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Goede middag allemaal en welkom, 

Een heel speciaal welkom voor de burgemeester van Haarlem Drs. Wienen. 

Wij zijn heel blij dat u in uw zeer gevulde agenda, tijd heeft gevonden om naar de Oosterkerk te komen 

om het bureau van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Haarlem te openen. 

Het is heel fijn om hier samen te zijn met alle mensen waarmee we heel nauw of soms samenwerken. 

Ook de aanwezigheid van kerkelijke ambtsdragers en kerkleden voelt heel warm. 

 

De verhuizing van ons statige huis in de Wilhelminastraat naar de zolder die hoort bij deze kerk is een 

grote overgang. Maar zoals u allemaal straks zelf kunt zien is het een heel mooi kantoor geworden. 

Eigentijds en functioneel.  

Voor de ouderen onder ons was Wilhelminastraat 23 een begrip, had je iets nodig dan ging je daar heen 

en werd je met raad en daad terzijde gestaan. 

Als er nood was werd er naar een passende oplossing gezocht.  

 

Per slot van rekening is dat waar de diaconie voor staat. Diaconaal werk is altijd al een van de 

belangrijkste zo niet de belangrijkste taak geweest in de geschiedenis van de kerk. 

Al in de bijbel worden de werken van barmhartigheid genoemd en we kennen allemaal de schilderijen 

die deze werken uitdrukken, bekendste zijn de panelen gemaakt door de schilder van Alkmaar. 

Sleutelwoorden in de diaconie zijn solidariteit, hulpverlening en pleitbezorging. 

Lang geleden was het plaatje van een diaken of een diakones iemand die met een pannetje soep bij de 

zieken langs ging. Nu kunnen we aan niets meer zien dat iemand diaken is.  

Laatst stond er een grote krantenkop in Trouw over de kerken die leger werden maar de diaconie die 

nog steeds floreerde.  

In de jaren tachtig fuseerde de Hervormde en Gereformeerde diaconie als voorloper op het ontstaan van 

de Protestantse Gemeente Haarlem. Als Protestantse gemeente zijn we bevoorrecht omdat er nog steeds 

kapitaal is dat door onze ouders en voorouders bijeen is gebracht. 

Dit geeft ons de mogelijkheid om lokaal, landelijk/regionaal en wereldwijd ondersteuning te kunnen 

geven. In de meeste gevallen kunnen we door een donatie de zorgen verlichten van organisaties die 

proberen mensen te helpen die door rampen of anderszins in moeilijkheden zijn gekomen.  
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De projecten die we wereldwijd steunen zijn meestal projecten die al bekend zijn in de verschillende 

wijken en waar gemeenteleden al een band mee hebben. 

Voor de landelijke projecten geven we steun via Kerk in Actie en wat de lokale donaties betreft zijn dat 

bijvoorbeeld de vakantie weken, Stem in de Stad, Fonds Urgente Noden en andere bekende 

organisaties.   

 

Naast het kapitaal van de diaconie, hebben mensen ook gelden nagelaten voor specifieke doeleinden en 

die mogen we beheren. Een voorbeeld hiervan is het Coelombiefonds. Een fonds nagelaten door een 

Haarlemse klokkenmaker met het doel om mensen meer kansen op werk te geven.  

 

Hoe werkt het diaconale bureau? Er is een part time Algemeen secretaris, Welmoed Davidson en een 

part time boekhouder Frank Kimman . Als er aanvragen voor hulp binnenkomen dan bekijkt de 

algemeen secretaris of de aanvraag moet worden doorgestuurd naar een van de wijkdiaconiën of, als 

het gaat om een donatie, naar het College van Diakenen. 

Als de aanvraag naar de wijkdiaconie gaat dan is dat eigenlijk altijd een persoonlijke aanvraag. 

Het College van Diakenen vormt het bestuur van de diaconie. Hierin zijn alle wijkdiaconiën 

vertegenwoordigd. 

 

Sinds een jaar werkt er in Oost een diaconaal werker, Daniëlle Leder.  

De diaconaal werker is aangetrokken door het College omdat er behoefte was aan iemand die de 

diakenen zou kunnen helpen en adviseren.  

Samen met de diakenen en de verschillende organisaties in Oost, wordt gekeken naar de behoeften in 

deze wijk, die worden in kaart gebracht zodat adequate hulp kan worden geboden. 

Het “buurtbakkie”, is een laagdrempelige manier om met bewoners in gesprek te komen. Helaas moest 

de bakfiets die hiervoor werd gebruikt weer terug naar Haarlem Noord.  

Dit werd op een goede manier opgelost en nu staat er in de tuin een TukTuk waarmee dit initiatief 

wordt voortgezet en activiteiten kunnen worden uitgebreidt. Ruby van Dock en Daniëlle van de 

diaconie gaan samen handen en voeten geven aan de activiteiten. 

 

Ons kantoor is kleiner geworden maar niet de inzet en de activiteiten van de diaconie. De diaconie 

heeft de website vernieuwd en kan op die manier bereikt worden. Maar voor degenen die geen 

computer hebben, hebben we buiten een bord geplaatst waarop staat hoe de diaconie bereikt kan 

worden. 

Graag wil ik de burgemeester uitnodigen om dit bord te onthullen en het kantoor daarmee officieel te 

openen. 

 

Daarna kan iedereen in kleine groepjes het kantoor bewonderen en onder het genot van een hapje en 

drankje de presentatie bekijken die een kijkje geeft in de activiteiten van de diaconie. 


