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Delen 

 

Heer God, 

Dank U voor deze dag. 

Wij zijn gekomen op Uw roep, 

wij zijn gekomen om elkaar te ontmoeten 

en U. 

Geef dat wij het goede mogen ervaren 

in Uw woord en in elkaar. 

Geef dat ons hart geraakt mag worden 

en gaat spreken. 

Wij bidden U dat we mogen ontvangen 

en dat we kunnen delen. 

Amen 

 

(Bron: R. Algera, uit Medemens5) 
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Inleiding 

 

Het beleid 2016-2020 van de Diaconie van de Protestantse 

Gemeente te Haarlem is in 2017 gestaag vorm gekregen. 

De voornemens zijn met inschakeling van deskundigen uit en 

te na bestudeerd en hebben geleid tot besluiten van het 

College van Diakenen. De komst van de diaconale 

medewerker heeft zijn vruchten afgeworpen. Wat is de status 

van het Diaconaal Centrum? 

In dit jaarverslag staan een hoop veranderingen verwoord. 

Niet alleen het pionierswerk van de diaconale werker, maar 

ook de nieuwe samenstelling van het College zorgt voor 

veranderingen. De inkomsten en uitgaven van het diaconaal 

bureau zijn nog duidelijker in beeld gebracht. De diaconale 

fondsen zijn naar voren geschoven en daardoor zijn een 

aantal werkgelegenheidsvoorzieningen ingezet. 

Het diaconaal bureau heeft in 2017 stapsgewijs de positie van 

tweedelijnsondersteuning ingenomen. 

Aansluitend heeft het College van Diakenen besloten om het 

vermogen van 1 januari 2016 als peildatum te nemen en alle  

extra rendement - toename minus inflatie - niet meer toe te 

voegen maar in te zetten voor diaconale doelen lokaal, 

landelijk en wereldwijd. 

In dit jaarverslag kunt u lezen welke middelen de Diaconie 

nodig heeft gehad om onze doelen te bereiken. 

Hoe gaat de nieuwe algemeen secretaris hier mee om? 

Lees verder om meer over de veranderingen te lezen. 

Welmoed Davidson 

Algemeen Secretaris  
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Visioen 
 

We streven naar een samenleving waarbij ieder mens tot zijn 

of haar recht komt, waar mensen naar elkaar omzien en 

elkaar helpen, waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen 

alle mensen, hoe verschillend ook. Waar alles wordt gedaan 

om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het 

goede spoor te krijgen en een nieuwe start te laten maken. 

Waar ons menselijk handelen de aarde en al wat erop leeft 

geen onomkeerbare schade berokkent. 

 

Missie van de diaconie 
 

De missie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 

Haarlem is om namens die protestantse gemeente op vele 

terreinen in de samenleving actief te zijn in de stad, om 

gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Om dat te 

bereiken staat de Diaconie open voor signalen uit de samenleving 

die de Diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen 

die niet tot hun recht komen. 

De Diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale 

opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken. 

De Diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met vele 

bondgenoten in de samenleving, uit andere kerken, en ook 

daarbuiten die evenals de Diaconie zich willen inzetten voor de 

mensen in de knel. 
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Organisatie 

 
Bestuur en organisatie 

De diakenen en diaconaal medewerkers van de drie 

wijkgemeenten (Centrum, Oost en Schalkwijk) van de 

Protestantse Gemeente te Haarlem vormen tezamen de 

Diaconie van de Protestantse Gemeente. Vanuit de drie 

wijkdiaconieën vinden diaconale werkzaamheden plaats rond 

de kerkdiensten in de wijkkerken en de diaconale zorg in de 

wijken. De verslagen van de wijkdiaconale werkzaamheden 

vindt u in de laatste hoofdstukken van dit verslag. 

De diakenen hebben zitting in hun eigen wijkkerkenraad en 

kunnen ook gevraagd worden zitting te nemen in de 

Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen, of de classis.  

Het College van Diakenen vormt het bestuur van de Diaconie. 

Alle drie wijken zijn erin vertegenwoordigd. Het College 

draagt zorg voor de beleidsplannen van de Diaconie, stelt 

jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast, beheert het 

vermogen en de goederen van de Diaconie, regelt de 

inzameling en besteding van de inkomsten, en zorgt samen 

met de Kerkrentmeesters voor het collecterooster. Het 

College vergadert iedere eerste woensdag van de oneven 

maanden. 

Voor de dagelijkse werkzaamheden van de Diaconie en het 

College is er een diaconaal bureau met twee medewerkers. 

Naast die werkzaamheden wordt door het bureau diaconale 

aanvragen behandeld; veelal aan mensen met financiële 

problemen, wordt administratie en beheer gevoerd voor een 

stichting en een aantal fondsen met diaconale doelstelling en 

worden vergaderingen bijgewoond namens de Diaconie.  
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Diaconie 2.0 
 

De overheadkosten zijn verder teruggebracht; er is bespaard 

op abonnements-, internet-, kopieer- en printkosten. 

Had het diaconaal bureau eerst een uitvoerende taak als het 

ging om hulpverlening, het bureau is meer als tweedelijns-

organisatie gaan werken. Met minder rechtstreekse 

aanmeldingen en meer verwijzingen naar andere organisaties. 

De Diaconie heeft geen leningen meer gegeven en daardoor 
vervalt ook een groot aantal uren in de nazorg van cliënten. 
Ook de beleggingen en de daarvoor geldende 
verantwoordelijkheid zijn gecontinueerd via 
vermogensbeheer door banken.  
 
Diaconale fondsen 
De diaconie beschikt over een aantal fondsen, donaties van 
weleer die gedaan zijn met een speciaal doel. Op de website – 
www.diaconiehaarlem.nl – staan deze aangegeven en mensen 
die hulp nodig hebben kunnen hier een beroep op doen. 
 
Zij kunnen daarvoor een formulier downloaden, invullen en 
met bewijsstukken insturen. Het diaconaal bureau zal met 
hulp van de wijkdiakenen de aanvraag zo snel mogelijk 
onderzoeken en uitsluitsel geven. Als de aanvrager over een 
HaarlemPas beschikt, vereenvoudigt dat het onderzoek. 
Ook kunnen hulpverlenende instellingen voor hun cliënt een 
aanvraag indienen en gebruikmaken van het formulier. 
 
Op deze wijze kan de ‘intake’ door het diaconaal bureau zo 
efficiënt mogelijk plaatsvinden. De diaconie zal via de media 
en met folders voor hulpverlenende instellingen meer 
bekendheid geven aan de website.      
  

http://www.diaconiehaarlem.nl/
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Pilot ‘Presentie van de Diaconie’ 
Het College is van start gegaan met een pilot in Haarlem-Oost. 
Vanaf 1 februari 2017 werkt diaconaal werker mevr. D. Leder 
in de wijk. 
 
Zij onderzoekt welke wijkbewoners het op prijs stellen af en 
toe bezocht te worden door buurtbewoners. Alleenwonende 
ouderen, met weinig contacten in de wijk en leeftijdsgenoten, 
vinden het soms fijn om samen met een buurtbewoner 
boodschappen te doen. Mevr. Leder probeert sociale 
contacten tot stand te brengen tussen deze wijkbewoners 
met omwonenden die af en toe eens langs gaan om te 
informeren hoe het gaat. 
 
De behoefte aan contacten geldt niet alleen voor mensen op 
leeftijd maar ook voor jongeren. Ook zij kunnen in vervelende 
situaties zitten om wat voor reden dan ook. Zoals de diaconie 
een begin heeft gemaakt in Oost, hoopt de diaconie later ook 
in Schalwijk en Centrum te werk te gaan.     
 
Kortom, een herkenbare plek voor wijkbewoners, kerkelijke en 
niet-kerkelijke. 
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Wilhelminastraat 23 

In mei 2017 is besloten om het diaconaal bureau te verhuizen 

naar de Oosterkerk en de Wilhelminastraat 23 te verkopen. 

Hiervoor moest een ontheffing van de omgevingsvergunning 

verleend worden. Het doel is om het huidige pand van de 

diaconie een “woon/werk” bestemming te geven om 

uiteindelijk een hogere verkoopopbrengst te realiseren. De 

algemeen secretaris heeft het verzoek bij Gemeente Haarlem 

ingediend en voor alle benodigde papieren gezorgd. In 

december heeft de Gemeente Haarlem de ontheffing 

verleend. 

Vastgoed Diaconie 

De Diaconie bezit een aantal woningen die verhuurd worden. 

Het innen van de huurgelden, het contact met de huurders en 

het klein onderhoud worden sinds juli 2017 uitbesteed aan 

een beheerder. Er zal bekeken worden of het nog rendabel is 

om de woningen aan te houden en welke diaconale taak er 

nog ligt. Schieten woningcorporaties daarbij niet te kort? Deze 

vragen worden hopelijk beantwoord wanneer het nieuwe 

beleid (2021-2025) wordt vastgesteld. 
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Samenstelling College van Diakenen in 2017 
 

Op 31 december 2017 was de samenstelling van het College 

van Diakenen als volgt: 

• Mevrouw I Nieboer, voorzitter en diaken Schalkwijk. 

• De heer S. Bouma, penningmeester, diaken Centrum 

• Mevrouw Z. Wiersma, secretaris, diaken Oost 

• Mevrouw M. Pijnaker, diaken Schalkwijk 

• De heer H. Nagelkerke, diaken Centrum 

• De heer P. Vermeij, diaken Oost 

 

In memoriam 

Op donderdag 16 februari 2017 is mevrouw M.H. Ponstein, 

oud-voorzitter College van Diakenen en diaken in Schalkwijk, 

op 69 jarige leeftijd na een periode van ziekte overleden. 

Mevrouw Ponstein was ondanks haar ongeneeslijke ziekte tot 

op het laatst zeer betrokken bij de Protestantse gemeente, in 

het bijzonder in haar functie als diaken in Schalkwijk. 

 

Diaconaal bureau 

Voor algehele ondersteuning van de Diaconie en het College 

van Diakenen waren aangesteld: 

 

• Dhr. C.J.W.E.W.F. Davidson, 

algemeen secretaris en hoofd diaconaal bureau (0,5 fte) 

• Mevr. D. M. Leder, 
diaconaal werker (0,5 fte) 

• Dhr. F. Kimman, 
financiële administratie (0,3 fte; ZZP-er) 
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Jaarvergadering diakenen 

In 2017 heeft de heer Hugo Boreel, voorzitter van Fonds voor 
Urgente Noden Haarlem (FUN), gesproken tijdens de 
jaarvergadering in de Oosterkerk. De werkwijze is als volgt: de 
hulpverlener verricht al het voorwerk en dient de aanvraag via 
internet in bij FUN. Het doel is een snelle verwerking. Centraal 
worden de aanvragen bijgehouden om “shoppen” tegen te 
gaan, de hulpaanvrager is zelf verantwoordelijk voor het 
voorwerk en de afhandeling. Een gemiddelde aanvraag is 
€ 500, er wordt maximaal € 2.000 uitgekeerd. Totaal zijn er in 
2017 tot nu toe 617 aanvragen ingediend met een bedrag van 
€ 318.000 uitgekeerd. Na de presentatie heeft de voorzitter 
van het College een symbolische cheque overhandigd. 
In november is bekend gemaakt welk bedrag de diaconie ter 
beschikking heeft gesteld. 
 

 
 
Links mevr. Immy Nieboer, voorzitter College van Diakenen, en 

rechts dhr. H. Boreel, voorzitter Fonds Urgente Noden.  
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Gebeurtenissen 2017 
 
Vrijdag 20 januari vond de nieuwsjaarbijeenkomst plaats van 
de diaconie. In plaats van in de Wilhelminastraat was gekozen 
in de wijkzaal van de Oosterkerk te houden. De diakenen, 
diaconale medewerkers en andere genodigden werden 
getrakteerd op muzikaal vermaak door Arie van der Knokke 
en koster Bas Hilbers, beide van de Ontmoetingskerk. Er werd 
afscheid genomen van Anneke de Vries, diaken uit Centrum 
en Arie van der Knokke, voorzitter College van Diakenen / 
diaken uit Schalkwijk. Beiden kregen respectievelijk een 
zilveren broche of speldje, uitgereikt door de algemeen 
secretaris. 

In januari heeft Spaarnezicht de lening uit 1993 terugbetaald 

inclusief de jaarlijkse indexatie. 

Woensdag 1 februari is de overeenkomst getekend van de 

diaconale schenking voor Huisvestingsproject De Schakel. 

Woensdag 1 maart is besloten om het diaconaal bureau te 

verhuizen naar de Oosterkerk. Tevens om de mogelijkheden 

binnen de Oosterkerk en de herinrichting van het pand aan de 

Wilhelminastraat te onderzoeken. 

Dinsdag 21 maart vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van 

diaconale werkers en consulenten plaats. Deze keer vond de 

bijeenkomst plaats in de Ontmoetingskerk. 

Zaterdag 25 maart was de Algemene Ledenvergadering van 

de Federatie van Diaconieën plaats in Nijkerk. Het thema was 

Vluchtelingen en het diaconaat. Vluchtelingen zetten mensen 

aan het denken. Wij kerkelijken zien vluchtelingen als onze 

naasten. Kerk in Actie werkt samen met diverse organisaties 

die van alles kunnen regelen voor vluchtelingen.  
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Denk aan het bij elkaar brengen van gezinnen, zorg geven aan 

moeders met pasgeboren kinderen. Bij het aanvragen van 

papieren heb je als vluchteling bewijzen nodig zoals een 

paspoort. Velen hebben dat niet, het is verloren of afgepakt. 

Dinsdag 25 april neemt de dhr. B. Kroon afscheid als 

boekhouder. Dhr. F. Kimman neemt zijn taken over, niet in 

loondienst, maar als zelfstandige. 

Woensdag 26 april: oprichting Werkgroep Interculturele 

Activiteiten. De diaconaal werker heeft samen met stichting 

Dock, BUUV, Haarlem Effect, Sociaal Wijkteam en de Selimiye 

moskee, de Werkgroep Interculturele Activiteiten opgericht 

om in Haarlem Oost de contacten tussen bewoners van 

verschillende culturen te stimuleren. Deze werkgroep heeft in 

2017 activiteiten rond de Ramadan en Kerst georganiseerd. 

Maandag 8 mei stemt het College van Diakenen unaniem in 

met verkoop van de Wilhelminastraat. Dhr. Vellema wordt 

aangesteld als beheerder van de huurwoningen. De 

jaarrekening wordt goedgekeurd. Mevr. L. de Regt en dhr. H. 

Vonk uit Centrum voorgedragen als regenten van de Stichting 

Vrouwe en Anthonie Gasthuys Hofje. 

Donderdag 15 juni is tijdens het overleg van de diakenen en 

diaconale medewerkers een presentatie gehouden over het 

inzetten van de Fondsen. Mevr. Leder heeft een presentatie 

gegeven over haar werk in Oost. Dhr. Bouma geeft uitleg over 

de koerswijziging van de diaconie. 

Dinsdag 11 juli heeft het College van Diakenen unaniem 

ingestemd met het wijzigen van het beleggingsstatuut. 

Via de website is het nu mogelijk om een fondsaanvraag in te 

dienen. 
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Dinsdag 15 augustus presenteert de algemene secretaris het 

jaarverslag van 2016. 

Woensdag 6 september wordt voorgesteld om het extra 

rendement op het vermogen (ten opzicht van peildatum 1 jan 

2016 plus inflatie 2016) te verdelen onder lokale, landelijke en 

wereldwijde diaconale doelen. Mevr. Philie Burgers is 

voorgedragen als bestuurslid namens de diaconie bij Stem in 

de Stad. 

In september is Collegelid en tevens wijkdiaken, mevr. Ati 

Blom uit Centrum, afgetreden. Dhr. H. Nagelkerke is haar 

opvolger. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2018 wordt 

officieel afscheid van mevr. Blom genomen. 

Tevens is in september, in verband met de overstromingen in 

het Caribisch gebied en Bangladesh, 2 x € 20.000 overgemaakt 

aan het Rode Kruis. 

Jaar van de Ontmoeting: de diaconaal werker mevr. Leder 

heeft deelgenomen door verschillende activiteiten te 

organiseren. Allereerst de coupons voor de 

“Gemeenschappelijke Maaltijd Oosterkerk” op woensdag 27 

september ontworpen en aangeleverd bij de Gemeente 

Haarlem. Vervolgens heeft mevr. Leder daaraan deelgenomen 

aan de werkgroep Week van de Ontmoeting Haarlem Oost 

(Burendag, etc.). 
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Dinsdag 17 oktober is de diaconaal werker samen met het 

Leger des Heils en Sint Antonius Kookt gestart met de 

Kookmaatjesworkshops Budgetkoken.  

De doelgroep bestaat uit mensen die weinig te besteden 

hebben en kookvaardigheden missen om gezond te koken en 

sociale contacten willen opdoen bij de workshop. De flyers 

zijn verspreid via Stem in de Stad, Ontmoetingskerk, 

Oosterkerk, Groenmarktkerk, Broederhuis en Facebook. Van 

al deze locaties zijn deelnemers gekomen.  

 

Woensdag 1 november wordt tijdens de College van 

Diakenenvergadering besloten om het extra rendement van 

het vermogen te besteden aan diaconale doelen. De 

begroting van 2018 wordt goedgekeurd. 

Op vrijdag 24 november vond de officiële opening plaats van 

het Huisvestingsproject bij de Schakel. 
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Van links af: Mea Pijnaker, Floor de Jong, Carola van 

Staaveren, Nico Zomer, Immy Nieboer. 

Donderdag 30 november werd een cheque ter waarde van 

€ 5.000 uitgereikt aan Stichting Vrienden van Zorgboerderij De 

Straalhoeve in Vijfhuizen. Deze donatie kwam uit het Jan 

Rodinkfonds. 

Zaterdag 2, 9 en 16 december vond de jaarlijkse Broodbank 

plaats in de Grote St.-Bavokerk in Haarlem-Centrum. Dit jaar 

was het thema “De naakten kleden”. De opbrengst kwam ten 

goede van enerzijds de Diaconale Stichting Gevangenenzorg 

De Sluis, ten bate van kleding voor gedetineerden in het 

Justitieel Complex Zaanstad, en anderzijds van de organisatie 

SAVE/Kerk in Actie, die strijdt tegen kinderarbeid in de 

kledingindustrie in de Indiase stad Tirupur. 

De diaconie heeft € 2.000 uit de verdeling van het extra 

vermogen overgemaakt naar de Broodbankactie.  
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Sociale Zorg 
 

Hulp, ondersteuning en zorg 

Individuele hulp 

In onze stad zijn veel mensen die moeite hebben om rond te 

komen en aan het maatschappelijke leven deel te nemen. De 

diaconieën van diverse kerken, maar ook tal van 

maatschappelijke organisaties, proberen deze mensen te 

ondersteunen en indien nodig te helpen hun leven op de rit te 

krijgen. Ook de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 

Haarlem neemt daaraan deel. 

De afdeling Sociale Zaken van Gemeente Haarlem keert weer 

‘Broodgeld” uit aan mensen die een uitkering aanvragen. 

Broodgeld is een voorschot op de beslissing van de Gemeente 

of iemand al dan niet een uitkering krijgt. Voor de Diaconie 

betekent dit dat er minder aanvragen kwamen voor 

levensonderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

  

 

 

De hongerigen spijzen  
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Giften 

De wijkdiaconieën geven praktische en financiële hulp aan 

mensen die op hun pad komen, waarbij kleine giften als steun 

en bemoediging worden gegeven (b.v. in de kersttijd), 

noodzakelijke huishoudelijke artikelen worden aangeschaft, 

hulp gegeven bij financiële administratie e.d. (zie de verslagen 

van de wijkdiaconieën). Een aantal mensen komt terecht op 

het diaconaal bureau, vaak via andere hulpverleners. Bij deze 

mensen gaat het vaak om hogere bedragen door schulden en 

huurschulden. 

Samen met het Interkerkelijk Noodfonds en Stichting Fonds 

Urgente Noden Haarlem (FUN) proberen we deze mensen te 

helpen.   

Naast leefgeld helpt de Diaconie ook wel met een gift voor 

een identiteitskaart, medicijnen, nachtopvang e.d. 

In twee gevallen beheert de Diaconie de gelden van cliënten 

die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Dan wordt wekelijks 

een bedrag aan leefgeld gegeven en worden alle vaste lasten 

door de Diaconie betaald. 

Totaal heeft de Diaconie € 8.048 aan individuele hulp 
uitgegeven. 
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Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem (FUN) 

Een goede samenwerking met de hulpverlening is van 

essentiële betekenis. Het bestuur van FUN stuurt op het 

voorwerk van de hulpverlenende instanties en de kennis die 

hun hulpverleners hebben van hun cliënten. In principe kan 

daardoor een aanvraag binnen 48 uur worden gerealiseerd.  

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem heeft in 2017 aan 
de Diaconie het bedrag van € 1.299,- uitgekeerd, bestaande 
uit 2 directe aanvragen. 

 

Interkerkelijk Noodfonds 

Officiële naam: Diaconaal Fonds Samenwerkende Kerken en 

Stichtingen in Haarlem. 

 

Doel: snelle hulp bij kleine noodzakelijke behoeften (leefgeld, 

nachtopvang, identiteitsbewijzen, medicijnen). 

 

Hierin werken samen: de Diaconieën van de Protestantse 

Gemeentes van Haarlem en van Haarlem-Noord/Spaarndam 

en de Parochiële Caritas Instellingen van de RK-kerken aan de 

Groenmarkt, in Haarlem-Noord (Adelbertus), Schalkwijk 

(Moeder van de Verlosser) en Centrum (Sint Bavo), Christelijk 

Gereformeerde Kerk. 

Totaal mocht de Diaconie € 3.750 hiervoor ontvangen, 
waarvoor grote dank. 
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Leningen 
Het College van Diakenen heeft in de bijeenkomst van 

diakenen besloten om in 2015 te stoppen met het verstrekken 

van leningen. Dit besluit is genomen omdat het steeds 

moeilijker werd om aflossingen te innen. Anderen waren al 

enkele jaren aan het aflossen. Daarom is ook het besluit 

gevallen om veel cliënten een schone lei te gunnen. 

In 2017 zijn er geen particuliere leningen verstrekt. 

Diaconale fondsen 

Totaal zijn er 10 aanvragen geweest tegen een bedrag van 

€ 22.021. De diaconie heeft o.a. met begeleiding van GGZ 

inGeest de studie bekostigd voor een student bouwkunde. 

Vanwege zijn traject bij het RIBW en zijn leeftijd kon hij 

destijds geen studiefinanciering krijgen. Tevens zijn er diverse 

mensen opgeleid als taxichauffeur. Deze aanvragen zijn 

toegekend uit het Klein Coelombie Fonds dat dat 

werkgelegenheid als voornaamste doel heeft. Ook heeft de 

Diaconie een Zorgboerderij t.b.v. ouderen geholpen met 

behulp van het Fonds Nederkoorn-van Dijk. 

Diaconale vakanties 

De Diaconie regelt voor senioren die door te weinig financiën 

niet aan vakantie toekomen een vakantieweek. Dit kan slechts 

voor een of twee gezinnen. Wijkdiakenen geven mensen 

daarvoor op. Het diaconaal bureau regelt, waar nodig, het 

vervoer en de financiële afhandeling.  

Totaal zijn 11 senioren op vakantie gegaan met hulp van de 
Diaconie. 
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Steun aan diaconaal werkende organisaties 

De Diaconie is niet in staat om alle mensen met problemen 

zelf te helpen. Er zijn andere organisaties die ook diaconaal 

werk doen en beter zijn toegerust om hulp of steun te geven. 

De Diaconie ondersteunt dat werk dan met financiële 

middelen. Zo is het Oecumenisch Centrum Stem in de Stad 

actief met steun voor dak- en thuislozen, asielzoekers, 

ongedocumenteerden, zwervers (straatpastoraat).  

Voor (ex-)gevangenen en hun families is er de Stichting 

Exodus.  

 

Stem in de Stad heeft van de Diaconie € 25.000 mogen 
ontvangen. De jaarlijkse collecte heeft € 4.940, -
opgebracht. 

 

Daarnaast kregen ook Sonrise Haarlem, VPSG, Het Scharlaken 

Koord, Stichting Fonds Urgente Noden (FUN) direct of indirect 

steun van de Diaconie. Soms in de vorm van financiële steun, 

soms door beschikbaar stellen van behuizing. 

Organisatie Bedrag 

Sonrise Haarlem € 1.500 

Stichting Fonds Urgente Noden € 35.000 

 

Steun aan landelijke en wereldwijde diaconale organisaties 

De PKN heeft een landelijke organisatie, 

Kerk in Actie, die namens plaatselijke 

gemeentes aan landelijke organisaties geeft 

en wereldwijd zending, 

ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening verzorgt. 
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De Diaconie is gestopt met het verstrekken van giften aan 

allerlei instellingen, organisaties en projecten omdat men 

Kerk in Actie beter in staat acht te 

beoordelen waar en hoe hulp het beste 

gegeven kan worden dan dat zij dat zelf 

kan. 

Naast de collecte-inzamelingen voor Kerk in Actie geeft de 

Diaconie ook financiële gaven aan die organisatie, in het 

bijzonder wanneer noodhulp aan de orde is. Afgelopen jaar 

werd een bedrag aan noodhulp gegeven voor de vele 

vluchtelingen in conflictgebieden in Oost-Europa, Azië en 

Afrika. 

In 2017 heeft de Diaconie totaal € 23.025,- afgedragen aan 
Kerk in Actie. 

 

Zorg en welzijn 

De Diaconie zal de komende tijd nog meer aandacht moeten 

geven aan zorg en welzijn in onze stad. Dit doen we door in 

gesprek te blijven met de burgerlijke gemeente over de WMO 

en Participatiewet. We signaleren dat de veranderingen in 

zorg en welzijn door deze wetten niet het resultaat halen dat 

men voor ogen had. De financiële bezuinigingen zullen 

misschien wel goed uitpakken, maar de zorg voor mensen die 

het zelf niet meer kunnen, die geen mensen om zich heen 

hebben om te helpen wordt steeds schrijnender.  

Het plan voor het Dienstencentrum in de Oosterkerk ontstaat 

in 2017. Het gaat minder snel dan we gewild hadden, maar er 

gebeurt van alles. Inloopochtend, gezamenlijk eten van een 

warme maaltijd en het voortzetten van de moestuin. Maar er 

kan nog veel meer gebeuren als je genoeg mensen hebt. Daar 

hoopt het College het volgend jaar bij te helpen.    
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SchuldHulpMaatje 
Het project SchuldHulpMaatje werkt vanuit 
Stem in de Stad. De coördinatoren zijn 
Hanneke Versluis en Corry Villari. Een 
SchuldHulpMaatje is de steun en toeverlaat 
voor mensen die financieel zijn vastgelopen 
of dat dreigen te raken.  
 

SchuldHulpMaatje biedt: 

• Het ordenen van de administratie 

• Het maken van een overzicht van je inkomsten en uitgaven 

• Het zoeken naar oplossingen of alternatieven 

• Het zoeken naar extra inkomsten of subsidies 

• Het maken van een schulden of aflossingsoverzicht 

• Gesprekken met schuldeisers 

• Ook het voorkomen van schulden 

 
MoneyFit is de jongerenportal van SchuldHulpMaatje 

Nederland. Bezoek https://moneyfit.nl/ 

Van wie gaat SchuldHulpMaatje uit? 

SchuldHulpMaatje Haarlem is een initiatief van: 

Diaconie van de 
Protestantse 

Gemeente Haarlem  

 
Diaconie 

Rooms Katholieke Kerk 
Haarlem 

 

 

 
 

https://moneyfit.nl/
https://moneyfit.nl/
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Hulp aan mensen 
 
Naast eerder gemeld project geeft de diaconie ook individuele 
hulp aan mensen in Haarlem. 
  
Een aantal groepen die hulp krijgen zijn:  
 

• alleenstaande ouders met kinderen 

• asielzoekers 

• ouderen 

• mensen zonder betaald werk 

• mensen met psychische problemen 

• dak- en thuislozen 
 
Concrete hulp 
De Diaconie geeft vaak concrete hulp maar moet daarnaast 
ook opkomen voor de rechten van mensen met een laag 
inkomen. Zo voorkomen we dat hulp geen liefdadigheid 
wordt. 
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Stichtingen en Fondsen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
Interkerkelijk Noodfonds 

 

De Diaconie heeft in 2015 enkele Stichtingen opgeheven en 

omgezet naar Diaconale Fondsen. In het schema op de 

volgende pagina ziet u het overzicht. De aanvragen komen 

binnen bij het College via de algemeen secretaris. 
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Fondsen van de Diaconie 
 

 

Fonds Coelombie: Het mogelijk maken van activiteiten die 
erop gericht zijn sociale zwakkeren uit 
Zuid-Kennemerland in onze samenleving te 
laten integreren, o.a.  door 
arbeidsparticipatie, alsmede het 
ondersteunen van instellingen en 
organisaties die zich daarop richten. 

Fonds 
Interkerkelijk 
Werkgelegenheid 
Haarlem en 
omstreken: 

Het financieel steunen van mensen en/of 
organisaties bij hun pogingen om zinvolle 
loonvormend dan wel niet-loonvormend 
arbeid te verrichten. 

Jan Rodinkfonds: Hulp geven voor hulpbehoevende 
Haarlemse ouderen. 
 

Fonds Nederkoorn-
van Dijk: 

Hulp verlenen aan blinden, slechtzienden, 
doven en slechthorenden uit Haarlem die 
voor hulpverlening door de Diaconie PGH 
in aanmerking komen. 

Fonds Kinderkerk: De jeugd te helpen in haar godsdienstige- 
en maatschappelijke vorming, in het 
bijzonder de jeugd afkomstig uit gezinnen, 
waarvan de ouders of een van de ouders 
behoren tot de PGH als lidmaat, dooplid of 
geboorte lid. 

Jan - Gerry 
Pantusfonds: 

Voor seniorenvakanties. 

Paulinafonds: Specifiek voor ouderenwerk in Schalkwijk. 
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 Stichtingen waarin de Diaconie participeert: 
  

Stichting 
Coelombie 
(“grote 
Coelombie”): 

Het mogelijk maken van activiteiten die 
erop gericht zijn sociale zwakkeren uit 
Zuid-Kennemerland in onze samenleving te 
laten integreren, o.a. door 
arbeidsparticipatie, alsmede het 
ondersteunen van instellingen en 
organisaties die zich daarop richten. 
 

Stichting Vrouwe 
en Antonie 
Gasthuys: 

Instandhouding en restauratie van 
monumenten in de zin van de 
monumentenwet, waaronder mede 
begrepen het Vrouwe en Antonie 
Gasthuys, als waardevol monument en als 
historisch element in de binnenstad van 
Haarlem. In het hofje worden acht 
woningen verhuurd aan mensen boven de 
55 jaar. 

Stichting 
Stem in de Stad: 

Een oecumenisch diaconaal centrum waar 
het geloof handen en voeten krijgt door 
inzet voor de mensen en vooral mensen in 
nood. 

Stichting 
Steunfonds 
Cliënten Stichting 
Hervormde 
Diaconale Huizen 
(SSCS): 

Zaken die het leven van cliënten van SHDH 
veraangenamen en die niet betaald 
kunnen worden met geld dat door de 
overheid aan SHDH ter beschikking is 
gesteld. 

Interkerkelijk 
Noodfonds 

Voor onmiddellijke hulp bij  
basisbehoeften (“broodnood”)  

 
De Diaconie heeft afgevaardigden in: 
 
Raad van Toezicht SHDH 
Raad van Toezicht Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem 
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Verdeling extra rendement vermogen 
 

Tot op heden was het gebruikelijk om een begroting te maken 

en dan in het begrotingsjaar de uitgaven daarop af te 

stemmen. Een deel van het rendement op het vermogen werd 

ingezet voor de bekostiging van het diaconaal bureau en 

diaconale uitgaven. Het overige rendement werd toegevoegd 

aan het vermogen; was immers niet begroot. Bij een 

tegenvallende economie leed de diaconie als het ware een 

verlies, dat ten laste werd gebracht van het vermogen. Maar 

de praktijk wees uit dat in de loop van de laatste 5 decennia 

het vermogen behoorlijk toegenomen is. Gecorrigeerd voor 

inflatie is het vermogen tweeëneenhalf keer zo groot is 

geworden en op dit moment ongeveer 10 miljoen euro 

bedraagt. 

 

Het College heeft besloten de omvang van eind 2016 als 

peiljaar aan te houden en daar niets meer aan toe te voegen. 

Dat wil zeggen: alleen een bedrag ter grootte van de jaarlijkse 

inflatie. In slechtere tijden teert het vermogen in door 

tegenvallende beleggingsresultaten. Dan kan er niets extra’s 

worden verdeeld. En moet eerst het peil van 2016 (plus 

inflatie) weer worden behaald. Zoals gesteld wijst de praktijk 

uit dat er meestal wel iets te verdelen valt. Uiteraard kunnen 

wel de donaties worden verstrekt die in de begroting staan. 

Een aantal instellingen rekent op een jaarlijkse diaconale 

bijdrage. 

 

De diaconie heeft in 2017 naast de begrote € 160.000 een 

extra bedrag van € 272.243 aan diaconale doelen besteed. 

Binnen de begroting was al rekening gehouden met bedragen 

voor bijvoorbeeld Stem in de Stad en voor calamiteiten. 
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Genoemde 2 x € 20.000 voor het Caribisch gebied en 

Bangladesh konden op die wijze aan het Rode Kruis worden 

overgemaakt. 

Na raadpleging van alle diakenen in de drie wijken heeft het 

college besloten de volgende extra donaties over te maken 

(PKN-gebruik is te verdelen in de verhouding ⅓ lokaal, ⅓ 

landelijk/regionaal en ⅓ wereldwijd; de aantallen x € 1.000):  

 

Lokaal 

• In begroting – 100; 

• Urgente Noden – 35; 

• Diaconaal Centrum Oost – 6; 

• Broodbankactie Bavo – 2 

 

Landelijk / regionaal 

• In begroting – 5; 

• Kerk in Actie – 128 *; 

• Stichting Max – 10; 

 

Wereldwijd 

• In begroting – 53; 

• Kerk in Actie – 20; 

• (H’lem-C) Kidshare, Afr. Divine Church – 20; 

• (H’lem-Oost) Pikulan – 20; 

• (H’lem-Schalkwijk) Auntie Rosette – 20; 

• (Schalkwijk) Boitumelo Cansa Support – 10; 

 

 
 

African Divine 

Church 
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* De besteding aan Kerk in Actie is als volgt verdeeld: 

• Rudolphstichting 

(gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind) – 46; 

• Diaconaal Centrum Pauluskerk R’dam – 10; 

• Nat. Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid 

(activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra) – 5; 

• Prot. Stichting Diaconaal Vakantiewerk – 31; 

• Stichting Inlia/Transithuis 

(Terugkeerproject vluchtelingen en hulp aan dakloze 

vluchtelingen) – 31; 

• VluchtelingenWerk Nederland 

(kindervakantieweken voor vluchtelingen) – 5.; 
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Verkorte rapportage diaconaal werker 
 

Na de aanstelling als diaconaal werker is mevr. Leder onder 

begeleiding van dhr. J. Obdam (straatpastoor van Stem in de 

Stad) gestart met een kwalitatief onderzoek in Haarlem Oost. 

Wat zijn de behoeften in de wijk? Dit met het oog op het te 

ontwerpen Diaconaal Centrum. De belangrijkste bevindingen 

waren dat er behoefte is aan ondersteuning bij: armoede, 

eenzaamheid en taalachterstand. Mevr. Leder heeft 

vervolgens de wijkdiaconie het advies gegeven om activiteiten 

rond het thema ‘Duurzaamheid’ te organiseren. ‘Zuinig leven’ 

kan een gedwongen manier van leven zijn door 

omstandigheden maar kan ook onder de noemer 

‘Duurzaamheid’ gezien worden als een bewuste keuze. De 

doelen zouden dan bestaan uit het genereren van aandacht 

voor ‘zuinig leven’. Tips & Tricks om zuinig leven te 

bevorderen vanuit de behoefte uit de buurt. Meer aandacht 

voor duurzame verbindingen opbouwen met elkaar, ook 

tussen verschillende (geloofs)gemeenschappen. Zorgdragen 

voor de schepping verbindt mensen uit verschillende lagen 

van de samenleving. Mensen die zuinig leven worden door 

het gebruik van het thema duurzaamheid ‘empowered’, in 

hun kracht gezet. 

Omdat het diaconaal werk alleen maar mogelijk is als je ook 

zichtbaar bent in de wijk, heeft mevr. Leder hard gewerkt om 

de Oosterkerk te vertegenwoordigen in vele werkgroepen die 

al ontstonden of zijn ontstaan in Haarlem Oost. Door 

samenwerking met deze partners heeft ze haar netwerk 

uitgebreid. Begin 2018 volgt de evaluatie.  
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Financiën 
 

Jaarrekening 

Hierbij enkele bijzonderheden uit de jaarrekening 2017 van de 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem. 

INKOMSTEN    2016 2017 

 

Verhuur gebouwen € 51.495 € 51.377 

Rentes en dividenden  € 244.911  € 235.579 

Collectes, giften, acties    € 43.896 € 58.175 

Bijdragen derden     €  5.900 € 3.750 

 

 Totaal  € 346.202 € 348.881 

 

De lagere inkomsten in 2017 zijn bijna geheel toe te schrijven 

aan de lagere inkomsten uit de beleggingen van de Diaconie.  

Het gaat om minder dividend aangezien de Diaconie 

vermogensbeheer heeft. Maar de koerswaarde van de 

beleggingen is wel gestegen. 

 

De inkomsten uit de collectes, giften en acties zijn hoger. 

Dit resultaat heeft er onder andere mee te maken door een 

grotere gift. De opbrengst uit de verhuur van de gebouwen 

van de Diaconie was iets lager dan vorig jaar. De reden was 

een huurachterstand, maar dat is inmiddels voldaan. 

 

  



33 
 

UITGAVEN  2016  2017 

 

Onderhoud gebouwen   € 38.661 € 25.787 

Afschrijvingen      € 686 € 1.369 

Bankkosten € 38.145 € 51.506 

Beheer en administratie € 20.192 € 33.277 

Salarissen € 125.473 € 62.206 

Diaconaal quotum € 25.111 € 24.381 

Plaatselijk werk   € 103.437 € 144.433 

Landelijk diaconaal werk    € 5.000  € 138.000 

Wereldwijd diaconaal werk      € 41.521 € 157.628 

 

 Totaal   € 398.226 € 638.587 

 

De bankkosten en de advieskosten voor de effecten-

portefeuilles zijn hoger uitgevallen. Het beheer van de 

effecten-portefeuilles is in het tweede kwartaal van 2016 pas 

gestart. In 2017 zijn de volledige kosten doorberekend. 

Administratiekosten zijn gestegen door inhuur zzp-er. 

De boekhouder rekent inclusief btw. De begrote uitgaven 

voor plaatselijke diaconale hulpverlening voor het landelijk en 

wereldwijd diaconale werk zijn voorzien door de verdeling van 

het extra rendement van het vermogen. 

 

Het onderhoud aan de gebouwen is een voorziene post. 

 

Meer gedetailleerde cijfers over de financiën van de Diaconie 

zijn te vinden in de jaarrekening 2017 die ter inzage is bij het 

diaconaal bureau, Wilhelminastraat 23. 
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Jaarverslag Schalkwijk 

  

Heeft u na het lezen van het jaarverslag van de diaconie 

Haarlem interesse gekregen om mee te doen, 

 meldt u dan aan via de website. 

Wilt u uw betrokkenheid met ons werk laten blijken middels 

een gift? Ons rekeningnummer is: 

NL64 FVLB 0699 6410 47 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem 
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Jaarverslag Centrum 

 

Jaarverslag 2017 

Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum 
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Samenstelling van de wijkdiaconie: 

Diakenen 

Ati Blom: Tot haar aftreden in september 2017 was zij lid 

van de ZWO-commissie, van het College van Diakenen en 

hield zij zich bezig met het organiseren van en het 

assisteren bij het avondmaal in de Roos en verzorgde zij 

samen met vrijwilligers de gespreksgroep in de Roos en 

was zij actief betrokken bij de voorbereidingsgroep voor 

de vastenmaaltijden en afgevaardigde naar de ZWO. 

Verder is zij lid van de Broodbankcommissie en actief bij 

Stem in de Stad. 

Sietse Bouma: Zit in het College van Diakenen en is daar 

penningmeester. 

John Helsloot: Is coördinator van de Broodbankactie en 

penningmeester van de wijkdiaconie. 

Hans Nagelkerke: Zit sinds september in het College van 

Diakenen, sinds oktober in de ZWO-commissie, neemt 

vanaf november deel aan de commissie ter 

voorbereiding van de Vastenmaaltijden en heeft in de 

commissie taakomschrijving missionaire predikant 

gezeten. 

Lize de Regt: Lid van de werkgroep Migranten en van 

een werkgroep die felicitatiekaarten schrijft aan 

gemeenteleden van achtenzeventig jaar en ouder, zij is 

voorzitter van het College van Regenten van het hofje 

Vrouwe en Antonie Gasthuys, zij zat vanaf maart 2017 in 

de profielschets commissie voor een nieuwe predikant 
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en is aansluitend in september lid geworden van de 

beroepingscommissie. Verder zit zij in een commissie die 

beleidsstukken van de kerk op juridische omissies 

nakijkt. 

Henk Vonk: Secretaris van de wijkdiaconie, voorzitter 

van de wijkkerkenraad, lid van de algemene kerkenraad, 

regent en penningmeester van hofje Vrouwe en Antonie 

Gasthuys en lid van de Broodbankcommissie. 

Robinia de Vries: Voorzitter van de wijkdiaconie, lid van 

de broodbankcommissie en de migranten werkgroep en 

sinds november 2017 organiseert zij samen met 

vrijwilligers de gespreksgroep in de Roos. 

Diaconale medewerkers 

Govert Jeronimus: Boekhouder en kasbeheerder van de 

wijkdiaconie, penningmeester van de 

Broodbankcommissie, bestuurslid en penningmeester 

van Stichting Coelombie en van de oecumenische 

werkgroep ‘de Grote Kerk door de week’ en vrijwilliger 

bij stichting DOCK. 

Fieke Prinsen: Organiseert samen met een gemeentelid 

het ouderen uitje, en is vrijwilligster bij de diensten in de 

Janskliniek. Verder verzorgt zij de kerstattenties met 

hulp van diakenen en andere vrijwilligers voor oudere 

gemeenteleden en voor bezoekers van de diensten in de 

Janskliniek. Ook zamelt zij koffie en thee in voor SIS en 

bezorgt die daar vervolgens. 
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Inleiding 

De wijkdiaconie ziet het als haar taak om barmhartigheid 

en gerechtigheid te bevorderen, zowel door haar eigen 

activiteiten als ook door de gemeente tot haar diaconale 

roeping aan te sporen en haar daartoe uit te rusten. De 

diakenen proberen dat onder meer te doen tijdens de 

eredienst in het kyriegebed, het inzamelen van de gaven 

en soms met een toelichting op de collecte. Verder door 

activiteiten te organiseren, door stukjes voor het 

kerkblad te schrijven en door gemeenteleden voor 

vrijwilligerswerk te vragen. 

 

Diaconaal ouderen werk 

In 2017 zijn er 25 ouderen mee geweest met het 

ouderen uitje van de kerk en waren er 10 chauffeurs uit 

de gemeente. Na de koffie met gebak mocht men mee 

op een rondvaart door het tuinbouwgebied van 

Aalsmeer, de kapitein gaf onderwijl een toelichting bij 

wat er te zien was. 

Vervolgens was er een heerlijke lunch en daarna ging 

men naar Fort Rijsenhout, een onderdeel van de stelling 

van Amsterdam, waar het interessante Luchtoorlog- en 

verzetsmuseum 40-45 bezocht werd. Afgezien van een 

enkel buitje, was het een fantastische dag. 

De oudere gemeenteleden kregen dit jaar een 

zendingskalender met de Kerst en met Pinksteren kregen 

de bezoekers van dienst in de Janskliniek rode bloemen, 

die de tongen van vuur symboliseerde. 
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Commissie Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking  

De eerste zondag van februari werd er door de ZWO een 

speciale dienst georganiseerd; de zondag voor het 

werelddiaconaat. In die dienst was er speciale aandacht 

voor onze partnerorganisatie in Kenia, de African Divine 

Church. Na de dienst was er een heel gezellig samenzijn 

met allerlei hapjes en drankjes. Onze gemeenteleden 

hadden zelf taarten en ander lekkers gebakken of 

gekocht en gratis ter beschikking gesteld voor het goede 

doel. De heerlijkheden konden na de dienst gekocht en 

geconsumeerd worden en dat bracht het prachtige 

bedrag van ruim € 880,- op. 

In het voorjaar van 2017 kwam de financiering voor het 

eerste deel van het project te Koiban in Kenia rond; de 

bouw van een school die ook voor kinderen met een 

beperking bedoeld is. Het geld dat wij als Lutherse en 

Protestantse gemeenten hiervoor hebben ingezameld 

kreeg een extra premie van stichting Wilde Ganzen. Zo 

kon er begonnen worden met de bouw van vier 

klaslokalen en zes toiletten voor de school waar ook 

gehandicapte kinderen naartoe kunnen. Op 3 oktober 

2017 was de voorzitter van de ZWO, Hans van Driel, 

aanwezig bij de eerste steenlegging van dit project in 

Koiban. 
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Inmiddels wordt er geld ingezameld voor de tweede fase 

van dit project; een internaat met slaapkamers waar de 

kinderen met een beperking straks kunnen wonen en 

slapen. Ook bij dit deel van het project is er weer steun 

van stichting Wilde Ganzen toegezegd. 

 

Er is in 2017 meerdere malen overlegd over de bouw van 

het vorige project; een kraamvleugel aan een kliniek in 

Boyani. Door diverse oorzaken heeft dit project 

vertraging opgelopen. Er is goede hoop dat de start van 

de bouw in 2018 zal plaatsvinden. 

De ZWO-commissie heeft ook weer deelgenomen aan de 

jaarlijkse advent openstelling op een drietal zaterdagen 

in december. Zij hadden daar een stand en hebben 

Kerstproducten verkocht voor het goede doel. 

 

Vastentijd 

In de 40-dagentijd zijn er doosjes uitgedeeld aan zowel 

volwassenen als kinderen uit de gemeente, om in de tijd 

voor Pasen te consuminderen, met de bedoeling het 

uitgespaarde geld aan het ADC (African Divine Church) te 

geven. Deze actie, met zelfgemaakte doosjes, voerden 

wij samen met de Lutheranen. 

Postzegels 

De diaconie zamelt ook postzegels t.b.v. Kerk in Actie in. 

De opbrengst uit de verzameldoos gaat naar het landelijk 

coördinatiepunt.  
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Week van de Ontmoeting 

Dit jaar heeft de diaconie voor de Week van de 

Ontmoeting contact gezocht met de Janskliniek. Men 

vroeg ons om samen met vrijwilligers van Sint Antonius 

een high tea te verzorgen. Dat was een succes; er 

hielpen zowel mensen van de kerkenraad als 

gemeenteleden mee en de bewoners genoten van de 

gezelligheid en de vele hapjes. 

 

Migrantenwerk  

Myrna Bockhout van SIS is na een dienst komen vertellen 

over het Haarlem- maatjes project; meerdere 

gemeenteleden hebben zich daarna opgegeven om 

Haarlem-maatje te worden. 

Wij hebben voor vluchtelingen op Lesbos warme jassen 

ingezameld en die vervolgens naar een kerk in Schalkwijk 

gebracht, vanwaar ze tezamen met nog veel meer jassen 

met een vrachtauto naar de plaats van bestemming zijn 

gebracht. 

De gemeente is opgeroepen om huisraad in te brengen 

voor statushouders in Haarlem-Noord, en een van de 

diakenen heeft de verworven spullen naar het Delftplein 

gebracht.  
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Janskliniek 

Als kerk zijn wij van ouds al betrokken geweest bij wat 

vroeger de Stichting Hervormde Diaconale Huizen heette 

en nu is opgegaan in Kennemerhart. Nu er niet meer elke 

zondag kerkdiensten in de Janskliniek gehouden worden, 

zijn er vrijwilligers, zowel uit de kerkenraad als anderen 

gemeenteleden, die op de zondagen waarop geen dienst 

is, een ochtendgebed organiseren, naar het voorbeeld van 

de diensten die zomers door ‘de Grote Kerk door de week’ 

georganiseerd worden.   

De kerkelijk werker, mevrouw van Driel, komt eens per 

jaar over haar werk in het genoemde verpleeghuis 

vertellen op de diaconie. 

In afwisseling met de ouderlingen functioneren de 

diakenen in de diensten als ambtsdrager. 

 

Broodbankactie 

Met de broodbankactie, die uitgaat van de diaconie van 

de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum, de 

diaconie van de Lutherse Kerk Haarlem en van de 

directie van Stem in de Stad, wordt sinds 2005 geld 

ingezameld voor een goed doel dat beantwoordt aan 

een van de Werken van Barmhartigheid. Deze staan 

vermeld op de achterzijde van de middeleeuwse 

broodbank in de Grote Kerk. 
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Op 3 februari werd in de Grote of St. Bavo Kerk de 

broodbankactie van 2016 afgesloten, die in het teken 

stond van het Werk van Barmhartigheid ‘De vreemdeling 

opnemen’. De opbrengst van de verkoop van 1200 

diakenbroodjes bedroeg € 6766,22 en was bestemd voor 

het Nieuwe Wereldhuis van Stem in de Stad. Dit 

Wereldhuis helpt asielzoekers, vluchtelingen en 

arbeidsmigranten met cursussen en excursies om hun 

weg te vinden in de Nederlandse samenleving. 

De slotbijeenkomst van de Broodbankactie werd 

gehouden bij de pilaar waar vroeger het altaar van het 

bakkersgilde stond. Op deze pilaar is een 

tapijtschildering aangebracht, waarop kleine ovens en 

broodschieters te zien zijn. Met een echte broodschieter, 

geleend van bakkerij Van Vessem, overhandigde Henk 

Vonk, lid van de broodbankcommissie, op originele 

manier een symbolische cheque met daarop het bedrag 

van € 6766,22 aan Bernice Boermans, toenmalig 

coördinator van het Nieuwe Wereldhuis. De coördinator 

van de broodbankactie bedankte de sponsoren, de J.C. 

Ruigrok Stichting, het St Jacobs-Godshuis en 

Soroptimistclub Haarlem en Omstreken, evenals 

directeur Jos Huijbregts van bakkerij Van Vessem en zijn 

collega’s die de diakenbroodjes in hun vrije tijd hadden 

gebakken, de pers en de vele anderen die met de 

broodbankactie hadden meegeholpen. 
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Foto: Gert Dannenberg. 

Ook in 2017 was bakkerij Van Vessem weer van harte 

bereid mee te werken aan de boodbankactie. Dezelfde 

sponsoren als van het jaar daarvoor hebben door hun 

financiële steun de broodbankactie 2017 mede mogelijk 

gemaakt. 

De broodbankactie van 2017 stond in het teken van het 

Werk van Barmhartigheid ‘De naakten kleden’. Gekozen 

werd voor zowel een goed doel in onze eigen regio als 

voor een bestemming verder weg. De helft van de 

opbrengst was bestemd voor de Diaconale Stichting 

Gevangenenzorg De Sluis, ten behoeve van kleding voor 

(ex-)gedetineerden, en de andere helft, via Kerk in Aktie 

van de PKN, voor de organisatie SAVE in India, die strijdt 

tegen kinderarbeid in de Indiase stad Tirupur, ook wel 

‘T-shirt City’ genoemd.  
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Op 2 december werd de broodbankactie van 2017 in het 

vrijwel geheel gevulde koor van de Grote Kerk geopend 

met een bijzonder evenement, een modespektakel 

onder regie van Joke van Dijk van het Haarlemse 

Couturage. Op een catwalk toonden modellen, 

merendeels leden van onze wijkgemeente en van de 

Lutherse Kerk Haarlem, kleding uit tien tijdvakken van de 

20e eeuw, telkens tegen de achtergrond van muziek uit 

de betreffende periode en met deskundige toelichting 

op de kledingstukken door Joke van Dijk. Het ‘De 

naakten kleden’ werd uitgebeeld doordat een ‘rijk’ 

model, op de manier zoals liefdadigheid vroeger ging, 

een jas weggaf aan een ‘arm’ medemens. De show 

eindigde in het heden, met een oproep om na te denken 

over eerlijke kleding, betere werkomstandigheden in de 

kledingindustrie en minder vervuilende materialen. Bij 

een ‘protestjas’ in de kerk konden bezoekers een papier 

met hun eigen opvattingen hierover achterlaten.  

Stadsdichter Willemien Spook besloot de opening door 

vanaf de broodbank haar gedicht ‘Bij het eten van brood’ 

voor te dragen. 

BIJ HET ETEN VAN BROOD 
 
De bakker bakt het brood dat 
ik dagelijks gedachteloos eet. 
Ik bak geen brood, als tegenwicht 
schrijf ik een gedicht voor de Broodbank 
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omdat ik Godzijdank niet weet hoe het is 
om niets te bezitten of in de hitte van 
verre fabrieken op lege magen de kleding 
te naaien die wij zo achteloos kopen en dragen. 
 
Van de hand naar de mond 
naar de maag heb ik een vraag: 
had ik één kruimel 
zou ik hem delen? 
 
Van de hand naar de mond 
naar de maag koop ik vandaag 
het wonderbrood dat mensen kleedt 
eet het brood dat de kinderen niet vergeet. 
 
Maar: 
van Werken van Barmhartigheid 
naar werken aan barmhartigheid 
blijft een besluit van binnenuit. 
 
Willemien Spook, Stadsdichter 

Over de openingsmanifestatie verscheen in het 

Haarlems Dagblad van 4 december 2017 een groot 

artikel door Nuel Gieles. 
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Foto: Gert Dannenberg. 

Op de Adventszaterdagen 2 december, 9 december en 

16 december heeft de broodbankcommissie, bijgestaan 

door vrijwilligers zowel uit onze wijkgemeente als van de 

Soroptimistclub Haarlem en omstreken, meer dan 1300 

diakenbroodjes verkocht. Medewerkers van De Sluis en 

Kerk in Actie waren in de kerk aanwezig en vertelden 

bezoekers over hun werk. 

De opbrengt van de broodbankactie 2017 was € 7000,- 

en werd in februari 2018 tijdens de slotbijeenkomst 

bekend gemaakt. 
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In de kooromgang hingen gedurende de Advent 

reproducties van schilderijen en prenten waarop het 

Werk van Barmhartigheid ‘De naakten kleden’ was 

afgebeeld. Ook waren er foto ’s te zien van een 

koormantel met borduurwerk dat de Werken van 

Barmhartigheid verbeeldde. De originele koormantel 

bevindt zich in het museum in de R.K. Bavokerk. In een 

vitrine lagen oud naaigerei, patronen e.d. 

In het kader van de broodbankactie hield op 7 december 

in de Nieuwe Kerk dr. Pieter Biesboer, oud-conservator 

van het Frans Hals Museum, een zeer boeiende lezing 

met dia’s getiteld ‘“De naakten kleden”: Naastenliefde 

verbeeld in de kunst’. De lezing werd door zo’n veertig 

mensen bijgewoond. 

Haarlem, maart 2018. 

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties over dit 

jaarverslag? Laat het ons weten via onze website: 

http://www.bavo.nl/informatie-kerkelijke-gemeente/ 

Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum 

  

http://www.bavo.nl/informatie-kerkelijke-gemeente/
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Jaarverslag Oost 
 

 

Jaarverslag 2017 

Wijkdiaconie Protestantse gemeente Haarlem Oost 
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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Oosterkerk. De doelstelling 

van de diaconie is: 

Omzien naar onze naasten en steun verlenen aan de 

medemens in nood, veraf en dichtbij door het verlenen van 

zowel financiële steun als praktische hulp. 

Concreet betekent dit dat we steun verlenen aan mensen die 

het moeilijk hebben, veraf en dichtbij. Ook nemen we deel 

aan en organiseren we allerlei activiteiten binnen de kerk en 

daarbuiten: 

• de zondagse collectes, 

• avondmaalsvieringen, 

• werkgroep Kerk & Buurt,  

• Zending Werelddiaconaat 

Ontwikkelingssamenwerking ( ZWO), 

• diaconaal ouderenwerk, 

• speciale acties 

• wijkwerk/overig 

Samenstelling diaconie in 2017 
Zannie Wiersma, voorzitter, lid Algemene Kerkenraad 
Marjan Mak, diaken 
Pieter Vermeij, diaken 
Lilian de Zeeuw, secretaris 
Angeliek Knol, kerkelijk werker van de Oosterkerk  
Welmoed Davidson, diaconaal medewerker  
Daniëlle Leder; zij is per 1 februari 2017 aangetreden als 
diaconaal werker.  
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Vergaderingen 
De wijkdiaconie vergadert elke eerste maandagavond van de 

maand in de Oosterkerk. In de zomermaanden juli en 

augustus wordt er niet vergaderd. Daarnaast gaan de 

diakenen naar de vergaderingen van de wijkkerkenraad en 

nemen zij deel aan de jaarlijkse vergadering van diakenen. De 

voorzitter, Zannie Wiersma, woont de vergaderingen van de 

algemene kerkenraad bij en Pieter Vermeij die van het college 

van diakenen.  

De zondagse collecties 
De diakenen verzorgen de collecte afkondiging en samen met 

de collectant zorgen zij voor de inzameling van gaven. Meestal 

wordt de bestemming van de collectie op het scherm 

geprojecteerd. Als er gecollecteerd wordt voor urgente noden 

wordt door de dienstdoende diaken een mondelinge 

toelichting gegeven. Op zondag 2 april is een extra collecte 

gehouden voor de hongersnood in Afrika. Op zondag 10 

september is een extra collecte gehouden voor de slachtoffers 

van de overstromingen in Zuid-Azië. De opbrengsten van 

beide collecten werden uit het diaconale 

noodfonds verdubbeld. 

Avondmaalsvieringen 

Samen met de ouderlingen, hebben de diakenen een actieve 

rol bij de viering van het avondmaal. 

Werkgroep Kerk & Buurt 
De werkgroep Diaconaal Centrum is in 2017 omgedoopt tot 

werkgroep Kerk & Buurt en richt zich voornamelijk op de 

Oosterkerk en de wijk Oost. Hun gezamenlijke missie: Samen 

bouwen aan een wijk met oog voor de ‘naaste’. 
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De kleinschalige projecten die in 2015 zijn gestart, bestaan 

nog steeds en met succes: 

De moestuin (doel: participaties, verbinding, ontmoeting, 

presentie) is voor alle bewoners van Haarlem Oost. De 

opbrengst van de moestuin wordt gebruikt voor de maaltijden 

voor senioren en voor de maaltijden die in het kader van een 

project worden georganiseerd. 

Buurtbakkie (doel: presentie, verbinding, gesprek, luisterend 

oor; de Oosterkerk presenteren als centrale plek in de buurt). 

Elke vrijdagochtend is er een buurtbakkie waar iedereen 

welkom is. Sommige bezoekers wonen al van jongs af in de 

buurt; anderen wonen nog maar kort in de wijk.  Het 

belangrijkste is de ontmoeting en de gezelligheid.  

Verhalenlunch 

Ook de verhalenlunch is in 2017 weer een aantal keren met 

succes georganiseerd. 

Bij de verhalenlunch van 10 mei heeft Mustafa Yigit een 

presentatie gegeven. Mustafa is de nieuwe voorzitter van de 

Selimiye Moskee in Haarlem-Oost. De eerste maanden van 

zijn aanstelling is hij actief aan de slag gegaan om met het 

nieuwe bestuur tien actiepunten op te stellen. Deze 

actiepunten zijn gericht op maatschappij en cultuur, 

evenementen en sport. Het doel van deze actiepunten is om 

de moskee onderdeel te laten worden van de samenleving en 

mensen met verschillende achtergronden met elkaar te 

verbinden. Voor hem betekent de Islam ‘vrede’ Deze 

verhalenlunch was deel van een reeks activiteiten rond de 

maand Ramadan, die de Oosterkerk organiseerde met de 

Selimiye moskee, het Sociaal Wijkteam Parkwijk/ Zuiderpolder 

en BUUV.  
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In het kader van de Week van de Ontmoeting zijn eind 
september tal van activiteiten georganiseerd: 

De Burendag op zaterdag 23 september was een succes. 

Binnen werd gebakken, buiten werd gebreid voor Speeltuin 

de Papegaai en op een ongedwongen manier werden er 

gesprekken gevoerd, werd er gezongen en koffie gedronken. 

Wethouder Jur Botter opende de MiniBieb grenzend aan de 

tuin van de Oosterkerk. De MiniBieb, gemaakt door twee 

gemeenteleden, is een open kastje om boeken in achter te 

laten en/of uit mee te nemen, met een dichte portemonnee.  

Zondag 24 september vond de 

StartZondag plaats met de grote 

verhalenlunch.  

 

De gemeentemaaltijd op woensdag 

27 september telde maar liefst 98 

mensen; waarvan 42 met een 

coupon, 27 betaald en de rest met 

de HaarlemPas. Er kon Thais, Syrisch 

en Hollands gegeten worden. 

Wellicht dat er vaker een dergelijke 

grootse gemeentemaaltijd wordt 

georganiseerd.  

Lichtspoor op kerstavond 

Dit rondje door de wijk werd voor de tweede keer 

georganiseerd. Er liepen ook veel buurtbewoners mee. 
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Diaconaal werk in de wijk en diaconale 

activiteiten  
Daniëlle Leder is na haar aanstelling onder begeleiding van 

Joris Obdam (Stem in de Stad) gestart met een kwalitatief 

onderzoek in Haarlem Oost om te onderzoeken wat de 

behoeften zijn in de wijken. Dit met oog op het in de 

toekomst te ontwerpen Diaconaal Centrum. De belangrijkste 

bevindingen waren dat er behoefte is aan ondersteuning bij: 

Armoede, Eenzaamheid en Taalachterstand. Daniëlle heeft 

vervolgens het advies gegeven om activiteiten rond het thema 

‘Duurzaamheid’ te organiseren. ‘Zuinig leven’ kan een 

gedwongen manier van leven zijn door omstandigheden maar 

kan ook onder de noemer ‘Duurzaamheid’ gezien worden als 

een bewuste keuze. De doelen zouden dan bestaan uit het 

genereren van aandacht voor ‘zuinig leven’. Tips & Tricks om 

zuinig leven te bevorderen vanuit de behoefte uit de buurt. 

Meer aandacht voor duurzame verbindingen opbouwen met 

elkaar, ook tussen verschillende (geloofs)gemeenschappen. 

Zorgdragen voor de schepping verbindt mensen uit 

verschillende lagen van de samenleving. Mensen die zuinig 

leven worden door het gebruik van het thema duurzaamheid 

‘empowered’, in hun kracht gezet. 

Diaconaal werk in de wijk 

In mei is Danielle gestart met het buurtenquêteren in de 

Amsterdamse buurt en de Slachthuisbuurt.  

• Er zijn zeven personen in de wijk gelokaliseerd met 

weinig sociaal contact. Voor de hulpvragen die zij 

stelden zijn vrijwilligers geworven via BUUV en VWC. 

Het streven is om eens in de twee weken langs te 

gaan om te kijken hoe het gaat.  
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• De overige personen die behoefte hebben aan 

ondersteuning en een luisterend oor, zijn 

gelokaliseerd via de activiteiten die zijn ondernomen 

in de Oosterkerk. Vooral bij de 

Kookmaatjesworkshop waren veel deelnemers die 

het fijn vonden om over hun leven te vertellen. 

Van de elf deelnemers kregen drie maatschappelijke 

ondersteuning van het Sociaal Wijkteam. Dit geeft 

aan hoe fijn mensen het vinden als ze even 

wegkunnen van hun problemen thuis door deel te 

nemen aan een dergelijke activiteit. 
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De nieuwe opbouwwerker bij DOCK is in september gestart 

met Bakkie in de Buurt: een bakfiets met koffie en thee waar 

ze de wijk mee in gaat. Zo wil ze het gesprek aangaan met 

buurtbewoners om behoeften te peilen en het werk van 

DOCK promoten. Ook het Sociaal Wijkteam heeft zich 

aangesloten bij dit initiatief. DOCK heeft gevraagd of Daniëlle, 

de Oosterkerk bij dit project wil vertegenwoordigen. In het 

najaar van 2017 heeft zij ruim tien keer meegedaan met de 

Bakkie in de Buurt. Zo heeft ze tevens de activiteiten van de 

Oosterkerk onder de aandacht gebracht en uitleg gegeven 

over het diaconale werk.  
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Diaconale activiteiten 

 

• Samen met het Leger des Heils en Sint Antonius Kookt 

is op 17 oktober Kookmaatjes workshop 

Budgetkoken van start gegaan. Doelgroep is mensen 

die weinig te besteden hebben en kookvaardigheden 

missen om gezond te koken en sociale contacten 

willen opdoen bij de workshop. De flyers zijn 

verspreid via Stem in de Stad, Ontmoetingskerk, 

Oosterkerk, Groenmarktkerk, Broederhuis en 

Facebook. Van al deze locaties zijn deelnemers 

gekomen. De kookworkshop was een groot succes. 

 

 

 

• Een tweede diaconale activiteit die van start zou gaan 

op 31 oktober is een Leeskring voor kinderen van 7 

t/m 9 jaar. Oorspronkelijk was het idee om dit in de 

Oosterkerk te organiseren maar in overleg met Zannie 

hebben we hier van afgezien.  
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De zaal zou dan te lang niet beschikbaar zijn voor 

uitvaarten. Alleen korte projecten zijn mogelijk in de 

Oosterkerk. De huiswerkklas wordt nu gehouden in 

het Broederhuis en in de Oosterkerk zouden we 

starten met een Leeskring van zes dinsdagmiddagen. 

Deelname is gratis zodat ook kinderen kunnen 

deelnemen uit gezinnen die minder te besteden 

hebben. Er zijn echter geen aanmeldingen geweest.  

• Als alternatief is in de Oosterkerk wel Nederlandse 

Taalles aangeboden aan een Turkse man van 24 jaar 

die via BUUV taalles zocht. Geke Leistra heeft als 

vrijwilliger deze lessen aangeboden van oktober t/m 

december. 

• Op de flyer stonden de huiswerkbegeleiding van 

DOCK, de activiteiten van de Bibliotheek en de 

leeskring van de Oosterkerk vermeld. De Bibliotheek 

was enthousiast over deze samenwerking en wilde de 

flyerkosten door drie delen. De flyer is verspreid bij 

verschillende basisscholen. Daniëlle heeft gesproken 

met de directrice van de Sint Bernardusschool 

(overkant Oosterkerk), mevrouw Marian Barzilay. Zij 

zou het leuk vinden om in de toekomst wellicht 

projecten te ondernemen met de Oosterkerk. 

 

• Het Duurzaam Diaconaal Centrum kan alleen gestalte 

krijgen door duurzame diaconale activiteiten. De 

functie van het centrum kan dan als volgt omschreven 

worden: 

o Het Duurzaam Diaconaal Centrum richt zich 

op ‘Duurzaamheid’ in de zin van ‘Meer doen 

met Minder’: oftewel duurzaam omgaan met 

spullen. Zuinig zijn helpt je eigen portemonnee 

maar ook de aarde. We zetten ons in voor 
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buurtgerichte, duurzame activiteiten waarbij 

we sociaal- en financieel kwetsbare burgers 

ondersteunen. 

 

De kookworkshop is hier een mooi voorbeeld van. 

Hierbij werd voedselverspilling tegengegaan 

(weggooien van groenten uit bijv. 

Voedselbankpakketten omdat men niet weet hoe ze 

moeten worden bereid). Op het gebied van 

‘duurzame contacten’ is de samenwerking met de 

moskee in de werkgroep Interculturele Activiteiten 

Oost een mooi succes:  er zijn dit jaar 

Ramadanactiviteiten en Kerstactiviteiten uitgevoerd 

in zowel de Oosterkerk als de Selimiye Moskee, zoals 

het maken van de kerststukjes. Dit sluit aan bij het 

doel: ‘Aandacht voor duurzame verbindingen 

opbouwen met elkaar, ook tussen verschillende 

(geloofs)gemeenschappen’. 
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Zending Werelddiaconaat 

Ontwikkelingssamenwerking ( ZWO) 
 

Kraamkliniek stichting Pikulan 

De diaconie zamelt geld in ter ondersteuning van een 

kraamkliniek op Java (Indonesië). Het betreft een project van 

stichting Pikulan. Kijk op https://pikulan.nl/ voor meer 

informatie. 

Er zijn diverse acties opgestart met als doel zoveel mogelijk in 

geld in te zamelen: 

Op 5 maart deden twintig enthousiastelingen mee met de 

zogenaamde snertwandeling. Een wandeling die leidde door 

de Slachthuisbuurt onder leiding van een echte gids. 

De wandeling eindigde in de wijkzaal van de kerk waar 

zelfgemaakte bruine bonensoep en erwtensoep met 

roggebrood & spek werd geserveerd. Met deze actie is € 220 

opgehaald voor Pikulan. 
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Op zondag 9 juli werd na de dienst een sponsorfietstocht van 

zo´n 25 km georganiseerd. Langs soms onbekende weggetjes, 

was de pittoreske Stompe Toren in Spaarnwoude het 

tussenstation waar werd geluncht. Na de lunch weer via een 

andere weg terug richting Oosterkerk. Er werd € 285,50 bij 

elkaar gefietst. 

Eén keer in de maand wordt door twee vrijwilligers iets 

lekkers gebakken. De taarten/cakes worden na de dienst per 

stuk verkocht.  

In 2017 is het mooie bedrag van € 1500 opgehaald. Daarmee 

zijn onder andere een ‘Pediatric Children Bed Manual' en een 

‘Patient Trolley’ aangeschaft. Als extra gift vanuit het extra 

rendement van het vermogen van de diaconie, is in 2017 

€ 20.000 overgemaakt aan stichting Piklulan.  

Diaconaal ouderenwerk 
Er is maandelijks een bijeenkomst in het Reinaldahuis. 

Ouderen die dat willen krijgen bezoek van Norma Philippus. 

In de Oosterkerk vinden wekelijks activiteiten plaats voor 

senioren. Zo zijn er middagen met een soos, spel 

(bijvoorbeeld bingo of koersbal), film, of creatieve 

bezigheden. 

Op dinsdag 16 mei gingen 37 belangstellenden mee met de 

bustocht richting Streijen (in de Hoeksche Waard). Op het 

programma stond onder andere een bezoek aan een museum 

van oude ambachten en de bezichtiging van een prachtig, 

oude kerk waar het orgel ook nog werd bespeeld. Er werd 

koffie gedronken en geluncht bij het gebouw van de kerk. In 

de middag ging de busrit verder en werd er verteld over de 

Watersnood ramp van 1 februari 1953. Alle aanwezigen kijken 

terug op een heerlijk dagje uit. 
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In plaats van de traditionele senioren kerstviering werd op 24 

december in de ochtend een kerstverhalenlunch 

georganiseerd. Een lunch in plaats van avondeten waar niet 

alleen ouderen maar ook mensen uit de buurt voor 

uitgenodigd werden.  

Ouderen die een extra steuntje in de rug goed konden 

gebruiken, ontvingen als kerstattentie een feestelijk pakketje 

van de Wereldwinkel in Heemstede. 

Speciale acties 
De voormalige Haarlemse DCG (gevangenenzorg in de Koepel) 

is overgaan in de nieuwe Diaconale Stichting Gevangenenzorg 

de Sluis. De diaconie regelde voor alle gedetineerden een 

kerstattentie: chocola en een paar sokken. 

 

Dit leverde een aantal ontroerende reacties op van 

gedetineerden die dankbaar waren door de aandacht van een 

onbekende! 

Begrafenisproject 

Er is in 2017 geen verzoek geweest om aanwezig te zijn bij een 

begrafenis van overleden Haarlemmers zonder kennissen, 

vrienden of familie. 

Wijkwerk/overig 
Een aantal mensen zijn geholpen, hetzij financieel, hetzij door 

het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld kleding of 

boodschappen. Tijdens de kerstdagen zijn ook weer een 

aantal Dekamarkt bonnen uitgereikt aan mensen die het 

financieel moeilijk hebben. 
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Op 15 juni werd een bijeenkomst georganiseerd van de 
diakenen en diaconale medewerkers van de Protestantse 
Gemeente Haarlem in de Ontmoetingskerk. Doel was 
ontmoeten en elkaar informeren over de projecten die lopen. 
De Oosterkerk gaf een presentatie over stichting Pikulan en 
de acties en projecten die georganiseerd worden om geld in 
te zamelen.  

Vanwege het succes van de wekelijkse stiltemeditatie op de 

maandagmorgen in de Grote of St. Bavokerk, is er vanaf eind 

oktober ook de mogelijkheid om wekelijks op de 

vrijdagmorgen in de Oosterkerk de stilte te zoeken. 

De stilte begint om 9:00 uur met het aansteken van kaarsen 

en drie gongslagen. Daarna twintig minuten stilte. Na weer 

drie slagen op de gong, is het 9:30 uur afgelopen. 

Haarlem, april 2018 

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties over dit jaarverslag? 

Laat het ons weten. 

De wijkdiaconie Protestantse gemeente Haarlem Oost 
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Jaarverslag Schalkwijk 
 

 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2017 
VAN DE WIJKDIAKONIE 

 
 

 

 
Het kleden van de naakten 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi12aKMtbXZAhURr6QKHaL6AloQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ADe_zeven_werken_van_barmhartigheid_Rijksmuseum_SK-A-2815-3.jpeg&psig=AOvVaw2h60vI81f4b8dK3aVvf27s&ust=1519247711426026
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J A A R V E R S L A G   2 0 1 7 
 

WIJKDIACONIE 
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE HAARLEM-

SCHALKWIJK 
______________________________________________

__________ 
 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord “diaconia”.  
Het betekent dienst, dienen.  

De kerk ziet dit als een van haar belangrijkste taken, het 
dienen van de naaste, van de mensen en de wereld.  

 

Als diaconie proberen we de Zeven  Werken van 
Barmhartigheid te realiseren: 
1. Hongerigen spijzigen  
2. Dorstigen laven  
3. Naakten kleden  
4. Vreemdelingen herbergen 
5. Zieken verzorgen  
6. Gevangenen bezoeken  
7. Doden begraven  
 
Hoe we dat dit jaar ingevuld hebben staat in dit jaarverslag. 

 
Namens de diaconie van de Protestantse Wijkgemeente 
Haarlem-Schalkwijk, 
 
Mea Pijnaker   Dini Korevaar                         
voorzitter                            secretaris 
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Samenstelling wijkdiaconie per 31 december 2017 
 
Johan v. d. Eijkhof         
Margje Ponstein tot 01-02- 2017                 
Immy Nieboer  
Mea Pijnaker  
Jan Segers   
Dick Metz  
Martin Polman  
Dini Korevaar  
 
De wijkdiaconie vergadert eenmaal per maand op 
maandagavond in de Ontmoetingskerk. In de maanden juli en 
augustus wordt niet vergaderd. 
 

Diaconale medewerkers 
Namens de wijkdiaconie zijn diaconale medewerkers actief in 
de wijk. Zij verzorgen o.a. samen met de ouderenpastor de 
periodieke Avondmaalsvieringen in twee zorgcentra in 
Schalkwijk. Als wijkdiaconie zijn we erg blij met de trouwe 
inzet van deze medewerkers waardoor de continuïteit van de 
vieringen gewaarborgd kan blijven. 
Deze medewerkers zijn Dieuwke Tieman In Nieuw Meerwijk, 
Nellie van Putten en Kees Kole in Schalkweide. 

Collectanten. 
We prijzen ons gelukkig met een grote en trouwe groep 
collectanten waarop de wijkdiaconie elke zondag weer een 
beroep kan doen. Zonder deze hulp zouden de wijkdiakenen 
niet in staat zijn al hun (kerkordelijke) taken naar behoren uit 
te voeren. 
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Publiciteit. 
Via het kerkblad  “Samen Verder” worden de wijkgemeente 
en belangstellenden regelmatig geïnformeerd over het werk 
van de wijkdiaconie  door: 
Mea Pijnaker: met de rubriek “Uit dewijkdiaconie” 
Dick Metz:  met de ZWO nieuwsrubriek 
Arie Langeveld blijft de rubriekencollecteopbrengsten/rooster 
verzorgen. 
Diakenen werken als een team, maar hebben ook individuele 
activiteiten. 
         

Team activiteiten 
De Ontmoetingskerk steunt het landelijke en internationale 
werk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en Kerk in 
Actie door mee te doen aan het landelijke collecterooster. De 
diakenen zijn verantwoordelijk voor de collectes en de afdracht 
van het collectegeld aan de centrale diaconie in Haarlem. 
 
De voorbereiding van het Heilig Avondmaal is ook de 
verantwoording van de diakenen. In het verslagjaar is een 
nieuw Avondmaalstel aangeschaft, beter passend bij de stijl 
van de kerk. 
 
Als team bespreken we aanvragen voor financiële hulp. Dit 
wordt zeer zorgvuldig gedaan. In de kersttijd ontvingen 13 
families, die in moeilijke financiële omstandigheden leven, een 
gift om iets extra’s te kunnen doen tijdens de feestdagen.  
De extra collecte op Kerstavond was bestemd voor het 
Armoedefonds Nederland. Hiervan was de opbrengst € 471. 
In oktober werd aan de ramp in Zuid Azië extra aandacht 
besteed door een extra collecte te houden. Het collectebedrag 
werd verdubbeld door de diaconie waardoor de opbrengst 
totaal € 721 bedroeg. 
Naast alle collectes ontving de wijkdiaconie een bedrag van 
€ 2.805 aan giften. 



69 
 

We prijzen ons gelukkig dat er zo gul gegeven wordt in onze 

gemeente, want zonder deze gaven zouden we minder 

kunnen doen voor mensen die het nodig hebben. 

 

Taken en individuele aandachtsgebieden 
Johan v.d. Eijkhof: wijkdiaken. Aandachtsgebieden: 
Verzorgt de vakantieweken. Hij bezoekt de mensen die er heen 
willen en vult met hen de formulieren in. Zorgt er voor dat alles 
geregeld is: doktersverklaringen, financiën en de heen- en 
terugreis. Dit jaar zijn 12 mensen op vakantie gegaan. In de 
herfstvakantie is er 1 gemeentelid naar Lunteren geweest. 
         
Voor de kerstdagen zoekt hij samen met Mevr. Van Waveren 
de kerststukjes uit, die dan rond de kerstdagen bezorgd 
worden bij mensen die een blijk van liefde kunnen gebruiken.  
 
Arie v.d. Knokke: Was tot 2017 het aanspreekpunt van en voor 
de jeugd.  
Kreeg in januari de diakenspeld als teken van waardering voor 
zijn inzet. 
 
Margje Ponstein: wilde ook in 2017 het diakenteam 
ondersteunen. Door haar ziekte en overlijden in februari is dat 
helaas niet gelukt. Ontving  in februari de diakenspeld als teken 
van waardering voor haar inzet. 
 
Immy Nieboer: wijkdiaken, lid moderamen van de Kerkenraad 
Protestantse wijkgemeente Haarlem Schalkwijk, voorzitter 
College van   
Diakenen, afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad (AK), 
regent Vrouwe en Antonie Gasthuyshofje. Aandachtsgebieden: 
Het Breed diaconaal overleg, daarin zijn alle kerken van 
Schalkwijk, de wijkteams, sociale diensten, de voedselbank en 
de gemeentelijke sociale diensten vertegenwoordigd. 
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In de Diaconale werkgroep zijn alle religies in Schalkwijk 
vertegenwoordigd maar ook Antonius kookt.  
Schalkwijk aan Zee 
De religies in Schalkwijk waren ook nu weer aanwezig op dit 
evenement. Evenals vorig jaar werden daar flyers uitgedeeld 
waarop te zien is dat de religies met een weg verbonden zijn en 
op de achterkant staan de adressen en namen van de contact 
personen van de religies. 
Marianne de Vries was er met Godly Play. Met deze methode 
vertelt zij  Bijbelverhalen om zo verbinding te zoeken met de 
eigen leefwereld van kinderen. 
Ook de burgemeester van Haarlem Jos Wienen was aanwezig 
en toonde zijn belangstelling. 
Als diaconie zijn we betrokken bij de organisatie van het 
lichtjesfeest. Lievegoed organiseert dit op de tweede dinsdag 
van december voor de bewoners van de Laan van Berlijn 
(Beschermd wonen project).  
Buitenlandse Gasten 
Er verblijven nog een aantal buitenlandse gasten in de 
Boerhaave. 
Voor het grootste deel hebben zij al een huis toegewezen 
gekregen. 
 
Mea Pijnaker: wijkdiaken, is sinds september 2017 voorzitter 
van de wijkdiaconie en vertegenwoordigt de wijkdiaconie in 
het College van Diakenen.          
 
Jan Segers: wijkdiaken, is mede actief bij het uitdelen van de 
kerststukjes voor de Kerstdagen. 
 
Dick Metz: diaconaal medewerker. Aandachtsgebied: 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
(ZWO).  Maandelijks wordt een bijdrage verzorgd voor Samen 
Verder met actuele informatie over ZWO activiteiten die door 
Kerk in Actie worden uitgevoerd. 
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Ook dit verslagjaar zijn er weer Zendings(erfgoed) kalenders 
verkocht. De kalenders worden betrokken bij het Zendingshuis 
in Zuidland op de Zuid-Hollandse eilanden. De inzameling van 
postzegels, ansichtkaarten en cartridges gaat erg goed.  
 
Martin Polman: diaconaal medewerker, penningmeester. 
 
Dini Korevaar: diaconaal medewerker, secretaris. 

 
Speciale activiteiten 
-Voedselbankproject 
Voor de Voedselbank wordt al regelmatig gecollecteerd in de 
zondagse diensten. Om hieraan een extra bijdrage te leveren 
staat al sinds enkele jaren een krat  in de hal van de 
Ontmoetingskerk waarin droge en houdbare artikelen voor de 
Voedselbank. Mensen kunnen hierin hun bijdrage afgeven. 
Vervolgens worden deze artikelen afgedragen aan de 
Voedselbank die het distribueert onder haar klanten. 
Fijn dat zoveel mensen hieraan hun bijdrage geven, want deze 
inzameling blijft helaas hard nodig. 
 

-Veertigdagenproject 
Twee leden van de wijkdiaconie verzorgden ook dit jaar weer 
één van de vespers in de 40dagen tijd. Tevens verzorgde de 
wijkdiaconie de collectes tijdens de sobere maaltijden die 
vooraf gingen aan de vespers. De opbrengst kwam ten goede 
aan de speciale 40dagen-projecten. 
         

-Avondmaalsproject  
Voor het huidige avondmaalsproject Auntie Rosette is tot 
dusver al veel geld ingezameld via de Avondmaalscollecten en 
de extra collecten. Het geld is bestemd voor het schoolgeld, 
boeken en schriften van schoolgaande kinderen in Uganda.  
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Onze contactpersoon heeft tijdens een dienst in september 
o.a. meer informatie gegeven over de vorderingen in de bouw 
van de school. 
Dit project loopt af in september 2018 waarna we weer een 
nieuw project gaan ondersteunen. 
 

-Spaarnegasthuisproject  
Diakenen van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-
Schalkwijk doen bij toerbeurt dienst als ouderling/diaken bij 
zondagse vieringen in het Spaarnegasthuis locatie Haarlem. Dit 
stopt echter per 1 januari 2018 vanwege de gestage terugloop 
van het aantal deelnemende patiënten   aan de vieringen.  
In het Spaarne Gasthuis wordt nu gekeken hoe zij aan de 
behoefte van patiënten die dat nodig hebben vorm kunnen 
geven. 
 

-Klussenproject 
Onder gemeenteleden bleek behoefte te bestaan aan hulp bij 
kleine, technische klusjes in en om het huis. Daarom vormden 
twee handige gemeenteleden t.w. Johan v.d.Eijkhof en Joep 
Wijkstra een klussenteam, waar gemeenteleden een beroep op 
kunnen doen voor kleine klusjes in en om het huis. Er wordt 
alleen een kleine bijdrage gevraagd voor het gebruik van 
materialen. In het verslagjaar werd weer een beroep gedaan 
op het klussenteam. 
 
- Handwerklessen Pyramideschool 
In september is gestart met handwerklessen voor de leerlingen 
(en event. moeders) van de Pyramideschool, dit omdat op de 
school zelf deze lessen niet meer worden gegeven. 
Gemeenteleden kunnen ook hierbij helpen. 
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- Diakenenbijeenkomst 
In juni kwamen de diakenen van de drie Haarlemse kerken bij 
elkaar om met elkaar te spreken over wat hen bezig houdt en 
wat er op ons afkomt in het diaconale werk. Het beleid van de 
Diaconie Haarlem is veranderd en daardoor ook de rol van de 
wijkdiakenen. Het komende jaar zal ook hier meer aandacht 
aan worden besteed. 
 
- Landelijke diaconale dag 
Immy en Dick die hierbij aanwezig waren hebben genoten van 
de contacten en het enthousiasme. 

 
PROVINCIALE ZWO WERKGROEP NOORD-HOLLAND 
Deze werkgroep komt onregelmatig bijeen om ideeën uit te 
wisselen en elkaar op de hoogte te stellen van activiteiten in de 
diverse gemeentes.  Dit alles vindt plaats onder de paraplu van 
Kerk in Actie.  De ZWO medewerker vindt hier ook een moment 
om de accu weer op te laden. Nieuwe gezichten en soms een 
cursus zorgen er voor dat ZWO blijft leven. 

 
College van Diakenen 
Twee keer per jaar komen alle diakenen en diaconale werkers 
bij elkaar op uitnodiging van het College, in januari  is er een 
nieuwjaars bijeenkomst en in november wordt de begroting 
voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Op de nieuwjaars 
bijeenkomst wordt afscheid genomen van de afgetreden 
ambtsdragers en de nieuwe ambtsdragers worden welkom 
geheten. 
 

Toekomst van het Diaconaat in Haarlem 
In het afgelopen jaar is het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 
van de Algemene Kerkenraad (AK) waarin het beleidsplan van 
de diaconie is opgenomen goedgekeurd. 
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Aan het beleidsplan van het diaconaat  moet nu worden 
gewerkt in wijkverband en samen met de diaconieën van Oost 
en Centrum.         
De diaconie streeft ernaar meer zichtbaar te worden in de drie 
wijkgemeenten. De hiertoe aangestelde diaconale 
medewerker kan hierin ondersteunend werken in o.a. het 
leggen van contacten met individuele wijkbewoners die 
behoefte hebben aan meer contact of andere hulp en  te 
adviseren in voorkomende gevallen. 
Gelet op het grote belang van het diaconale werk van het 
oecumenisch diaconaal centrum ‘Stem in de Stad’ zal de 
bijdrage vanuit de PG Haarlem aan de salariskosten van de 
pastor-directeur van ‘Stem in de Stad’ de komende jaren 
worden voortgezet.  
De diaconie  zal zich blijven richten op de volgende 
onderwerpen: jeugd- en jongerenbeleid, armoedebestrijding, 
zorg voor elkaar, seniorenbeleid en zorg voor de wereld. 
Samenvattend:   
Het beleid van de diaconie is samen te vatten in twee 
stellingen. 
1. De diaconie is geroepen om in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door 
armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte bij te staan in 
de voorbeden, met materiële en persoonlijke hulp en met 
steun en hulp in het zoeken naar recht voor allen. 
2. Het omzien naar elkaar is bij uitstek een dimensie van het 
diaconale werk die geconcretiseerd moet worden in de 
wijkgemeenten (presentie, diaconaat in de buurt). Het college 
heeft een voorwaarden scheppende rol bij deze buurt- en 
kerkprojecten die het omzien naar elkaar willen bevorderen. 
 
Haarlem, februari 2018. 
 
Uw vragen of opmerkingen over het jaarverslag zijn welkom. 
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Bezoek ook onze website 

www.diaconiehaarlem.nl 


