VERKORT JAARVERSLAG 2018
De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

1. Inleiding
2018 was een jaar waarin de uitwerkingen van het besluit om de huidige zustergemeenschap in te
bedden in een diaconale leefgemeenschap zichtbaar werd: In mei werd begonnen met de bouw van
een appartementencomplex, in juni beëindigden we de gastenactiviteiten en namen we afscheid van
een groot deel van de medewerkers, de nieuwe leden van de leefgemeenschap werden geworven.
Ondertussen werkten we verder aan het project De Parel, het migrantenwerk en het diaconale
hulpverlening aan individuele mensen uit Amerongen en omgeving. Een druk en bewogen jaar,
waarvan we door middel van foto’s en het beschrijven van enkele hoogtepunten verslag doen.
2. Inhoudelijk werk
2.1 Gastenwerk
In oktober van dit verslagjaar hebben we voor het eerst Rouwdagen georganiseerd zonder
overnachting. Drie weken achter elkaar hebben we het zelfde programma gegeven als in de
weekenden, maar dan gesplitst op donderdagen ’s morgens van 09.00 – tot ’s avonds 19.30 uur.
Het waren voor onze gasten waardevolle dagen en het bleek dat de dagen voor deze gasten beter uit
kwamen dan een heel weekend. We mogen terugzien op emotionele, intensieve, maar ook mooie
dagen.
In 2018 zijn er tot eind mei 31 mei 7 groepen en verschillende individuele gasten geweest.
Hoogtepunt was het Kamerkoor Rotterdam die de zusters tijdens hun jaarlijks koorweekend een
diner heeft aangeboden. Ook organiseerde een organisatie
als Christenen voor Israël hun conferentie in ons huis.
Dit jaar organiseerden we twee keer een thema-retraite.
Deelnemers zijn van maandag tot vrijdag in de stilte. Zij
kunnen kiezen uit één van de vijf thema’s om deze week mee
bezig te zijn.
We verzorgden dit jaar 19 keer binnen- of buitenshuis een
presentatie over ons werk, al dan niet gecombineerd met
een bezoek aan de gebedsweg. Op 30 september hield ds.
C.A.E. de Groot de laatste sing-in met als thema: Gods lof in
vreugde en verdriet.
2.2 Migrantenwerk
Samen met een nieuwe vrijwilliger startten we naast de
vrijdagmiddag een nieuwe taalles op maandagochtend. Er
was veel interesse voor. Op donderdagmiddagen
organiseerden we 3 maal een computercursus olv een

vrijwilliger. De deelnemers waren trots op hun certificaat. De Coffeetalk ontmoetingsochtenden
liepen goed en in april gingen we met een grote groep naar de Keukenhof. Voor verschillende
gezinnen vonden we nieuwe taalcoaches in Amerongen en Leersum.
2.3 De Parel
Voor de Parel was een jaar waarin we werkten aan het bestendigen van het project. Om die reden
werd Esther Vogelaar aangenomen als tuincoördinator. Dat maakte het mogelijk voor Liesbeth om te
werken aan de toekomst van het project. We voerden diverse gesprekken met stichting ARocha. Dat
leidde tot een overeenkomst die we op 22 september op het jaarlijkse oogstfeest feestelijk
ondertekenden. In de overeenkomst spraken we met A Rocha af dat zij de verantwoordelijkheid voor
het project per 1 januari 2019 overnemen. Onze gemeenschap blijft financieel en moreel verbonden
met het project. Ook ontvingen we in mei een nieuwe subsidie van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug. Door deze subsidie kunnen we het project Aanstekelijk Tuinieren tot in ieder geval
februari 2019 voortzetten. In het project begeleiden we mensen die geïsoleerd leven en/of moeite
hebben met het vinden van passend werk, bij hun werk op De Parel.
2.4 Rwanda
Voor de gemeenschap in
Rwanda werd weer veel werk
verzet vanuit de Stichting
Vrienden van Zusters in
Rwanda, waarvan zr. Dorien
voorzitter is. De nieuwe naam
van de stichting (voorheen
Vrienden van Abaja ba Kristo)
werd op 19 februari statutair
vastgelegd. Op 7 april werd
een Rwandadag gehouden in
het Zendings-Diaconessenhuis.nDoor de diaconie van de Protestantse Wijkgemeente in Amerongen
werd Rwanda als project gekozen in 2018. Op 14 januari stond in de kerkdienst dit project centraal.
2.5 Diaconaal werk
Het Sociaal Vangnet vergaderde 3 keer. Er werd gesproken over activiteiten voor migranten, hulp aan
minima, zoals het verstrekken van voedselbonnen en –pakketten in de zomer en rond kerst;
(vrijwilligers-)werkgelegenheid voor migranten, inburgeringsprocedures enz. Door het sociaal
dorpsteam werden we betrokken bij verschillende ondersteuningsvragen. In praktische zin konden
meerdere mensen geholpen worden met huisraad, hulp bij het regelen van financiële zaken e.d.
3. Organisatie
3.1 zustergemeenschap
We namen in December afscheid van twee zusters, zr. Johanna Rieger en zr. Hermine van Koesveld.
We zijn dankbaar voor hun leven. Behalve de persoonlijke herinneringen aan deze twee zusters,
bepaalt het ons er ook bij dat daarmee de zustergemeenschap weer een stukje kleiner en

kwetsbaarder is geworden. In het verslagjaar is zuster Anneke tweemaal naar Suriname geweest om
samen met Ilse van Dijk training te geven aan kinder- en jongerenwerkers en jongeren toe te rusten.
3.2 medewerkers en vrijwilligers
14 mei hadden we een uitje met de medewerkers. Tijdens een vaartocht op het Veluwemeer hielden
we een quiz, genoten we van een buffet en volgden we een workshop fotograferen. Het uitje gold als
een moment waarop we bewust als medewerkers en zusters nog een keer met elkaar optrokken. Na
het beëindigen van de gastenactiviteiten namen we op 25 juni afscheid van een groot deel van de
medewerkers: Lucia Woldinga
(huishouding), Ina Vink (receptie),
Jenneke Blotkamp (boekhouding),
Ina van Doorn (secretariaat), José
Breekveldt (PR), Pellina de Leeuw
(keuken), Marloes Kapteijn
(huishouding). De één was lang met
ons verbonden, de ander korter. Dat
maakte geen verschil voor de
manier waarop we het afscheid
nemen hebben beleefd. Aansluitend op het afscheidsbijeenkomst van de medewerkers namen we
tijdens een gezamenlijke maaltijd ook afscheid van diverse medewerkers.
3.3 werving en selectie leden leefgemeenschap
In februari startten we de werving van nieuwe bewoners van de leefgemeenschap. We werden
verrast door de respons. Bijna honderd personen vroegen de informatiebrief op, bijna dertig
personen/echtparen schreven daadwerkelijk een brief. Na diverse rondes bleven er vier gezinnen
over. Met deze gezinnen hebben we in 2018 meerdere weekenden gehouden om elkaar beter te
leren kennen, een basis te leggen voor goede onderlinge communicatie, en te werken aan een
gezamenlijke visie op de toekomstige leefgemeenschap.
3.5 start nieuwbouw
Op 18 april werd een overeenkomst getekend met Burgland BV voor de bouw van een nieuw gebouw
waarin de nieuwe leefgemeenschap zal gaan wonen. Op dezelfde dag begroeven we een tijdscapsule
op de plek waar het nieuwe gebouw zal verrijzen. In de tijdscapsule zat een Bijbel, een zuster-kap,
enkele boekjes van en over de zustergemeenschap en een brief van de zustergemeenschap gericht
aan toekomstige generaties.
3.4 Afscheid
We realiseren ons, dat het zendings-diaconessenhuis groter is dan wijzelf en dat veel mensen op één
of andere manier herinneringen aan ons huis hebben. Op 9 juni organiseerden we daarom een grote
reünie voor oud-zusters, -medewerkers, -gasten, en verdere vrienden en familieleden. In een
kerkdienst benoemden we voor het aangezicht van God alle goede, maar ook minder goede
herinneringen. Daarnaast organiseerden we voor de mensen uit het dorp op 19 september, waarop
oa. Katinka Fikse alvast verhalen deelde uit het boek dat zij op dit moment over de geschiedenis van
onze zustergemeenschap schrijft.

