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Programmaoverzicht 
Een greep uit de programma’s in het jaar 2018. 
 

De programmering van De Nieuwe Poort slaat terug op de eeuwenoude drieslag van leren, 
dienen en vieren. Ook in het jaar 2018 vonden er vanuit deze drie werkwoorden 

verschillende activiteiten en programma’s plaats.  

 
Leren 
Leren gaat over de oude bronnen. Er komt een hernieuwde aandacht voor the great books. 
Het bestuderen van de oude werken gaat niet over de vraag hoe en waar is deze ontstaan? 
De vragen naar de kern, naar de zeggingskracht van de schrijvers komen weer aan bod. We 
lezen deze werken in het vertrouwen dat ze zijn geschreven om vragen te adresseren als: 
wat maakt de mens tot mens? Wat heeft de mens nodig om mens te zijn en te blijven? Wat 
is het beginsel van leven en samenleven?  
  
Daarnaast worden de uitdagingen van de tijd waarin we leven besproken: “De Nieuwe 
Tijden”. Voorbeelden hiervan zijn technologie, globalisering, populisme, armoede, klimaat, 
voedseltekort, vluchtelingenwerk. Het gaat er niet om in debatten om de standpunten 
tegenover elkaar neer te zetten, maar over constructieve diner pensants waarin gezamenlijk 
naar oplossingen wordt gezocht met alle belangrijke stakeholders rondom het thema 
gecombineerd met nieuwe verrassende perspectieven. Goede inleidingen worden verzorgd 
door experts en opiniemakers.  
  
Voortdurend worden de oude bronnen betrokken op de nieuwe tijden. Maar ook de nieuwe 
tijden hebben een wisselwerking op het lezen van de oude werken.  
  
Tot slot vindt er reflectie op de eigen naam en levensverhaal plaats door poëzie, songteksten 
en genealogieën. Bovendien word je er zelf vanzelf ingetrokken in de oude bronnen als je op 
existentiële wijze deze bestudeert. Zo is het ook dat als je je eigen levensverhaal vertelt, de 
verhalen van de oude bronnen en de nieuwe tijden meespreken. 
 
Hierna volgt een greep van de activiteiten die heeft Stichting De Nieuwe Poort het afgelopen 
jaar in het kader van ‘leren’ heeft georganiseerd.  

De 7 Vette Jaren 
De Zeven Vette Jaren behoort bij uitstek tot het ‘leren’ in De Nieuwe Poort. Op deze avonden 
lezen we met hernieuwde blik in deze oude bron. Iedereen wordt opnieuw leerling van het 
verhaal. Er is een leermeester die voorgaat in de tekst maar net zo goed ook zelf weer 
opnieuw leerling kan worden. De verhalen worden niet in historisch perspectief geplaatst 
maar gelezen met een literaire bril. Wat valt er op in de tekst? Welke woorden komen vaak 
terug. Wat betekenen de namen? Wat is het motief? De tekst helpt ons aan taal, symbolen 
en metaforen die we vandaag de dag niet zomaar meer bezigen. Het stelt ons vragen over 
de roeping van de mens, je rol in de samenleving, de inspiratie waaruit je bepaalt waar je 
voor gaat. Een essentieel onderdeel in de programmering in het leerhuis dat De Nieuwe 
Poort wil zijn. We lazen iedere maand weer verder, met uitzonder van juli en augustus. 
 
Dienen 
Tegen het einde van het jaar 2012 was er het idee om een sociale werkplaats te starten op 
de Zuidas. De Zuidas was in korte tijd uitgegroeid van een gebied met een open grasveld tot 
hét business district van Nederland. Hoe mooi zou het zijn als juist in het midden van dit 
nieuwe kantorengebied met tienduizenden goede banen een plaats zou komen voor 
kwetsbare mensen die aan de randen van de arbeidsmarkt verkeren? 



Het werd een aparte maatschappelijke BV met daarin een restaurant, een bar en veel 
vergaderzalen: De Nieuwe Poort, een huis voor werk en hoop.  
 
De Nieuwe Poort wil zich graag inzetten voor mensen die wel een opstapje kunnen 
gebruiken. De Nieuwe Poort is verheugd om te zien dat het restaurant als sociale werkplaats 
10 personen heeft kunnen helpen. Maar daarnaast wil De Nieuwe Poort ook de sterke 
broeder uit de samenleving aanzetten tot bekommering om de zwakkere broeder. Deze 
ontmoeting vindt plaats in verschillende programma’s van De Nieuwe Poort. De vraag is 
echter: Wie helpt nu eigenlijk wie? Zijn we op een bepaald moment in ons leven wellicht niet 
allemaal aangewezen op de hulp van een ander? Daar gaat het in het dienen om. 
 
Hierna volgt een greep van de activiteiten die heeft Stichting De Nieuwe Poort het afgelopen 
jaar in het kader van ‘dienen’ heeft georganiseerd.  
 
Valentijnsdag Amsterdam & Rotterdam 17 februari 2018 
Voor je het weet, heb je een date!  
 
Tijdens deze dag vormen young professionals en senioren een paar en gaan ze een dagje 
met elkaar op stap. Deze Valentijnsdag staat volledig in het teken van de ontmoetingen 
tussen jong en oud. Young professionals hebben in toenemende mate behoefte aan 
ontsnapping uit het drukke en stressvolle werkleven, maar weten niet precies hoe ze dat 
moeten aanpakken. Ervaringen en herinneringen van senioren bieden daartoe de uitgelezen 
mogelijkheid. Ouderen daarentegen voelen zich soms eenzaam. Daarbij komt het regelmatig 
voor dat ze zonder familie en/of levenspartner door het leven gaan. Wie helpt dus nu 
eigenlijk precies wie? 
Bewegende beelden van deze dag: 
Amsterdam: https://www.youtube.com/watch?v=pTXDlh4ex88 
Rotterdam: https://www.youtube.com/watch?v=5nQWY7EKVik 
 

 
Valentijnsdag in De Nieuwe Poort Amsterdam, op weg naar een rondvaartboot met de bus. 

https://www.youtube.com/watch?v=pTXDlh4ex88
https://www.youtube.com/watch?v=5nQWY7EKVik


 
Table of Brotherhood  
‘’I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its 
creed; ‘We hold these truths to be self evident: that all men are created equal. I have a 
dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of 
former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood’’ 
(Martin Luther King) 
 
In samenwerking met het AZC organiseert Stichting De Nieuwe Poort in Amsterdam en 
Rotterdam diners voor vluchtelingen en mensen uit het bedrijfsleven onder het motto 
‘ontmoet eens een ander’.  
 
Platform Jongeren, werk en Hoop 
De Nieuwe Poort (https://www.jongerenwerkenhoop.org) bouwt sinds 2017 samen met haar 
partners aan het platform Jongeren, Werk en Hoop. Dit platform streeft naar een inclusieve 
arbeidsmarkt voor jongeren, door het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven met: 
geld, onderzoek, kennis, netwerk en fysieke ontmoetingsplekken. Initiatieven worden aan 
elkaar gekoppeld tot een zogeheten alliantie. Na het deelnemen aan Jongeren, Werk en 
Hoop kunnen de initiatieven met meer kwaliteit, meer mensen naar werk begeleiden, aan het 
werk houden en/of de positie op arbeidsmarkt versterken. Jongeren, Werk en Hoop wil de 
volgende stap – van verbreding – zetten, door succesvolle allianties binnen het platform de 
mogelijkheid te geven te groeien in impact. Dit valt onder de strategie van Jongeren, Werk 
en Hoop om op lange termijn commitment op de impact aan te gaan. 
 
Het doel van Jongeren Werk en Hoop is om via het sterker maken van initiatieven en het 
doen groeien van hun impact, op grotere schaal te leren welke oplossingen en acties nodig 
zijn voor systeemimpact: fundamentele veranderingen die nodig zijn voor een inclusieve 
arbeidsmarkt. De Nieuwe Poort heeft hierin de rol als maatschappelijke incubator door 
initiatieven niet alleen te financieren maar ook te ondersteunen met; een werkruimte, 
netwerk, ontmoeting, inhoudelijke coaching en andere diensten. Als maatschappelijke 
incubator kunnen we de vertaling naar maatschappelijke impact maximaliseren. Jongeren 
Werk en Hoop wil dan ook initiatieven die Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
naar werk begeleiden, hierin breed ondersteunen. 
 
Meer informatie over ons platform Jongeren, Werk en Hoop vind je op: 
https://www.jongerenwerkenhoop.org  

https://www.jongerenwerkenhoop.org/
https://www.jongerenwerkenhoop.org/


 

 
Valentijnsdag in De Nieuwe Poort Rotterdam 
 
Straatvoetbaltoernooi Amsterdam & Rotterdam 5 juli 2018 
Young professionals en vmbo-leerlingen scoren samen! 

 
Voor de allereerste keer vond in twee steden tegelijkertijd het bijzonder straatvoetbaltoernooi 

van De Nieuwe Poort plaats. In Amsterdam speelde professionals van op en buiten de 
Zuidas samen met de leerlingen van het Calvijn College uit Amsterdam-Nieuw west. Dit jaar 

‘uit’ bij het schoolgebouw van het Calvijn College. In Rotterdam vond het ‘traditiegetrouw’ 
plaats op het Schouwburgplein. In samenwerking met het Rotterdams Vakcollege de Hef 
werden ook hier de leerlingen en professionals uit het Rotterdam Central District gemixt over 

de verschillende teams.  
 

Bewegende beelden van deze dag: 
Amsterdam: https://www.youtube.com/watch?v=UCg4rSONSTU 

Rotterdam: https://www.youtube.com/watch?v=d43w0B3prSw 

https://www.youtube.com/watch?v=UCg4rSONSTU
https://www.youtube.com/watch?v=d43w0B3prSw


 
Team EY tijdens het ‘straatvoetbaltoernooi’ op het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West 
 

 
Groepsfoto met de deelnemers aan het straatvoetbaltoernooi op het Schouwburgplein in Rotterdam 
 

 
 



Vieren 
Als predikant in opleiding nam initiator van De Nieuwe Poort Ruben van Zwieten waar dat er 
vier kerkgebouwen per week sloten. Ook nam hij een inhoudelijk religieus denkpatroon waar 
binnen de Kerk die diametraal leek te staan op het humanisme van de bijbel en de traditie. 
Tegelijkertijd was er in de samenleving een enorme behoefte voor reflectie, bezinning en 
levensbeschouwing. In toenemende mate leek een infrastructuur voor georganiseerde 
zingeving afwezig. Het was tijd voor iets nieuws. Verschillende families hadden vertrouwen in 
een ‘Huis voor Ontmoeting en Inspiratie’ als nieuwe kerk en boden steun voor de opstart. 
  
Tijdens begrafenissen en huwelijken wordt duidelijk dat men doorkrijgt dat de vorm en de 
inhoud niet is zoals men verwacht. Grote groepen mensen zijn blij verrast door de 
humanistische en persoonlijke manier waarop de traditie wordt ingebracht. Tegelijkertijd 
komt de gepresenteerde vorm en inhoud als oorspronkelijk over. 
  
In de lijn van Paulus, Barth, Miskotte, Breukelman, Bakker, Oosterhuis en Deurloo wil De 
Nieuwe Poort verder. Voor dopen, rouwen en trouwen. Voor Kerst en Pasen. Voor de 
bijbel. De Kerk/the church wordt als woord gezien als een afgeleide van het 
Griekse Ekklesia wat niets meer betekent dan ‘samenkomst van bijeengeroepen mensen’. 
 
Hierna volgt een greep van de activiteiten die heeft Stichting De Nieuwe Poort het afgelopen 
jaar in het kader van ‘vieren’ heeft georganiseerd.  
 
Verhaal van Kerst Amsterdam 19 december 2018 & Rotterdam 14 december 2018 
Tijd om te reflecteren op het jaar dat omvloog, en vooruit te blikken op het jaar dat zich 
alweer aandient. Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Preciezer nog: waar sta je zelf? 
Waar ben je mee bezig? Ga je de goede kant op? Hoe past jouw leven in het grote geheel, 
het grote verhaal? En wat kan dat Kerstverhaal daarin betekenen? In de week voor Kerstmis 
vertelt Ruben van Zwieten het Verhaal van Kerst. Niet het traditionele verhaal over het 
kindeke Jezus, maar een maatschappelijk geëngageerde, persoonlijke visie op ons leven. In 
2018 sprak Ruben voor op drie verschillende plekken; De Thomaskerk in Amsterdam, De 
Nieuwe Poort in Rotterdam en de Spieghelkerk in Bussum. 
 
Bewegende beelden van deze avonden: 
Amsterdam: https://www.youtube.com/watch?v=L9bIy0nS3_A&t=2s 
Rotterdam: https://www.youtube.com/watch?v=jilVD6t0FKk 
 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L9bIy0nS3_A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jilVD6t0FKk


TEAM 

Bestuurssamenstelling  
De heer dhr. R. van Zwieten, voorzitter  

De heer G. Kistemaker, penningmeester 
De heer A. van Dam  

De heer R. van der Vorst  
De heer J. de Ruiter 

De heer M. Veldman 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor de vervulling van hun functie als bestuurder, 
doch hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten. (Artikel 3.6 akte van oprichting)  

Team 

Carmen Snijders – Programmadirecteur/ Platformmanager Jongeren, Werk en Hoop 
Noor van Imhoff – Communicatiemedewerker 

Bastiaan Meinders – Programmamaker 
 
Medewerkers van De Nieuwe Poort worden beloond volgens de salarisregeling van Stichting 

De Nieuwe Poort.  
 
 

  



FINANCIELE VERANTWOORDING 

Jaarrekening 2018 
 
BALANS    

    

ACTIVA 31-12-2018   31-12-2017 

    

Financiële vaste activa        677.893           818.224  

Vorderingen op groepsmaatschappijen 677.893           818.224  

    

Vorderingen 38.216     
                  

10.951 

Debiteuren                750                               

Vorderingen op deelnemingen 37.109   10.816  

Vordering uit hoofde van belastingen 135   135  

Overige vorderingen 222                              

    

Effecten 
        

485.390           262.784  

Overige effecten 485.390           262.784  

    

Liquide middelen 
        

173.475           531.728  

Tegoeden op bankrekeningen 173.181           531.728  

Kruisposten 
                  

294                                        

    

TOTAAL 1.374.974         1.623.687  

    
 

PASSIVA 31-12-2018   31-12-2017 

    

Eigen vermogen    1.324.779      1.414.090  

Eigen vermogen    1.324.779      1.414.090  

    

Kortlopende schulden 
           

50.195   209.597  

Crediteuren        10.473   186.446  

Belastingen en premies soc. Verzekeringen 7.646   10.758  

Salarisverwerking 7.662   7.663  

Overlopende passiva 24.414   4.730  

    

TOTAAL 1.374.974    1.623.687  

 

Een deel van het vermogen wordt aangehouden teneinde de activiteiten te continueren gezien de 

verwachtte daling van de baten.  



STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

     

    2018   2017 

     

BATEN             729.794              950.358  
Ontvangen gelden, schenkingen 
en donaties  333.663  251.690 
Subsidies 
samenwerkingsverbanden  396.131  698.668 

     

KOSTEN             666.698              508.269  

Personeelskosten             123.233              187.961  

Overige personeelskosten             82.786                     14.530  

Kosten programmering*  82.470             41.047  
Kosten platform jongeren, werk 
en hoop*  290.086  229.921 

Communicatiekosten             12.328                     12.426  

Autokosten                      0                          873        

Kantoorkosten             15.572               5.235        

Algemene kosten              60.224                16.276  

Resultaat vorderingen die tot                -20.492                 11.610  

vaste activa behoren en effecten     

Financiële baten en lasten                28.415                 25.315  

Resultaat deelnemingen             -160.331             -176.777  

          

Resultaat                -89.312              302.237  

 
 

* Voor een toelichting op deze activiteiten verwijzen wij naar de voorgaande pagina’s. 

 

 


