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Inleiding  
 

Vanuit De Binnenwaai kijken we terug op een gezegend jaar. Een jaar waarin 
veel is gebeurd en er – ondanks gedeeltelijke lockdowns – veel weer fysiek kon 
plaatsvinden.  
 
Dit seizoen sloten we aan bij het thema van de PKN: ‘Van U is de toekomst’. 
Een thema dat feilloos aansloot bij waar De Binnenwaai was (en is): zoekend 
naar de weg die zij mag gaan richting de toekomst. Een weg die mooi is en 
steeds weer nieuwe mensen en dingen op haar pad brengt en een weg die ook 
ingewikkeld is en waar ook zorgen zijn over geld en mensen en wat er 
(on)mogelijk is.  
 
Na mijn start in april voelde ik met enige regelmaat de druk die er ook was om 
deze plek tot bloei te brengen (lees: voor meer geld en meer mensen te 
zorgen). Dit jaarthema deed mij realiseren dat de toekomst van deze plek niet 
van mijzelf of andere Binnenwaaiers afhankelijk is, maar dat God zijn weg wel 
gaat. Dit heeft er het afgelopen seizoen niet voor gezorgd dat ikzelf en andere 
Binnenwaaiers stil zijn gaan zitten, integendeel, maar wel dat we steeds weer 
teruggingen naar die basis en onszelf met regelmaat hebben stilgezet om te 
zoeken en te voelen wat er goed was om te doen. Vanuit die houding willen we 
ook het nieuwe seizoen ingaan en onze nieuwe plannen maken.  
 

Op de startzondag stond ik stil bij dit ‘ontspannen in actie komen’ en sloten we 
af met:  
 
“We mogen vol vertrouwen de toekomst in. Ds. Marleen Blootens verwoordt 
dat verlangen tot vertrouwen heel mooi in een gebed waarmee ik deze 
overweging wil afsluiten. Ik heb ‘ik en mij’ verandert in ‘ons en wij’ omdat ik 
geloof dat we deze weg van vertrouwen echt samen mogen gaan: 
 
God,  

Fluister het tot ons; 
in de stilte van de dag, 
in het piekeren in de nacht, 
in de stappen die wij zetten, 
dat U met ons op weg bent. 

Fluister het ons in, 
als de twijfel ons overvalt, 
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als cynisme ons geloof verjaagt, 
als alles zinloos lijkt, 
dat U ons niet loslaat. 

Fluister tot ons, 
vriendelijk en beslist, 
dat U de vaste grond wilt zijn onder onze voeten, 
als daglicht om ons heen zult zijn, 
de toekomst die ons vertrouwen wenkt. 
Amen.”  

 

Voor dit fluisteren van God hebben we het afgelopen jaar geprobeerd onze 
oren te openen en daar steeds opnieuw op terug te vallen.   
 
In dit jaarverslag wil ik kort terugblikken op het afgelopen seizoen, de 
ontwikkelingen en de activiteiten.  
 
Dank aan God en dank aan alle betrokken Binnenwaaiers en IJburgers voor alle 
mooie dingen die dit jaar konden plaatsvinden.  
 
Amsterdam, zomer 2022.  
Mede namens het kernteam van De Binnenwaai,  
Marjolein Hekman  
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Visievorming 
 
Wie willen, kunnen en mogen we zijn als Binnenwaai hier op IJburg? In het 
afgelopen jaar zijn we met die vraag bezig geweest.  Dit proces is nog lang niet 
klaar, maar hieronder wil ik enkele uitkomsten met jullie delen.  
 
Retraite november 2021  

 
In november 2021 gingen we met het 
kernteam en enkele andere nauw 
betrokken Binnenwaaiers op retraite 
naar Klein Sion in Leuvenheim. Van 
deze retraite heb ik een apart 
verslagje geschreven, dus dat ga ik 
hier niet opnieuw doen. Wel wil ik 
daar kort een paar centrale punten 
uit naar voren halen: 
 
1. Wat is er eigenlijk veel overvloed! 
Het eerste punt wat ik hieruit naar voren wil halen is de ervaring van overvloed 
die we als retraitegangers dit weekend ervoeren. Overvloed in mooie relaties 
onderling, in openheid, in het ervaren van Gods aanwezigheid en in activiteiten 
die er in en rondom De Binnenwaai mogen plaatsvinden. We merkten dat we 
regelmatig vanuit het idee van een ‘tekort’ denken: ‘een tekort aan geld en 
mensen’, en dit weekend mochten we ervaren en realiseren dat er ook heel 
veel overvloed en zegen is.  
 

 
2. Het idee van de Herberg 
In dit weekend kwam het beeld van de herberg naar 
boven: een laagdrempelige plek van ontmoeting waar je 
makkelijk binnenwaait. Waar mensen komen om iets te 
eten of drinken, een plek te vinden waar ze kunnen 
uitrusten, waar je mensen kan ontmoeten en iets kan 
beleven. Een plek waar je kan komen om iets te brengen 
of om iets te halen, waar je even langs kan komen of 
lang kan blijven hangen. Een herberg met een stamtafel 
vaste gasten en altijd plek voor nieuwe mensen die 
aanwaaien.  
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3. De leefgemeenschap 
In dit weekend is het over het eerdere toekomstplan van een leefgemeenschap 
gegaan. Er is over gesproken en gedacht en er kwam uit dat we op dit moment 
niet de mogelijkheden zien om dit idee zelf op te pakken en uit te werken. Er is 
te weinig enthousiasme van mensen om hier helemaal voor te gaan en te 
weinig middelen en vaardigheden om dit vanuit het niets op te richten. Er is 
uitgesproken dat het nog steeds een mooi idee kan zijn en we er open voor 
staan als er iets op ons pad komt/anderen hier iets mee willen, maar we 
momenteel te weinig mogelijkheden zien voor zo’n groot project.  
 
4. Verbinding met God en met elkaar 
In dit weekend ervoeren we een 
sterke verbinding met God en elkaar. 
In onze openheid voor wat zich 
aandiende was de heilige Geest 
voelbaar aanwezig, in wat we zeiden 
en in hoe we dat deden. Het 
bevestigde ons in ons voornemen om 
naast de zondagse viering geestelijke 
verdiepingsactiviteiten op- en voort te 
zetten en aandacht te besteden aan 
verbindende, onderlinge ontmoeting 
zodat we toegroeien naar een hecht "team" dat zich afstemt op God en op 
elkaar.  
 
5. Werkgroepen 
Naar aanleiding van dit weekend zijn er verschillende werkgroepen opgericht 
om met de thema’s aan de slag te gaan. Dit op het gebied van kinderwerk, 
jeugdwerk, bezieling, bezield IJburg en kosten. Al deze werkgroepen hebben 
één of meerdere brainstormsessies gehad om hier verder over na te denken en 
handen en voeten aan te geven.  
 
Werkgroepen 
 
Van deze brainstormsessies zijn ook losse verslagen geschreven. Ik zal daarom 
alleen heel kort een paar hoofdpunten hieruit naar voren halen.  
 
1. Werkgroep kosten 
De werkgroep kosten is twee keer bij elkaar gekomen en is met name bezig 
geweest met: 
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- Een spirituele visie op geld. Wat betekent het eigenlijk om om geld te vragen 
en waarom voelt dit vaak ongemakkelijk? Met de tekst van Henri Nouwen over 
fondsenwerving kregen we een vrijmoedige blik op fondsenwerven en om geld 
vragen.  
- Verhuur van De Binnenwaai, hoe kunnen we deze plek veel meer verhuren? 
Er is nagedacht over aantrekkelijke promotie van de ruimte en samenwerking 
met bijvoorbeeld een cateringsbedrijf. In eerste instantie is er nu contact met 
het Leger des Heils en een andere christelijke groep om te kijken of zij de 
ruimte kunnen en willen huren. 
- Vrienden van De Binnenwaai, hoe kunnen we betrokkenen bij De Binnenwaai 
ook financieel betrekken (sluit aan bij de visie op geld).  
 
2. Werkgroep bezield IJburg 
De werkgroep bezield IJburg denkt na over manieren om als Binnenwaai ruimte 
te bieden voor bezielde IJburgers die die bezieling niet direct aan God 
verbinden. Wat zijn activiteiten en vormen die deze mensen kunnen 
aanspreken? En kunnen we vieringen organiseren waarin deze bezielde 
IJburgers delen wat hen bezielt? Er is voor het nieuwe jaar bedacht om in ieder 
geval één viering te houden ‘voor niet-kerkelijken’ waarin we een bezielde 
IJburger aan het woord willen laten.  
 
3. Werkgroep Bezieling 
Tijdens de retraite kwam het belang van gebed naar boven. Dit bevestigde het 
belang om door te gaan met de maandelijkse gebedsavond ondanks dat hier 
vaak maar een klein groepje aanwezig is. Daarnaast is deze werkgroep bezig 
geweest met meditatie en vasten. In de 
veertigdagentijd was er aan het begin en 
einde van deze tijd een break-fast, waarin 
er gevast werd (van het ontbijt) en er een 
geleide meditatie was, waarna mensen 
ervaringen met elkaar konden delen.  
 
4. Werkgroep Jeugd 
Er is een brainstormsessie geweest over het 
jeugdwerk. Daarin kwam het verlangen naar 
voren om de jeugd en De Binnenwaai meer 
met elkaar te verbinden. Hieruit kwam een 
gezamenlijke spelletjesavond naar voren en 
het idee om vaker een jeugddienst te 
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organiseren. Een tweede brainstormsessie zou gaan over de vraag hoe we 
meer tieners kunnen betrekken bij het jeugdwerk, maar deze is uitgesteld 
gezien het feit dat de huidige jeugdwerkers besloten om na dit jaar te gaan 
stoppen.  
 
5. Werkgroep kinderen 
In de brainstorm rondom het kinderwerk werd uitgesproken dat het 
kinderwerk eigenlijk heel goed loopt, maar dat het fijn zou zijn als er nog iets 
meer kinderen zouden aanhaken. Palmpasen was een activiteit waar heel veel 
kinderen aanhaakten die er normaal niet zijn, dus dat riep het idee op om vaker 
zulk soort laagdrempelige activiteiten te organiseren. Hiervoor kan het idee van 
kliederkerk een inspiratiebron zijn.  
 
Retraitedag ‘Het idee van de herberg laten gisten’ 
 

De werkgroepen gingen goed 
van start, maar waren allemaal 
losse groepjes die met een 
specifiek thema bezig waren. De 
gezamenlijke verbinding en visie 
kwamen daar minder in naar 
voren. Er is daarom opnieuw een 
retraite dag georganiseerd op 4 
juni 2022 om dit idee van De 
Binnenwaai als Herberg verder 
uit te werken. We deden dit op 
de plek voor christelijke 
spiritualiteit: Gist.  
 
In een gezamenlijke meditatie stonden we stil bij de vraag wat we in de 
afgelopen tijd als gouden draden en als zwarte draden hadden beleefd en wat 
dit zei over de richting voor De Binnenwaai.  
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Daarna maakten we een tekening hoe 
‘De Binnenwaai als Herberg’ er voor 
ons uit zou zien en deelden we dit met 
elkaar. De visie op ‘De Binnenwaai als 
Herberg’ krijgt zo steeds meer vorm, 
maar is nog niet volledig uitgewerkt. 
Dit willen we verder oppakken in het 
nieuwe seizoen.  
 
Aan het einde van deze 
ontmoetingsdag is er ook heel 
concreet gekeken naar wat mensen 
kunnen en willen doen in het nieuwe seizoen. Vanuit de groep was veel 
enthousiasme om alternatieve vieringen vorm te geven en bereidheid om 
daaraan mee te helpen. Dat gaf vele inspiratie en energie om dit ook echt te 
gaan vormgeven.  
 

Groene Kerk 
 
Bij visievorming hoort ook de stap die is gezet om ons 
als Binnenwaai aan te sluiten als Groene Kerk. Wij 
maken ons zorgen over deze aarde en de klimaatcrisis 
en willen ons steentje bijdragen aan een betere 
wereld op elk vlak en dus ook op het vlak van 
duurzaamheid. In 2021 hebben we een 
bijbelstudiereeks gedaan over duurzaamheid en ook 
meegedaan aan de World Cleanup Day die 

georganiseerd werd door 
IJburg Schoon. Er is een 
groene viering georganiseerd 
en een collecte voor groene 
schoonmaakmiddelen 
gehouden. Ook in 2022 is het 
thema regelmatig 
teruggekomen in vieringen en 
gesprekken en waren we 
aanwezig bij gesprekken 
rondom dit thema 
georganiseerd door de PKA. 
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Het is een thema dat we ook in de komende jaren willen meenemen en verder 
ontwikkelen.  
 
Wijdekerk 
 
Daarnaast blijven we vol overtuiging aangesloten bij 
Wijdekerk en willen we een regenbooggemeente 
blijven. Iedereen is welkom en dit willen we met 
woord en daad blijven uitdragen. We lopen mee in 
de Pride Walk omdat het helaas nog steeds niet 
vanzelfsprekend is dat iedereen met open armen 
verwelkomd wordt en dezelfde rechten heeft als 
ieder ander mens.   
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Team 
 
 

Kernteam  
 
Het kernteam van De Binnenwaai 
speelt een belangrijke rol in de 
visievorming op De Binnenwaai en het 
vormgeven aan activiteiten. In 2021 
hebben we afscheid genomen van 
Linda als scriba wat een behoorlijke 
impact had. Zij had veel verschillende 
taken en het lukte niet om iemand te 

vinden die dat allemaal kon en wou overnemen.  
 
We zijn heel dankbaar dat Luc en Elena allebei 
onderdeel wilden worden van het kernteam. In 
een viering op 31 januari 2022 hebben we 
afscheid genomen van Linda als kernteamlid en 
Luc en Elena verwelkomd en gezegend als 
nieuwe kernteamleden. De taak van scriba is nu 
verdeeld onder Luc en Angelique, waarbij Luc de 
interne communicatie en notulen op zich neemt 
en Angelique de externe communicatie.  
 
In de loop van 2022 heeft ook Neely aangegeven 

te willen stoppen als kernteamlid. In september zullen we afscheid van haar 
nemen in een zondagse viering.  
 
Jeugdwerkers 
 
Esther en Niels hebben allebei aangegeven te gaan stoppen in 2022. We zijn 
heel dankbaar voor hun werk als jeugdwerkers en de relatie die zij hebben 
opgebouwd met de tieners. We zijn dankbaar dat er een nieuwe jeugdwerker is 
gevonden die in september 2022 zal starten. Esther en Niels hebben een 
overdrachtsdocument gemaakt voor deze nieuwe jeugdwerker en er zal 
aandacht zijn voor een goede inwerkperiode in september.  
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Team breed 
 
Naast het kernteam en de jeugdwerkers zijn er nog allerlei anderen betrokken 
bij het werk in De Binnenwaai. Ik denk aan de vrijwilligers voor het kinderwerk 
en de vrijwilligers op de donderdagen met de vintage kledingwinkel van het 
Leger des Heils. Er zijn mensen die mee willen denken over de visie, bij de 
retraitedag waren en/of meedoen in een werkgroep. Mensen die praktisch 
meehelpen met coördinatie op de zondagen of helpen met de was en 
boodschappen.  
 
Ook zijn er IJburgers die niet betrokken zijn bij De Binnenwaai als kerk, maar 
wel mee willen doen en denken bij bijzondere vieringen zoals de Kerstviering of 
mee helpen als vrijwilliger bij de kledingwinkel.  
 
We zijn blij en dankbaar met al deze mensen. Zonder hen zou er heel veel niet 
gerealiseerd kunnen worden. Dankjulliewel!  
 
 
Samenwerking met Oost 
 
Vanuit De Binnenwaai zijn we blij met de samenwerking met De Muiderkerk en 
De Eltheto, onze twee ‘buurkerken’ van de PKA in Oost.  
 
Overleg en ontmoeting 
In het afgelopen seizoen is er weer regelmatig overleg geweest met de teams 
van de verschillende PKAO kerken en is er gezamenlijk gegeten om elkaar beter 
te leren kennen. Ook komen de voorgangers elke maand bij elkaar om samen 
te lunchen en gezamenlijke activiteiten en dingen die spelen te bespreken. 
 
Gezamenlijke Pinksterviering 
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Qua gezamenlijke activiteiten is er in het afgelopen seizoen opnieuw de 
prachtige gezamenlijke Pinksterviering georganiseerd met elkaar en met enkele 
migrantenkerken. Het is verrijkend om te zien hoe de Geest waait in al die 
verschillende stemmen en 
klanken. Ook waren er in de 
stille week gezamenlijke 
vieringen en hadden we op 
Witte Donderdag een 
gezamenlijke 
avondmaalsviering. 
Daarnaast is er aan het begin 
van de zomer een 
gezamenlijke dienst geweest 
waarin we een beginnetje hebben gemaakt met bibliodrama en samen buiten 
gepicknickt hebben.  
 
Oecumenische samenwerking 
 
Ook de oecumenische samenwerking is het afgelopen jaar verdergegaan. 
Samen met de Kleine Zusters van Jezus die op IJburg wonen en Uschi Janssen 
van de ABG-parochie zijn er vier gezamenlijke vieringen georganiseerd, 
waaronder de viering aan het begin van de week voor gebed en eenheid en een 
viering waarbij als vorm Lectio Divina is gebruikt.  
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Activiteiten 
 

In 2021-2022 waren er veel verschillende activiteiten in en rondom De 
Binnenwaai. Een kort overzicht: 
 
Bezieling 
 
Bijbelstudies 
 
Regelmatig is er op donderdagavond een Bijbelstudie in De Binnenwaai. Hier 
komt een aardige groep mensen naartoe (8-12 mensen) en dit zijn vaak 
boeiende en inspirerende avonden waarop er ruimte is voor een specifiek 
thema en ook om verschillende ervaringen, overtuigingen, ideeën en twijfels 
met elkaar te delen.  In 2021 ging een eerste serie over het thema 
duurzaamheid. In 2022 werd er een tweede serie gedaan aan de hand van de 
filmserie ‘Chosen’. Daarnaast zijn er twee losse thema-avonden georganiseerd. 
Eén over de nieuwste Bijbelvertaling en vertaalkeuzes die daarin gemaakt zijn 
(NBV21) en een over de evangelist op de markt die een (grotendeels) ander 
evangelie deelt dan waarin wij geloven, waarbij de vraag werd gesteld hoe we 
daarop zouden kunnen reageren. In het seizoen 2022-2023 willen we doorgaan 
met deze avonden met nieuwe, passende thema’s.  
 
Gebed 
 
Elke eerste dinsdagavond van de maand is 
er een avondgebed in De Binnenwaai. Hier 
bidden we voor elkaar, voor De Binnenwaai, 
IJburg, PKA en de wereld. Er is ruimte voor 
stilte, ruimte om al deze dingen uit te 
spreken en om een kaarsje aan te steken. 
De opkomst is vaak niet groot (3-5 mensen), 
maar het zijn steeds hele waardevolle 
avonden. Ook dit is iets waar we in 2022-
2023 mee verder willen gaan.  
 
Lectio Divina 
 
Onder leiding van Arni Hubbeling is er al een hele tijd een groepje mensen dat 
samen Lectio Divina doet. Aangezien de groep mensen die dit graag wou doen 
te groot werd, heeft zich het afgelopen jaar een tweede Lectio Divina groepje 
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gevormd van 5 deelnemers, onder leiding van Arni. Beide groepjes komen 
tweewekelijks op de woensdagochtend bij elkaar. Het eerste groepje leest 
steeds een stuk verder uit het Lucas evangelie, het tweede uit dat van 
Johannes. Door vanuit verschillende vragen de tekst 3 x hardop te lezen en bij 
jezelf te blijven kan het Woord op vaak heel onverwachte wijze gaan leven. Bij 
Lectio Divina doorloop je 4 fasen: lectio, meditatio, oratio en comtemplatio: 
lezing, meditatie, gebed en contemplatie. Eerst bekijk je de tekst met je 
verstand: "Wat valt je op?". Daarna ga je met de woorden naar je hart: "Wat in 
de lezing raakt je, in je gevoel of in je geloof?" Vervolgens gaan de deelnemers 
met wat zij beleefd hebben in gebed en tot slot blijven ze nog in stilte en 
vertoeven ze zo mogelijk in Gods nabijheid.  

Beide groepen hebben een vaste samenstelling gekregen en beleven veel aan 
deze manier van samenkomen. Zij gaan het komende seizoen in dezelfde 
frequentie door. 

Break-fast 
 
Zoals eerder genoemd zijn er in de veertigdagentijd ochtenden georganiseerd 
met vasten en meditatie. Dit waren waardevolle ochtenden met tijd voor 
bezinning voor onszelf persoonlijk en gezamenlijk voor De Binnenwaai. Ook is 
er een meditatieve viering georganiseerd. Het blijkt dat dit voor een aantal 
mensen een hele fijne manier is. In het nieuwe seizoen willen we nog enkele 
meditatieve vieringen organiseren en kijken op welke manier vasten en 
meditatie wellicht nog meer vorm kan krijgen. In 2022 heeft Marjolein een 
masterclass Christelijke Meditatie gevolgd bij Gist wat wellicht ook kan leiden 
tot een meditatiegroep op IJburg.  
 
Vieringen 
 
Bijna elke zondag is er in De Binnenwaai een viering om 11 uur. Regelmatig zijn dit ‘normale’ 
vieringen door Marjolein of een van de vaste of nieuwe gastvoorgangers, soms zijn er 
alternatieve vieringen (Lectio Divina/kinderviering/groene viering/…) en een enkele keer zijn 
het gezamenlijke vieringen met de Kleine Zusters van Jezus en de ABG parochie, of met de 
Protestantse Kerk Amsterdam Oost (Eltheto en Muiderkerk) samen.  
In het voorjaar van 2022 is er een enquête gehouden onder de bezoekers van de vieringen. 
Dit om te kijken of het goed was om op deze manier door te gaan met elke zondag een 
viering, of dat er behoefte is aan een andere vorm. Uit de enquête bleek dat het stoppen 
met de zondagse vieringen niet gezien werd als een goed idee. Het alternatief om 
gezamenlijk naar de Muiderkerk of Eltheto te gaan bleek voor velen (letterlijk en figuurlijk) 
een brug te ver. Er is gekozen om door te gaan met de wekelijkse vieringen, maar om wel 
vaker een alternatieve viering vorm te geven. Dit omdat het voor velen laagdrempeliger is, 
een aantal mensen veel meer aanspreekt dan een reguliere viering, en de voorbereiding 
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(afhankelijk van de bewuste vorm) minder werk kost. We verwachten dat door deze 
alternatieve vieringen waar veel mensen bij betrokken worden de opkomst bij de vieringen 
verder aantrekt in het nieuwe seizoen. Ook zijn mensen in het nieuwe seizoen beter op de 
hoogte van de verschillende vieringen die er zullen zijn door de eigen nieuwsbrief. 

 
Voor IJburg 
 
De bezielingsactiviteiten zijn voor een groot deel gericht op ‘kerkgangers’ of in 
ieder geval mensen die in meer of mindere mate gelovig zijn. Voor de 
gemiddelde IJburger hebben deze activiteiten een hoge drempel. Met een 
ander soort activiteiten willen we ook aanwezig zijn voor de buurt.  
 
Allerzielen 
 
Op dinsdag 2 november was er 
een viering rondom Allerzielen in 
De Binnenwaai. Er waren 
verschillende plekken en vormen 
om stil te staan bij eigen 
verlieservaringen. Bijvoorbeeld 
door een brief te schrijven, een 
gedicht te laten schrijven door de 
stadsdichter van IJburg, naar 
muziek te luisteren of er onder 
een kop koffie over te praten. Ook was er een gemeenschappelijk moment 
waarop namen werden genoemd en kaarsjes aangestoken. Er waren ongeveer 
20 mensen aanwezig op deze avond, van wie het grootste deel normaal niet 
betrokken is bij De Binnenwaai of heel zijdelings.  
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Vintage Kledingwinkel met het Leger des Heils 
 
In november zijn we ook gestart met de samenwerking 
met het Leger des Heils om elke donderdag open te zijn 
en kleding te verkopen voor lage prijsjes. Er is ook de 
mogelijkheid om kleding in te leveren en tijd voor een 
kop koffie of thee. Na een drukke start waren een aantal 
donderdagen heel rustig. Ook moest het vanwege 
corona nog een tijd sluiten. In het voorjaar is het weer 
gaan lopen met een aantal vaste bezoekers en steeds 
enkele nieuwe bezoekers.  
 
Vanwege de oorlog in Oekraïne was het Leger des Heils 
een tijdje afwezig in verband met noodhulp aan 
vluchtelingen uit Oekraïne. Daarna is het opnieuw gestart door in de even 
weken aanwezig te zijn in De Binnenwaai. Deze donderdagen kwamen er erg 
veel IJburgers om spullen in te leveren voor de Oekraïense vluchtelingen. Het is 
een project waar we in het nieuwe jaar graag mee verder gaan.  
 
Kerst 
 
De bedoeling was om met Kerst een kerstwandeling te organiseren langs 
verschillende belangrijke punten op IJburg. De voorbereiding deden we vanuit 
De Binnenwaai samen met verschillende IJburgers en IJburgse organisaties. Het 
was een behoorlijke klus om dit te organiseren. Uiteindelijk kon het niet 
doorgaan vanwege corona. Er is toen last minute voor gekozen om toch een 
online uitzending voor IJburg te organiseren met allerlei input van IJburgers 
zelf.  
 
Voor het nieuwe seizoen is het de vraag of we hiermee door willen gaan. Aan 
de ene kant is het een belangrijk moment voor IJburg waar veel IJburgers die 
niet betrokken zijn bij De Binnenwaai bij aanhaken. Aan de andere kant kost 
het behoorlijk veel qua tijd en energie en haken de meeste mensen die de 
kerstviering bezoeken niet aan bij andere activiteiten van De Binnenwaai. De 
vraag is daarom of en zo ja, op welke manier we hiermee door willen gaan.  
 
Naast deze laagdrempelige viering was er ook een ‘normale’ viering op 
Kerstochtend met extra muziek en een kerstverhaal voor de kinderen. Ook 
waren er online lichtwensen gedeeld door Binnenwaaiers en werden er 
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kerstpakketjes uitgedeeld aan IJburgers die we van het Leger des Heils 
ontvingen.  
 
4 Mei Herdenking 2022 

Dit jaar kon de herdenking na 2 
jaar corona stilte weer in het Ed 
Pelsterpark bij de Binnenwaai 
gehouden worden. Er waren 
ongeveer 125 mensen 
aanwezig, waaronder ook 
kinderen en jongeren. Het was 
de 9e keer dat Arni Hubbeling 
de herdenking op deze plek 
inhoud en vormgaf. Zij leidde 
de herdenking in en 
memoreerde de parallellen met 
de huidige oorlog in Oekraïne. 
Het IJburgkoor zong als eerbetoon een Oekraïens lied. Het thema van de 
herdenking was Mauthausen, het eerste concentratiekamp van de Duitsers, 
waar dwangarbeid voor Joden vernietiging betekende. Mauthausen als plek 
waar de ruim 400 Joden van de eerste razzia in het centrum van Amsterdam al 
in 1941 naar toe werden gedeporteerd. Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter 
van Oost vertelde hierover. Mauthausen, de plek waar de ruim 40 naar 
Engeland ontsnapte en tot geheim agen t opgeleide Nederlanders 
terechtkwamen. Zij waren buiten hun weten onderdeel van een 
misleidingsstrategie door de Engelsen. Datzelfde gold voor Trix Terwindt, een 
moedige Nederlandse stewardess, die ook een geheime missie had. Arni hield 
hierover twee toespraken. 
Marjolein Hekman sprak het 
herdenkingswoord. De 
toespraken werden afgewisseld 
met zang en muziek. Celliste 
Tjakina Oosting speelde Antonis, 
één van de Mauthausenballades 
van Theodorakis, het IJburgkoor 
zong een tweede 
Mauthausenballade en Ellen 
Dunnebier van de IJburgfanfare 
speelde op trompet de taptoe. 
Na de stilte en de bloemlegging 
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bood de Binnenwaai koffie, thee en wat lekkers aan. Hier namen Maarten 
Poorter en Marjolein Hekman ook onder dankzegging afscheid van Arni 
Hubbeling en Mariëtte Bos die 5 jaar lang mede lid was van het IJburgcomité.  

We hopen dat de traditie van herdenken op IJburg volgend jaar wordt 
voortgezet en hebben ons met Arni en Mariëtte als Binnenwaai team 
aangeboden voor ondersteuning. 

 
Bier & Boeken 
 

In september zijn we ook 
gestart met Bier&Boeken. 
Onder het genot van een 
drankje bespreken we in een 
IJburgs café een boek wat we 
van tevoren gelezen hebben. 
Het zijn mooie avonden waarop 
we elkaar beter leren kennen 
en inhoudelijk met elkaar in 
gesprek gaan aan de hand van 
het gelezen boek. De 
belangstelling voor deze 
avonden werd steeds groter. 

Ondertussen zijn we met een groep 12 mensen die regelmatig aansluiten bij 
deze avonden. Hiervan zijn er 5 ook actief bij De Binnenwaai betrokken. 5 
anderen wonen op IJburg en komen voor deze activiteit en nog 2 anderen 
komen uit een ander deel van Amsterdam en zijn via via aangehaakt.  
Vanuit deze relaties met IJburgers ontstaan weer nieuwe dingen. Zo mag ik bij 
één van de betrokkenen voorgaan in de trouwviering en is een ander 
aangehaakt met haar zoontje bij de Palmpaasviering.   
 
Voor kinderen en tieners 
 
Kinderkerk 
 
Elke zondag, behalve in de vakanties, is er in de zondagse viering ook 
kinderkerk. De kinderen luisteren naar een verhaal en maken iets moois wat zij 
vervolgens in de viering laten zien. Er zijn 5 kinderen die deze kinderkerk 
regelmatig bezoeken en soms komt er een vriendje of vriendinnetje mee. In de 
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adventstijd was er een kinderkoortje die oefenden voor de kerstviering en ook 
voor Pasen was er een klein koortje. 
 
Palmpasen 
 
Met Palmpasen was er een specifieke kinderviering. Er was geen ‘normale’ 
dienst en dus alle ruimte voor een verhaal voor de kinderen en het knutselen 
van de Palmpaasstokken. Het was een hele mooie viering met een behoorlijke 
groep kinderen die hierop af waren gekomen. Het lijkt ons een mooi idee om 
vaker zulk soort kindervieringen te organiseren die voor ouders en kinderen 
laagdrempelig zijn. Deze viering werd samen met de jeugdwerkers 
georganiseerd en ook drie van de tieners waren aanwezig en hadden een eigen 
programma.  
 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Jeugdwerk 
 
Esther en Niels hebben in dit seizoen de jeugdavonden georganiseerd. De 
avonden voor de oudere groep bleken lastig te plannen en enkele oudere 
tieners haakten af vanwege studie en andere prioriteiten.  
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De jongere groep is een groep van 7 tieners die bijna elke twee weken 
doorging, al waren lang niet alle tieners er elke week. De meeste tieners 
vonden de stedelijke tieneractiviteiten die PKA breed georganiseerd worden 
ook erg leuk.  
 
In het nieuwe seizoen starten we met een nieuwe jeugdwerker. We hopen de 
jongere groep enthousiast te houden en daar mooie avonden mee te hebben. 
Daarnaast willen we kijken of er vanuit de oudere groep nog behoefte is aan 
een alternatieve vorm om nog af en toe bij elkaar te komen. Ook willen we 
nadenken hoe we de relatie Binnenwaai-jeugd kunnen versterken en meer 
tieners kunnen betrekken bij het jeugdwerk. PR is daarin belangrijk.  
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Vooruitblik 
 

Zoals hierboven beschreven zijn er heel veel mooie activiteiten waar we in het 
nieuwe seizoen graag mee verder gaan op dezelfde manier omdat het goed 
werkt, of net even anders (zoals met meer alternatieve vieringen).  
Daarnaast zijn er een aantal belangrijke punten: 
 
Visievorming 
 
De start die in 2021-2022 gemaakt is met de visievorming is mooi en belangrijk, 
maar nog niet af. In het volgende seizoen willen we verder gaan met de vraag 
wat we belangrijk vinden en wat het idee van ‘de Herberg’ concreet kan 
betekenen. Dit zal vorm krijgen door verder te gaan met de werkgroepen en 
ook gezamenlijke momenten te organiseren.  
Hierbij zit ook de vraag naar het toekomstplan voor de lange termijn van deze 
plek en wat dit betekent voor gebouw/financiën/betaalde krachten.  
 
Focus 
 
Aansluitend bij de visievorming ligt ook het punt van focus. Waar willen we ons 
in het komende seizoen op focussen? Met weinig mensen doen we best veel, 
waardoor de druk op de vrijwilligers en op Marjolein soms hoog is. Daarom 
moeten we de vraag blijven stellen of er ook dingen zijn waar we beter mee 
kunnen stoppen of minder vaak moeten laten doorgaan.  
 
Samenwerking Leger des Heils 
 
Er is een goed gesprek geweest met het Leger des Heils over mogelijke verdere 
samenwerking en daarbij eventuele onderhuur van De Binnenwaai. Het Leger 
des Heils zou De Binnenwaai dan ook als eigen werkplek kunnen gebruiken. Dit 
zou nieuwe mogelijkheden bieden qua samenwerking en ook financieel een 
groot verschil maken. In de komende periode moet blijken of dit inderdaad iets 
is om mee verder te gaan.  
 
Eigen nieuwsbrief/PR 
 
In het afgelopen seizoen bleek niet alle communicatie even goed te gaan. Veel 
stond in de Oostbrieven, maar dit is niet voor iedereen een prettig 
communicatiemiddel vanwege de vele informatie van de drie kerken samen. 
Ook is het geen laagdrempelige nieuwsbrief voor IJburgers doordat het elke 
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week uitkomt en veel van de kerken in Oost deelt wat niet voor alle IJburgers 
relevant is. Er is daarom het idee ontstaan om per september een nieuwsbrief 
vanuit alleen De Binnenwaai uit te laten gaan op een lagere frequentie 
(bijvoorbeeld 1x per maand). Het gesprek wordt nog gevoerd met de PKAO hoe 
we de gezamenlijke communicatie op een goede manier kunnen laten 
doorgaan. Een maandelijkse nieuwsbrief zou er ook voor zorgen dat mensen 
buiten De Binnenwaai makkelijker op de hoogte zijn van wat er allemaal 
gebeurt en niet meer afhankelijk zijn van een dergelijk jaarverslag wat ik nu 
achteraf schrijf.  
 
Daarnaast zouden we graag iemand aantrekken die zich bezighoudt met de PR 
zodat alle mooie dingen die we doen ook bekend zijn bij de mensen voor wie 
dit mogelijk interessant is. We kijken of we hier een vrijwilliger voor kunnen 
vinden, mogelijk tegen een vrijwilligersvergoeding.  
 
Startzondag 2023-2023 
 
Voor het nieuwe seizoen is er een startzondag gepland op zondag 18 
september. Op deze zondag staan we stil bij het nieuwe seizoen dat we ingaan, 
nemen we afscheid van Esther, Niels en Neely en hopen we de nieuwe 
jeugdwerker te verwelkomen. Daarnaast is er een gezamenlijke picknick en alle 
ruimte voor ontmoeting na de viering.  
 
Alternatieve vieringen 
 
In 2023 willen we elke eerste zondag van de maand een brunchviering 
organiseren in plaats van een reguliere viering waarbij er veel ruimte is voor 
het onderlinge gesprek. Ook gaan we veel meer alternatieve vieringen 
organiseren rondom verschillende thema’s (bijvoorbeeld een muziekviering, 
jeugdviering en Lectio Divina viering). Vanuit de betrokkenen bij De Binnenwaai 
is er veel animo voor deze vieringen en bereidheid mee te helpen.  
 
Openstaan voor het onverwachte 
 
In de komende periode zullen we meer plannen gaan maken voor dit nieuwe 
seizoen. Tegelijk willen we niet alles volplannen en invullen. In het afgelopen 
jaar waren er een paar hele mooie onverwachte ontmoetingen en activiteiten. 
We vinden het belangrijk om daar ruimte voor te houden en open voor te 
staan.   
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Afsluiting 
 

Met dit verslag hoop ik dat jullie een beeld krijgen van het afgelopen seizoen bij 
De Binnenwaai en wat er allemaal is gebeurd.  
 
Terugkijkend overheerst dankbaarheid. Dankbaarheid voor de waardevolle 
relaties en (onverwachte) ontmoetingen, dankbaarheid voor alle mensen die 
mee wilden werken aan deze plek, dankbaarheid voor alle mooie dingen die we 
konden doen, dankbaarheid dat we voor een groot deel weer open konden zijn 
na een jaar van corona, dankbaarheid voor nieuwe kernteamleden en een 
nieuwe jeugdwerker, dankbaarheid voor de steun vanuit de PKA om deze plek 
te blijven ondersteunen en dankbaarheid naar God, die haar weg wel gaat, los 
van alles wat wij bedenken of niet bedenken.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


