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 Van de voorzitter:      

 

Beste allen die het Drugspastoraat in Amsterdam een warm hart toedragen en op 

verschillende manier ondersteunen, 

Het afgelopen jaar was voor het Drugspastoraat markant. Om verschillende redenen: 

Op de eerste plaats de wijziging in het pastorale team. Naast het vertrouwde gezicht van 

Mark Lieshout kwam Zwanine Siedenburg vanuit haar functie bij Kerk en Buurt. Verderop in 

dit jaarverslag stelt Zwanine zich nader aan u voor. 

Daarnaast sloten we een ZZP-contract met Anne-Karien Damen, die haar aandacht vooral 

ging richten op Amsterdam Zuidoost, een plek waar we opnieuw aanwezig wilden zijn. 

Wij hebben in 2019 een beleidslijn uitgezet en daarmee verwoord wat we wilden: beter 

zichtbaar zijn in de stad voor mogelijk meer groepen. Meer presentie op de plekken waar dit 

nodig is. Daarnaast hebben we een zichtbare plek betrokken in de Schakel in West.  

Voorts hebben we onderzoekers Susanne Kooij en Deny de Jong opdracht gegeven te 

onderzoeken of er nog doelgroepen zijn in de stad die wij onvoldoende in beeld hebben. En 

zo die er zijn, hoe wij die het best kunnen benaderen. Dat onderzoek resulteerde in een 

aantal bruikbare aanbevelingen waar we vanaf de zomer voortvarend mee aan de slag zijn 

gegaan.  

U kunt in dit verslag lezen dat we de dingen die we al goed deden zijn blijven doen. 

Daarnaast zijn we nieuwe zaken aan het oppakken zoals meer presentie in de stad. 

uitbouwen.  

Daarnaast hebben we dezelfde onderzoekers ook voor 2020 aan het werk gezet: vergeten 

we groepen mensen, zoals bijvoorbeeld de moderne verslaafden, verslaafd aan moderne 

middelen, de nieuwe daklozen voor wie niets geregeld is? Waar zijn ze te vinden en is onder 

hen behoefte aan pastoraat, zo ja, welke vorm? Dat zullen we medio 2020 weten. 

Het jaarverslag dat voor u ligt gaat over groei en daardoor zichtbaarheid en zien doet 

geloven… Ik wens u veel leesplezier. 

We danken u allen, die ons werk en onze groei mogelijk maakt. 

 

Mr drs Christ’l W.M. Dullaert 

Voorzitter bestuur DPA  
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TWEE NIEUWE GEZICHTEN: ZIJ VERTELLEN HUN EERSTE ERVARINGEN 

 

Van koopmansvrouw tot pastor: Zwanine Siedenburg    

  tijdens de opening van de Schakel  

 

De kringloopwinkel nam al mijn aandacht in beslag toen Mark mij vroeg om bij het 

Drugspastoraat te komen werken. Na een dag mee gelopen te hebben met mijn 

voorgangster bij de woonvoorziening van HVO pakte ik de klus vrij snel op. Voor ik het wist 

zat ik in halfduistere kamers te praten met mensen waarvan de levens beheerst werden door 

drugs en drank. Ik startte met het kopen van een waterpijp. Dat leek mij wel een gezellig idee 

en aansluiten bij de behoefte van de mensen. Ik had hiermee grote belangstelling van de 

bewoners en mijn naam was gevestigd. Zelfs de begeleiders kwamen kijken hoe de pastor 

de waterpijp ging roken. Mijn kennis over het apparaat was zeer beperkt maar de bewoners 

genoten van de tabak. Ik leerde de mensen kennen die al jaren woonden in een kleine 

kamer met een bed, een kastje en heel veel los slingerde kleding en andere rommeltjes. Ik 

moest mij gaan voorstellen bij de begeleiders en hield een presentatie waarbij ik een 

gebroken beeld van Jezus meenam. Ik heb er hard aan gewerkt om een vertrouwensband 

op te bouwen met de mensen van HVO en ik denk dat ik daar redelijk in geslaagd ben. Op 

dit moment zijn wij van start gegaan met een theaterprogramma 

wat wij stoer Podium Poeldijk hebben genoemd.  

In maart hopen wij een Open les te kunnen geven met de 

begeleiders en de bewoners. Nu zijn wij alleen maar aan het 

genieten in kleine groepjes van de energie die Reineke in ons weet 

aan te boren. Zij laat ons dansen als Russische ballerina’s. Wij 

vertellen elkaar fantastische verhalen en doorbreken zo de 

sleur van de dagelijks jacht op drugs.  

Na enkele maanden werd duidelijk dat dit werk veel meer aansluit op mijn capaciteiten als 

geestelijk verzorger dan het coördineren van de kringloopwinkel.  

Het werk werd steeds intensiever ik heb mijn baan bij Kerk en Buurt opgezegd om mij 

helemaal te kunnen wijden aan de pastorale zorg voor verslaafde mensen. Toen Suzanne 

Kooij naar aanleiding van de uitkomst van haar onderzoek dit adviseerde, hebben wij 

gezocht naar een werkvorm die toegepast kan worden in inloophuizen: dat zijn de Pop-Up 

vieringen geworden. Bij niet alle inloophuizen lukt dit en daar zijn wij aanwezig om 

persoonlijk met de mensen te praten. Wij proberen de hele stad te bestrijken maar dat is wat 

te ambitieus met drie pastores. Op dit moment ben ik veel in het inloophuis in Oost en in het 

Centrum. Nieuw is onze aanwezigheid in Zuidoost in het inloophuis de Rotonde. Hier hebben 
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wij een kerstlunch verzorgd samen met de medewerkers en de bezoekers. Wekelijks 

organiseren wij daar een Pop-Up viering.  

Wat tegenvalt is de enorme hoeveelheid werk die achter de schermen moet worden verzet. 

Het liefst ben ik bij de mensen maar niet als ik weet dat er nog zoveel regelwerk ligt te 

wachten. Een goede balans hier in vinden is de uitdaging voor 2020. Er zijn zoveel mensen 

die het fijn vinden om de aandacht van een pastor te krijgen. Onze tijd is echter beperkt. Wat 

wij het afgelopen jaar hebben bereikt stemt positief voor de toekomst. Samen met Mark en 

Anne-Karien werken wij aan een betekenisvol Drugspastoraat. 

 

Het nieuwe gezicht in Amsterdam Zuidoost: Anne-Karien Damen 

 tijdens de kerstviering in de Rotonde 

 

Voor mij is het werken in het drugspastoraat een uitdaging, omdat elke dag weer anders is. 

Het bijzondere aan het werk is voor mij de verschillende mensen die ik ontmoet met ieder 

hun eigen verhaal. Nu we zijn gestart met de Pop-Up viering zie ik wat het kan doen met 

mensen als zij een moment hebben van rust en stilte waarin we even stilstaan bij alles wat 

de deelnemers bezighoudt. In de gesprekken over de Bijbelverhalen hoor ik veel 

levenswijsheden voorbij komen waar ik zelf veel van leer. Betrouwbaarheid en openheid 

staan voor mij in dit werk centraal. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen voelen dat ze ertoe 

doen ongeacht hoe hun leven eruit ziet. De dragende kracht voor mij hierbij is onze 

onderlinge verbondenheid en de onvoorwaardelijke liefde van God. 

 

Anne-Karien had een ZZP-contract voor gemiddeld 8 uur per week. Naast haar activiteiten in 

Zuidoost begeleidde zij ook de vrouwenavonden. 
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VAN VOORNEMEN TOT ACTIE: Drugspastoraat duidelijker op de kaart. 

Het jaar 2019 is een jaar waarin verder gewerkt is aan de implementering van het in 2018 

geformuleerde nieuwe beleid: 

“Over vijf jaar wil het DPA duidelijker dan nu op de kaart staan in kerk, samenleving en 

zorginstellingen als organisatie waar vanuit de christelijke traditie pastorale zorg en aandacht 

voor (ex) verslaafden verleend wordt. Dit wil het DPA blijven doen door een pastoraal 

aanbod op individueel gebied en aan de gemeenschap van druggebruikers. Het is de 

bedoeling dat het DPA een aantrekkelijke plek blijft waar gebruikers en vrijwilligers op een 

goede manier met elkaar omgaan, zoals God met mensen omgaat, en waar men graag 

komt. Ook wil het DPA in de toekomst een organisatie blijven van waaruit kritische 

opmerkingen blijven komen naar de Amsterdamse politiek, de zorgaanbieders en de bredere 

cultuur.”  

Dit jaarverslag verwoordt hoe dit voornemen langzaamaan gestalte kreeg. 

 

1. De Schakel als herkenbare plek in de stad 

Door het in gebruik nemen van “de Schakel”, als herberg van en voor mensen die behoefte 

hebben aan een goed gesprek, een warm onthaal, een veilige ruimte, een catechetisch 

moment, een cursus, wilde DPA haar zichtbaarheid vergroten en mensen aantrekken. De 

opening was 28 maart. Feestelijk, deze vlag ging uit! 

 

  

 

Vanaf april waren vaak beide pastores aanwezig voor het open spreekuur op 37 

donderdagmiddagen, behalve tijdens de Lourdesreis en tussen Kerst en Oud en Nieuw sloot 

de herberg. De ruimte vulde zich nooit echt, maar er kwam wel een vaste kern trouwe 

bezoekers. Vanuit Makom (waar we tot eind 2018 spreekuur hielden) stapte maar een 

enkeling over.  

Op dinsdagen of woensdagen gebruikten we de ruimte voor een cursusaanbod over de 

Bijbel: we bespraken de oude verhalen uit de eerste 11 hoofdstukken uit Genesis. De 

schepping, Adam en Eva, Kain en Abel, Noach, Babel, alle verhalen met een eigentijdse 

boodschap die we samen zochten en ontdekten. Een tweede aanbod nam Mozes onder de 
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loep: over roeping, bevrijding, toekomstverwachtingen, hindernissen en kleine successen. 

Een kleine groep belangstellenden was betrokken. 

We hielden er onze voorbereidingsbijeenkomsten voor Lourdes, we hadden er persoonlijke 

afspraken met pastoranten, we ontmoetten er onze vrijwilligers. 

We ontvingen een Duitse studentengroep, die jaarlijks in Amsterdam bezoeken brengen bij 

instellingen en organisaties die zich inzetten op maatschappelijk gebied, kerkelijk of niet. 

Traditioneel kwamen ze ook dit jaar bij ons langs. 

 

2. Een onderzoek naar mogelijkheden om onze zichtbaarheid en bereik te 

vergroten: 

 

Om het beleidsplan verder op zijn mogelijkheden te toetsen heeft het bestuur een 

onderzoek laten uitvoeren. De resultaten die medio 2019 beschikbaar kwamen in 

het rapport “Advies doelgroepen en aanbod Drugspastoraat Amsterdam” gaven 

volop redenen om door te gaan. Zij richtten zich op aanbevelingen.1, waarmee 

inmiddels een begin is gemaakt.2 

2.1. Het voorzetten van goedlopende en karakteristieke activiteiten 

 

Het onderzoeksteam adviseerde bestaande activiteiten voort te zetten en zo 

mogelijk uit te breiden en (zo) beter zichtbaar te maken wat we doen: 

 

De zondagsvieringen: 

 

“De Crypte bleef een plek van betekenis. Al sinds de start van het Drugspastoraat 

vinden er kringvieringen plaats met mensen die zich bij elkaar thuis voelen. Toen 

ik daar als kersverse pastor bij het drugspastoraat voor de eerste keer kwam had 

ik geen idee wat mij te wachten stond. De Crypte ademde direct een intieme sfeer 

uit en ik schoof aan bij de mensen die er al zaten. Het werd een fijne viering. 

Toen ik zelf aan de beurt was maakte ik mij grote zorgen. Ik wilde niets doen wat 

buiten het protocol viel en keek steeds vragend naar de oudste vrijwilliger. Ik was 

bang om niet de juiste procedure te volgen. Het was allemaal niet zo belangrijk 

vertrouwde hij mij toe. Verwachtingsvol werd er naar mij gekeken toen ik de 

paaskaars had aangestoken, nu mochten de mensen zelf een kaarsje aansteken. 

Dat gaat al jaren zo, en daar mag geen verandering in komen. En dat is goed. 

Elke keer ontroert mij het om te zien dat de kaarsjes met grote nauwkeurigheid 

worden aangestoken. Intenser kan het bijna niet. Regelmatig gaat tijdens de 

viering de deur open en komt er nog een verlate bezoeker binnen die op zijn beurt 

ook nog een kaarsje wil aansteken. Wekelijks klinkt het onovertroffen lied: 

 
1 Op de website www.drugspastoraat.nl staat een managements-samenvatting van het onderzoek 
2 Die hebben betrekking op: 

- uitbreiden van de doelgroep van DPA 
- Versterken van het samenwerkingsnetwerk met andere organisaties 
- Verbeteren van de zichtbaarheid  
- Verbeteren van de vindbaarheid 
- Vernieuwen van het aanbod 
- Versterken van het team 

 

http://www.drugspastoraat.nl/
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“Zomaar een dak” uit de monden van de bezoekers. Het is echt de kerk van de 

(ex-) gebruikers, waar uit volle borst wordt gezongen. Wij versturen de 

verjaardagskaarten na de dienst als alle aanwezigen daar hun naam op hebben 

gezet. Allemaal kleine rituelen vol betekenis maken dat het bijzonder.”, zo 

verwoordde Zwanine haar eerste ervaringen. 

 

    
 

 

Met 5 voorgangers verzorgen we 52 zondagsvieringen in de Corpszaal van 

het Leger des Heils, die we als vanouds nog steeds de Crypte noemen. We 

vieren conform het bijbel-leesrooster met woord, gebed, zang en gesprek en 

staken kaarsjes aan waarbij intenties werden uitgesproken. Zeker de 

hoogfeesten van Kerst, Pasen, Pinksteren en Allerzielen worden afgesloten 

met een maaltijd, maar ook tussendoor wat keren, om het 

gemeenschapsgevoel te vergroten.  

Via de vacaturebank van de Amsterdamse Vrijwilligerscentrale vonden we 

naast de vaste gitarist vrijwillige musici die vanaf november de vieringen extra 

opluisteren met piano en extra gitaren, zelf geschreven liederen met een 

spirituele boodschap.  

De vieringen werden in de loop van dit jaar beter bezocht. De zondagen dat er 

maar weinig mensen rond de tafel zaten werden minder. De extra aandacht 

leverde meer kerkgangers op en omdat we op meerdere plaatsen aanwezig 

zijn, kregen we ook nieuwe bezoekers. Het gemiddelde steeg naar 15 en 

groeit. Een fijne ontwikkeling. Hoogtepunten zijn Kerst en Allerzielen. 

Glenn, Geert, Maschinka, Vera, Kheira, Trees, Cees, Paul, Eduard en Wally 

waren onze vrijwilligers in de logistieke sfeer; Grada en Luc waren vrijwillige 

voorgangers; De Straatpastor Hanna Wapenaar maakte het voorgangersteam 

met de pastores van het drugspastoraat compleet. Muzikaal bleef Laspamer 

Ojeah trouw en werd aan het einde van het jaar aangevuld met drie nieuwe 

musici-vrijwilligers Matthew, Paul en Rajeev. Morella, Dulcy en André kookten 

om beurten. 
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De Kruisweg in Heiloo op Goede Vrijdag 

 

Aan deze jaarlijkse traditie deden weer ruim 45 mensen mee. Na een 

zelfbereide lunch liepen we langs de 13 staties en verbonden het 

lijdensverhaal van Jezus aan de levensverhalen van de deelnemers. De 

ervaringen die dan loskomen en verwoord worden blijven indrukwekkend. Het 

straatpastoraat haakte wederom bij ons aan. De kruisweg werd begeleid door 

de eigen pastores, de straatpastor, onze vrijwillige pastor Grada en oud-

bestuurslid en pastor Ruud Huijsmans. 

 

 

 

De doden herdenken en begraven 

 

a. Remembrance Day 

We herdachten alle overledenen die door druggebruik of ten gevolge van 

het drugbeleid wereldwijd overleden zijn en noemden dit jaar 15 

overledenen bij name uit onze eigen krijgen. 

Het thema van dit jaar werd door verschillende sprekers uitgelegd en het 

geheel werd traditioneel met muziek, gebed en het branden van kaarsjes 

vorm gegeven. Omdat we steeds dezelfde mensen aantroffen en de groep 

niet groeide zijn we eind dit jaar begonnen met plannen voor meer 

ruchtbaarheid en inbreng van meerdere belanghebbers te genereren. De 

kerkzaal zat wel weer lekker vol: 40 bezoekers. Geert dacht inhoudelijk als 

vrijwilliger mee en verzorgde samen met de pastor de broodjes en de 

koffie en thee en Mara dacht mee en ontwierp wederom onze poster: 
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b. Begrafenissen: 

 

We begroeven 6 mensen in ons eigen graf op Sint Barbara of 

assisteerden bij de begrafenis / crematie van mensen uit onze kringen, 

maar ook vanuit de gemeente werden we benaderd om dit voor hen te 

doen. 

We kochten 2 extra grafrechten bij op Sint Barbara rond ons monument 

om genoeg mogelijkheden voor de toekomst te kunnen garanderen. 
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c. Op 3 november vierden we Allerzielen in een stemmige dienst, die we afsloten 

met het eten van een bord troostsoep. 

 

 De bedevaart naar Lourdes 

 

 
 

Met 30 pelgrims, inclusief hun begeleiders/vrijwilligers, gingen we op pad naar 

Lourdes, heen en terug in een lange busreis van een kleine 20 uur, 

sluimerend, wakend, slapend. Ook dit jaar weer een balans tussen religieus, 

serieus en toeristisch, ontspannend. Mooi ieder jaar weer te zien hoe snel 

mensen losraken van de druk in Amsterdam en hechten aan elkaar; 

ombuigend van solitair en eenzaam zelfs naar onderlinge betrokkenheid en 

bezorgdheid;  weinig fricties en oor hebbend voor elkaars verhalen van lief en 

leed. Vieren en bidden, kaarsen en kruisweg, in processie wandelen, kerken 

bezichtigen en je wassen in de baden bij de grot, afgewisseld door paardrijden 

in de Pyreneeën, grotten bezoeken, in een kabelbaan de berg op en een 

terrasje pakken in de stad. Het bleek ook dit jaar weer hét recept voor een 

mooie bedevaart vol mooie en nieuwe ervaringen, waar allen dankbaar op 

terugkijken. 

Een verslaggever van Trouw, die de tweede helft van de week met ons 

meereisde plaatste een verslag van de reis. Zwanine zorgde voor een verslag 

in Kerk in Mokum. Beide leverden mooie reacties op. 

 

Geert en Maschinka zorgden voor de logistieke zaken, Annelieke voor het 

beheer van de kas, Leendert en Bert voor de medicatie en Carlo en Henk 

bestuurden de bus. Mara maakte de foto’s en verzorgde een 

herinneringsalbum voor iedere pelgrim. Voor Hanna, de straatpastor, was het 

een kennismakingsreis. Zo kan ook zij gericht werven. 

 

 



11 
 

  
 

Voorafgaand waren er drie bijeenkomsten in de Schakel om de reis 

inhoudelijk en praktisch voor te bereiden. Na afloop hadden we bij de Diaconie 

aan de Nieuwe Herengracht op 13 november een reünie.  

 

Het bezoeken van de bewoners van HVO-Querido 

 

Dit jaar bezochten we met 3 pastores de begeleid-wonen-instellingen van 

HVO-Querido: De Aak, de Venser, Anton de Komplein, Robert Koch en de 3 

afdelingen van de Poeldijkstraat (Passanten, De Veste en de Rijswijk). We 

waren er ruim 600 uur. In totaal wonen er rond de 300 mensen minder of meer 

zelfstandig, met naar rato minder of meer individuele zorg. We zagen ze niet 

allemaal regelmatig, maar worden wel gekend. Met velen is een persoonlijk 

contact opgebouwd. Met de begeleiders wordt nauw samengewerkt met als 

motto dat we elkaar kunnen versterken, zonder de eigenheid op te geven. 

Pastoraat blijft nu eenmaal pastoraat en beoogt niet altijd dezelfde doelen als 

de instelling. Pastoraat bewaakt de vrije ruimte, waarbinnen elke mens 

zichzelf mag zijn. Dat we welkom zijn bleek weer eens uit het verlengen voor 

onbepaalde tijd van het raamcontract dat ons werk binnen de organisatie 

mogelijk maakt en financieel borgt. 

 

 

Het inloopspreekuur in de Schakel 

 

Iedere donderdagmiddag vanaf 1 april waren meestal beide pastores 

aanwezig om mensen te ontvangen. Het was deze middagen vrije inloop, 

maar er werden ook bijna wekelijks privé-afspraken gemaakt. Zoals hierboven 

al vermeld kwamen weinig mensen vanuit onze eerdere stek, Makom in de 

Pijp, naar ons over. Debet daaraan is dat we geen maaltijden meer 

verstrekten en dat het voor deze bezoekers wat uit de buurt lag. We hoopten 

op meer aanloop, omdat de aard van de wijk genoeg potentiële bezoekers uit 
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onze doelgroepen zou moeten kunnen genereren. Dat gebeurde dus niet. De 

mensen die er in de ochtend ontbijten en koffie drinken spreken vaak de taal 

niet en tonen geen belangstelling voor ons pastorale aanbod.  

Paul, Kheira en Jacky (nieuwe vrijwilligster) waren er onze vrijwilligers, op het 

laatst ook bijgestaan door Vera. 

De onderzoekers constateerden met ons, dat we beter zelf op pad konden 

gaan in de stad en zo mensen aan ons binden. Dat gingen we doen en wordt 

verderop beschreven. 

 

De vrouwenavonden 

 

In principe alle even weken (in het afgelopen jaar 23 keer) organiseerden het 

Leger des Heils, Straatpastoraat en Drugspastoraat weer samen de 

vrouwenavonden. De mannen bleven er niet welkom. Ze boden een mix van 

bezinning, ontmoeting en creativiteit. Een trouwe club dames bezocht met een 

grote regelmaat de bijeenkomsten die door verschillende groeperingen 

werden gestart met een door hen verzorgde maaltijd. Om de beurt ook nam 

volgens traditie en rooster een van de organisatoren het creatieve gedeelte 

voor haar rekening. Getalsmatig bleek ook dit jaar weer de stabiliteit van de 

groep: van de 75 potentiële deelnemers namen er 25-40 per keer deel. Anne-

Karien was er onze pastor, Helga en Gesina onze vrijwilligers. 

 

Grada in de gebruikersruimte en inloop van de Princehof 

 

Ook afgelopen jaar was Grada van Harten ons trouwe gezicht in de inloop- en 

gebruikersruimte van de Princehof, het gebouw waar ook onze kantoorruimte 

is (en inmiddels opgeknapt). Bijzonder is het dat zij ook dit jaar weer, met een 

brandende kaars goed zichtbaar in de ruimte, vele bezoekers aan zich wist te 

binden met een goed gesprek. Nog meer bijzonder is het dat zij van ons 

pastoraat ‘hofleverancier’ is gebleken van rozenkransen en andere 

devotionalia. Vanuit haar (kerk)gemeente (Kesteren) wordt zij ‘gesponsord’ 

met allerlei bruikbare artikelen als zeep, tandpasta en zo en allerlei lekkers als 

snoep en koek. Een spirituele en vooral dankbare variant op de dominee en 

de koopman, hoewel haar waar gratis is, net zoals Gods genade gratuit is. 

 

Huisbezoeken 

 

Het aantal huisbezoeken bleef in 2019 beperkt.  Dat had vooral te maken met 

de personeelswisselingen en de aandacht die gegaan is naar de nieuwe 

doelgroepen en inrichting van ons pastoraat. Genoemd is al de mogelijkheid 

dat onze mensen naar de Schakel konden komen, hetgeen efficiënter is, maar 

misschien niet voor iedereen wenselijker. Toch werden verschillende mensen 

toch nog thuis of in een verpleeghuis bezocht. Ook patiënten die vanuit HVO-

Querido doorgeplaatst werden naar Hospices voor palliatieve zorg werden 

bezocht.  

 

Het onderzoek en de praktijk wezen op een groeiende behoefte aan aandacht 

voor mensen die thuis zitten en na gebruik vereenzaamd zijn en dreigen af te 

glijden. Die zijn mogelijk ook onder de mensen die in ons bestand staan te 

vinden. Vroeger hadden ze contact met ons, gingen mee naar Lourdes of 

kregen een huis na begeleid wonen. We stuurden hen wel ieder jaar een 
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verjaardagskaartje vanuit de kerkdienst, maar sinds een half jaar ook met een 

sticker met afzender. Enkele tientallen kaarten kwamen als onbezorgbaar 

terug. Hoogste tijd om te zien hoe nu verder. 

 

De eerste stappen richting deze doelgroep zijn gezet in de contacten met de 

GGD (-verstrekking) en MDHG (belangenvereniging van drugsgebruikers) en 

het opzetten van een adequaat communicatieplan. 

 

2.2. Het uitbreiden van de doelgroep 

 

De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoeksrapport bleek het uitbreiden van de 

bestaande doelgroep en het vinden van nieuwe doelgroepen. Dat is niet gebaseerd 

op een moeten van onszelf uit, maar een vraag gestuurd advies vanuit de 

inloophuizen en andere instanties/organisaties. 

De gemaakte keuze van een zichtbare plek in de stad, zoals met de aanwezigheid in 

de Schakel is bedoeld, heeft minder kans van slagen als je niet eerst de mensen 

opzoekt waar ze zijn en deze aan je bindt.  

 

Volksbond/Streetcornerwork 

 

Deze behoefte aan geestelijke zorg was al eerder geuit door de gefuseerde 

organisaties van de Volksbond en Streetcornerwork, medio 2019. Eén van de 

pastores heeft met een projectorganisatie voorlopig vorm gegeven aan de invulling 

van geestelijke zorg op drie locaties in het kader van activering: Het wijkhuis van de 

Moddermolenstraat (een groep van ongeveer 20 bezoekers), de dagbesteding van de 

Jan Rebelstraat (een groep van 15 bewoners) en bewonersbegeleiding en 

dagactiviteiten voor de mensen aan de Scheurleerweg (50 bewoners). In de tweede 

helft van 2019 startten de verschillende activiteiten op en sloten wij aan. Dat was 

even wennen, maar gaandeweg werd duidelijk wat wel en niet werkte. We namen 2 

cliënten mee naar Lourdes, we hielden er onze eerste korte groepsgesprekjes. Het 

laatste kwartaal was één pastor 3 dagdelen werkzaam bij deze nieuwe 

doelgroep/organisatie. Ook hier bleek goed contact met de begeleiders heilzaam te 

werken, maar niet altijd vanzelfsprekend.  

 

Regenbooggroep 

 

De Regenbooggroep is van huis uit een christelijke organisatie en heeft mede aan de 

wieg gestaan van het drugspastoraat. 

De onderzoekers kregen nadrukkelijk de wens te horen van aanwezigheid in de 

inloophuizen van de Regenboog. De vroegere plek van DPA was Makom, in de 

Amsterdamse Pijp. Daar werd de behoefte aan pastoraat verwoord door het hoofd 

van dit huis en de Kloof. De meerwaarde werd herkend. We waren actief bij de 

voorbereiding van een begrafenis van een vrijwilliger uit de Kloof en de 

daadwerkelijke begrafenis. Het inloophuis was blij met de aandacht en betrokkenheid. 

Vanuit Makom werden Lourdeskandidaten aangebracht, die uiteindelijk ook zijn 

meegegaan. Het laatste kwartaal werden Blaka Watra en de Spreekbuis regelmatig 

(zo mogelijk wekelijks) bezocht en werden de contacten binnen de Princehof 

uitgebouwd. We hielden twee herdenkingsbijeenkomsten van overleden mensen. Met 

Kerst was daar een korte kerstviering. We ervoeren er de meerwaarde. In de laatste 

2 genoemde inloophuizen komen met regelmaat samen zo’n 80 bezoekers, die ons 
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inmiddels kennen. Twee keer hadden we een begrafenis. Een activiteit die hoogst 

gewaardeerd wordt en de mensen het idee geeft dat er mensen zijn die om hen 

geven zelfs als ze dood gaan. 

 Kerst in Princehof 

 

Amsterdam Zuidoost 

 

Met name in de Rotonde, een inloophuis naast de verstrekking van de GGD, was al 

eerder de behoefte geuit aan meer geestelijke begeleiding. Bezoekers komen van de 

overkant, een begeleid-wonen-huis van HVO-Querido, Anton de Kom plein en de 

zelfstandig wonende mensen onder begeleiding van De Fleerde. Maar ook de 

mensen die dagelijks bij de GGD komen om hun drugs af te halen komen er binnen. 

Ook zij wonen zelfstandig. Maar vanuit de GGD en het inloophuis werd gesignaleerd 

dat mensen thuis vereenzamen en mogelijk afglijden en dan nauwelijks een vangnet 

hebben. Het drugspastoraat zou er voor hen moeten zijn, luidde hun verzoek. Met de 

komst van Anne-Karien Damen zijn die verzoeken mogelijk geworden in die zin, dat 

eerst contact gelegd werd in het inloophuis. Er werden afgelopen jaar vanaf de zomer 

wekelijks gesprekgroepen gehouden en korte Pop-Up-vieringen. Het jaar werd 

afgesloten met een groots opgezette kerstviering. Zo keerde het drugspastoraat na 

vele jaren terug in Zuidoost en zal de aanwezigheid uitgebreid worden. Langzaam 

groeide het aantal deelnemers tot 10 per week. 

Naast de pastores werkten Morella en Helga mee als vrijwilligers en Ferdy als 

stagiair, met dank ook aan Jette die voor de soep zorgde tijdens de kerstmaaltijd. 
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drugspastoraat weer zichtbaar in Zuidoost. Kerstviering in de Rotonde. 

 

2.3. Communicatie 

In het najaar is een start gemaakt met een communicatieplan, dat medio 2020 

geïmplementeerd zal zijn. Een eerste aandachtspunt werd de vernieuwing van de 

website, die tot nu toe een statische inkijk bood in het werk en doel van DPA, en 

weinig actueel was en nauwelijks interactief. 

 

 

2.4. Samenwerken 

 

Bij het vergroten van de zichtbaarheid hoort ook het samenwerken met andere 

zorgpartijen. Hoewel geestelijke verzorging (en specifieker pastoraat) gaat over 

zingeving en levensbeschouwing en daarmee van alledag zijn en van iedereen wordt 

daar in de zorg niet altijd zo naar gekeken. Hoewel geloof, kerk en bijbel 

inspiratiebronnen zijn, leeft vaak het beeld dat pastores willen bekeren en evangeliseren.  

 

Wijktafel west. 

 

Eén van de pastores was maandelijks aanwezig bij het interdisciplinair overleg in de 

wijk. Zo klonk het pastorale geluid te midden van de doelen die door betalende 

instanties worden gesteld en al dan niet gehaald. Het gaf een zorgwekkend beeld van 

de hoeveelheid mensen die bezig zijn met het wel en wee in de wijk en de behoefte 

die er is aan zorg en contact. Zorgwekkend vonden we de oplossingen die geboden 

werden voor behoeften die niet gesteld waren en empowerment als toverwoord 

hadden. Sommigen onder onze mensen hebben geen power meer of behoefte aan 

werk. 

 

Vrijwilligerscentrale Amsterdam 

 

We kregen advies van deze centrale om ons vrijwilligersbestand gericht aan te vullen. 

Met gericht bedoelden we voor bijzondere activiteiten. We konden ons op een 
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speciaal daarvoor ingerichte avond presenteren en aangeven naar wie we op zoek 

waren via hun vacaturesite. Daarop kwamen veel musici, die, zoals hierboven 

geschetst, al hun steentje bijdragen in de vieringen. 

Ze steunden ons in het opzetten van een communicatieplan, dat nu in steigers staat 

en volgend jaar haar diensten gaat bewijzen. 

 

Raad van Kerken 

We waren aanwezig op de 6 vergaderingen van de algemene ledenvergadering en 

namen plaats in een werkgroep die zich bezighoudt met de kerken in de stad. 

Daarmee werd gevolg gegeven aan een van de adviezen van het onderzoek: 

zichtbaar worden in de stad.  

 

Vrouwen-Netwerk van de Burgemeester 

 

Op initiatief van burgemeester Halsema is een vrouwennetwerk gevormd door 

vrouwen in Amsterdam. Na een wat aarzelend begin kreeg het vrouwennetwerk 

focus. Zwanine meldde zich aan om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in 

Amsterdam en te laten zien wie wij zijn en waar men ons voor kan inzetten. 

 

Ombudsman Amsterdam 

 

Eenzelfde contact was er met de ombudsman: bespreken wat er misgaat in de stad  

waardoor onze mensen in de knel komen, maar ook laten zien wat wij willen en 

kunnen in de stad. 

 

De Nicolaasbasiliek 

 

Mark preekte vier keer in de Nicolaasbasiliek en mocht weer 30 kerstpakketten 

ontvangen voor de bezoekers aan de kerstviering in de Crypte. Precies genoeg en 

dankbaar ontvangen! 

 

Mark preekte tijdens de vrijwilligersmis van de Amsterdamse Stille Omgang. 

 

Kansfonds / St. Franciscus 

 

7 maart nam Mark deel aan de studie- en uitwisselingsdag van het Sint 

Franciscusfonds over presentie. Deze dagen zijn belangrijk om de kennis te 

vergroten, in de keuken te kunnen kijken van zusterorganisaties en hoe we elkaar 

kunnen helpen in het vinden van nieuwe wegen. 

 

LOND en DAK (door aandacht kracht) 

 

LOND is het landelijk overleg van straatpastores werkzaam in Nederland en/of 

België. Twee maal per jaar is er een bijeenkomst. In het najaar gaan we op bezoek in 

de stad van één van de straatpastores om te kijken naar het specifieke werk daar. In 

het voorjaar staan intervisie en inhoudelijke uitwisseling op de agenda.  Op 27 maart 

was Anne Bolhuis uitgenodigd. Voor haar masterthese interviewde zij straatpastores 

om inzicht te krijgen in de spiritualiteit. Anne werkte zelf als vrijwilligster bij Kruispunt 

Nijmegen. Zij sprak over “presentiespiritualiteit, een zoektocht naar de impliciete 

spiritualiteit van de presentietheorie aan de hand van de werkbeleving van 

hedendaagse straatpastores. ‘Voor de mensen die door de week doen wat ze op 
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zondag vertellen.’ “Aansluitend was er een gesprek. In de middag praatten we elkaar 

bij over ieders activiteiten, zorgen en successen. 

 

De groep was 8 oktober te gast bij ons en het Straatpastoraat. Na een ontvangst in 

de serre van de Diaconie sloten we aan bij de filosofiegroep van het Straatpastoraat, 

vertelden we over de resultaten van het onderzoeksrapport en hadden we onder 

leiding van Vera een rondgang over de Wallen en hun drugshistorie. We aten de door 

André bereide maaltijdsoep met broodjes en gingen in gesprek over de situatie rond 

de noodopvang in de verschillende steden. 

 

De landelijke netwerkdag van het DAK was op 4 november in de Grote Kerk in Den 

Bosch. Het thema was: "Zie mij!" - de oproep om oog te hebben voor de medemens 

die in de knel zit, maar ook de vraag van vrijwilligers: Kijk wat ik doe.  

Na een inleiding van Koen Vansevenant van Bind-kracht volgde een bezoek aan een 

van de 8 werkplekken in de Bossche praktijk. Het middagprogramma stond in het 

teken van werken met kwetsbare vrijwilligers: een inleiding door Bart Eigeman en 

gerichte workshops.  

 

En verder met 

 

Met medewerkers van de TRUP (team rampen, uitvaarten, pensionbeheer) van de 

gemeente Amsterdam, die o.a. uitvaarten voor de gemeente Amsterdam regelen, 

was regelmatig telefonisch overleg over uitvaarten waarbij de pastores van het 

Drugspastoraat steeds vaker een rol speelden/voorgingen.  

 

12 jongeren die een half jaar straatwerk met kinderen doen voor het project SAMEN 

bezochten op verschillende zondagen door het jaar een middag de Crypte. Zo zien 

en ontmoeten zij mensen in Nederland die het straatleven uit ervaring kennen. 

 

Theologische hogescholen hebben de weg naar ons gevonden voor stageplekken. 

Daarmee komen we als organisatie op de kaart te staan, en is er ook aandacht voor 

onze bezoekers. 

Anca Bakker rondde haar stage pastoraal werk vanuit Windesheim in Zwolle af. 

Heleen en Ferdy zijn dit studiejaar bij ons begonnen. 

 

Vrijwilligers 

 

Zij ondersteunden ook dit jaar weer met raad en daad ons werk. 

 

Vanuit het bestuur vertrok Wil Vos, die vooral veel werk verzette in de 

fondsenwerving en onderhoud van externe contacten en bleven Christ’l Dullaert als 

voorzitter, Erik Sengers als secretaris, Koos Spanjer als penningmeester en Hermen 

van Dorp en Casper van Boltaringen als leden. 

Als vrijwilliger bleven actief: Helga Baars - Geert Battjes - Kheira Bridji - André Coku -  

- Wim Ernst - Mara Fabris - Cees van de Graaf - Maschinka Groot - Grada van 

Harten - Annelieke ter Heege - Gesina Hoogsteen - Vera Jirak - Dulcy Kensmil - Bert 

van der Laan - Laspamer O'Jeah - Morella Philips - Luc Tanja - Trees van Vliet - Paul 

van der Weerd - Eduard van Wingerden - Glenn Zandwijken - Wally van Zanten  en 

kwamen Jacky Wolter als schrijfster en medewerker in de Schakel en Rajeev - 

Matthew en Paul als musici in de vieringen onze gelederen versterken. 
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We startten met het vernieuwen van de vrijwilligerscontracten en voor wie 

noodzakelijk zullen we een VOG aanvragen. 

 

 

Tenslotte 

 

We kijken terug op een markant jaar, zoals de voorzitter al in de inleiding vermeldde. 

Benieuwd naar de ontwikkelingen zoals ze nu zijn ingezet en naar de 

onderzoeksresultaten naar de behoeftes en mogelijkheden voor nog geheel andere 

doelgroepen. Mogelijke partners hebben we al op het oog om te kijken naar verdere 

samenwerking. Personeel en financieel moeten we de ambities dan nog wel 

aankunnen. Een uitdaging die we samen aangaan en met vernieuwde energie. 
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3. Financieel Verslag 2019 

 

De inkomsten en uitgaven van het DPA waren in het boekjaar 2019 nagenoeg met 

elkaar in evenwicht. De uitgaven van het DPA bedroegen in 2019 € 242.999,--. Dat is 

besteed aan de salarissen van de 3 (deels parttime) pastores, de onkosten en 

scholing van de vrijwillig(st)ers, de financiering van alle activiteiten waaronder de 

wekelijkse vieringen, de jaarlijkse reis naar Lourdes, het bezoekwerk, de uitstapjes en 

de kloosterbezoeken, de kosten voor de huisvesting, het DPA verzamelgraf op St. 

Barbara en de spreekuren.  

 

De organisatiekosten, waaronder bestuur en verzekeringen en huisvesting lagen 

hoger dan begroot. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de uitvoering van 

onderzoeken naar de doelgroepen en toekomst van het DPA. Ook de vernieuwing 

van de website die eind 2019 opgepakt is, zorgt voor hogere lasten.   

De activiteiten zijn in gelijke vorm door gegaan en de bijbehorende kosten zijn 

beperkt hoger uitgevallen. Dat komt m.n. door de Lourdesreis waar sprake is van 

hogere verblijfkosten. De pastores zorgen voor meer activiteiten op meer plaatsen, 

hetgeen ook een stijging van uitvoeringskosten met zich meebrengt.  

Er is een tweetal grafrechten bijgekocht, omdat er een groter beroep op de zorg van 

DPA gevraagd wordt rond het begraven.   

Het eindresultaat op de DPA jaarrekening 2019 is een klein positief resultaat van  

€ 207,-- , dat toegevoegd is aan de algemene reserve.   

De Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves zijn op het door het Bestuur 

gewenste en verantwoord geachte niveau van ongeveer één jaar van de vaste 

jaaruitgaven. Dit om zodoende voldoende continuïteit te kunnen waarborgen, voor 

deze niet door de overheid gesubsidieerde, particuliere stichting met ANBI-status.   

 

De vorderingen op korte termijn zijn ultimo januari 2020 nagenoeg allen ontvangen. 

Na verspreiding van de jaarrekening vindt verantwoording aan de sponsors en 

fondsen plaats, waarna afrekening volgt. Eén fonds heeft een meerjarige toekenning 

gedaan en een deel van de in 2019 ontvangen middelen is opgenomen voor 2020. 

De nog te betalen lasten zijn ultimo 2019 iets hoger dan in voorgaande jaren omdat 

de besluitvorming pas laat in 2019 plaats vond en niet alle uitgaven meer gedaan zijn 

in dat jaar.    
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Financiers, donateurs en sponsoren 

  

Kerkelijke organisaties, diaconieën en particulieren zorgen dat het werk van het DPA 

financieel mogelijk is. Opnieuw zijn in 2019 belangrijke bijdragen ontvangen van 

fondsen zoals het RCOAK (Stichting Roomsch Catholiek Oude Armen Kantoor), de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen (PIN), de Stichting Rotterdam, de Stichting 

Hulp na Onderzoek, de Maatschappij van Welstand/Zandvoortfonds, het R.C.-

Maagdenhuis/Brentanofonds, de Hofsteestichting, de Katholieke stichting bevordering 

van welzijnswerk, het W.J.O. de Vriesfonds en Franciscusfonds, de Fundatie 

Santheuvel, Sobbe en enkele particuliere fondsen. Hoewel veelal formeel sprake is 

van een eenjarige toekenning, bestaat er met verschillende organisaties een 

meerjarige band. Een enkel fonds geeft ook meerjarige beschikkingen af. Dat is voor 

de zekerheid m.b.t. de continuïteit een positief signaal. 

Het Franciscusfonds heeft al een toezegging gedaan voor 2020.  

De Stichting HVO/Querido leverde - in het kader van de (verlengde) 

Raamovereenkomst met het Drugspastoraat- ook in 2019 weer een substantiële 

bijdrage voor het werk dat de pastores in hun pensions voor de bewoners en de staf 

uitvoeren.  

Dit jaar konden de activiteiten van de pastores waarvoor een (directe) vergoeding 

ontvangen wordt, uitgebreid worden i.v.m. de zorg bij de bewoners/cliënten op een 

aantal locaties van de Volksbond/Streetcornerwork.  

Enkele gevers die ons ondersteunen, stellen geen prijs op naamsvermelding. Wij zijn 

alle gevers zeer erkentelijk voor de (financiële) steun. 

Het DPA is blij dat het een aantal trouwe donateurs vanuit de kerkelijke organisaties 

heeft, die het werk van de pastores en de vrijwilligers mogelijk maken. Hiertoe 

behoren o.a. de Diaconieën van de Protestantse Kerk Amsterdam en Amstelveen, de 

Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam, van de Remonstrantse gemeente 

alsmede een belangrijk aantal diaconieën in met name Noord-Holland.  

 

Een beperkt aantal diaconieën en parochies elders in het land dragen het 

Drugspastoraat een warm hart toe.    

Zonder al deze betrokkenen en meelevenden zou ons werk niet gedaan kunnen 

worden.  

Het bestuur en medewerk(st)ers van het DPA zijn allen dan ook zeer erkentelijk voor 

hun bijdragen.  

 

Jaarrekening  

De accountant heeft de jaarrekening van een goedkeurende beoordelingsverklaring 

voorzien. In deze jaarrekening geeft het Bestuur in combinatie met het jaarverslag, 

nadere informatie en verantwoording over het gevoerde beleid. De jaarrekening wordt 

rechtstreeks toegestuurd aan de “hoofdsponsors” en de meest betrokken organisaties 

en stichtingen. Particuliere gevers kunnen om toezending vragen bij het 

drugspastoraat.  

 


