onder het genot
van een kopje koffie en gebak.
In kleinere kring sloten we haar
jubileum af met een feestelijk
buffet.

Zr. Margreet Heijmans vierde op
2 augustus 2015 haar 50-jarig
jubileum als diacones. Samen
met de zusters, enkele vrienden
en verzorgers van de woongroep
‘Weidezicht’ uit Elim, vierden we
dit jubileum in de kerkzaal.

Zr. Johanna Rieger vierde op
5 september 2015 haar 70
jarig jubileum als diacones.
We vierden dit met haar in
zorgcentrum Elim. Er werden
bekende liederen gezongen
zoals: ‘Welk een vriend is onze
Jezus…etc.

In memoriam
Zr. Nelly Isaäcs - Diacones
30 december 1931 – 25 september 2015
Op 25 september jl. overleed zr. Nelly Isaäcs. We mochten haar
bijna 60 jaar als diacones in ons midden hebben. Haar leven werd
gekenmerkt door trouw, toewijding en gebed. Een biddend en
gevend leven, vaak in de achterhoede, in de naaikamer. De vlijtige
handen waarmee ze de mooiste dingen kon maken voor de zending
in Rwanda.
De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Nadat zij het
bericht kreeg van ernstig ziek zijn, heeft zij dat met veel moed en
geloofsvertrouwen aanvaard. Zij wist zich gedragen door haar
hemelse Vader. Nu mag zr. Nelly horen bij de wolk van getuigen en
voor eeuwig Thuis zijn bij haar Heer.

Jaarcijfers 2015
Het exploitatieresultaat 2015 is positief. Er was
een tekort begroot. Er zijn enkele duidelijke
oorzaken voor dit verschil. Aan de inkomstenkant
zijn dat de verkoop van Woudzicht (overige
baten) en een zeer grote nalatenschap (giften en
nalatenschappen). Ook de inkomsten uit belegd
vermogen waren meer dan begroot.

Inkomsten

Aan de uitgavenkant bleek een achterstallige
energierekening (huisvestingskosten) aanzienlijk
mee te vallen. De meeste van deze oorzaken zijn
eenmalig.
De vooruitzichten op langere termijn blijven
daarom nog steeds negatief.

werkelijk 2015

begroot 2015

werkelijk 2014

€ 2.000

€ 1.000

€ 1.000

Pensioenen en overige uitkeringen

€ 159.000

€ 184.000

€ 174.000

Inkomsten uit gastenwerk en conferenties
Giften
Huur en erfpacht
Opbrengsten belegd vermogen
Verkoop kaarten en folders
Overige inkomsten (incl. verkoop Woudzicht)

€ 86.000
€ 201.000
€ 168.000
€ 620.000
€ 1.000
€ 107.000

€ 87.000
€ 21.000
€ 165.000
€ 424.000
€ 3.000
€ 3.000

€ 84.000
€ 22.000
€ 164.000
€ 587.000
€ 2.000
€ 21.000

€ 1.343.000

€ 889.000

€ 1.055.000

werkelijk 2015

begroot 2015

werkelijk 2014

€ 360.000
€ 160.000
€ 13.000
€ 45.000
€ 26.000
€ 154.000
€ 104.000
€ 143.000

€ 387.000
€ 167.000
€ 13.000
€ 39.000
€ 24.000
€ 163.000
€ 159.000
€ 149.000

€ 436.000
€ 165.000
€ 10.000
€ 40.000
€ 22.000
€ 136.000
€ 286.000
€ 156.000

€0

€0

€0

€ 1.006.000 € 1.100.000

€ 1.253.000

Vergoeding voor diaconessenarbeid

Inkomsten totaal

Uitgaven
Personeelskosten
Zusterkosten
Giften en ondersteuningen
Kosten van voeding
Huishoudelijke kosten
Algemene kosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Rentelasten
Uitgaven totaal

Resultaat

werkelijk 2015

€ 337.000

begroot 2015 werkelijk 2014

- € 212.000

- € 197.000

Werken in clusters
In juni 2015 zijn we begonnen met het werken in
clusters. Het was niet altijd duidelijk wie waarmee
bezig was. Zusters en medewerkers die werkzaam
zijn in hetzelfde taakveld, werken nu samen in één
werkgroep. Elk cluster heeft een coördinator.

We wilden op die manier de samenwerking
bevorderen en zo de continuïteit waarborgen.
De leden van het cluster worden ingevoerd in de
activiteiten van de ander. Dat maakt het makkelijk
voor elkaar in te springen bij bijvoorbeeld vakanties
en ziekte.

Eenmalige uitgave van het
Zendings-Diaconessenhuis Bethanië
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
tel. 0343-723 780 / info@zdh.nl
www.zdh.nl

Zending

www.facebook.com/zendingshuis

Evangelisatie
Diaconaat
Pastoraat

