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Jaarverslag 2017
Het Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost waar christenen met een
pacifistisch-anarchistische inslag samenwonen met ongedocumenteerde migranten van over de
hele wereld. In dit jaarverslag kunt u lezen over hoe het jaar 2017 bij ons is verlopen, in
cijfertjes, en met korte voorbeelden en verhalen.

Gastvrijheid
●
●

●
●

In 2017 boden we gastvrijheid aan 17 volwassen migranten en 5 kinderen. Gemiddeld
waren er 13 migranten bij ons.
De gemiddelde verblijfsduur van de migranten die in 2017 bij ons woonden was 15
maanden, met een minimum van een maand (mensen die korter logeerden hebben we
niet bijgehouden) en een maximum van 3 jaar en 3 maanden.
In 2017 kregen 4 (ex-) huisgenoten een verblijfsvergunning.
Helaas is er veel nood, en zitten we bijna altijd vol. We moeten dus bijna elke week wel
een of twee aanvragen afwijzen.

We hebben in 2017 weer een aantal bijzondere mensen mogen ontvangen. Het jaar begon met
de komst van een paar nieuwe mensen. Zo was er een Afghaanse jongeman met een prachtig
Limburgs accent, een man uit Marokko die ons hielp ons Frans te oefenen, en een
professionele danseres uit West-Afrika. Later in het jaar kwamen er ook nog een super-schaker
uit Soedan (Hij ging meespelen in de schaakvereniging van zowel Diemen als Gein, maar
Diemen vond hij leuker, want daar won hij niet alles), een Druze uit Libanon en twee Eritrese
moeders met hun kinderen. Door alle kinderen in huis werd het steeds gezelliger, en voelt het
huis nog meer als een grote familie. Ook gingen er een aantal mensen weer bij ons weg. Een
Jamaicaanse moeder met kind, een Eritrese universitair docent, en ook de Marokkaanse man,
de Limburgse Afghaan en de Afrikaanse danseres gingen later in het jaar weer verder. Afscheid
is altijd moeilijk, maar gelukkig hebben we met de meesten nog af en toe contact en gaat het
goed met hen.
Naast onze vaste huisgenoten hebben we ook veel logees gehad voor korte tijd. Van mensen in
crisissituaties tot aan onze Catholic Worker vrienden uit Hamburg. Het is mooi om te zien hoe
onze vaste ‘gasten’ ook de rol van gastheer naar tijdelijke logees met liefde vervullen.
Gedurende het jaar was de sfeer in huis goed, we hadden een gezellige groep, en hebben
samen veel moois beleefd. Zo hebben we een paar keer in het jaar mogen genieten van een
dansworkshop van onze dansende huisgenote, onder andere op ons huisfeest, en zijn we met
z’n allen een week lang op vakantie geweest in Schoorl, waar we genoten hebben van de zee,
de duinen, en de gezelligheid. Ook heeft een huisgenoot, met financiële ondersteuning van het
huis, twee keer een uitje georganiseerd naar een voetbalwedstrijd in de ArenA. We vinden het
altijd extra leuk als onze huisgenoten zelf initiatief nemen om dingen te ondernemen, zoals ook
de super-schaker die daarnaast ook super-fietsenmaker bleek te zijn, en al onze lekke banden

wel eens geplakt heeft. En de
ramadan-maaltijden in de avond,
georganiseerd door onze vier moslimhuisgenoten, waarbij iedereen
welkom was om een keertje aan te
schuiven! We sloten het jaar af met
een spectaculair Sinterklaasfeest, en
heerlijke feestdagen, ook mede
mogelijk gemaakt door alle lieve
donaties in natura die we in die tijd
ontvingen, onder andere van de
Doopsgezinden uit Aalsmeer, de
Lutheranen uit Zuidoost, en een
parochie uit Amstelveen!

Getuigenissen
Naast de gastvrijheid voor mensen in nood hebben we ons ook dit jaar weer uitgebreid bezig
gehouden met aandacht vragen voor de oorzaken waardoor zoveel mensen in nood zijn. We
begonnen het jaar goed met Harcourt Klinefelter, die zelf nog met Martin Luther King gewerkt
heeft in de burgerrechtenbeweging, en in ons huis een goed bezochte lezing gaf over
geweldloosheid. Dit was deel van een serie ronde-tafel-discussies rondom het thema
geweldloosheid. Later organiseerden we ook nog eens een Dorothy-DAY, een hele themadag
rondom kernwapens en wapenhandel, met een mooie mix van lezingen, discussies, muziek en
lekker eten. Gedurende het hele jaar hebben we onszelf ook getraind in geweldloos activisme
door maandelijks een avondje samen te oefenen, van kalmerend optreden bij een ruzie tot 'hoe
blokkeer je een weg op geweldloze manier'.
Die ervaring hebben we ook weer veel
mogen toepassen in allerlei acties. Om te
beginnen organiseerden we dit jaar weer
een maandelijkse protest-wake bij de
grensgevangenis op Schiphol, waar
vluchtelingen zonder iets misdaan te
hebben vaak maandenlang opgesloten
worden. In maart gingen zeven van ons
mee naar Brussel met de actie ‘We Gaan
ze Halen’, om daar aandacht te vragen
voor het feit dat Europese landen zich niet
houden aan hun beloftes om vluchtelingen
uit Griekenland op te nemen. En we zetten
ons ook op andere manieren in voor migrantenrechten. Zo deed een van ons mee met de

symbolische vervanging van de koloniale vlag op een VOC-schip in de haven van Amsterdam
met een ‘Pardon?!’-vlag, en deden we mee aan een herdenking van de mensen die dit jaar
overleden zijn aan de Europese buitengrenzen. Ook demonstreerden we tegen de ontruiming
van een groep vluchtelingen van “Wij Zijn Hier”, die bij ons in de buurt een leegstaand
bedrijvengebouw als onderkomen had, maar daar zonder goede reden toch door de politie uit
ontruimd werd.
Dit jaar hebben we ons ook veel aangesloten bij acties voor het klimaat. In april organiseerden
we een speciale delegatie naar de Klimaatmars, waar we samen met onder andere
Franciscaanse monniken en Kleine Zusters van Jezus liepen met een ‘Laudato-Si’ spandoek.
Later in het jaar deden twee van ons mee aan
een bezetting van de Amsterdamse kolenhaven,
en twee van ons gingen naar Duitsland om daar
samen met duizenden anderen een kolenmijn te
bezetten: “Ende Gelände”, “Nu is het genoeg”.
Naast deze intense acties zetten we ons ook op
allerlei andere manieren in voor het Klimaat.
Natuurlijk door zo verantwoord mogelijk te
consumeren, maar ook bijvoorbeeld door mee
te breien aan een deken voor Groningen
(waarbij ook onze Eritrese docent leerde breien
van een van de vriendinnen van het huis), en
een koraalrif van wol te haken om aandacht te
vragen voor een koraalrif in Zuid-Amerika waar
BP graag olie wil boren. We gebruikten ook
andere manieren van kunst om te protesteren,
zo deden twee van ons mee aan een campagne
tegen het sponsoren van kunst-instituten door
Shell, die daarmee probeert zijn imago op te
krikken. We speelden mee in een Stop-Shell
concert bij het concertgebouw, en deden mee
aan een theatrale performance in het van Gogh museum.
Maar de mooiste actie waar we dit jaar aan mee mochten doen was een anti-kernwapen-actie.
In Duitsland hebben ze (net als in Nederland) Amerikaanse kernwapens liggen, en we gingen er
met negen mensen heen om activisten daar te ondersteunen. Bij een symbolische actie waarin
we de gezegende broden van onze gebedsviering gingen aanbieden als positief alternatief voor
kernwapens (“Bread, not Bombs”), bleek de poort van de kernwapenbasis niet goed dicht te
zitten, en konden we met dertig mensen zo binnenlopen. We hadden toen de kans om onze
broden daadwerkelijk in de bommenluiken van een paar (showmodellen van) vliegtuigen te
leggen en voor vrede te bidden. Daarna werden we omsingeld door soldaten en politie, werden
onze personalia vastgesteld en werden we de basis afgeleid.

Tuinieren
Onze tuin achter de Urbanuskerk mocht dit jaar weer volop bloeien. Onze moestuin gaf volop te
eten, en we hebben een lange termijn
investering gedaan in maar liefst 11 fruit- en
notenbomen. Frits verheugt zich er al enorm
op dat zijn eventuele kleinkinderen kunnen
klimmen in de hoogstam-appelbomen die hij
heeft neergezet. En naast de groenten en het
fruit genieten we ook erg van de schoonheid
die de tuin ons biedt. We hebben weer een
paar heerlijke barbecues georganiseerd met
onze huisgenoten. Met Pasen mochten alle
kinderen paaseieren zoeken in de tuin! Ook
proberen we de binnentuin achter ons huis
steeds wat levendiger te maken. Dit jaar zijn
we begonnen met Guerrilla-tuintjes in de
gemeenschappelijke stukjes grond tussen de
achtertuinen van mensen en het
gemeenteplantsoen. In de lente en zomer
hadden we een vast tuin-uurtje op maandagavond, waar ook een aantal buren enthousiast aan
mee deden. Daarnaast hebben we nog wat meer geveltuintjes aangevraagd (en gekregen) aan
de straatkant van ons huis.

Team
Nadat vorig jaar ons team ongeveer verdubbeld was, hebben we dit jaar onze weg gezocht in
nieuwe structuren en gewoontes om daar vorm aan te geven. We gaan nu met acht teamleden
elke zes weken naar een supervisor, die ons begeleidt in ons groepsproces. En onze jaarlijkse
retraite was dit jaar ook met een flinke groep. Naast deze al langer bestaande vormen zijn we
ook verder gegaan met ons gemeenschapsoverleg, waar we naast het kernteam ook de
mensen uitnodigen die niet in huis wonen, maar wel deel van onze gemeenschap uitmaken. En
we hebben dit jaar weer twee droomdagen georganiseerd, waar meer ruimte is voor vrij
nadenken over de toekomst, en van elkaar horen waar we van dromen. Daarnaast is onze
gemeenschap uitgebreid met nog een lid: Harm-Jan kwam in september bij ons wonen, en is
naast zijn studie en stage een enthousiast teamlid. Bovendien er komt uitbreiding in een andere
vorm aan: zowel Wanda als Anna verwachten in 2018 een kindje! Voor Wanda en Gerritjan
wordt dit hun derde kind, en Anna en Herman verwachten een eerste. Baby-boom voor het
Noëlhuis dus!

Al met al bestaat ons team dit jaar uit: Frits, Margriet, Daan, Anna, Herman, Willem, Sofie,
Susan en Harm-Jan, aangevuld door een cirkel van gemeenschapsleden: Gerard, Albert, Jellie,
Gerritjan, Wanda, Matthias en Maria.

Ondersteuning
Naast onze gemeenschap zijn er nog tal van mensen die ons ondersteunen als vrijwilliger.
Bijvoorbeeld:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pieter, die regelmatig een weekje op komt passen als er veel teamleden weg zijn, en
dan mensen meeneemt naar het Grachtenfestival of het lunchconcert of een
adventskrans bij elkaar jut.
Maria, die uitjes organiseert naar Naturalis, Artis, De Rijp en Marken, een Bach concert,
etc.
Marita, Tjerk en Joke, die onze huisgenoten de finesses van de Nederlandse taal
bijbrengen.
Matthias (Teeuwen), die onze billendouche komt repareren als hij kapot is!
Anne, die een extra oma is voor een van onze jongste huisgenootjes, en ook nog eens
een expeditie naar de Keukenhof organiseert voor het hele huis!
Monica, onze onderbuurvrouw die computerles geeft, en wiens auto vaker naar de
Schipholwake gaat dan wie dan ook!
Wim (Emmelkamp) die onze boekhouding netjes houdt.
Wim (Hilderink) die ons leert hoe je een fruitboom snoeit.
Paul en Robert die ons met hun motorzagen komen bijstaan als de nood echt hoog is.
Jeannette, die komt koken, en kasten komt inruimen, en donateurs komt bedanken, en
komt breien, en komt zijn.
Lena, die met de kinderen komt spelen, en ons leert hoe flammkuchen eruit hoort te
zien.
En nog veel meer mensen en engelen!

Desem
We zijn ook vaak bezig om onze boodschap van gastvrijheid, gebed en actie rond te strooien in
de wereld. Dat doen we in de eerste plaats met onze nieuwsbrief, die we twee keer per jaar aan
rond de 2000 adressen sturen. Dit jaar zijn we hard bezig geweest met een nieuwe website
voor de online-nieuwsbrief, we werken er nog steeds aan. Maar we strooien ook door
bijvoorbeeld in kerken iets te vertellen over wat we doen. Dit jaar mochten we onder andere wat
vertellen in 7 kerken, 2 kloosters, op 2 festivals, op een katholieke en een oecumenische
jongerendag, en op VPRO bij ‘Andere tijden’.

Ook ontvangen we graag mensen om hen wat te laten beleven van onze manier van
gemeenschap zijn. Veel mensen komen een keertje langs voor een maaltijd en een rondleiding,
of een filmavond. Maar dit jaar hadden we ook vier keer een week lang een groep logees op
bezoek. Twee keer een groep van vier internationale leerlingen van een United World College,
en twee keer een meeleefweek met steeds twee mensen die interesse hebben in het leven in
gemeenschap.
We vinden het heel bijzonder om geïnspireerd te raken door andere gemeenschappen en
groepen. Daarom hebben we onder andere een warm contact met de andere Europese Catholic
Worker gemeenschappen. Dit jaar genoten we ook van de Amsterdamse
leefgemeenschappendag, twee kleine leefgemeenschappendagen, en van de inspiratie van
Christian Peacemaker Teams, waar ons teamlid Daan op bezoek ging in Palestina, en in Iraaks
Koerdistan.
Oudgedienden menen dat we nu het mooiste hoofdstuk in de dertigjarige geschiedenis van de
gemeenschap beleven. Zij vinden het niet erg dat het starten van een tweede Catholic Worker
gemeenschap gestaag maar niet super snel vordert. Zo zeilen we vol vertrouwen 2018 in.

Overzicht Exploitatie jaar 2017

KOSTEN
Huishoudkosten
Vaste lasten
Organisatiekosten
Ondersteuning huisgenoten
Hulp aan derden
Nieuwsbrief
Onderhoud inventaris en inv.
Getuigenissen vrede/gerechtigh.
Totaal kosten
OPBRENGSTEN
Storting uit de Alg.Reserve
Leefgeld huisgenoten
Vaste donaties
Eenmalige giften
Rente bankrekening
Incident.result.voorg.jaren

Begroting
2017
€
30.000,00
37.500,00
8.000,00
20.000,00
2.500,00
9.200,00
7.000,00
1.700,00

Realisatie
2017
€
27.574,60
38.049,75
7.091,25
20.029,64
17.425,15
8.828,33
8.276,52
3.837,66

Begroting
2018
€
30.000,00
38.600,00
7.000,00
21.000,00
2.300,00
9.000,00
7.000,00
2.000,00

115.900,00

131.112,90

116.900,00

1.500,00
32.000,00
85.000,00
75,00
118.575,00

Saldo

2.675,00
(overschot)

3.902,63
(overschot)

Algemene Reserve op 1-1-2017
onttrokken uit de algemene
reserve

58.539,83
-16.000,00
3.902,63

een voordelig saldo 2017

Algemene Reserve op
31.12.2017
Saldi per 31.12.2017
Appart. Dantestraat
Kassaldo
ING-bank
Triodosbank Zak. Rek.
Leningen u/g
Vooruitbet.kosten
Voorschotten
Kruisposten
Vorderingen
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve
Lening KNR
Nog te betalen kosten
Vooruit ontv. bedragen
Algemene Reserve op 31-122017

16.000,00
2.509,00
36.076,75
79.631,10
0,00
798,68
135.015,53

46.442,46

392.448,00
410,00
14.420,43
146.038,35
1.354,00
664,95
-16,32
0,00
0,00
-333.198,00
-73.649,00
-59.250,00
-17.779,95
-25.000,00
46.442,46
0

2.316,00
35.000,00
80.000,00
0,00
117.316,00
416,00
(overschot)

Toelichting financiën 2017 en begroting 2018
Het afgelopen jaar hebben we ons regelmatig over dingen zorgen gemaakt, maar de financiën hoorden
daar gelukkig niet bij. We wisten ons gezegend met genoeg inkomsten om alle uitgaven te dekken en
hielden aan het eind zelfs over. Hieronder leest u een uitgebreidere toelichting.
Bij de kosten kant ziet u dat de meeste posten uitkwamen zoals begroot. We waren erg actief op het
gebied van acties en wakes en dat ziet u aan de hogere uitgaven op de post “getuigenissen en vrede”. Zo
huurden we een busje en deden we met z’n tienen vanuit het Noëlhuis mee met Catholic Workers uit
Dortmund en de USA aan de internationale actieweek tegen de komst van nieuwe kernwapens en een
kernwapenvrije wereld bij de nucleaire vliegbasis Büchel in Duitsland. Voor deze actie hebben we €800,van een fonds ontvangen. Daarnaast is meest opvallend de uitschieter op de post “Hulp aan derden”.
Evenals vorig jaar werden we gezegend met meer inkomsten dan uitgaven en we besloten wederom geld
door te geven aan organisaties die ongedocumenteerden helpen, zoals Stap Verder, We Are Here, andere
Catholic Worker huizen en het Harriet Tubmanhuis. Ook gaven we een aantal kleine bedragen aan oudhuisgenoten die nog steeds zonder papieren proberen te overleven en aan organisaties die structuren
van ongerechtigheid door bijvoorbeeld wapenhandel of kernwapens aanpakken, zoals Stop de
Wapenhandel en Vredesgroep Büchel. We hebben hiervoor licht ingeteerd op de algemene reserve (zie
“storting uit de algemene reserve” onder opbrengsten). Echter willen we pogen ons vertrouwen niet te
stellen op de voorraden die we op aarde kunnen verzamelen maar hemelse schatten verzamelen die
nooit vergaan en nu goed doen met wat ons gegeven wordt. Zoals verwacht hadden we in 2017 flink veel
mankracht om aan onderhoud in huis te werken, hetgeen te zien is op de post “onderhoud inventaris en
investeringen”. Komend jaar hopen we daar rustig mee door te kunnen gaan.
Aan de opbrengsten kant is behalve de eerdergenoemde storting opvallend dat de post “leefgeld
huisgenoten” een stuk hoger is uitgevallen. De huisgenoot met uitkering die met een klein bedrag
bijdraagt aan de leefkosten heeft nog geen huis gevonden en bleef zodoende langer bij ons dan
verwacht. Hoewel het moeilijk inschatten is, begroten we dat ze nog een half jaar met haar zoontje bij
ons blijft. De bijna €800,- aan “incidentele resultaten van voorgaande jaren” is te verklaren door
teruggekregen energiebelasting over 2016. Ook is de post “rente bankrekeningen” op €0,- gezet
aangezien we ons spaargeld bij de Triodos onderbrengen waar op het moment geen rente wordt
gegeven.
Onder de balans ziet u dat wij een nieuwe bestemmingsreserve hebben van €73.649,00. Dit is de som
van een genereuze erfenis waarmee we de komende jaren grotere projecten willen financieren. Op de
planning staat groot onderhoud van de verwarmingsketels en radiatoren. Daarnaast willen we van deze
som onze erfpacht afkopen, hetgeen zo’n €9.000,- zal kosten. We kunnen dankzij deze erfenis ook rustig
de mogelijkheden verkennen van uitbreiding en/of verbouwing, hetgeen echter nog geen concrete
vormen krijgt. Onderaan ziet u tevens dat de lening van de KNR voor de aankoop van het Middenschip
wederom is gedaald; elk jaar valt van deze lening 1/15 deel weg als gift.
Het is fantastisch en bemoedigend dat het Jeannette Noëlhuis haar 30e bestaansjaar in mag gaan met
gezonde financiële middelen en een brede groep mensen die ons spiritueel, materieel en financieel
steunt: God zij alle eer!
Mocht u vragen hebben over dit jaarverslag schroom dan niet contact met ons op te nemen.

