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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van het Drugspastoraat Amsterdam (DPA). Het was het tweede jaar waarin
het DPA met de beperkingen moest omgaan die de coronapandemie aan het werk gaf. De reguliere
werkzaamheden hebben wij zoveel mogelijk uitgevoerd ondanks de beperkingen die de pandemie
ons oplegde. Tegelijkertijd hebben we nieuwe initiatieven opgezet, die misschien wel blijvend zijn. U
leest er alles over in dit jaarverslag. Het was een intensief en uitdagend jaar waarbij het
Drugspastoraat Amsterdam zijn veerkracht heeft getoond.
Het bestuur is het afgelopen jaar zeven keer bij elkaar geweest, deels in persoonlijk contact, deels via
online vergaderingen. Het is fijn dat deze laatste manier van vergaderen er is, maar het bleek voor
het goede contact van de bestuursleden onderling en voor het contact van het bestuur met de
pastores niet altijd even goed. Zeker niet gezien de bestuurswisselingen die er het afgelopen jaar
waren. Wij namen afscheid van bestuurslid Hermen van Dorp, en van voorzitter Christ’l Dullaert. Erik
Sengers blijft tot april 2022 in het bestuur zitting houden, maar legde zijn taak als secretaris neer.
Voor hen zijn Diny Roodvoets als voorzitter, en Cees Aldewereld als secretaris, in de plaats gekomen.
Daarnaast zal Gerard Endedijk in april 2022 de huidige penningmeester Koos Spanjer opvolgen.
Tamar Karman trad aan als nieuw bestuurslid.
Het dertigjarig jubileum, de bestuurswisselingen, en de eisen van de overheid waren aanleiding om
de statuten van het Drugspastoraat nog eens door te nemen en te actualiseren en daarbij weer eens
goed de bestuurstermijnen en het rooster van aftreden te bekijken. Deze nieuwe statuten zijn het
afgelopen jaar behandeld en de notaris gepasseerd. Behalve het actualiseren van enkele termen
(zoals aan de digitale werkelijkheid) zijn onder andere de relatie van het DPA met de raad van kerken
opnieuw gedefinieerd, naar een iets zelfstandiger positie. De doelstellingen werden bondiger en
duidelijker geformuleerd en de zittingstermijnen duidelijker omschreven en beperkt. Nadere
bepalingen zullen in 2022 in een nieuw huishoudelijk reglement worden uitgewerkt.
Behalve aan de gebruikelijke bestuurszaken is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de
sollicitatieprocedure voor een nieuwe pastor, wat er uiteindelijk twee werden. Pastor Mark Lieshout
bereikte de pensioengerechtigde leeftijd. Na ruim acht jaar verliet hij het Drugspastoraat. We zijn
hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor het Drugspastoraat.
Aan het begin van het bestuursjaar werden de conclusies besproken van het onderzoek dat in 2020
uitgevoerd werd, wat duidelijk maakte dat de ruimte voor het aanboren van nieuwe doelgroepen
beperkt is. De financiën kwamen elke vergadering aan bod; gelukkig wordt het DPA door vele
organisaties gesteund wat een grote erkenning van ons werk is waardoor het bestuur op dit gebied
zekerheid kan bieden aan de pastores en de vrijwilligers. Een aantal fondsen formuleert duidelijkere
doelen voor de inzet van de middelen, wat een aansporing is beter naar ons werk te kijken en
helderder te formuleren wat er gebeurt, en dit in een groter maatschappelijk/politiek kader te
plaatsen.
Het verslag dat volgt biedt een meer inhoudelijke verantwoording van de werkzaamheden. Het werk
is mogelijk gemaakt door vele gulle gevers, die nu kunnen lezen wat er met hun bijdragen is gebeurd.
We wensen u veel leesplezier.
Diny Roodvoets, voorzitter
Erik Sengers, aftredend secretaris
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1. Drugspastoraat intern
Huisvesting
Wij verruilden ons kleine kantoor in de Princehof, aan de Oudezijds Voorburgwal 165, voor een
grotere ruimte op de bovenste etage van hetzelfde gebouw. Door een betere indeling en nieuw
meubilair ontstond er een fijne werkplek. Wij maakten goede afspraken met de Regenboog. Op deze
plek ontvingen wij onze pastoranten en sollicitanten. Daarnaast hielden we er onze werkoverleggen,
waarbij we de anderhalve meter afstand onderling konden handhaven.
De mensen
Anne Karien Damen keerde na haar zwangerschapsverlof niet meer terug na enkele jaren voor het
Drugspastoraat gewerkt te hebben als pastor in Zuidoost. Zij werd tijdelijk vervangen door Frank
Engelen. Afscheid namen wij van Mark Lieshout die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.
Aanvankelijk waren er weinig reacties op de vacature voor de rk pastor. Na ook ons eigen netwerk
aangesproken te hebben solliciteerden meer kandidaten die zeer geschikt bleken. Er is gekozen voor
twee pastores met een verschillende achtergrond. De keuze viel op Pebbles Tros, zij is een
ongebonden geestelijk verzorger. Naast haar werd Quirien van Berkel aangenomen als katholiek
pastor.
Afscheid Mark Lieshout
In 2020 bestond het Drugspastoraat 30 jaar. Gezien de maatregelen die op dat moment golden was
het vieren van dit jubileum niet mogelijk. Wij besloten bij het afscheid van Mark Lieshout hier extra
aandacht aan te geven.
Wij formeerden een afscheidscomité om het feest voor te bereiden. Wij benaderden mensen om iets
te schrijven voor de krant en namen interviews af die in een krant zouden worden geplaatst. Marks
grote wens was om niemand naamloos ten onder te laten gaan na het overlijden. Dit werd het thema
in de MarKrant. Er werd ruimschoots gehoor aan deze oproep gegeven zodat de krant een mooie
afspiegeling is geworden van de mensen die zich met het Drugspastoraat verbonden voelen.
Om aan deze wens van Mark tegemoet te komen is er gebrainstormd over een nieuw initiatief
waarbij de levensverhalen van mensen worden vastgelegd in een database. Dit resulteerde in het
nieuwe project ‘Walk of Life’. Hiervoor ontvingen we subsidie van het Ministerie van Justitie &
Veiligheid. Het komend jaar zal dit project onder de vlag van het DPA worden uitgewerkt.
Het afscheidsfeest was gepland op 15 oktober 2021. Mark arriveerde per taxi met zijn familie en
werd onthaald met een korte viering in de Keizersgrachtkerk. Er werd afgesloten met een gezellig
samenzijn waarbij de MarKrant werd gepresenteerd. Er waren tijdens de kerkdienst ongeveer veertig
mensen aanwezig, bij de ontvangst kwamen daar nog eens veertig mensen bij.
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Vrijwilligers en stagiaire
Van onuitsprekelijk groot belang zijn onze vrijwilligers geweest. Nieuwe groepen zijn aangeboord
zoals Rotary Centrum Amsterdam die ons hielpen bij het koken op de vrouwenmiddag. Ook de
stagiaire Elona Wilson, die de VOG’s aanvroeg voor onze vrijwilligers en nog duizend-en-een andere
zaken regelden waar de pastores geen tijd voor hadden, bleek van onschatbare waarde te zijn. Met
eindeloos geduld pakte zij kerstcadeautjes in, smeerde broodjes, zij bewaakte het balkon op één van
de HVO-locaties en zij sprak op een empathische, open manier met iedereen die haar pad kruiste.
Dankbaarheid zijn wij ook verschuldigd aan onze bestuursleden die de soms onnavolgbare wegen van
de pastores in goede banen wisten te leiden. En dan al die lieve, trouwe mensen die week in week uit
onze Cryptevieringen ondersteunen. In totaal acht mensen, afgezien van onze muzikanten die
wekelijks de vieringen ondersteunen met muziek. Al onze vrijwilligers hebben we aan het einde van
het jaar bedankt met een kerstattentie en een tas vol lekkers.
Voor de vrijwilligers hebben wij het einde van het jaar een diner georganiseerd. Dit diner was erg
goed voor de verbinding tussen pastores en vrijwilligers. Tijdens het etentje hebben wij afscheid
genomen van Trees van Vliet. Jarenlang was zij als vrijwilliger betrokken bij het DPA, maar nu gaf zij
aan dat ze wilde stoppen. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar jarenlange inzet.
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2. Reguliere werkzaamheden
Cryptevieringen
De wekelijkse vieringen in de Crypte bieden aan een hechte groep mensen inspiratie en
geborgenheid. Vier pastores en een vrijwilliger verzorgen de vieringen en werken volgens een
rooster. Op basis van een zorgvuldige voorbereiding wordt tijdens de dienst gelezen uit de Bijbel,
hierover volgt een overdenking en groepsgesprek. Gedurende de pandemie mocht er niet worden
gezongen en werd gezocht naar een alternatief voor muziek. Door de zaal anders in te delen konden
wij met anderhalve meter afstand vijftien tot twintig mensen ontvangen in de korpszaal.
Wanneer het niet mogelijk was om de vieringen door te laten gaan, namen wij filmpjes op die wij
verspreidden via ons netwerk. In eerste instantie kregen wij hier veel positieve reacties op. Later
namen de kijkcijfers af en keken wij ernaar uit elkaar weer in de korpszaal te ontmoeten. Dit proces
heeft zich nogmaals herhaald na de tweede lockdown.
Vrouwenavond
Het opstarten van de vrouwenavond bleek een moeizaam proces. Door de coronamaatregelen
hebben wij de vrouwenavonden voor een lange tijd moeten stopzetten. Wij besloten om in de
middag voor een kleine vaste groep vrouwen een vrouwenmiddag te organiseren. Dit liep niet echt
goed. Een kleine groep trouwe bezoekers kwam naar de middagbijeenkomsten. Toen het in verband
met Corona weer in de avond mogelijk was kwamen er weer net zo veel vrouwen als vanouds. Het
programma bestaat uit een creatieve activiteit, een kleine bezinning en een warme maaltijd. De
vrouwen die deze avonden bezoeken zijn voornamelijk mensen van het Leger des Heils. Na een
gesprek met het Leger des Heils besloten wij om volgend jaar deze vrouwenavonden te evalueren
omdat de pastores zich afvragen of zij aan deze groep iets kunnen toevoegen.
De inloophuizen
Ondanks de coronamaatregelen bleven wij de inloophuizen bezoeken. De inloophuizen zijn de
vindplekken van de mensen die ons nodig hebben. Hier maken wij ons zichtbaar en nuttig. De
pastores moeten zelf op de mensen af stappen, want uit eigen beweging zullen drugsgebruikers niet
snel naar ons toe komen. Het zogenaamde outreachend werken vraagt om een specifieke aanpak.
Door vol te houden en trouw te blijven komen op de afgesproken tijden ontstaat er een
vertrouwensrelatie tussen de pastor en de bezoekers van het inloophuis.
Wanneer het maximumaantal bezoekers was binnengelaten in de inloophuizen konden wij er als
pastores niet meer bij. Dit leidde ertoe dat wij minder frequent Blaka Watra bezochten.
Gedurende de pandemie werd de Rotonde verbouwd. In de zomer van 2021, nadat de nieuwe pastor
gestart was, pakten wij onze bezoeken in Zuidoost aan de Rotonde weer op. Elke week creëert de
pastor hier een veilige sfeer waarin de bezoekers met elkaar in gesprek raken. Door de inzet van
rituelen worden deze gesprekken met een spontane viering afgesloten.
Door het organiseren van een picknick in het Bijlmerpark, waarbij ongedocumenteerde mensen
kookten voor bestuurders, constateerden zij dat deze ongedocumenteerden in mensonwaardige
omstandigheden leven. Dit heeft er onder andere toe bijgedragen dat zij nu wel opgemerkt werden
en dat de opvang voor hen is verbeterd.
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Bij het inloophuis Makom waren de pastores een jaar lang actief geweest als meewerkend vrijwilliger
naast hun taak als pastor. Het doel was om weer een eigen inloop te creëren, zoals wij dit vanuit het
verleden gewend waren. Door tijdens de corona tijd mee te werken als vrijwilliger en de handen uit
de mouwen te steken en tevens een luisterend oor te bieden werden wij niet “meegeteld” bij het
bepalen van het maximaal toegestane aantal bezoekers.
De Regenboog, de eigenaar van Makom, kreeg in eerste instantie voldoende subsidie dus was er
geen behoefte aan onze bereidheid een inloopspreekuur te starten en gelijktijdig de inloop open te
houden. Toen de subsidie wegviel medio 2021 werd ons gevraagd of wij alsnog het inloophuis voor
een dagdeel wilden coördineren. Wij hebben van dit aanbod afgezien. Ondanks de kleine
vrijwilligersgroep die wij al voor dit doel hadden opgezet. Onze taak als pastores is om mensen te
ontmoeten en te bemoedigen, onze kracht ligt in het persoonlijke gesprek. Het coördineren van een
inloophuis past daar niet bij. Vanaf oktober komt onze pastor nu wekelijks bij Makom om de
bezoekers te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan.
Wij huurden voor ons eigen inloopspreekuur een ruimte van het Leger des Heils op de wallen waar
wij elke week twee uur aanwezig zijn. Zo zijn wij als geestelijk verzorgers laagdrempelig aanwezig in
de stad.
De Spreekbuis en de Princehof konden op een wekelijks bezoek van ons rekenen ondanks de
beperkende coronamaatregelen. Hierin worden wij bijgestaan door een vrijwilliger die regelmatig de
bezoekers voorziet van praktische zaken en met hen een kaarsje brandt.
Nieuwkomer als vindplaats is de stilteruimte bij de Noorderkerk waar wij twee keer per week de
veegploeg van het Koffiehuis ontmoeten. De groep bestaat voornamelijk uit mensen met een
allochtone afkomst. Zij rusten uit en schuilen soms tegen de slechte weersomstandigheden.
Tweemaal per week ontmoeten de pastores hen. Wij luisteren naar wat hen zwaar op het hart ligt en
proberen ook praktische hulp te bieden. De hulp bestaat uit het kopen van medicijnen of het
protesteren tegen het sluiten van de winternachtopvang. Gemiddeld ontmoeten wij zes tot acht
mensen per keer.
Inloophuis de Schakel is nieuw in de reeks inloophuizen. Vrijdagochtend is een van onze pastores
daar vroeg te vinden wanneer het ontbijt wordt geserveerd aan een grote groep dakloze mensen. Hij
voert gesprekken met deze mensen.
Door consequent op dezelfde tijdstippen het inloophuis te bezoeken laten wij zien dat wij te
vertrouwen zijn en geen valse beloftes doen.
De ontmoetingen kunnen intens zijn maar ook vluchtig. Je ziet mensen soms maar een keer terwijl
anderen wekelijks op je komst rekenen.
Het wijkcentrum aan de Moddermolenstraat, een inloophuis van de Volksbond/Streetcornerwork
hebben wij niet kunnen bezoeken vanwege het strenge coronabeleid.
De woonvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen(RIBW)
De woonvoorzieningen bleven voor het grootste deel van het jaar toegankelijk voor de pastores, met
uitzondering van Anton de Kom en de Venser. Deze locaties werden weer bezocht vanaf juli (Anton
de Kom) en november (De Venser). De samenwerking met de begeleiders van de woonvoorziening
de Rijswijk is verdiept door het bezoek van minister Grapperhaus. De begeleiders van de Rijswijk en
de pastor bereidden samen zijn bezoek voor. De aanleiding van de komst van de minister was het
uitleggen van het begrip barmhartigheid aan enkele journalisten. De minister was onder de indruk
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van het werk van het Drugspastoraat en wilde zijn betrokkenheid tonen. Tijdens zijn bezoek
“opende” hij een balkon dat kort daarvoor aantrekkelijker was gemaakt door banken en potten met
planten te plaatsen.
Op initiatief van de pastor van het Drugspastoraat was enkele maanden daarvoor een artikel in het
Parool verschenen waarin Amsterdammers werden gevraagd geld te doneren om het balkon te
voorzien van planten. Hier is ruimschoots gehoor aan gegeven zodat er een mooie plek is ontstaan
waar gesprekken kunnen worden gevoerd.
Met kerst vormde een groep bewoners op dit balkon een levende kerststal.

De samenwerking in de woonvoorzieningen intensiveerde en werd professioneler. In de Veste is de
hulp ingeroepen van de pastor bij het schrijven van protocollen rond de uitvaart en het actualiseren
van het bewonersdossier ten aanzien van de laatste wil rond de uitvaart.
Het Passantenverblijf werd wekelijks een uur bezocht. Na een kennismakingsgesprek met de
locatiemanager is besloten om elke maand een activiteit te organiseren waar mensen met elkaar in
gesprek kunnen gaan. De persoonlijke gesprekken kunnen ontstaan door gezamenlijk bezig te zijn
met elkaar of met de pastor.
Na een tijd van afwezigheid werd sinds oktober de Robert Koch ook weer bezocht. Eens per maand
was een pastor daar aanwezig voor persoonlijke gesprekken met de bewoners.
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Verder kon het wekelijkse bezoek van de woonvoorziening de Aak, ondanks de pandemie, gewoon
doorgang vinden. Elke week was hier een pastor beschikbaar voor een persoonlijk gesprek en een
bezoek van de bewoners op de kamer.
Uitvaarten en herdenkingsplechtigheden
De pastores hebben het afgelopen jaar verschillende uitvaarten verzorgd. Sommigen mensen, voor
wie wij de uitvaart verzorgden, kenden wij vanuit de woonvoorzieningen van HVO-Querido.
Andere verzoeken om een uitvaart kwamen via bureau Uitvaarten van de gemeente Amsterdam bij
ons terecht. Dit jaar werden wij voor het eerst benaderd door een sociaal werker van een
dagbestedingsproject die te maken had met een sterfgeval. Wij hebben toen zorg gedragen voor de
begeleiding van de naasten en de uitvaart geleid.
In het inloophuis de Princehof is het een goede gewoonte geworden om de pastor in te schakelen bij
het houden van een herdenkingsplechtigheid wanneer een bezoeker van het inloophuis is overleden.
De uitvaart vindt dan plaats in besloten kring, het Drugspastoraat wordt daar niet bij betrokken. Het
drugspastoraat zorgt dat de naasten die de overledene kenden gelegenheid krijgen om hem of haar
te gedenken.
In het volgende overzicht laten wij zien op welke manieren wij bij de uitvaarten betrokken worden:
Uitvaarten/herdenkingsplechtigheid Personen
Begrafenis op Sint Barbara /bijzetten
1. 7
urn
Crematie in Uitvaart Centrum Zuid
1. 2
(via discus HVO-Querido)
Stervensbegeleiding en uitvaart in
1. 1
opdracht van Stichting het Koffiehuis
Herdenkingsplechtigheid in
1. 3
inloophuis Princehof
Begraafplaats Sint Barbara
Het drugspastoraat heeft een fijne samenwerking met de beheerders van begraafplaats Sint Barbara.
Deze samenwerking kent een lange geschiedenis zo bleek tijdens het interview voor de MarKrant.
Jaarlijks worden de namen van de overledene bijgeschreven in de gedenkplaat op het verzamelgraf.
Dit jaar hebben wij in overleg met de beheerders besloten de gedenkplaat te herstellen en ook vaste
planten te plaatsen op dit veld zodat het geheel er nog verzorgder uit gaat zien. Van Ars Donandi +
het W.J.O. de Vriesfonds heeft het DPA specifiek voor begrafenissen op Sint Barbara geld gekregen.
Wij kennen niet van alle mensen die wij begraven de levensgeschiedenis. Het gebeurt regelmatig dat
wij een uitvaart moeten leiden waarvan de overledene wel bekend was bij onze voorgangers maar
die geen contact met de huidige pastores had.
Regelmatig krijgen wij het verzoek om herdenkingsceremonies te leiden maar kennen dan de
overledene en zijn omstandigheden niet. Levensverhalen opdiepen en proberen te achterhalen wie
de overledene geweest is, hoort bij het voorbereiden van de uitvaart of herdenkingsbijeenkomst. Een
mooie maar arbeidsintensieve taak.
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Drugsusers Remembrance Day
Samen met de MDHG verzorgde het Drugspastoraat een herdenkingsplechtigheid op 14 juli in de
Mozes en Aaronkerk. De overledenen van het afgelopen jaar met een verslavingsachtergrond
werden herdacht. De lezing werd verzorgd door onze pastor Mark Lieshout.
Project Walk of life
Onderling opperden de pastores wel eens dat het handig zou zijn als er een database zou bestaan
waar mensen zonder netwerk hun levensverhaal in vast zouden kunnen leggen. Wij besloten te
onderzoeken of dit gerealiseerd kon worden.
Met de oud-pastor Mark Lieshout en de oud-ombudsman van Amsterdam Arre Zuurmond werd
gebrainstormd over het nut van een database met levensverhalen. De mogelijkheden werden
besproken, niet alleen binnen het drugspastoraat maar ook ketenpartners werd gevraagd of zij
behoefte hebben aan zo’n database en of ze bereid waren eraan mee te werken om dit te realiseren.
Er bleek een breed draagvlak voor te zijn.
Omdat Minister Grapperhaus onder de indruk is van ons werk, konden wij hem financiële
ondersteuning vragen voor dit project. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eind 2021
subsidie toegekend; wij kunnen nu starten met het verder ontwikkelen van het project ‘Walk of Life.
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3.Drugspastoraat eropuit!
Bedevaarten en retraites
Veel uitstapjes kwamen door de pandemie te vervallen. Ook dit jaar zat een reis naar Lourdes er niet
in vanwege de strenge coronamaatregelen in Frankrijk. Wij vonden een alternatief voor de
deelnemers die zich al hadden aangemeld. Het klooster Nieuw Sion in Diepenveen bracht uitkomst.
Wij hebben na een intensieve voorbereiding gedurende een week twee groepen ontvangen en voor
hen een mooi programma gemaakt. Verdieping en inkeer waren de sleutelwoorden maar ook
gezelligheid en mooie gesprekken waren een belangrijk onderdeel van deze retraite. Een nieuw
initiatief waar wij met voldoening op terugkijken.

Heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo werd door ons bezocht met een groep mensen
vanuit zeer verschillende achtergronden. Wij liepen de kruisweg en spraken met een zuster uit het
klooster. Ook hier ontstonden mooie gesprekken, wat verbondenheid creëerde. Ondanks de
coronamaatregelen konden wij blijven lunchen en werd alles zo georganiseerd dat wij toch veilig en
op gepaste afstand ons programma konden uitvoeren.
Bus en bakfiets
Van het extra geld wat wij kregen om mensen een dagje mee te nemen met de bus naar voor hen
betekenisvolle plekken hebben wij in de laatste week van het jaar gebruik kunnen maken. Door
tijdgebrek kwam het er niet eerder van. Het geld was afkomstig van particuliere donateurs en het
noodfonds van Stichting DAK.
Van groot nut bleek de bakfiets. Niet om de mensen te voorzien van broodjes en koffie omdat zij
grotendeels weer toegang hebben tot de inloophuizen maar als handig vervoermiddel van diverse
zaken waar wij onze mensen mee van dienst kunnen zijn. Niet in de laatste plaats de stapels
MarKranten die moesten worden verspreid.

11

3. Communicatie
Nieuwe email adressen, betere bereikbaarheid
Gekoppeld aan onze website hebben nu alle pastores en het bestuur een eigen e-mailadres. Het
algemene mailadres waar alle berichten op ontvangen werden, komt te vervallen. Doordat iedere
pastor een eigen smartphone heeft zijn de pastores makkelijker te bereiken en kunnen foto’s,
filmpjes en informatie sneller en doelmatiger worden verspreid.

De podcast
Een pastor maakte een podcast van onze tochten door Nederland naar betekenisvolle plekken. Deze
podcast bestaat uit verschillende delen en behandelt verschillende onderwerpen. Het opnemen van
de podcast was een bijzondere ervaring omdat de parallelle wereld van de verslaving werd afgezet
tegen het leven van een hoogopgeleide succesvolle dertiger die de pastor tijdens de opnames
ontmoette. De podcast ‘Veerkracht’ is vele malen gedeeld en beluisterd. Fonds Franciscus heeft dit
initiatief gebruikt voor hun trainingsprogramma. Er werd door hen een filmpje opgenomen over het
nut van goede communicatie.

5. Samenwerken
Wij werkten samen met:
Straatpastoraat, Leger des Heils, Stichting de Regenboog, Het Koffiehuis, MDHG, De Raad van
Kerken, Stichting DAK, Fonds Franciscus en HVO-Querido, Stichting Groen/Grijs, Noorderkerk, Rotary
Centrum Amsterdam, Nicolaasparochie, Per Mens (voorheen Volksbond-Streetcornerwerk) en het
het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam.
De Bethelkerk in Amsterdam heeft zich verbonden aan het werk van het Drugspastoraat door
Zwanine Siedenburg een kerkelijke zending te geven. Ook Quirien van Berkel is vanuit het bisdom
Haarlem-Amsterdam gezonden om te werken als pastor voor het Drugspastoraat.

6. Publiciteit
Publiciteit:
https://www.parool.nl/ps/een-groen-balkon-voor-de-24-uursopvang-dat-kan-van-grote-betekeniszijn~b4a58d1f/?referrer=https%3A%2F%2Fhvoquerido.nl%2F
Drieluik, kerkblad Protestantse Wijkgemeente Amsterdam Noord, interview met Zwanine Siedenburg
mei 2021
Televisie: Humberto Tan (fimpje met minister Grapperhaus) juni 2021
Kerk in Mokum september 2021 (Hart en Ziel)
Jordaan & Gouden Reael september – oktober 2021 (In memoriam John Guthrie)
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