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Inleiding
Net als veel bezoekers, moet ook Stap Verder zich - als oecumenisch diaconaal centrum- zien te vestigen.
Stap Verder is in de eerste twee jaar snel gegroeid, de aanmeldingen voor de Nederlandse les kwamen bijna dagelijks binnen, het aantal vrijwilligers is bijna verdubbeld
ten opzichte van 2011. Dan wordt het ook zaak te verankeren.
Het afgelopen jaar 2012 was dan ook een jaar van professionalisering, het zoeken
naar de juiste weg en regelgeving voor de organisatie, het vastleggen van werkwijzen, verdere werving en toerusting van vrijwilligers.
We zijn nog steeds dankbaar voor de inzet van velen. Kerkleden, bezoekers van binnen en buiten Zuidoost tonen zich zeer betrokken bij de bezoekers van Stap Verder
door het aanbod van spullen, een handje helpen en zelfs tijdelijke opvang.
Anderzijds zijn we geschokt en bezorgd door de schrijnende situaties die we in de
spreekuren tegenkomen. Menselijke waardigheid wordt met voeten getreden.
Respect en zorg zijn soms ver te zoeken. Het strikte vreemdelingenbeleid is
doorgeschoten en biedt weinig ruimte om met heel kwetsbare mensen vertrouwen
op te bouwen, zodat zij hun verhaal kunnen vertellen. Echter ook dan welt dankbaarheid in ons op voor het feit dat we zo’n veilige en vertrouwde locatie als Stap
Verder hebben. Hulde dus aan allen die dit werk mogelijk maken.

Missie en visie
Stap Verder is er voor alle inwoners van Zuidoost die ergens vragen over hebben,
vastlopen in regelgeving, de weg zoeken in het woud van instanties, te maken hebben met problemen waarmee ze geen raad weten.
Onze missie is “Op oecumenische grondslag krachten bundelen om adequate hulp
te kunnen bieden bij sociaal maatschappelijke problemen in Amsterdam Zuidoost
waar die (nog) niet bestaat, om flexibel te kunnen inspelen op zich veranderende
behoeften en omstandigheden en om aan de overheid sociaal maatschappelijke
problemen kenbaar te maken.”
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Organisatie en menskracht
Bestuur
Het bestuur van de
Stichting
Pastoraal
Diaconaal
Centrum
Bijlmermeer nam in
2012 afscheid van
penningmeester ds.
Jan van der Meulen.
Hij had met de fusie
van twee protestantse
gemeenten genoeg op
Albert Koot, Christian Lindner, Ilona Fritz, Jaap de Visser
zijn bordje. Vanuit de
Protestantse
Gemeente Zuidoost nam dr. Jaap de Visser zijn taak over. Hij ging voortvarend aan de
slag met het financieel jaarverslag van 2011, professionaliseerde de boekhouding
samen met boekhouder Hans van Riet, regelde de benodigde verzekeringen, stelde
het mandateringsbeleid op en zette een archief op voor Stap Verder.
Het bestuur van de Stichting Pastoraat West Afrikanen (PWA) heeft per september
2012 een nieuwe bezetting gekregen. De heer Johan Naron, voormalig directeur van
Mensen met een Missie heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter. Pater Gerard
Timmermans neemt de positie van secretaris en penningmeester op zich. SMA pater
Timmermans maakt deel uit van het team dat het Luchthavenpastoraat op Schiphol
vormt. SMA paters Koos Janssen en Jos Pijpers (Provinciaal van de Nederlandse
SMA) zijn bestuurslid en brengen velen jaren leef- en werkervaring mee uit Afrika.
Tussen de besturen PWA en SPDCB vindt een halfjaarlijks overleg plaats. In dit overleg wordt het partnerschap tussen beide stichtingen belicht, worden centrum activiteiten geëvalueerd en wordt er naar gezamenlijke toekomstplannen gekeken.

Coördinatie
De coördinatie van het Vormingscentrum van de Sociëteit Afrikaanse Missiën werd
bij het vertrek van Marcel Elsenaar in oktober 2012 overgenomen door Liesbeth
Glas. Zij is daardoor twee dagen langer in het pand. Dat komt de coördinatie van het
centrum als geheel ten goede.
In juli vertrok de coördinator van het Medoc–project van Dokters van de Wereld
Nina van Egmond naar Dubai, zij werd opgevolgd door Annette Hoogerbrugge.
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Vrijwilligers
Voor de Nederlandse les namen tien vrijwilligers afscheid en startten er ook tien
nieuwe docenten.
Ds. Ilona Fritz verliet in juni haar post als spreekuurmedewerker. In de zomer
konden we vier medewerkers verwelkomen voor een training tot spreekuurmedewerker: pastor Alle Jonkman, Karolina Kavanova, au pair, Sjaak van Schie, godsdienst pastoraal werker en Karin Schoonhoven, de laatste als stagiaire vanuit haar
opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Hogeschool InHolland.
Vanaf oktober 2012 kwamen jongeren vanuit het Mission House, die een diaconaal
jaar in Amsterdam doen, ons vrijwillig versterken. Phillip Timson uit Engeland houdt
zich bezig met de presentatie van Stap Verder op facebook, de website en in een
folder voor de fondswerving. Annabell Martens uit Duitsland ondersteunde de administratie van de Nederlandse les en was op dinsdag gastvrouw.
Jan Kok en Irma Blits van de PGZO vormen samen met een Ghanese en Nigeriaanse
bezoeker ons presentatieteam.
Frits Brommet (PGZO) verzorgt extra ritten met bezoekers naar de kledingbank in
Amstelveen.
Meridith Richaards (ELG) moest ons vanwege ziekte eind 2012 verlaten.
Met zo’n 60 vrijwilligers, die van Dokters van de Wereld nog niet meegeteld, vormen we zo de Stap Verder familie.

Inrichting
De verbouwing van het pand in 2010 blijkt aan de verwachtingen te voldoen, eind
2012 moesten we op de dinsdagen zelfs constateren dat de ruimte te klein was. De
beide kantoorruimtes boden een werkplek aan twee coördinatoren, twee
gastvrouwen en een gastheer, een PR medewerker en vier spreekuurmedewerkers.
Soms moest werkoverleg in de kantoren gevoerd worden omdat spreekkamers en
zaal allemaal voor Nederlandse les of spreekuren bezet waren. In de gang is een
vakkenkast geplaatst om een plek te bieden aan de tweedehandsgoederen die door
allerlei particulieren en organisaties aangeboden worden. De acht computers met
internetverbinding waren bijna constant in gebruik tijdens kantooruren. Voor de
gastvrouw is een extra mobiele werkplek in de hal geschapen om inschrijving voor
gebruik van internet, wasmachine, keuken en bezoek aan de kledingbank in goede
banen te leiden.
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Projecten
Vormingscentrum
Vanuit de Stichting Centrum Missionaire Participatie in Afrika (het vormingscentrum
van de SMA) zijn in het afgelopen jaar informatiebijeenkomsten en sollicitatiegesprekken gehouden voor mensen met een interesse om uitgezonden te
worden naar Afrika voor een periode van vier jaar. Het CMPA zendt mensen uit naar
Tanzania, Liberia en Ghana. Het kennismakingstraject en opleidingstraject wordt
deels in Stap Verder gehouden. Ook de begeleiding van lekenmissionarissen al
werkzaam in het veld wordt vanuit het CMPA kantoor in Stap Verder gedaan. De
lekenmissionarissen van de SMA die na verblijf in Afrika zijn teruggekeerd naar Nederland houden hun bijeenkomsten onder andere in Stap Verder.
Voor lekenmissionarissen is inzet in het werk in Stap Verder een mogelijkheid in hun
voorbereidingsperiode voor hun uitzending, of na hun terugkeer.

Pastoraat West Afrikanen
Vanuit het PWA wordt gestreefd naar een aanwezigheid onder Afrikanen in Amsterdam Zuidoost, met name voor degenen die het moeilijk hebben. Hiervoor kan de
coördinator van het PWA zich inzetten voor de activiteiten van het centrum en doet
dit momenteel in de coördinatie van de NL taalles en algemene inzet in het centrum.

Nederlandse les
In 2012 waren er
gemiddeld 20 vrijwilligers actief Nederlandse les aan het
geven. Hierbij maken
zij voornamelijk gebruik van het boek
Stap 1 en 2, dat ook
bij de inburgering
wordt gebruikt. Eén
groep gebruikt de
methode Code voor
hoger opgeleide mensen. De lessen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. Er zijn elke week 170
cursisten die deelnemen aan de les. Er zijn individuele lessen voor degenen die nog
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moeite hebben met lezen en schrijven, of die zich voorbereiden op een staats– of
inburgeringsexamen. De groepen varieren van 5 tot 15 personen. De cursisten zijn
afkomstig uit 25 verschillende landen, voornamelijk Sub-Saharalanden, met name
Ghana (36%) en Nigeria(35,5%). We werken zoveel mogelijk op maat en proberen
mensen op het juiste niveaau te plaatsen en de wachttijd te minima-liseren.
Deelnemers zijn 60% man en 40% vrouw. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 25 en
50 jaar. Er waren in 2012 totaal 144 nieuwe aanmeldingen.
De vrijwilligers meldden zich aan via de kerken en parochies, de vacaturebank van
de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en Pantar, een organisatie die in Amsterdam
mensen ondersteunt bij reïntegratie in het arbeidsproces. Twee maal per jaar krijgen de vrijwilligers een lunch aangeboden met deskundigheidsbevordering en uitwisseling van ervaringen en verhalen.

Taalmaatjes
Het plan was om ook taalmaatjes te werven die in de dagelijkse praktijk met een
cursist de conversatie oefenen door bijv. naar de markt of de bibliotheek te gaan.
In 2011 en 2012 vonden we nog geen taalmaatjes, maar we houden deze vrijwilligersvacature gewoon in de lucht. De behoefte aan individuele conversatieles blijft.

Het kenniscentrum
In Stap Verder vinden bezoekers een centrum dat kennis bemiddelt over toegang
tot voorzieningen. Dokters van de Wereld verzorgt het spreekuur over medische
hulp en verwijst door naar de reguliere zorg. In het sociale (pastoraal- diaconale)
spreekuur kunnen bezoekers terecht voor vragen over alle andere gebieden van het
leven.
medisch spreekuur
Dokters van de Wereld organiseert wekelijks op maandag- en donderdagochtend
een informatiespreekuur voor cliënten die geen verblijfspapieren hebben, en daardoor geen zorgverzekering kunnen afsluiten. Cliënten worden geïnformeerd over
het recht op zorg en over de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de reguliere
zorg. Bij toegangsproblemen wordt er bemiddeld met de betreffende arts of instelling, bijvoorbeeld door een brief te sturen of telefonisch advies te geven.
Daarnaast zijn er veel netwerkcontacten in Zuidoost, met migrantensteunorganisaties en –kerken. Hier geven DvdW-vrijwilligers groepsvoorlichtingen, bijvoorbeeld
over ‘toegang tot zorg’ en ‘preventie hoge bloeddruk’. Annette Hoogerbrugge
coördineert de activiteiten van DvdW in Stap Verder, de spreekuren worden uitgevoerd door medische vrijwilligers.
In 2012 hebben 164 personen het DvdW-spreekuur in Stap Verder bezocht en zijn er
in totaal 327 consulten geweest. Er zijn 42 personen actief ondergebracht bij een
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huisarts. Er zijn in totaal
82
toegangsproblemen
geregistreerd bij artsen of
instellingen in Zuidoost.
Bovendien zijn veel
cliënten
telefonisch
geadviseerd en was er
veel belangstelling om
tijdens het spreekuur
de bloeddruk te laten
meten.
In 2012 zijn verschillende voorlichtingen georganiseerd in Amsterdam Zuidoost, onder meer bij 2 Spaanstalige kerken, 1 Nigeriaanse en 1 Ghanese
kerk. Hierdoor zijn ongeveer 340 personen bereikt met voorlichting over het recht
op zorg en het aanbod in Stap Verder. Daarnaast is in verschillende organisaties de
voorlichting over preventie van hoge bloeddruk aangeboden, inclusief een
bloeddrukmeting.
Naast de activiteiten in Amsterdam Zuidoost heeft Dokters van de Wereld onder
meer een actieve rol gehad bij het informeren en bemiddelen van demonstrerende
ex-asielzoekers, in het tentenkamp in Amsterdam Osdorp en in de Vluchtkerk in
Amsterdam West. Door deze demonstraties heeft de groep ongedocumenteerde
migranten veel media-aandacht gekregen en staat het Nederlandse
vreemdelingenbeleid geregeld op de politieke agenda. De verwachting is dat er in
2013 toenemend aandacht wordt geschonken aan deze kwetsbare groep, onder
meer vanwege het onderzoek naar de toegang tot zorg dat de Nationale Ombudsman begin 2013 start. Daarnaast werkt DvdW samen met het Meldpunt
Vreemdelingendetentie van Stichting LOS om incidenten rondom de medische zorg
in detentiecentra beter boven tafel te krijgen en bij de verantwoordelijken aan te
kaarten.
sociale kaart en handboek
Om te zorgen dat de spreekuurmedewerkers snel contacten kunnen leggen met
instanties heeft vrijwilligster Meridith Richaards, lid van de Evangelisch Lutherse
Gemeente Amsterdam Zuidoost, twee jaar gewerkt aan de aanleg van een sociale
kaart. In een adresbestand zijn contactgegevens en inhoudelijke informatie van o.a.
advocaten en rechtswinkels, zelforganisaties van diverse bevolkingsgroepen,
buurtverenigingen, detentiecentra, medische adressen, formele en informele in-
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stellingen voor maatschappelijk werk en dergelijke opgenomen.
In een handboek voor het spreekuur zijn checklists en procedures beschreven die
bewandeld moeten worden bij specifieke hulpvragen. Bijvoorbeeld wanneer een
bezoekster slachtoffer van vrouwenhandel is, waar een aanvraag voor de voedselbank neer te leggen, hoe iemand van buiten Amsterdam hier een woning zoekt, hoe
een bezoek te regelen voor iemand die in vreemdelingenbewaring gezet is.
Dit handboek blijft een handboek in wording.
sociaal spreekuur
In het voorjaar van 2012 vonden er spreekuren plaats op drie ochtenden in de
week. Vanuit de SMA zetten Frans Mulders en Gerard Noom hun gedeelde spreekuur op de dinsdag voort, pastor Albert Koot van de R.K. parochie De Graankorrel
was op vrijdagochtend paraat en ds. Ilona Fritz hield spreekuur op de woensdagochtend. Zij moest helaas tot de conclusie komen dat een goede begeleiding van
bezoekers meer tijd van haar vroeg dan zij naast haar werk als pastor van de Lutherse Gemeente kon opbrengen en beëindigde haar inzet als spreekuurmedewerker eind mei 2012. De complexiteit van de vragen, behoefte aan meer kennis
van de maatschappelijke kaart en de wisselende opkomst van bezoekers noopten
ons tot het beperken van de spreekuren en een wervings-, trainings- en inwerktraject te ontwikkelen voor nieuwe spreekuurmedewerkers. Vanaf juni brachten we
het spreekuur terug naar één spreekuur in de week. Gerard Noom beeindigde in
december 2012 zijn
inzet als spreekuurmedewerker.
de bezoekers
Sinds de start van het
pastoraal-diaconaal
spreekuur in oktober
2010 hebben we zo’n
125 bezoekers gehad.
Een vijftiental bezoekers komt bijna
wekelijks terug, ongeveer een derde van
de bezoekers heeft slechts eenmalig het spreekuur bezocht.
De vragen die in het spreekuur aan de orde komen zijn voor 95 procent diaconaal
van karakter. Dat vraagt van de spreekuurmedewerkers dat zij zich verdiepen in
allerlei aspecten van het sociale stelsel in Nederland. Voor een deel is doorverwijzing naar reeds bestaande instanties mogelijk. Vaak komen bezoekers na
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doorverwijzing nog terug met vragen. De gemiddelde Nederlander staat er niet bij
stil dat wij van kinds af aan thuis allerlei dingen van onze ouders leerden, dat we 13
tot 22 jaar onderwijs hebben gehad en via de media ook nog eens veel informatie
tot ons nemen. Als medewerkers zien we hoeveel er uitgelegd moet worden over de
dagelijkse gang van zaken in Nederland.
een voorbeeld:
Een van onze bezoekers moest een oogoperatie ondergaan, maar was niet verzekerd voor ziektekosten. Dokters van de Wereld zocht een huisarts die bereid was
een ongedocumenteerde patiënt aan te nemen en door te verwijzen, maakte met
de patiënt een afspraak met de oogarts en legde uit hoe je bij het ziekenhuis moest
komen. Vanuit het sociaal spreekuur regelden we de inschrijfkosten bij de huisarts
en de vervoerskosten naar het ziekenhuis. Met de geestelijk verzorger in het
ziekenhuis spraken we af dat hij aanwezig zou zijn bij het gesprek met de oogarts
om te zorgen dat alle vragen van patiënt aan de orde zouden komen en hij extra zou
checken of de patiënt alle informatie van de arts begreep. De patiënt was echter zo
zenuwachtig voor het gesprek dat hij het papiertje met het telefoonnummer van de
geestelijk verzorger verloor en hij wist niet dat hij bij de infobalie naar de afdeling
geestelijke verzorging van het ziekenhuis kon vragen.
Terug in het spreekuur van DvdW legden we nogmaals uit hoe het nou zat en wat
de oogarts nu precies zou gaan doen. Het idee dat iemand in je oog gaat snijden was
voor de patiënt zo akelig dat hij liever met pijn bleef rondlopen en vroeg of we de
operatie konden afzeggen. Het kostte ons vanuit DvdW en pastoraal spreekuur veel
overredingskracht om de patiënt te overtuigen even door de zure appel heen te bijten. We besloten dan ook dat één van ons met hem mee zou gaan naar de operatie,
we van tevoren met de geestelijk verzorger in de kapel een gebed zouden uitspreken en een kaars zouden branden tijdens de operatie.
Slechts één apotheek per stadsdeel verstrekt noodzakelijke medicijnen aan
ongedocumenteerde patiënten. Met een eerdere bezoeker duurde het even voor
we doorkregen waarom hij beweerde dat de dokter hem niet hielp. In het medische
systeem in het land van herkomst haal je je medicijnen bij de dokter. Hij stond in
een apotheek die hem de medicijnen niet wilde verstrekken.
Nu kreeg deze patiënt oogdruppels mee van de apotheek. Één van ons had daar
ervaring mee en ontdekte dat de patiënt die niet in de koelkast bewaarde.
De operatie vond niet plaats in de polikliniek maar elders in het ziekenhuis. Waren
we niet meegegaan dan had de patiënt mogelijk zijn weg niet naar de juiste afdeling
gevonden. De operatie is geslaagd en de patiënt was naderhand heel blij dat hij toch
doorgezet had met de hulp vanuit de spreekuren.
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Nevenstaand voorbeeld geeft ook aan dat de pastorale kant van het spreekuur
minstens zo belangrijk is. Daarvoor is het echter wel belangrijk dat je als medewerker kennis en inzicht opdoet van de manier van leven en de denkwijze van de
bezoekers. In Rooms Katholieke kring wordt bijvoorbeeld een andere ‘pastorale
taal’ gesproken dan in Pinkstersetting. Zonder die kennis, mis je noodzakelijke
signalen dat je extra informatie moet verstrekken op een andere manier dan je
vanuit jouw achtergrond gewend bent.
werving nieuwe spreekuurmedewerkers
In het voorjaar besloten we op zoek te gaan naar nieuwe spreekuurmedewerkers.
Dr. Gert Noort van de Nederlandse Zendingsraad ondersteunde ons bij de opzet
van een trainingstraject voor het werk. In deze opzet werd een groot gedeelte
ingeruimd voor interculturele communicatie, inzicht in de verschillende manieren
waarop geloof en kerk een rol kunnen spelen in het leven van mensen uit verschillende denominaties en gespreksvoering.
Margriet Muurling van
bureau InToMission, dat
zendingswerkers
en
werkers in ontwikkelingssamenwerking
traint en coacht, zette
onze opzet om in een
training
op
maat.
Ds. Ilona Fritz verzorgde
een avond over de praktijk van het spreekuur,
Matthias Brand van het
Jeanette Noelhuis over
het vreemdelingenbeMargriet Muurling (InToMission) met spreekuurmedewerkers Sjaak van Schie, Karin Schoonhoven, Alle Jonk- leid en de praktische uitman en Karolina Kavanova
werking hiervan voor
onze bezoekers. Ook bezochten de nieuwe spreekuurmedewerkers een spreekuur bij een collegainstelling en volgden een excursie door de wijk.
Daarna volgde een training in de praktijk, waarbij de nieuwe spreekuurmedewerkers in de maanden oktober, november en december elk begonnen met één bezoeker en dat langzamerhand uitbreidden naar een eigen spreekuur houden.
Zij werden daarin begeleid door de coördinator.
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Financiën en fondswerving
Stap Verder bevindt zich in de eerste fase van zijn bestaan, de opbouwfase, die
loopt van 2011 t/m 2014. In 2011 bedroegen de kosten k€50, in 2012 lopen die op
tot k€65 en voor 2013 en 2014 verwachten we k€95. De som voor deze 4 jaar
bedraagt k€305. Afgaande op toegezegde bijdragen van partners en fondsen en van
verwachte collecte-opbrengsten is eind 2012 een bedrag beschikbaar van k€280. De
financieringsbehoefte voor de laatste 2 jaar van deze periode bedraagt dus nog
k€25. Dat is een mooi resultaat.
Stap Verder wordt in de opbouwfase gesteund door de Lutherse Diaconie Amsterdam. De Lutherse Diaconie is partner in dit project. De volgende fondsen leveren
een bijdrage aan de financiering: Insinger Stichting, Kerk in Actie/Kerk in Ontwikkeling, Konferentie Nederlandse Religieuzen/Projecten In Nederland, het Skanfonds, de
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, de Stichting Dr. Hofstee en de Stich-ting
Rotterdam. Tenslotte dragen de samenwerkingsovereenkomsten met SMA
(Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) en Dokters van de Wereld bij.
Voor de tweede fase, de jaren 2015 en 2016 ligt alles nog open. In 2013 zal een financiële actie gestart worden om voor die periode voldoende middelen te verwerven. Daarbij doen we niet alleen een beroep op fondsen, maar proberen we ook
de banden aan te halen met omringende gemeenten en parochies.

Toekomstplannen
In 2013 hopen we voor de vrijwilligers NL les meer aan deskundigheidsbevordering
te doen, o.a. door een workshop lesvaardigheden en een workshop interculturele
communicatie aan te bieden.
In 2013 willen we ook werken aan een kwaliteitsverbetering voor de cursisten ten
opzichte van :


Meer differentiatie in niveaus



Meer doorstroming naar juiste niveaus



Opvoering van het aantal toetsmomenten



Gericht toewerken naar Staatsexamen NT2 programma 1

Voor de spreekuurmedewerkers organiseren we tweemaandelijks een overleg
waarin we een medewerker van een organisatie uitnodigen waarnaar we in de
spreekuren mensen doorverwijzen, zodat de samenwerking en deskundigheid op
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specifieke thema’s als terugkeer, vrouwenhandel, medische doorverwijzing en
doorverwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg verdiept.
In 2013 hopen we uit de registratie van bezoekers een analyse te kunnen maken die
inzicht geeft in de achtergrond van de bezoekers en de doorverwijzing.
We overwegen weer een nieuwe wervings- en trainingsronde te houden voor het
spreekuur, met in het achterhoofd de wens om dagelijks een spreekuur te kunnen
houden en daarmee meer inwoners van Zuidoost van dienst te kunnen zijn.
Daarnaast hopen we een nieuw project te kunnen ontwikkelen op het gebied van
ondersteuning van vrouwen met kinderen.
We hopen dat u met plezier dit jaarverslag hebt gelezen en nodigen u uit om te gelegener tijd eens bij ons binnen te stappen.

Bestuur
De Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer is de dragende rechtspersoon voor het huidige centrum Stap Verder. De volgende kerken dragen de SPDCB:








de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost, (EBG)
de Evangelisch Lutherse Gemeente Brandpunt Zuidoost, (ELG)
de Persekutuan Kristen Indonesia Nederland, (PERKI)
de Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation, (PCG)
de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost, (PGZO)
de Rooms Katholieke parochie De Graankorrel.(RK)

Het bestuur bestond in 2012 uit de volgende personen:
 Voorzitter: ds. Christian Lindner (EBG),
 Vice-voorzitter: ds. Ilona Fritz (ELG),
 Secretaris: pastoraal werker Albert Koot (RK),
 Penningmeester: dr. Jaap de Visser (PGZO).

Vanuit de deelnemende kerken is een Diaconaal Oecumenisch Beraad (DOB) geformeerd. Daarin zitten van elke kerk in principe twee leden die beleidsmakers zijn
of zich diaconaal inzetten. Zij denken praktisch mee over de inhoudelijke koers die
het diaconaal oecumenisch centrum vaart en zorgen voor draagvlak en vrijwilligers
in de kerken voor het werk.
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Stap Verder
Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 - 8457566
erikafeenstra@stapverder.org
www.stapverder.org
Banknummer 39.05.07.687 t.n.v. Stichting
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer
Sociale spreekuren: maandag 14.00-16.00 uur, donderdag 12.00-16.00 uur,
vrijdag 13.30-17.00 uur

Dokters van de Wereld
Annette Hoogerbrugge coördinator
tel. 06 - 2931911
ahoogerbrugge@doktersvandewereld.org
www.doktersvandewereld.org
Medisch spreekuur: maandag en
donderdag 10.00-13.00 uur

Sociëteit Afrikaanse Missiën
www.sma-nederland.nl
Stichting Pastoraat West Afrikanen
Liesbeth Glas, coördinator
tel. 06-42292088
liesbethglas@stapverder.org
Vormingscentrum
Liesbeth Glas, coördinator
tel. 020-7739649
vc@sma-nederland.nl
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