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Wij, de pastores van het Drugspastoraat, willen ons graag aan u voorstellen:

Quirien van Berkel
quirien.vanberkel@drugspastoraat.nl
06 449 317 60
Werkzaam sinds september 2021. Heeft een
Baccalaureaat in de Theologie behaald aan de
Pauselijke Universiteit Gregoriana en doet op dit
moment in deeltijd een Master Geestelijke
Verzorging aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Heeft in oktober 2021 een zending als
R.K. geestelijk verzorger gekregen vanuit het
Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Pebbles Tros
pebbles.tros@drugspastoraat.nl
06 188 494 29
Werkzaam sinds juli 2021. Heeft BA Culturele
Antropologie & MA Spiritual Care (Theologie &
Religiewetenschappen) gestudeerd, is werkzaam
geweest als geestelijk verzorger in de psychiatrie
en in een medisch ziekenhuis. Heeft veel affiniteit
met christelijke mystiek maar ook de oosterse
religies.

Zwanine Siedenburg
zwanine.siedenburg@drugspastoraat.nl
06 213 006 37
Werkzaam sinds 2019. In 2008 afgestudeerd als
pastoraal werker aan Hogeschool Windesheim.
De Bethelkerk in Amsterdam Noord heeft haar
een kerkelijke zending gegeven vanuit de
protestantschristelijke traditie.
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1. Inleiding
Bij dezen presenteren wij u het werkplan voor het jaar 2022. Wij hebben een ingrijpende
periode achter ons liggen waarin de pandemie ons werk voor een groot deel heeft beïnvloed.
Daarnaast hebben wij afscheid genomen van pastor Mark Lieshout vanwege het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. Bovendien hebben er ook een aantal wisselingen binnen het
bestuur plaatsgevonden. Fris en zeer gemotiveerd zetten wij reguliere werkzaamheden voort
en bovendien hopen wij met behulp van nieuwe creatieve ideeën het Drugspastoraat verder
te ontwikkelen en te versterken.
Gelijktijdig krijgt u de beschikking over het jaarverslag 2021.

2. Uitgangspunten
Als uitgangspunt hanteren wij nog steeds de reeds in 2018 vastgestelde missie en strategie.

2.1 Missie
Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die vanuit de christelijke traditie
pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door
drugsgebruik. Het DPA is er voor mensen die door hun drugsgebruik geen sociale contacten
hebben en moeilijk aansluiting krijgen en behouden in het maatschappelijk netwerk.
Het aanbod van het DPA staat open voor iedereen die er gebruik van wil maken of eraan mee
wil werken, ongeacht religieuze achtergrond. Uitgangspunt is dat elk mens, ook de
drugsgebruiker, beeld van God is en verdient om als zodanig te worden behandeld.
Wij werken dit uit in drie waarden:
- Betrouwbare presentie
- Menselijke waardigheid
- Ontmoeting
Het DPA wil een plek bieden waar Gods liefde en trouw zichtbaar is in de Amsterdamse
samenleving. Met behulp van vrijwilligers en partnerorganisaties realiseren wij dit voor deze
kwetsbare groep mensen.

2.2 Strategie
Het DPA wil de reguliere werkzaamheden uitbreiden en verdiepen zodat deze een vaste basis
vormen van onze werkzaamheden. Onder regulier werk verstaan we al de werkzaamheden
die het DPA met een vaste regelmaat uitvoert en die beeldbepalend zijn. Juist door deze
werkzaamheden wordt het DPA in de stad zichtbaar. Onder reguliere werkzaamheden
verstaan wij het volgende:
Individueel pastoraat:
- Het bezoeken van inloophuizen
- Huisbezoeken
- Het bezoeken van Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW's) van HvOQuerido en Per Mens
- Inloopspreekuur op Oudezijds Voorburgwal 14
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Groepspastoraat:
- Vieringen in de Crypte, de Korpszaal van het Leger des Heils
- Religieuze excursies (Lourdesreis, kloosterdagen in Nieuw Sion, overige excursies)
- Vrouwenavond
- Herdenkingsdiensten en uitvaarten

3. Individueel pastoraat
3.1 Inloophuizen
Naar aanleiding van de adviezen van het onderzoek wat Suzanne Kooij in 2019 voor ons
uitvoerde gaan wij outreachend te werk. Dit doen wij door onze doelgroep op te zoeken op
plekken waar zij zich bevinden. Het doel van deze bezoeken is om door middel van het voeren
van gesprekken mensen inzicht te geven in hun situatie en hen te bemoedigen. Daarnaast
werken we aan een hechte gemeenschap van mensen die worstelen met hun verslaving.
Dit jaar willen wij de volgende inloophuizen en vindplekken met een vaste regelmaat
bezoeken. Wij streven naar uitbreiding van deze vindplekken. Hiermee wordt bedoeld dat
mocht er tijd over zijn gedurende een normale werkweek er meer inloophuizen en RIBW’s
bezocht zouden kunnen worden. De praktijk moet leren of dit mogelijk is.
- Noorderkerk, Stilte Kapel (Centrum)
In de ruimte naast de stilte kapel, ontvangen wij samen met de collega’s van de Noorderkerk
de veegploegen. Dit zijn groepen van mensen die dagbesteding doen en tijdens hun werk
pauzeren in de stilte kapel. Wij praten met hen over hun problemen, luisteren naar hun
verhalen en proberen te helpen waar mogelijk.
- De Rotonde (Zuid-Oost)
In de Rotonde wordt iedere woensdagochtend een pop-up viering of andere
bezinningsbijeenkomst georganiseerd. Hier komen bewoners van Anton de Kom (HvO),
daklozen en ongedocumenteerden veel samen. Er is op deze plek vanuit het DPA
laagdrempelig contact met een grote groep mensen.
Waar wij ons vorig jaar nog inspanden om ongedocumenteerde mensen te helpen, is nu een
oplossing gekomen voor hun opvang. De overheid heeft betere opvangplekken kunnen
organiseren en ook de collega’s van de Nieuwe Stad (kerkcentrum in Amsterdam Zuid-Oost)
hebben veel zaken opgepakt.
- De Spreekbuis (Oost)
In de Spreekbuis ontmoeten wij elke maandagochtend een aantal mensen. Wij voeren
gesprekken en bouwen een vertrouwensband op. De bezoekers leven op straat en kunnen
niet thuis bezocht worden.
- Princehof (Centrum)
Wekelijks zijn wij aanwezig in het inloophuis en verzorgen daar pop-up vieringen. Bij
bijzondere gebeurtenissen zoals sterfgevallen of andere ingrijpende gebeurtenissen
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verzorgen wij een korte ceremonie. Onze vrijwilligster deelt hier eens per maand
rozenkransen uit en voert individuele gesprekken. De bezoekers leven op straat en kunnen
niet thuis bezocht worden.
- Blaka Watra (Centrum)
Blaka Watra wordt regelmatig bezocht, hier worden individuele gesprekken gevoerd. De
bezoekers leven op straat en kunnen niet thuis bezocht worden.
- Makom (Oud-Zuid)
Wekelijks bezoeken wij het inloophuis om persoonlijke gesprekken te voeren. De bezoekers
leven op straat en kunnen niet thuis bezocht worden.
- De Schakel (West)
De Schakel wordt elke vrijdag bezocht. Ook hier worden persoonlijke gesprekken gevoerd. De
bezoekers leven op straat en kunnen niet thuis bezocht worden.

3.2 Huisbezoeken
Wanneer daar aanleiding toe is bezoeken wij mensen persoonlijk thuis. Dit komt regelmatig
voor, afhankelijk van de behoefte en beschikbare tijd .

3.3 Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) van HvO-Querido en
Per Mens
Het DPA blijft in 2022 betrokken bij de bewoners van woonvoorzieningen van HvO-Querido
en Per Mens. Deze gebruikers en ex-gebruikers hebben stabiliteit gevonden en wonen
zelfstandig. Zij kampen vaak naast hun verslaving ook met psychische problemen. HvOQuerido heeft met het DPA-pastores ingehuurd voor pastorale zorg die de organisatie zelf niet
levert. Het DPA streeft er naar deze geestelijke verzorging uit te breiden op uur basis maar
ook zal er gekeken worden of er meer locaties bezocht kunnen worden.
Het is voor de bewoners van deze huizen veelal onmogelijk om naar activiteiten buiten hun
woonvoorziening te komen. Het groepswerk binnen de huizen willen wij uitbreiden waar
mogelijk. De dienstverlening rond uitvaarten die wij vanuit de woonlocaties leiden zal worden
uitgebreid. Per woonlocatie worden hiervoor afspraken gemaakt.
Het DPA wil ook het komend jaar de volgende RIBW’s van HvO-Querido en Per Mens blijven
bezoeken:
- Anton de Kom (Zuid-Oost)
Op woensdagmiddag bezoeken wij deze woonvoorziening. Hier worden individuele
gesprekken gevoerd en af en toe organiseren we een bezinningsbijeenkomst. Veel van de
bewoners van Anton de Kom komen ook in inloophuis de Rotonde.
- De Venser (Zuid-Oost)
Tweewekelijks op woensdagmiddag bezoeken wij hier (oud HvO-)bewoners voor individueel
gesprek.
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- De Aak (Osdorp)
Een maal per week bezoeken wij de bewoners van de Aak. In deze instelling wonen vooral
mensen die extra zorg nodig hebben of mensen die zich in de laatste fase van hun leven
bevinden. Stervensbegeleiding is hierbij een van onze taken.
- Robert Koch (Oost)
Na een korte onderbreking is de vraag om een geestelijk verzorger weer gegroeid en komen
wij nu eenmaal in de maand in dit huis om mensen te ontmoeten en met hen over hun
levensvragen te spreken.
- De Veste (Slotervaart)
In dit huis starten wij een pilot waarbij wij alle bewoners (40) zullen spreken over hun wensen
rond hun uitvaart. Daarnaast vragen wij naar hun levensverhalen en deze zullen wij zo
mogelijk vastleggen in een database (Walk of Life).
Het Passantenverblijf (Slotervaart)
Eenmaal per maand verzorgt de geestelijk verzorger een spirituele bijeenkomst waar
bewoners hun verhaal kwijt kunnen en gesterkt en geïnspireerd kunnen worden.
- De Rijswijk (Slotervaart)
Op het balkon heeft de geestelijk verzorger haar plek gevonden om met mensen te praten.
Daarnaast bezoekt zij wekelijks de mensen op hun kamers en voert existentiële gesprekken.
- Jan Rebel (Osdorp)
Als de coronamaatregelen het weer toelaten, zal dit huis ook weer worden bezocht. Aangezien
het DPA hier nog niet heel bekend is, zal gekeken worden welke activiteiten hier het beste
passen.
Het schema van de werkzaamheden in de inloophuizen en de RIBW’s ziet er dan als volgt uit.
Dit schema kan gedurende het jaar veranderen.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Werkt niet

Werkt niet

Quirien

De Aak
Jan Rebel

Inloop
Makom

Noorderkerk
Vrouwenavond

Werkt niet

Vrouwenavond

De Veste
Passantenverblijf
De Rijswijk
Rotonde
Anton de Kom
De Venser

Inloop

Zwanine

De Spreekbuis
Princehof

De Schakel
Noorderkerk
Robert Koch
Werkt niet

Pebbles
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Inloop
Blaka Watra

Werkt niet

3.4 Oudezijds Voorburgwal 14: inloopspreekuur
Elke donderdagochtend ontvangen wij mensen in het inloophuis op de Oudezijds Voorburgwal
14. Mensen mogen vrij inlopen voor een kop koffie en een goed gesprek. Ook gebruiken wij
deze inloop als locatie om af te spreken voor een persoonlijk gesprek.

3.5 Oudezijds Voorburgwal 14: educatieve doeleinden
Omdat het inloopspreekuur (nog) niet druk wordt bezocht vraagt dit het komend jaar onze
aandacht. Wij zien een kans om de ruimte op dit adres, eventueel afwisselend met
inloopspreekuur, te gebruiken als educatie-plek waar zingeving centraal staat. Momenteel
onderzoeken wij de mogelijkheid om ontmoetingen te organiseren tussen mensen uit onze
doelgroep en jongeren. Nummer 14 ligt op een zeer gunstige locatie in het wallengebied. In
deze omgeving zien wij kans om filosofische gesprekken te voeren tussen onze
ervaringsdeskundigen en jongeren, waarbij bewustwording van persoonlijke keuzes – in het
bijzonder op het gebied van drugs- en alcoholgebruik – wordt gecreëerd.

4. Groepspastoraat
4.1 Vieringen in de Crypte
Wekelijks verzorgen een vijftal voorgangers volgens een rooster de viering in de Crypte op
zondagmiddag. In de viering wordt gebeden, gepreekt, er worden persoonlijke kaarsen
aangestoken en er vindt een groepsgesprek plaats. Het bezoekersaantal van deze viering
varieert van zes tot vijfentwintig bezoekers. De dienst wordt zorgvuldig voorbereid op basis
van een Bijbeltekst, persoonlijke levensbeschouwelijke inspiraties en er wordt toepasselijke
muziek bij gezocht. De praktische zaken rondom de viering gebeuren veelal door vrijwilligers,
aangestuurd door de drie pastores.
De diensten vragen om meer ondersteuning van een werkgroep eredienst. Deze werkgroep
zal in het komende jaar worden gevormd door vrijwilligers van de Bethelkerk en andere
betrokken kerken. Naast de praktische ondersteuning zal deze groep ook inhoudelijk een
bijdrage leveren aan de viering.
Wij onderzoeken of het mogelijk is om de vieringen samen met het Straatpastoraat
(Protestantse Diaconie Amsterdam) en stichting Kerk en Buurt (Westerpark) te gaan
organiseren. De locatie zou mogelijk verplaatst kunnen worden naar de Nassaukerk.
Het aanbieden van een warme maaltijd na de viering zou dan tot de mogelijkheden
behoren.

4.2 Religieuze excursies
- Lourdes: Het komende jaar willen wij weer een reis naar Lourdes organiseren. Of dit
daadwerkelijk gaat lukken hangt af van hoe de situatie zich rond het Coronavirus zal
ontwikkelen. Voor de organisatie van deze reis is het van belang dat er op tijd
begonnen wordt met het werven van deelnemers en begeleiders. Getracht wordt om
begeleiders te vinden die al bekend zijn met de deelnemers, zodat tijdens de reis de
beste individuele zorg geboden kan worden. Voorafgaande aan de reis hopen we het
reisgezelschap al enkele malen bijeen te brengen om de reis door te spreken en om
het proces van groepswording te starten. In Lourdes hopen we de deelnemers de
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mogelijkheid te geven om even weg te zijn uit het eigen milieu en om aan de hand van
het verhaal van Lourdes te reflecteren op eigen vragen met betrekking tot leven en
geloof.
- Kloosterdagen: Dit jaar willen wij met twee groepen naar Abdij Nieuw Sion. Voor deze
groepen ontwikkelen wij een passend programma waarbij geloofsgesprekken,
zingeving en spiritualiteit zullen worden gestimuleerd voor mensen met een
verslavingsachtergrond. Deze groepen blijven wij volgen en wij bieden hen nazorg.
- Overige excursies: Op Goede Vrijdag organiseren wij een dagtocht naar Onze Lieve
Vrouw Ter Nood Heiloo om de kruisweg te lopen.
-

Corona tochten: De tochten die wij konden maken tijdens de pandemie zullen wij
blijven organiseren. Mensen gaan tijdens die tochten terug naar voor hen
betekenisvolle plekken.

Dit jaar zullen wij exploreren hoe vaak en in welke verhouding bovenstaande excursies zullen
plaatsvinden.

4.3 Vrouwenavond
De behoefte aan een huiskamer waar mensen op verhaal kunnen komen blijkt groot en is
gedurende de coronatijd alleen maar toegenomen. Mensen dreigen geïsoleerd te raken en
weer te vervallen in verslavingsgedrag. De vrouwenavonden worden georganiseerd in
samenwerking met het Leger Des Heils en Straatpastoraat. Ze vinden tweewekelijks plaats op
de dinsdagavond.
De hoge gezelligheidsgraad en de creatieve bezigheden geven de vrouwen zelfvertrouwen.
Met de partners reflecteren wij regelmatig op de invulling van de avonden. In mei 2022
evalueren wij de samenwerking.
Meerwaarde van de vrouwenavond is dat wij vrouwen die wij ontmoeten een plek kunnen
bieden om tot rust en bezinning te komen. Ook is de vrouwenavond goed voor de
zichtbaarheid van het DPA.

4.4 Uitvaarten en Herdenkingsdiensten
Het leiden van uitvaarten van mensen die op een of andere manier bekend waren bij het DPA
behoort tot onze vaste taken. Aan het overlijden van deze mensen gaat vaak een intensieve
stervensbegeleiding vooraf, die vaak door de pastores verzorgd wordt. In de inloophuizen
verzorgen wij op verzoek herdenkingsdiensten wanneer er iemand van de vaste bezoekers is
overleden. Dit zullen wij in het komende jaar blijven doen.
Het DPA beschikt over een eigen graf op de begraafplaats Sint Barbara. De grafmonumenten,
die bij dit graf staan, zijn toe aan groot onderhoud. In 2022 zullen deze monumenten
opgeknapt worden.
Naast de uitvaarten verzorgt het DPA Remembrance Day, in samenwerking met de
Belangenvereniging drugsgebruikers MDHG. Met de MDHG zullen wij zoeken naar een vorm
die aansluit bij de eisen van deze tijd en verschillende herdenkingen bundelen.
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5. Irreguliere werkzaamheden
Naast de reguliere werkzaamheden, die we voor alles proberen uit te voeren, zijn er ook
enkele irreguliere werkzaamheden, die uitgevoerd zouden kunnen worden, mocht daar tijd
voor zijn. Deze irreguliere werkzaamheden zijn vaak op projectbasis en kunnen extra
zichtbaarheid van het DPA bewerkstelligen.
- Verdiepingsgesprekken/themagroepen: Graag zouden wij voor onze doelgroep
themagroepen en verdiepingsgesprekken organiseren waarbij zij op een diepere laag
worden geïnspireerd.
- Aandacht voor personeel (klinische les e.d.): In de inloophuizen en HvOwoonvoorzieningen zien wij kansen om zorgpersoneel (emotioneel) te ondersteunen
en klinische les/bewustwording te bieden op gebied van zingevingsvragen. Een
voorbeeld is een themapresentatie en groepsgesprek houden over “de dood”, gezien
zij hier veelvuldig mee te maken krijgen en zij vaak niet weten hoe hiermee om te gaan.

6. Walk of Life
Walk of Life is een project waarbij levensverhalen, een sociaal testament, van mensen zonder
netwerk in een database worden vastgelegd. Dit sociaal testament komt na het overlijden ter
beschikking van degene die de uitvaart moet leiden. De financiële aanvraag voor het opzetten
van het project ‘Walk of Life’ is eind 2021 door het ministerie van Justitie & Veiligheid
toegekend. Per 1 januari 2022 wordt dit project opgestart. Na een onderzoekende fase wordt
een database ontwikkeld en kunnen levensverhalen opgetekend worden.

7. Samenwerking met andere organisaties
In Amsterdam is er een groot aantal organisaties die zich bezighouden met de zorg voor daken thuislozen en voor mensen met een verslavingsachtergrond. In het komende jaar hopen
we de samenwerking met deze verschillende organisaties verder uit te breiden. Deze
samenwerking zal tot doel hebben om onze doelgroep beter te kunnen ondersteunen en om
een breed gedragen gemeenschap te creëren waar mensen uit onze doelgroep zich thuis
zullen voelen.

8. Vrijwilligers
De drie pastores worden bijgestaan door vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden onder andere
ingezet bij vieringen, het inloopspreekuur en de vrouwenavond. Vrijwilligers worden
voornamelijk ingezet om logistieke werkzaamheden uit te voeren. Ons doel voor dit jaar is om
een stevige groep vrijwilligers te creëren die meer verantwoordelijkheden kunnen dragen. Wij
werken op basis van het vrijwilligersbeleid en een vertrouwenspersoon.

8.1 Vrienden van het Drugspastoraat
Het Drugspastoraat kent een lange geschiedenis van trouwe pastores en vrijwilligers. De groep
oud-vrijwilligers wil gekend worden en betrokken blijven bij het DPA. Wij willen voor hen
tweemaal per jaar een ontmoeting organiseren. Hiervoor willen wij een nieuwe groep in het
leven roepen: ‘Vrienden van het Drugspastoraat’.
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9. Communicatie
Sinds 2020 heeft het DPA een nieuwe website. Via deze website worden de verschillende
activiteiten van het DPA bekend gemaakt. Daarnaast wordt de website gebruikt om nieuws
uit het DPA te publiceren.
Naast de website zal er dit jaar een flyer gemaakt worden, waar alle vaste activiteiten van het
DPA op vermeld staan. Deze kunnen van hand tot hand verspreid worden. Verder zal er een
nieuwsbrief worden gemaakt, om de achterban op de hoogte te houden van de
werkzaamheden van het DPA.
Wij zullen ons niet actief met sociale media bezig gaan houden. Dit geldt vooral voor Twitter,
Facebook en Instagram, aangezien uit ervaring blijkt dat onze doelgroep hier nauwelijks mee
bereikt wordt. In het geval dat nieuwe coronamaatregelen de vieringen op zondag onmogelijk
maken, zullen er wel video’s ter vervanging van de vieringen op ons YouTube-kanaal geplaatst
worden.

10. Toerusting
10.1 Bijscholing
De pastores hechten eraan om actuele trainingen en workshops te volgen. Zij zullen zich, in
overleg met het bestuur, aanmelden voor trainingen en workshops waardoor zij zich kunnen
ontwikkelen ten gunste van hun werk.

10.2 Teambuilding
Een goed functionerend team werkt met elkaar aan vertrouwen en collegialiteit. Daarom
organiseren bestuur en pastores vanaf 2022 twee heidagen per jaar:
- Een heidag speciaal voor de pastores: Op deze dag zullen wij onze werkzaamheden
evalueren, en onze blik richten op de toekomst. Op een informele manier bespreken
wij met elkaar onze missie, visie en dromen.
- Een heidag voor de pastores en bestuur: Uitgangspunt is het actualiseren van het
beleids- en activiteitenplan, evalueren en versterken van de samenwerking tussen
bestuur en pastores.

11. Relatie Fondsen
Naast bovengenoemde werkzaamheden zullen wij het komende jaar onze relatie met de
fondsen intensiveren. Door contact te zoeken met deze organisaties zullen wij inventariseren
op welke manier wij ons werk het beste onder de aandacht van de fondsen kunnen brengen.
Het jaarverslag wordt onder de fondsen verspreid en zo mogelijk in een aantal gevallen
mondeling toegelicht. Afhankelijk van de mogelijkheden met betrekking tot Corona zullen wij
met het bestuur onze fondsen uitnodigen voor een werkbezoek of mini-congres.
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