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1 Inleiding
Het bestuur van Caritas Amstelland legt met dit jaarverslag verantwoording
af aan de parochie en geeft inzage over de gevoerde acties in 2017.
Vanwege de vertrouwelijkheid van acties en de privacy van betrokkenen worden geen namen
genoemd van mensen die hulp ontvingen.
2 Bestuur
Aan het einde van het verslagjaar bestond het bestuur uit: Thomas Bauer, voorzitter; Eugène
Brussee, caritaspastor; Theo den Blanken, penningmeester; Loek van den Ham, secretaris; en
als leden: Harry van de Grint, Wim Kea, Paul Liesker, Marijke Nagel en Leo van der Vliet.
Het bestuur kwam In het verslagjaar zevenmaal in vergadering bijeen.
In het begin van 2017 droeg Harry van de Grint het voorzitterschap over aan Thomas Bauer.
In het verslagjaar overleed tot ons grote verdriet ons medelid en oud-penningmeester
Gerard Kolder. Hem werd vanuit een overvolle Titus Brandsmakerk uitgeleide gedaan.
De benoemingstermijn van Martin den Blanken als penningmeester van de PCI Ouderkerk
liep in juni 2017 af. Hij werd opgevolgd door Paul Liesker, die dus ook de plaats van Martin als
afgevaardigde van de PCI Ouderkerk in ons bestuur ingenomen heeft.
De bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemde in de loop van het verslagjaar Eugène
Brussee als caritaspastor en daarmee als opvolger van de in 2016 vertrokken pastor Tom
Buijtendijk O.Carm.
Met de PCI Ouderkerk bestaat op bestuurlijk niveau nauw contact. Over en weer nemen we
deel aan de bestuursvergaderingen, zodat de samenwerking te zijner tijd in een soepele fusie
kan overgaan.
Wij willen heel nadrukkelijk in de parochie aanwezig zijn. Daartoe verschijnen in elk nummer
van het parochieblad “Spirit” artikelen over caritas-aangelegenheden.
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3 Acties
In de Goede Week werd wederom in natura gecollecteerd. De Zusters van Moeder Teresa,
het Harriët Tubmanhuis, het Jeannet Noëlhuis en de Voedselbank Diemen werden goed
bedeeld. In de Advent volgde de zogeheten Kerstactie, wederom een collecte in natura.
Daarvoor werden dezelfde bestemmingen aangewezen, dit keer uitgebreid met Sant’Egidio.
We namen wederom deel aan Sam's kledingactie.
Ook in 2017 werd in alle Geloofsgemeenschappen (locaties) een “Caritas-zondag” gehouden.
Op deze Caritaszondag werd in de locaties bijna 3300 euro aan collectegeld opgehaald.
De KBO Bovenkerk werd financieel gesteund in het organiseren van het 60 jarig bestaan.
De actie Meet & Eat ( bijeenkomsten die de integratie van vluchtelingen met oud-bewoners
van Amstelveen moeten bevorderen) in samenwerking met de andere Kerken van
Amstelveen werd gecontinueerd. Bij een van deze bijeenkomsten vond een tragische
gebeurtenis plaats: Een kind raakte te water en verdronk. We hebben samen met de andere
kerken voor de nodige begeleiding gezorgd en de grafsteen gefinancierd.
We helpen een aantal personen die daarvoor zelf de middelen niet hebben, met een
wekelijkse boodschappentas. Deze actie staat bekend onder het motto “mee-eten op
afstand”. Aan het eind van het jaar betrof dit 6 personen.
Sinds enkele jaren verzamelen we huisraad en bijzonders meubelen die ons worden
aangeboden. We mogen gebruik maken van een opslagloods in Ouderkerk. Deze spullen
worden gratis gegeven aan mensen die daar behoefte aan hebben, meestal - maar niet
uitsluitend – vluchtelingen die een woning in Amstelveen e.o. hebben gekregen.
In het verslagjaar werden door ons een aantal verzoeken voor individuele hulp gehonoreerd.
Onder andere financierden we een medische ondersteuning, een gezinshereniging en het
jaarlijkse uitje voor het Harriët Tubmanhuis.
Rond Kerst werd wederom de enveloppenactie gehouden. 50 gezinnen mochten een bijdrage
ontvangen om ondanks alle beperkingen toch in de feestelijke sfeer te kunnen delen. Er werd
€ 4200 aan extra ondersteuning verleend, waarvan 100 euro voor 30 gezinnen met kinderen
en 50 euro aan 24 alleenstaande.
Ook de situatie van de uitgeprocedeerden in Amsterdam stond op onze agenda. Tegen het
einde van het jaar is hulp verleend in vorm van gebruikte huisraad (koelkasten, fornuis,
bankstellen etc.) aan een groep uitgeprocedeerden in het Zeeburgerpad.

4 Externe Contacten
Met verschillende organisaties onderhouden wij contacten, meestal op persoonlijke titel.
Hiertoe behoren het bisdom, de PCI Ouderkerk, de PCI van de Vredeskerk te Amsterdam, de
PKN en de Diaconie daarvan, Stichting Vluchtelingenwerk Amstelveen (SVA), het Platform
Vluchtelingen, Participe en de GGZ en, in verband met de kerstenveloppenactie, diverse
basisscholen hier ter plaatse.
5 Financiën
De jaarcijfers over 2016 zijn door het bisdom goedgekeurd. De financiële jaarstukken over
2017 komen zodra ze beschikbaar zijn. De begroting 2018, gebaseerd op een activiteitenplan,
is goedgekeurd.
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