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FRIEDA VAN DE GEEST

Elk jaar kiest de diaconie van de Petrakerk een spaardoel 
om zich een jaar aan te verbinden. Dit jaar steunt de 
gemeente de stichting Tot Heil Des Volks (THDV). Een 
organisatie die al sinds 1855 actief is in Amsterdam. De 
Jordaan is inmiddels een geliefde wijk in hartje Amster-
dam, maar in die tijd was het een armoedige sloppenwijk. 
Dominee Jan de Liefde werd destijds diep geraakt door de 
omstandigheden en trok de wijk in. Met een bijbel in de 
ene hand en een brood in de andere. En nu, anderhalve 
eeuw later, werkt de stichting nog steeds vanuit dat basis-
principe. ,,Vanuit een bewogen hart brengen we ‘het volk’ 
Bijbel en brood. Maar vooral volgen we Jezus omdat we 
geloven dat Hij ‘heil’ - herstel en verlossing - kan brengen.”   
De stichting is niet alleen actief onder kwetsbare doel-
groepen in Amsterdam. Eén van de activiteiten is bijvoor-
beeld verslavingszorg, sinds kort ook actief is in ons dorp, 
onder de naam Waypoint Bunschoten. 

De groep geïnteresseerde gemeenteleden en diakenen 
uit de Petrakerk wordt op deze eerste warme lentedag 
hartelijk ontvangen door mevrouw Ellie Pater. Met haar 
uitgebreide kennis over de stad Amsterdam en haar liefde 
voor het werk van THDV is zij de perfecte gids voor deze 

dag. Waar een reguliere stadsgids direct zijn vlaggetje 
omhooghoudt om zijn tour te starten, begint Ellie met het 
uitspreken van een gebed. Midden op straat. 
Ze vertelt iets over het thema van deze dag: ‘Wie zie jij?’. 
,,Iedereen wil gezien worden, maar mensen aan de onder-

De Allemanskapel (r.) leunt tegen een enorm sekstheater.

Wie een stadswandeling maakt door 
Amsterdam, komt een hoop mensen 
tegen. Maar Jezus ontmoeten? Dat 
zal niet gebeuren. Althans, niet in 
levenden lijve. Maar wie goed kijkt, kan 
Hem wel degelijk vinden in deze grote 
stad. Een groep gemeenteleden uit de 
Petrakerk bezocht onze hoofdstad en 
maakte een bijzondere stadswandeling, 
georganiseerd door Stichting Tot Heil Des 
Volks. 
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