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Beste lezer,
U heeft het verkorte jaarverslag over 2016 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 e-mail: receptie@zdh.nl of bel 0343-723 780.

Nieuwe toekomst
Voor 2016 kozen we als thema ‘Met God
onderweg’. Ook als zusters zijn we onderweg,
onderweg naar een nieuwe toekomst.
De Gemeenschapsraad heeft in 2016 intensief
vergaderd. Naast 4 reguliere vergaderingen, waren
er 15 huiskamergesprekken, 4 werkbezoeken aan
andere (leef)gemeenschappen, en wekelijkse
gebedsbijeenkomsten.
Dit leidde tot ingrijpende besluiten:
• De zustergemeenschap zet haar activiteiten
voort, maar op kleinere schaal.
• Het gebouw aan de Jan van Zutphenweg 4
wordt verkocht.
• Op de locatie Allemanswaard in Amerongen
wordt nieuwbouw gerealiseerd die bestaat uit:
ᇶᇶ 7 appartementen voor zusters
ᇶᇶ 3 appartementen voor meewoners
ᇶᇶ 1 appartement voor tijdelijke meewoners
ᇶᇶ multifunctionele ruimte ter ondersteuning van
de activiteiten
• De betaalde organisatie wordt afgebouwd.
Deze besluiten werden op de vergadering van
1 december bekrachtigd. Ze zijn ingrijpend
voor de zusters. Zij zullen de komende tijd veel
moeten loslaten. Tegelijkertijd zijn we blij met
de wijze waarop we hiertoe zijn gekomen en de
manier waarop de achterban de besluiten heeft
ontvangen.

Ondertekening koopovereenkomst met Dura Vermeer

Heer wijs mij uw
weg en leid mij
als een kind

Dat heel de
levensweg
slechts in U
richting vindt.

Als mij de moed
ontbreekt om
door te gaan,

Troost mij dan
liefdevol en
moedig mij weer
aan.

Gastenwerk
Gastenverblijf
In 2016 zijn er 17 groepen in ons gastenverblijf
geweest. In oktober was er in de Grote zaal
een - huwelijksconferentie van Love After
Marriage (LAM) met 110 personen. Ook voor
individuele gasten blijkt het gastenverblijf aan de
verwachtingen te voldoen.
Gastenweekends
De verschillende weekends werden in 2016 goed
bezocht. De Refresh- en Stilteweekends zijn altijd
tot grote zegen voor de deelnemers. Steeds zijn
we verrast door wat de Heer zelf in hun harten
doet.
In de rouwweekends kwamen dankbare echo’s
van de gasten. De deelnemers gingen met nieuwe
moed en hoop naar huis.
Met 13 deelnemers beleefden we een bijzonder
mooie midweek ‘Putten uit de Bron’. Het thema
was: “Bestemming bereikt?!”
Bij de Oasedagen werden er een paar impulsen
voor stilte gegeven, waarna deelnemers zich
in een eigen kamer konden terugtrekken. De
evaluaties zijn over het algemeen heel positief.

“Dat we het ZDH niet eerder ontdekt hebben! We
hadden het gevoel geestelijk in een warm bad te
belanden. Voor ons is dit echt een superlocatie!“
Alpha-groep Wijk bij Duurstede
“Heerlijk om er een paar dagen uit te zijn. Ik heb
intens genoten van de rust, de stilte en Gods
nabijheid. Weldadig!”
Alexandra Ketelaar, februari 2016
bezoekster Gastenverblijf
“De Oasedag heeft mij geholpen om te ‘resetten’
en opnieuw op God te focussen.”
Aaltje van Giessen,
Oasedag, november 2016
“Bethanië is een warm nest waar ik even heerlijk
kon ontspannen. Ik heb echt de aanwezigheid van
God ervaren!”
Fennie Dijkman,
Putten uit de Bron, 2016
“Heel hartelijk bedankt voor jullie goede zorgen
en gastvrijheid. Ik ga bemoedigd, gesterkt en
verkwikt weer naar huis.”
Mija Degenhardt,
deelnemer Stilteweekend februari 2016
“Door met lotgenoten te delen, mocht ik een stuk
herkenning ontvangen. Dat gaf mij rust. In de stille
momenten die ik zelf zocht, gaf God ruimte/vrede.
Echt de moeite waard!“
Anita Dwarshuis, Rouwweekend maart

Migrantenwerk
Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor alle studenten van de taallessen en voor de
migranten uit het dorp organiseerden we op 22
januari een feestelijke bijeenkomst, samen met
Stichting Gave. Dit jaarlijkse evenement is bedoeld
als een moment van warmte, dat de diaconessen
deze groep wil meegeven voor het nieuwe jaar.
Bezoekwerk Amerongen/AZC
Het hele jaar door kregen migranten uit het
dorp en op het AZC bezoekjes. Na een kop thee
met veel koekjes, hoor je soms mooie, soms
verdrietige verhalen. Een man die al bijna 3 jaar
in Amerongen woont, kent bijna niemand. Een
andere statushouder deed al snel boodschappen
met de buren als er een auto voor nodig was!
Gesprekskring
Op vrijdagochtend om de drie weken hielden we
de Interculturele Gesprekskring. Dorpsgenoten en
taalmaatjes komen zo met elkaar in contact. Dit
geeft de migranten een gevoel van integratie.
Gemiddeld komen er 12 mensen. De extra
activiteiten, zoals de ouder/kind excursie, de
Open Monumentendag en de afsluitingsexcursie
in Rhenen, werden goed bezocht.

Scholenvoorlichting

ouder-kind excursie

Scholenvoorlichting
Ook dit jaar gingen er weer twee taalcursisten
met migrantenwerker Corry Eilander mee
naar een middelbare school in Veenendaal. Ze
verzorgde 13 lessen voor brugklassers tijdens
de week van ‘Vrede en Veiligheid’. De leerlingen
waren erg onder de indruk van de persoonlijke
verhalen van de vluchtelingen.

Taallessen
Twee maal per week gaven groepjes vrijwilligers
les aan gemiddeld 18 cursisten. Doordat
sommigen trouw kwamen kregen we een band
met hen. Soms resulteerde dat in een bezoek aan
hun kamer op het AZC. We voelden ons dankbaar
dat we wat voor hen konden betekenen.
Taalmaatjes
We zijn dankbaar dat 18 Nederlandse
taalmaatjes actief zijn in ons dorp onder Nieuwe
Nederlanders. Hun inzet vergemakkelijkt hun
integratie in de Nederlandse maatschappij.

Parel
2016 is een jaar van veel ontwikkelingen en
mooie nieuwe initiatieven geweest:
• De werkgroepen hebben van februari t/m eind
november 3x per week met enthousiasme
getuinierd met een mooie opbrengst.
• Er zijn nieuwe delen op de tuin in cultuur
gebracht tijdens o.a. de landelijke NL-Doet
actie met 17 personen: een meidoornhaag, een
rozenbottelrand en nieuwe bloemenborders.
• De vrijwilligers hebben 7 praktijklessen
‘Ecologisch tuinieren’ gevolgd onder leiding van
Carla Glorie van de ecologische vereniging Velt.
• 3 jongeren hebben hun maatschappelijke stage
volbracht op De Parel.
• Een groep van 10 jongeren van st.
Geloofshelden heeft een ochtend mee
getuinierd.

• 5 keer hebben groepen 2e jaars scholieren
van het Ichtus college uit Veenendaal mee
getuinierd in het kader van het diaconaal
project: “Geloven is ook doen.”
• In september is er een succesvol oogstfeest
georganiseerd door inzet van alle tuinierders
met grote opkomst.
• Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van een
schuilhut op De Parel. De gemeente Utrechtse
Heuvelrug heeft een bijdrage van € 10.000,toegezegd.
• Samen met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug
is het project “Aanstekelijk tuinieren”
ontwikkeld. Deelnemers gaan onder
begeleiding van een tuincoach aan het werk op
De Parel en nog drie andere landgoederen in de
omgeving. De gemeente heeft een toezegging
gedaan voor een fulltime tuincoach die deze
mensen op de 4 tuinen gaat coachen, waarvan
16 uur op De Parel.

Conclusie
Het is een mooi en vruchtbaar jaar geweest met veel
ontwikkelingen. Veel mensen kwamen in contact met elkaar:
raadslieden, jongeren, ouderen (die een wandelingetje maken),
nieuwe tuinierders, buren, bezoekers die groenten komen kopen
en nieuwkomers. Er is ook hard gewerkt aan een plan voor de
verzelfstandiging van De Parel.

Jeugdwerk
Veranderingen
In 2016 is het cluster ‘Jeugd- en jongerenwerk’
qua activiteiten zeer geslonken. Eéns per maand
was er een KidsEvent. Op vrijdagavond waren er
altijd Dieper en Dieper +. Twee leuke clubs voor
tieners rondom een aansprekend thema.
Voor deze drie clubs werkten we samen met de
plaatselijke kerkelijke gemeenten. Het ZDH zou
zich steeds verder terug trekken. Vrijwilligers
waren steeds moeilijker te vinden. De clubs
draaien nog wel, maar niet meer met inbreng
van de kerken. We richten ons nu vooral op
activiteiten binnen het ZDH waarbij speciale
aandacht voor kinderen gewenst is.
Kinderprogramma Nieuwjaarsreceptie
Tijdens het kinderprogramma op de
Nieuwjaarsreceptie stond het verhaal van de
verloren zoon centraal. De kinderen maakten als
bijpassende knutsel een knapzak. Deze versierden
ze met textielstiften. Ook ontvingen ze een zakje
chocolademunten. De ouders kunnen hierdoor
hun eigen programma rustig bijwonen. Zij zijn hier
erg blij mee.
Vakantie Bijbel Week ‘Aan Tafel’
Ook in 2016 hielden we een Vakantie Bijbel
Week. Het thema was: ‘Aan Tafel’. Gemiddeld 18
kinderen bezochten de drie ochtenden. Aan tafel
eet je met elkaar, maar bovenal ontmoet je elkaar.
Zo wil God ons graag aan Zijn tafel ontmoeten.
Een prachtig thema!
De week werd letterlijk aan tafel afgesloten. Op de
laatste middag was er een pannenkoekenfestijn
waarbij ook ouders, opa’s en oma’s en de zusters
aanschoven. Zo hadden we een feestelijke
afsluiting!

Kinderen zingen een lied
Samen Aan Tafel

Jaarcijfers 2016
Het exploitatieresultaat 2016 is negatief, maar
minder negatief dan begroot. Daar dragen zowel
de baten als de lasten aan bij.
Aan de batenkant viel de opbrengst uit het belegd
vermogen hoger uit dan begroot. Ook waren er
enkele grote giften en nalatenschappen.

Inkomsten

Vergoeding voor diaconessenarbeid

Aan de lastenkant werd er op vrijwel elke post
minder uitgegeven dan begroot.
Het besluit over de toekomst werpt haar schaduw
al vooruit. Het negatieve exploitatieresultaat past
binnen de verwachtingen op langere termijn.

werkelijk 2016

begroot 2016

werkelijk 2015

€ 1.250

€ 1.319

€ 1.845

Pensioenen en overige uitkeringen

€ 155.780

€ 151.201

€ 158.506

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

€ 92.484
€ 80.045
€ 171.446
€ 334.847
€ 905
€ 16.000

€ 93.173
€ 15.301
€ 169.705
€ 246.036
€ 3.446
€0

€ 85.517
€ 201.066
€ 168.288
€ 619.542
€ 1.442
€ 106.961

€ 852.764

€ 680.181

€ 1.343.167

werkelijk 2016

begroot 2016

werkelijk 2015

€ 346.558
€ 145.762
€ 12.145
€ 50.493
€ 17.380
€ 169.931
€ 114.722
€ 121.808

€ 384.779
€ 164.534
€ 12.750
€ 42.305
€ 27.304
€ 150.477
€ 154.175
€ 120.450

€ 360.320
€ 160.148
€ 12.605
€ 45.193
€ 25.766
€ 153.893
€ 104.206
€ 143.382

€ 239

€0

€ 258

€ 979.039

€ 1.056.774

€ 1.005.772

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 2016

- € 126.275

begroot 2016 werkelijk 2015

- € 376.593

€ 337.395

Zr. Dorien 40 jaar diacones
Op 12 maart vierde zr. Dorien Peet haar 40-jarig
jubileum als diacones. Het feest begon met
een feestelijk ontbijt met mystery-guest Ria
Zwijnenburg, haar zus. Een feestelijke dankdienst
o.l.v. ds. Bert de Ruiter volgde.
Daarna was er tijd voor wat luchtiger
onderwerpen. Zr. Dorien werd onderworpen aan
allerlei quizvragen rond taalfouten.
De jubilaris omringd door ds. De Ruiter en zijn vrouw

Haar neven en nichten zongen mét (lampen)kap
op en al: “M’n tante, m’n tante, m’n tante, in heel
Rwanda is er niemand zoals zij!”
Met zo’n 100 personen werd de viering afgesloten
met een warm/koud buffet.

Neven en nichten mét kap

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

