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Jaarverslag 2021

Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost waar al ruim dertig

jaar christenen met een pacifistisch-anarchistische inslag samenwonen met

ongedocumenteerde migranten van over de hele wereld. In dit jaarverslag geven we u een

inkijkje in hoe het jaar 2021 bij ons is verlopen, in cijfers en met korte voorbeelden en

verhalen.

Gastvrijheid

Gastvrijheid is een van onze belangrijkste kernwaarden, en daarom delen we in huis het

leven met geïllegaliseerde medemensen. Gastvrijheid is meer dan opvang, en we proberen

dan ook met vallen en opstaan een soort grote familie te vormen. Die familie wordt steeds

groter, want ook met veel mensen die het huis hebben verlaten blijven we in contact. Ze

komen eten, logeren en gaan mee op vakantie. In 2021 hebben we onder andere met

mensen uit Kameroen, Oeganda, Gambia, Nigeria, Rusland, Biafra en Iran gewoond. Voor

sommige van onze (oud-)huisgenoten is het hard knokken om in Nederland een plek te

vinden. Maar gelukkig is er ook regelmatig goed nieuws. Verschillende oud-huisgenoten

kregen papieren: een moeder en dochter uit Eritrea, en een vader en zoon uit Iran, die een

paar jaar geleden bij ons woonden. Ook een moeder uit Nigeria, die dit jaar met haar twee

zoons bij ons woonde, kreeg papieren.

Net als in het jaar ervoor moesten we in 2021, in verband met corona, schipperen tussen

enerzijds voorzichtigheid en anderzijds de gastvrijheid die we hoog in het vaandel hebben

staan. Dit was niet altijd makkelijk. We zijn blij dat we, al was het in kleinere getale dan

gewoonlijk, mensen konden blijven verwelkomen. Behalve mensen die langer bij ons

gewoond hebben, ontvingen we tijdelijke logés, mensen die een was wilde draaien of een

douchebeurt nodig hadden, een kijkje wilde nemen in de weggeef-kast en gasten voor de

maaltijd.

Dankzij de gulle gaven van vele donateurs is het mogelijk om op deze manier gastvrij te zijn.

Regelmatig is er kleding en eten in overvloed, zodat we kunnen geven aan mensen die het

nodig hebben en zo ook weer contact maken met mensen buiten het huis.

Gemeenschap

We mogen ons gezegend weten met een kerngroep die, ondanks allerlei veranderingen, toch

stabiel is, en met de bredere gemeenschap die om de kerngroep heen staat. Eind augustus

namen we afscheid van Pia, die als vrijwilliger van de Duitse organisatie ASF de kerngroep

een jaarlang versterkt heeft. In september werd ze opgevolgd door Amelie. Ook van Nóra en



haar kat Brúnó, die in zo’n beetje het hele huizenblok een graag geziene gast was, namen we

afscheid. In januari maakten we kennis met Yemi, die in een zoektocht naar een christelijke

leefgemeenschap bij het Noëlhuis uitkwam. Hij heeft een Nigeriaanse achtergrond en woont

sinds 2014 in Nederland. Hij draait nu mee als kerngroepslid. Frits, die inmiddels 25 jaar lang

betrokken is bij het huis, zette in augustus een stap terug. Nog steeds is hij een actief

gemeenschapslid, maar hij draait niet meer mee in de kerngroep. De leden van de kerngroep

wijden veel van hun tijd aan het huis en nemen de beslissingen in de teamvergaderingen. De

kerngroep voelt zich flink ondersteund door alle andere gemeenschapsleden, betrokken

omwonenden en vrijwilligers. Een van deze gemeenschapsleden is Maria. We zijn heel blij

dat ze in 2021 een woning heeft gevonden in Betondorp, waardoor ze vaker bij ons aanwezig

kan zijn.

Getuigenissen

Behalve het concreet hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, willen we ons ook

kritisch verhouden tot de onrechtvaardige structuren in de maatschappij waardoor mensen

deze hulp nodig hebben. Dit manifesteert zich in verschillende acties die we organiseren of

waar we aan meedoen, soms in de vorm van een

liturgie, soms in de vorm van een protest (soms

ook in de vorm van allebei).

Sommigen van ons zijn inmiddels kind aan huis in

Volkel, waar we regelmatig protesteren tegen (de

komst van nieuwe) kernwapens. Zo waren we

daar ook weer op 22 januari. Bij dit bezoek werd

het VN-verdrag waarin kernwapens verboden

worden aangeboden aan de burgemeester. Ook

werden stiekem al plannen gesmeed voor een

toekomstige actie waarbij er met schepjes een

tunnel naar de basis gegraven werd. Die actie

vond ook daadwerkelijk plaats, en wel op 20

oktober. Bij deze “roze schepjes”-actie groeven

acht mensen een tunnel onder het hek van de

vliegbasis. Zij werden daarbij gearresteerd. De

actie haalde ook de media. Margriet, Daan en

Frits kunnen voor het graven van een tunnel

onder het hek van de vliegbasis Volkel vervolgd

worden, maar hebben nog niets gehoord van het

Openbaar Ministerie. Susan en Frits gaven samen

met Chris van de Dortmund Catholic Worker ook een roze schepjes-actie vorm bij de

vliegbasis Büchel, in Duitsland. In Büchel hebben we inmiddels een geschiedenis. Susan



heeft 130 Tagessätze en Frits heeft 30 Tagessätze open staan in Duitsland voor acties die

daar plaatsvonden (een Tagessatz is een boete of een vervangende hechtenis). Deze straffen

worden waarschijnlijk aan het Nederlandse CJIB overgedragen. Er loopt ook een onderzoek

naar Frits door de Duitse politie wegens het overtreden van de aangescherpte beperkingen

op de vrijheid van verzameling omdat hij zonder voorafgaande toestemming van de overheid

met andere Catholic Workers een spandoek en een roze schepje vasthield bij de vliegbasis

Büchel.

Op Aswoensdag (17 februari 2021) organiseerden

we een liturgie in Den Haag, onder leiding van

Gerard Mathijsen osb, voormalig abt van de

Benedictijnen in Egmond. In een stille processie

trokken we naar het Ministerie van Defensie,

waar we onze vredesgebeden en -leuzen met as

op het gebouw probeerden te tekenen. Amelie

had haar eerste proces-ervaring op de publieke

tribune toen Frits in oktober in hoger beroep bij

de rechtbank in Koblenz tot 30 Tagessätze werd

veroordeeld wegens het bidden van het Onze

Vader op een atoombombunker.



Niet alleen onze zorgen over het gebruik van wapens, maar ook zorgen over waar het met de

schepping heen gaat spelen een rol bij onze acties. Zo waren Frits en Herman (die nu in

Amstelveen woont, waar hij betrokken is bij de Dorothy-gemeenschap) op 6 februari op

Schiphol. Ze deden mee aan een

actie van Extinction Rebellion, en

moesten vanwege

“lokaalvredebreuk” zeven uur in de

cel zitten. Frits moet in 2022 voor

deze actie terechtstaan bij de

rechtbank in Haarlem. Susan is

actief bij acties voor het behoud

van de Lutkemeerpolder. Voor een

van die acties moet ze in 2022

terechtstaan bij de rechtbank in

Amsterdam. Margriet is betrokken

bij Christian Climate Action, die

biddend aansluit bij bestaande

acties of zelf acties organiseert.

Susan nam in december deel aan een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Volendam,

waar zij en de andere activisten op olieballen en eieren werden getrakteerd, die naar hun

hoofden geslingerd werden. Er vond een “debrief” plaats in het kantoor van het Noëlhuis.

Ondanks corona is er dus erg veel gebeurd. De acties die we organiseren of waar we bij

aansluiten zijn een belangrijk onderdeel van ons gemeenschapsleven. Het is de manier

waarop we willen getuigen van het Koninkrijk van God, en willen streven naar een wereld

van geweldloosheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Spiritualiteit

De motor van onze gastvrijheid en acties is het gebed. Er was een tijd dat er wekelijks

gebeden werd in onze kapel. Dat is in de loop der jaren toegenomen tot elke doordeweekse

dag, de ene dag een ochtend- en de andere dag een avondgebed, en op vrijdag zelfs allebei.

Sinds 2021 is daar ook een kort middaggebed bijgekomen.

De kapel is het spirituele kloppende hart van het huis, voor de kerngroepsleden, maar ook

voor sommige andere huisgenoten. Er hangt een plankje dat de richting van Mekka aanwijst.

Vooral tijdens de ramadan wordt de kapel door islamitische huisgenoten gebruikt voor hun

gebed.



Vreugdevol vieren

Ook is het inmiddels een traditie geworden om tijdens de ramadan eens per week later op

de avond te eten dan gewoonlijk, om zo gezamenlijk met onze moslimhuisgenoten de

iftar-maaltijd te vieren. Deze maaltijden waren misschien nog wel populairder dan de

reguliere maaltijden om 18 uur. Ook is het balkon inmiddels niet alleen een fijne hangplek

voor de zonnigere momenten van het jaar, maar ook een muziekpodium. In april stalen de

Balcony Players daar de show met hun energieke en vrolijke muziek. Er ontstond zelfs een

coronaproof cirkeldans, waar zowel huisgenoten als buurtgenoten aan meededen. In

december verzorgden we er met een aantal mensen een mini-concert met kerstliederen.

Als gemeenschap kiezen we er bewust voor om niet weg te kijken van het onrecht in de

wereld. Veel van onze huisgenoten hebben heftige dingen meegemaakt in hun leven, en het

is vaak moeilijk voor hen om een weg te vinden hier in Nederland. Des te belangrijker is het

dat we te midden van dat alles vieren wat er te vieren valt, en in dankbaarheid stil staan bij

de schoonheid en het mooie van wat we mogen ontvangen. We vieren verjaardagen en

afscheidsfeestjes, en hangen de vlag uit

als een huisgenoot papieren heeft

gekregen.

Onze jaarlijkse huisvakantie in Schoorl is

inmiddels ook een gekoesterde traditie:

een onvergetelijke week met zee, duinen,

de legendarische Bingo-avond,

natuurschoon en goed gezelschap, waarin

we even de beslommeringen en zorgen

thuislaten. We zijn dankbaar voor de

gastvrijheid van Dopersduin, dat tijdens

die vakantieweek ons thuis is.



Ook de wekelijkse tuinochtenden zijn belangrijk. Elke vrijdagochtend wordt door een groep

mensen, zowel huisgenoten als mensen van buiten het huis, enthousiast in de tuin gewerkt.

Zowel de tuin als de bezoekers van deze ochtenden knappen ervan op!

Dankbaarheid

Op 13 april waren we te zien in het televisieprogramma Het Alternatief. Presentator Raven

van Dorst ging op stap met Margriet en volgde haar gangen door het huis, naar Volkel en de

rechtszaal. In niet mis te verstane woorden liet Raven weten dat het koken wel verdraaid

lang duurt met onze botte messen, en of er niet nog iemand was die ons een goed mes kon

doneren. Aan deze oproep werd gehoor gegeven: er werd daadwerkelijk een goed nieuw

scherp mes opgestuurd door een gulle gever.

Het is een mooi voorbeeld van hoe we ons werk doen in afhankelijkheid van zovele anderen.

We geven bescheiden gestalte aan het koninkrijk van God, en weten ons afhankelijk van

gebed, giften, vrijwilligers en bovenal de Heilige Geest. Onze dank gaat uit naar vele

vrijwilligers en gulle mensen die bij ons langs zijn geweest met donaties: Joe, de mensen van

de BuurtBuik, de Neighborhood Feminists, "de engel" Michaël, diverse kerken, Jan en Linda

(oblaten van de Benedictijnen in Egmond), en nog vele anderen. Zonder steun van anderen

had het niet gekund. Ook in de volgende jaren hopen we in verbondenheid met u allen

verder te gaan.



Financiële verantwoording 2021

 Exploitatie
Begroting Realisatie Begroting

2021 2021 2022
KOSTEN € € €
Huishoudkosten 24.000,00 21.891,09 22.500,00
Vaste lasten 42.000,00 38.330,53 45.500,00
Organisatiekosten 9.000,00 9.292,65 12.000,00
Ondersteuning huisgenoten 20.000,00 19.038,04 20.000,00
Hulp aan derden 2.000,00 2.433,24 2.500,00
Nieuwsbrief 10.000,00 7.867,92 8.000,00
Onderhoud inventaris/investering 6.000,00 4.679,01 10.000,00
Getuigenissen voor vrede & gerechtigheid 6.000,00 3.692,56 4.000,00
Rente leningen 0,00 0,00
Incident.result.voorg.jaren 0,00 0,00
Totaal kosten 119.000,00 107.225,04 124.500,00

OPBRENGSTEN
Leefgeld huisgenoten 00,00 0,00 0,00
Vaste donaties 37.000,00 35.887,00 35.500,00
Eenmalige giften 82.000,00 72.580,63 89.000,00
Rente bankrekeningen 0,00 0,00 0,00
Incident.result.voorg.jaren 1.326,00

119.000,00 109.793,63 124.500,00

Saldo 0,00 2568,59 0,00

Uitgaven 2021 uit bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve op 01-01-2021 19.724,46

Opknappen gang -567,94

Servetten -101,41

retraite -888,01

Opname naar algemene reserve -7,167,10

Bestemmingsreserve op 31.12.2021 11.000,00



Balans

Saldi per
31.12.2021
Appart.
Dantestraat

862.000,00

Kassaldo 975,00
ING-bank 6.474,66
Triodosbank
rek.crt.

87.665,96

Triodosbank Zak.
Rek.

2.871,99

Leningen u/g 1.677,31
Vooruitbet.kosten 0,00
Voorschotten 9,99
Kruisposten 0,00
Vorderingen 0,00
Eigen Vermogen -369.948,0

0
Herwaarderingsre
s. Vaste activa

-469.552,0
0

Bestemmingsrese
rve

-11.000,00

Lening KNR -22.500,00
Leningen o/g 0,00
Nog te betalen
kosten

-110,00

Vooruit ontv.
bedragen

-25.000,00

Algemene
Reserve op
31-12-2021

63.564,91

0



Toelichting financiën en begroting

Afgelopen jaar hebben we minder binnen gekregen dan gehoopt maar gelukkig waren de
uitgaven ook kleiner dan gedacht waardoor we toch positief eindigen. In deze toelichting
kijken we terug op het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2022.

 Exploitatie
Onze uitgaven zijn iets lager uitgevallen dan onze begroting. De huishoudkosten vielen
waarschijnlijk lager uit doordat de pandemie ons grotendeels verhinderde veel extra gasten
te ontvangen. Gelukkig bleven de donaties in natura wel binnenkomen, waar we veel
maaltijden van konden bereiden.
Nu Frits de nieuwsbrief kan vormgeven, hoeven we hier niet meer iemand voor te betalen.
Hierdoor vielen deze kosten lager uit en hopen we dat deze lager blijven (al worden de
portokosten steeds wat hoger).
Hoewel we veel deden aan acties, bleven de kosten hiervoor beperkt, onder andere doordat
we niet met een grote groep naar Büchel trokken afgelopen jaar. De coronabeperkingen zijn
ook op deze post terug te zien.

Voor 2022 verwachten we een stijging in de vaste lasten door de stijgende gasprijzen en
omdat Willem en Talitha medio 2022 vertrekken uit appartement 224. Zij droegen bij aan de
kosten voor dit appartement  en dat bedrag zullen we nu deels zelf moeten gaan betalen.
De organisatiekosten gaan omhoog omdat we, nu veel corona restricties weg zijn, eindelijk
weer bij elkaar kunnen komen met alle Europese Catholic Workers. Dit netwerk is belangrijk
voor ons om kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen.
We begroten de post Onderhoud & Investeringen even hoog als vorig jaar omdat we
verwachten zowel de droger als het fornuis te moeten vervangen. Gelukkig is er ook al een
kerk die voor de eventuele kosten van de droger garant staat.
De extra kosten die we in 2022 voorzien zullen moeten worden opgevangen door eenmalige
giften. De afgelopen jaren hebben we nauwelijks fondsen hoeven werven, wat als een
enorme zegen voelde. We zullen dat dit jaar weer veel meer moeten doen.

Bestemmingsreserve
Van de bestemmingsreserve hebben we inmiddels het grootste deel zijn bestemming
gegeven. De kapel en de gang zijn opgeknapt. De erfpacht hebben we nog niet kunnen
afkopen, het wachten is op de gemeente. We hebben dus in 2022 nog steeds een
bestemmingsreserve voor de erfpacht en een klein stuk voor verdere renovatieprojecten.
Omdat we zo weinig mogelijk ongelabeld geld in de bestemmingsreserve wilde hebben,
hebben we de rest ondergebracht in de algemene reserve.

Balans
De waarde van het huis is opnieuw gestegen. De KNR lening (nog voor de aankoop van het
huis) is flink gedaald.

Ondanks dat we dit jaar meer zullen moeten fondsenwerven zien we de toekomst hoopvol
tegemoet. Dankzij uw steun hebben we vorig jaar veel mensen kunnen helpen en beginnen
we het nieuwe jaar met goede moed. Dank!


