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Geef aandacht 

 

Geef aandacht aan het vele goede om je heen, 

al is het maar een blik, een knik, een lach. 

En geef die ook, zo moeilijk is het niet 

de wereld wordt er lichter door, je loopt al rechter op. 

 

Probeer jezelf te kennen, aanvaard je donkere kant  

en pak die aan, als die weer bovenkomt, 

of onderzoek waarom, zodat het niet alleen aan anderen ligt 

als het weer zover is, 

zodat je van jezelf gereinigd, 

ervarener en rijper in het leven staat, 

tot hulp van anderen kan zijn. 

 

Leer te ontvangen, wat je krijgt 

aan aandacht, liefde, zoveel meer, 

geef toe dat krijgen moeilijker is dan geven 

het maakt je kwetsbaar en het maakt je mens 

en word je innerlijke kracht. 

 
 (Bron: M. de Bruijne, uit Medemens6)  
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Inleiding 

 

Sinds 1984 was de Wilhelminastraat 23 een begrip in 

diaconaal land. In de wandelgang bij diakenen, overige kerken 

en hulpinstanties was “Ga maar naar de diaconie!” al snel een 

bekende uitspraak voor de meest uiteenlopende vragen en 

verzoeken. 

 

Vaak werden hulpvragers geholpen. Soms was het niet voor 

de achterban duidelijk hoe deze vragers uiteindelijk zijn 

geholpen of doorverwezen. Voorliggende voorzieningen zijn 

in loop der jaren flink verbeterd en bekender geworden. 

De rol van het diaconaal bureau kon een andere, toegevoegde 

rol krijgen. 

Het diaconale beleid 2016-2021 heeft ervoor gezorgd dat de 

overhead is teruggebracht. Het bezit van het monumentale 

pand aan de Wilhelminastraat was niet meer nodig. Verhuizen 

naar een kleinere locatie was noodzakelijk. Na onderzoek is 

gebleken dat de Oosterkerk mogelijkheden had om het 

diaconaal bureau te huisvesten. 

Het was nogal een klus om te verhuizen; “Wat kunnen we 

meenemen?”. Op de nieuwe locatie aan de Zomerkade stond 

namelijk een compacte werkomgeving op ons te wachten. 

De algemeen secretaris kreeg gelukkig hulp van een aantal 

diakenen en vrijwilligers. Naar later bleek hadden we besloten 

op de warmste maandag van het jaar het pand leeg te ruimen. 

Hierbij passeerden vele documenten de revue en we 

ontdekten de diversiteit van de activiteiten van de Diaconie. 

Het archief van de periode 1955 t/m 1999 is verhuisd naar het 

Noord-Hollands Archief. De overige inventaris is geschonken 

aan de kringloopwinkel van Het Open Huis.  
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Het nieuwe kantoor mag dan kleiner zijn, de reikwijdte van 

onze diaconale hulp is des te groter geworden en de 

samenwerking met andere hulpverleners intenser. 

Hiermee is de tweedelijnsondersteuning, volgens het 

ingezette beleid 2016-2021, zichtbaar geworden. De aanloop 

van hulpvragers is aanzienlijk gedaald. De voorliggende 

voorzieningen van de gemeente Haarlem doen hun werk. 

In 2018 hebben we wederom het voorrecht gehad om het 

extra rendement van het vermogen - toename minus inflatie - 

in te zetten voor lokale, landelijke en wereldwijde diaconale 

doelen.  

In dit jaarverslag kunt u lezen welke middelen de Diaconie 

nodig heeft gehad om onze doelen te bereiken. 

 
Welmoed Davidson 

Algemeen Secretaris  
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Visie 
 

We dromen van en streven naar een ideale 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 zij ook 

zijn. Waar mensen de juiste hulp krijgen om op het goede 

spoor te komen en een nieuwe start kunnen maken. 

Een samenleving waarbij we als mensen met respect omgaan 

met de aarde en alles wat daarop leeft. 
 

Missie 
 

De missie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 

Haarlem is om op veel terreinen in de samenleving actief te zijn in 

de stad, maar ook lokaal en wereldwijd, om rechtvaardigheid en 

omzien naar elkaar te bevorderen. De Diaconie staat open voor 

signalen uit de maatschappij over mensen of groepen mensen, die 

niet tot hun recht kunnen komen.  

De Diaconie probeert handen en voeten te geven aan deze 

bijzondere opdracht en betrekt daarbij zoveel mogelijk 

gemeenteleden. 

De Diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met anderen in 

de samenleving, die zich inzetten voor 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 drie medewerkers. 

Naast die werkzaamheden behandelt het bureau diaconale 

aanvragen, veelal van mensen met financiële problemen.  

Aanvullend voert het de administratie en het beheer uit voor 

een stichting en een aantal fondsen met diaconale 

doelstelling. En tevens woont het vergaderingen bij namens 

de Diaconie. Op pagina 12 worden de taken van de 

medewerkers benoemd.  
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Diaconie 2.0 
 

Het beleid van de Diaconie is te werken op de 

tweedelijnsondersteuning. Met minder rechtstreekse 

aanmeldingen en meer verwijzingen naar andere organisaties 

voor voorliggende voorzieningen. 

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 vermogens-
beheer door de banken ABN-AMRO en Rabobank. 
Het Beleggingsstatuut is gewijzigd en de diaconie maakt 
gebruik van een beleggingscommissie. Voor meer informatie 
verwijzen wij naar de link https://diaconiehaarlem.nl/anbi/.  
 
Diaconale fondsen 
Ook in 2018 beschikt de Diaconie 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 invullen en bewijsstukken 
aanleveren. 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.      

https://diaconiehaarlem.nl/anbi/
http://www.diaconiehaarlem.nl/
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Pilot ‘Presentie van de Diaconie’ 
De Presentie in de wijk heeft vooral vorm gekregen door het 

Bakkie in de Buurt: sinds september 2017 is diaconaal werker 

mevr. Leder samen met opbouwwerkers van DOCK wekelijks 

op pad gegaan om koffie en thee te schenken en zo het 

gesprek aan te gaan met buurtbewoners. 

Zo werd de behoeften  van buurtbewoners gepeild en konden 

zij hen doorsturen naar bestaande activiteiten. 

Ook leerden bewoners elkaar beter kennen. Veel mensen uit 

flatgebouwen gaven aan dat ze hun buren helemaal niet 

kenden en dat ook vervelend vonden. Enkele keren hebben 

medewerkers van de woningbouwvereniging zich ook 

aangesloten bij het Bakkie in de Buurt om ook de verhalen 

van bewoners aan te horen. Incidenteel kwamen ook 

medewerkers van het sociaal wijkteam mee. 

 
De levering van de Buurttuk was een spektakel. 

Bij het College is het verzoek ingediend voor de ‘Buurttuk’. 

Sinds september wordt deze tuktuk ingezet voor de 

wekelijkse Buurtbakkie en om de week wordt soep uitgedeeld 

in de wijk. 

Voor meer informatie verwijs ik verder naar de diaconale 

activiteiten in het verslag.  
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Wilhelminastraat 23 

De Wilhelminastraat is verkocht op 1 augustus 2018. 

 
Het nieuwe kantoor aan de Zomerkade. 

Zomerkade 165 

Sinds 28 juni is het diaconaal bureau gevestigd op de eerste 

verdieping van de Oosterkerk. Voorheen werd deze ruimte 

voornamelijk gebruikt door de kindernevendienst. Heden is de 

ruimte opgedeeld door middel van een glazen wand. 

De gezamenlijke ruimte kan in het weekend voor de 

kindernevendienst worden ingezet. 

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 is uitbesteed aan de beheerder Vellema. 

De diaconie zal bekijken of … taak er nog ligt. Is dit niet 

veeleer een zaak van woningcorporaties? Kunnen die hun 

opdracht waarmaken? Is tijdelijke noodhuisvesting nog 

mogelijk in Haarlem? Deze vragen dringen zich op en zal de 

diaconie betrekken bij het nieuwe beleid (2021-2015). 
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Samenstelling College van Diakenen in 2018 
 

Op 31 december 2018 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 

 

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; vanaf maart 0,66 fte) 

• Dhr. F. Kimman, 
financiële administratie (0,3 fte; ZZP-er) 
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Gebeurtenissen 2018 
 
Vrijdag 19 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats van 
de Diaconie. Naast een Indonesische maaltijd werd er 
teruggeblikt op 2017 en een toast uitgebracht op het nieuwe 
jaar. Diaken mevr. A. Blom heeft afscheid genomen. 
De voorzitter van het College van Diakenen, mevr. I. Nieboer, 
heeft bij mevr. A. Blom de gouden broche opgespeld vanwege 
haar verdiensten als Collegelid. 

 
Mevr. A. Blom (links) ontvangt van mevr. I. Nieboer 

de gouden broche en een boeket. 
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Zaterdag 10 maart vond de langverwachte Heidag plaats in de 

Ontmoetingskerk. Onder leiding van Kerk in Actie consulente 

mevr. H. Faber hebben de diakenen een dagprogramma 

gevolgd. 

Mevr. Faber vertelde over de vier hoofdrollen die de diaken 

kan uitvoeren: de helper, de bruggenbouwer, de aanklager en 

de aanjager. Voor verschillende praktijksituaties kozen 

diakenen een bijpassende rol waarvoor zij gebruikmaakten 

van omschrijvingen van die rollen. Op basis van verschillende 

praktijkgevallen werden de diakenen verzocht een rol te 

kiezen die hierbij zou kunnen horen. 

 
De gezamenlijke maaltijd in de Ontmoetingskerk.  
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In de kapel van Stem in de Stad begon de ontmoeting tussen 

beide moderamina. 

Maandag 11 juni is het Haagse moderamen en de directeur 

van STEK ontvangen bij Stem in de Stad. Het moderamen van 

de Haarlemse Diaconie heeft uitgebreid gesproken met de 

Haagse delegatie. 

 
Samen eten en ideeën uitwisselen. 
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Donderdag 28 juni vond de jaarlijkse diakenenbijeenkomst 

plaats, deze keer georganiseerd door de Oosterkerk. 

Bij aanvang had iedereen een 

voorwerp meegenomen dat bij 

je past als diaken en / of als 

mens. Na een Oosterse maaltijd 

vertelden de diakenen over hun 

voorwerp.  

Op deze manier leerde je van elkaar een andere kant kennen. 

De diakenen hebben gezamenlijk het kantoor geopend. 

Het diaconaal bureau was in dezelfde week verhuisd naar de 

eerste verdieping van het bijgebouw van de Oosterkerk. 

Er volgde in september een officiële opening. 
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Krantenartikel uit het Haarlems Weekblad. 

Maandag 23 juli deelde de Diaconie in de Ontmoetingskerk 

twintig vakantietassen uit aan kinderen uit de buurt. Al eerder 

was dat op scholen in het Centrum en in Oost gedaan. 

In totaal zijn er honderdtwintig vakantietassen uitgedeeld. 
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Foto uit de verkoopbrochure. 

Woensdag 1 augustus is de Wilhelminastraat 23 verkocht. 

Er was 1 bieder. De verkoopopbrengst is € 880.000. Er woont 

inmiddels een gezin in het voormalige pand. 

 
Foto van de oude werkkamer.  
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Mevr. Leder samen met de dames Schuitemaker (l) en 

Van Rijn (r) van organisatie DOCK. 

Dinsdag 11 september werd de officiële ingebruikneming van 

de ‘Buurttuk’ gevierd bij de ingang van het Reinaldapark. 
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Voorzitter mevr. Nieboer samen met burgemeester J. Wienen. 

Vrijdag 14 september opende burgemeester J. Wienen van 

Haarlem onder grote belangstelling het nieuwe kantoor van 

de Diaconie van de PKN in Haarlem. De instelling verhuisde 

van een statig pand aan de Wilhelminastraat in Haarlem naar 

een nieuw onderkomen op de zolder van het wijkgebouw van 

de Oosterkerk. 

,,De Diaconie is een van de belangrijkste instellingen in 

Haarlem, die mensen helpt die financieel tussen wal en schip 

dreigen te vallen'', zei de burgemeester bij de opening. 
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Groepsfoto delegatie gemeenteleden PGH. 

Zondag 30 september werd de Startzondag in het 

Frederikspark. Waar de drie PKN-kerken Oosterkerk, de 

Ontmoetingskerk en de Grote of Sint-Bavokerk elkaar 

ontmoetten onder het genot van een kop koffie of thee uit de 

diaconale Buurttuk. 

 

 
Koffie of thee? 
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Enthousiaste kinderen die deelnamen aan het Zakgeldproject. 

Vrijdag 26 oktober is het Zakgeldproject afgesloten. Op de 

laatste projectdag heeft de Diaconie samen met de ABN 

AMRO-bank een rondleiding georganiseerd en mochten de 

kinderen meedoen met de CashQuiz: een interactieve quiz 

over geld. 

Na afloop zagen we veel blijde gezichten toen de kinderen 

een diploma ontvingen en € 10,- zakgeld. Dat geld stopten ze 

netjes in hun spaarpotjes die ze van de ABN-AMRO hadden 

gekregen. 
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Maandag 29 oktober heeft emeritus ds. J. P. Bos gesproken 
voorafgaande aan de jaarlijkse diakenen-vergadering om 
onder andere de begroting goed te keuren. Ds. Bos werkt als 
vrijwilliger voor het straatpastoraat van Stem in de Stad. Hij 
vertelde op welke wijze hij daklozen ondersteuning aanbiedt. 
Hij bezoekt een aantal keren per week de Brede Centrale 
Toegang (BCT) aan de Wilhelminastraat en de Velserpoort in 
Haarlem-Noord bij de naastgelegen polikliniek van het 
Spaarne Gasthuis. Beide locaties zijn “Bed, Bad en Brood” 
opvangplaatsen. 
 
Maar ds. Bos kent ook de meeste plekken waar daklozen 
overdag verblijven. In regio Haarlem zijn er circa 550 mensen 
zonder vaste verblijfplaats. Ds. Bos benadrukt hoe belangrijk 
het is om te luisteren naar en respect op te brengen voor de 
verhalen die de daklozen vertellen. Ds. Bos komt tijd te kort. 
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Impressie Landelijke Diaconale Dag (bron: www.kerkinactie.nl) 

Zaterdag 10 november bezochten meer dan elfduizend 

diakenen, ZWO-leden en predikanten de 123e Landelijke 

Diaconale Dag in het Beatrixtheater van Jaarbeurs Utrecht. Ook 

dit jaar stond de dag bol van inspiratie en ontmoeting. 

Diaconaal werker mevrouw Leder heeft aan de workshop “Wat 

kerken kunnen doen voor kinderen en armoede?” bijgedragen. 

Aan het einde van de dag vormde een spetterend slot met de 

uitreiking van de prijs aan de 'Smaakmaker van het Jaar' en een 

speciaal geschreven adventslied door Stef Bos. 

Met zanger Stef Bos, wiens vader diaken was, werd een 

bijzonder moment tot het laatst bewaard. Stef vertelde de 

diakenen dat hij onder de indruk was van hun werk in de 

samenleving: 

“Diakenen zijn voor mij een zwijgende minderheid die het 

verschil maakt. Ze zijn het tegenovergestelde van alle 

scheldende mensen op sociale media en zelfs niks doen. 

Mijn vader zei vroeger al: in het evangelie gaat het om 

handelen, niet te veel praten, maar doen. Dat is mij altijd 

bijgebleven. Zo zie je maar wat een diaken allemaal kan doen”. 
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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 zij kleine giften als 

steun en bemoediging worden gegeven (bijvoorbeeld in de 

kersttijd), noodzakelijke huishoudelijke artikelen en hulp bij 

financiële administratie en dergelijke (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 daartoe zelf niet meer in staat zijn. Dan wordt wekelijks 

een bedrag aan leefgeld gegeven en worden alle vaste lasten 

door de Diaconie betaald. 

Totaal heeft de Diaconie € 1.543 aan individuele hulp 
uitgegeven. 
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Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem (FUN) 

Een goede samenwerking tussen instellingen bij de 

hulpverlening is van essentiële betekenis. Het bestuur van 

FUN stuurt op het voorwerk van de hulpverlenende instanties 

en de kennis die de hulpverleners hebben van hun cliënten. In 

principe kan daardoor de afwikkeling van een aanvraag 

binnen 48 uur worden gerealiseerd.  

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem heeft in 2018 aan 
de Diaconie het bedrag van € 301,14 uitgekeerd, bestaande 
uit 1 directe aanvragen. 

 

De daling van het aantal vragen komt onder andere doordat 

Het Open Huis* in 2018 rechtstreeks een beroep kan doen op 

FUN. Voorheen liepen de aanvragen via het diaconaal bureau. 

 

FUN voorziet instanties zoals het sociaal wijkteam en GGZ 

InGeest met eigen noodpotten. Hieruit kunnen kleine 

uitgaven, zoals het aanvragen van een legitimatie en 

broodgeld betaald worden. Ook deze kosten werden in het 

verleden meer door de Diaconie betaald. 

* Het Open Huis is een laagdrempelig wijkcentrum in Haarlem, 

Schalkwijk. De maatschappelijke activiteiten binnen Het Open 

Huis worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en 

aansturing van Stichting Ontmoeting.  
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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. 

In totaal mocht de Diaconie € 1.000 hiervoor ontvangen, 
waarvoor grote dank. 

 

Leningen 

Het College van Diakenen heeft in 2015 in de bijeenkomst het 

beleidsplan 2016-2021 besloten om in 2015 te stoppen met 

het verstrekken van leningen; het gaat hierbij uitdrukkelijk 

niet om het verstrekken van giften. Dit besluit is genomen 

omdat het steeds moeilijker werd om aflossingen te innen. 

Anderen daarentegen waren al enkele jaren aan het aflossen. 

Daarom heeft de diaconie het besluit genomen haar cliënten 

een schone lei te gunnen. In 2018 zijn er geen particuliere 

leningen verstrekt. 

Diaconale fondsen 

Totaal zijn er 8 aanvragen geweest tegen een bedrag van 
€ 21.777.  

 

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. 
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Tevens zijn er diverse mensen opgeleid als taxichauffeur. Deze 

aanvragen zijn toegekend uit het Klein Coelombie Fonds dat 

werkgelegenheid als voornaamste doel heeft. Ook heeft de 

Diaconie een Zorgboerderij voor  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. Wijkdiakenen 

geven mensen daarvoor op. Het diaconaal bureau regelt, 

waar nodig, het vervoer en de financiële afhandeling. 

Er worden twee vakantieweken georganiseerd. 

 
 

 

Voor de zomervakantie wordt samengewerkt met Stichting 

Holy Days en in de herfsteditie met de Protestantse Stichting 

Zorg Vakanties. 

In totaal zijn 16 senioren op vakantie gegaan met hulp van 
de Diaconie. Totale kosten € 5.291. 

 

Gezinsvakanties 

De Diaconie krijgt weleens een aanvraag binnen voor een 

gezinsvakantie. Dit kan slechts voor een of twee gezinnen per 

jaar. Via het Vakantietassenproject kwam er 1 aanvraag 

binnen. 

 

Er is 1 gezin met 2 kinderen op vakantie gegaan via de 
sociale vakanties van het Leger Des Heils. Kosten € 250,-. 
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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 ontvangen. 
De jaarlijkse collecte heeft € 2.444, - opgebracht. 

 

Daarnaast kregen ook Sonrise Haarlem, VPSG, Stichting Fonds 

Urgente Noden (FUN) en SchuldHulpMaatje Haarlem 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 € 20.000 

SchuldHulpMaatje Haarlem € 20.633 

 

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. 

De Diaconie is gestopt met het verstrekken van giften aan 

allerlei instellingen, organisaties en projecten omdat men 
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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 doneert de 

Diaconie ook zelf 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 2018 heeft de Diaconie in totaal € 24.632,- 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 ontstond 

al in 2017. Er wordt veel gezamenlijk gekookt en gegeten, de 

moestuin is voortgezet, huiswerk wordt begeleid en kinderen 

leren omgaan met geld. Maar er kan nog veel meer gebeuren 

als er voldoende vrijwilligers zijn. 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 de 
dames H. Versluis en C. 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 het project SchuldHulpMaatje 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 van Diakenen 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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Bestedingen fondsen van de Diaconie 
 

 
Dhr. Davidson en mevr. Nieboer reiken de cheque uit aan de 

locatiemanager mevr. J. van den Dool. 

Op dinsdag 5 juni hebben mevr. I. Nieboer en dhr. W. 

Davidson namens de Diaconie een gift van € 10.000 

overhandigd aan Stichting Ontmoeting, locatie Het Open Huis. 

In Haarlem werken ze samen met de kringloopwinkel van 

Woord & Daad. In de winkel in het voormalige Vroom & 

Dreesmanpand in Winkelcentrum Schalkwijk hebben ze de 

mogelijkheid om cliënten een werkplek aan te bieden. 

Met de bijdrage van de Diaconie uit het Klein Coelombie 

Fonds kunnen ze een activeringsmedewerker aanstellen die 

de cliënten gaat begeleiden. 
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Organisatie Scouting Haarlem omringd door secretaris, 

voorzitter en algemeen secretaris. 

Maandag 10 september heeft het bestuur van Scouting Regio 

Haarlem het College van Diakenen uitgenodigd om samen 

met hen de oplevering van het nieuwe gebouw te vieren. 

Door de nieuwbouw op het kampeerterrein “Schoteroog” is 

Scouting Haarlem in de gelegenheid het gebouw geschikt te 

maken voor gebruik door mindervaliden. Hierbij heeft de 

Scouting een beroep gedaan op de Diaconie. 

De cheque van € 8.000 is hierbij overhandigd. 

 
Het hoogste bouwpunt is bereikt.  
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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 groot is 

geworden en bedraagt op dit moment ongeveer 10 miljoen 

euro. 

 

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 gecorrigeerd voor 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. 
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De Diaconie heeft in 2018 naast de begrote € 141.300 een 

extra bedrag van € 349.000 aan diaconale doelen besteed. 

Binnen de begroting was al rekening gehouden met bedragen 

voor bijvoorbeeld Stem in de Stad en voor calamiteiten.  

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 – 80; 

• Urgente Noden – 20; 

• Diaconaal Centrum Oost – 5; 

• Broodbankactie Bavo – 2; 

• VPSG – 23; 

• NA Narcotics Anonymous – 7.5; 

• Stem in de Stad, ongedocumenteerden opvang – 10; 

• Straatjournaal – 1; 

 

Landelijk / regionaal 

• In begroting – 18; 

• Kerk in Actie – 125 *; 

• Stichting Holy Days – 10; 

• Stichting Zorgvakanties – 10; 
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Wereldwijd 

• In begroting – 43; 

• Kerk in Actie – 125*; 

• SAVE, Eerlijke kleding, India - 10; 

• Stichting Hand in Hand, Ghana – 10; 

• (H’lem-C) Kidshare, Afr. Divine Church – 50; 

• (H’lem-Oost) De Brug, Cambodja – 20; 

• (H’lem-Schalkwijk) Berekum, Ghana – 35; 

 

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

 

• Diaconaal werk in Rotterdam – 30; 

• Kansen voor jongeren in Oost-Groningen – 30**; 

• Overige landelijke/regionale diaconale doelen  - 65; 

 

** voor dit project zal er in 2019 een verkenner worden 

gestuurd. Het bedrag zal pas worden overgemaakt indien er 

een plan van aanpak gereed is. 
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Bestedingen extra rendement vermogen 
 

 

 
Uitreiking cheque op Nieuw Hydepark. 

Donderdag 2 augustus hebben mevr. I. Nieboer, en diaken uit 

Schalkwijk dhr. J. van den Eijkhof, de cheque overhandigd aan 

Stichting Holy Days. Namens de stichting hebben voorzitter 

dhr. P. Immerzeel en coördinator mevr. J. Hoogenboom de 

cheque ter waarde van € 10.000 in ontvangst genomen. 

Met deze bijdrage kan de organisatie jaren vooruit om in de 

zomer de seniorenvakantieweek in Nieuw Hydepark in Doorn 

te organiseren. 

Herstvakantieweek 

De herfsteditie van de seniorenvakantieweek wordt 

georganiseerd door de Protestantse Stichting Zorg Vakanties. 

Deze stichting kreeg eveneens een donatie van € 10.000. 
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Uitreiking cheque. 

Woensdag 29 augustus is tijdens de wijkdiaconievergadering 

van de Ontmoetingskerk de cheque van € 35.000 overhandigd 

aan Stichting Berekum. De donatie is afkomstig uit de 

verdeling van het extra rendement van de diaconie en de 

bijdrage wordt gebruikt voor de uitbouw van de kraamkliniek. 
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Ambulance in Indonesië in gebruik genomen. 

Zondag 18 november heeft Stichting Pikulan in de Oosterkerk 

verteld over het werk in Indonesië. Vorig jaar heeft de 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem uit het 

extra rendement van het vermogen € 20.000 gedoneerd aan 

de stichting. Van dit bedrag heeft Stichting Pikulan een 

ambulance aangeschaft. 
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Kidshare is een project van Haarlem-Centrum. 

Het doel van Kidshare is om in Malawi CBCC’s te bouwen. 

Een CBCC (Child Based Care Centers) is een multifunctioneel 

kindcentrum waar kleuteronderwijs gegeven wordt. Ieder 

kind krijgt elke dag een maaltijd en er is medische zorg en 

schoon drinkwater beschikbaar. Samen met lokale partner 

PRDO (Participatory Rural Development Organisation) is er 

hard gewerkt om in tien dorpen kindcentra op te leveren.  

In de zomer van 2018 kreeg Kidshare de financiering rond 
voor de tweede ronde van tien centra. Dit werd mede 
mogelijk gemaakt door de gift van € 50.433 euro van de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem. Ook 
kwam Kidshare tot overeenstemming met Stichting Wilde 
Ganzen: zij financieren dit project ook mee. 
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Verkorte rapportage diaconaal werker 
 

Mevr. D. Leder is in 2018 begonnen met het opstellen van een 

jaarplanning van projecten en activiteiten die zij per maand 

op basis van het werk en ervaringen wilde vormgeven. 

Mevr. R. Schuitemaker en mevr. S. van Rijn, werkzaam bij 

Stichting DOCK, waren belangrijke samenwerkingspartners in 

het opbouwwerk van Haarlem Oost. Daarnaast was mevr. 

Leder lid van de werkgroep Interculturele Activiteiten ter 

stimulering van interculturele contacten tussen 

buurtbewoners. 

Ontmoeting en Saamhorigheid tussen buurtbewoners 

stimuleren, waren een belangrijk onderdeel van het werk. 

Veel projecten waren met deze doelstelling vormgegeven.  

 

Mevr. Leder heeft 6 werkuren in 2018 erbij gekregen, totaal 

werkt ze 24 uur per week. De extra uren heeft ze verdeeld 

over het werk in Oost, in Schalkwijk, waar ze de Knutselgroep 

organiseert, en in Centrum waar zij zich vooral bezighoudt 

met het ondersteunen van de wijkdiaconie bij het opzetten 

van het diaconaal platform. 

Op verzoek is het complete jaarverslag van mevr. D. Leder 

verkrijgbaar. 
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Financiën 
 

Jaarrekening 

Hierbij enkele bijzonderheden uit de jaarrekening 2018 van de 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem. 

INKOMSTEN    2017 2018 

 

Onroerende zaken € 51.377 € 822.525 

Rentes en dividenden  € 235.579  € 148.846 

Collectes, giften, acties    € 58.175 € 45.180 

Bijdragen derden     €  3.750 € 1.000 

  

 Totaal  € 348.881 € 1.017.552 

 

De lagere inkomsten in 2018 zijn toe te schrijven aan de 

lagere inkomsten uit de beleggingen van de Diaconie. 

Het betreft minder dividend aangezien de Diaconie het 

vermogensbeheer heeft uitbesteed.  

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

reden was een legaat van € 37.695. 

De opbrengst van de onroerende zaken is hoger dan vorig 

jaar. De reden is de opbrengst van de verkoop van 

Wilhelminastraat 23. 
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UITGAVEN  2017  2018 

 

Onderhoud gebouwen   € 31.424 € 24.308 

Afschrijvingen      € 1.369 € 1.879 

Bankkosten € 51.506 € 50.880 

Beheer en administratie € 27.640 € 40.818 

Salarissen € 62.206 € 63.910 

Diaconaal quotum € 24.381 € 16.941 

Plaatselijk werk   € 144.433 € 148.929 

Landelijk diaconaal werk    € 138.000  € 146.433 

Wereldwijd diaconaal werk      € 157.628 € 166.768 

 

 Totaal   € 638.587 € 660.866 

 

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. 

De beheerder rekent sinds 2018 het btw-tarief door. 
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Meer gedetailleerde cijfers over de financiën van de Diaconie 

zijn te vinden in de jaarrekening 2018 die ter inzage is bij het 

diaconaal bureau, Zomerkade 165. 
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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 diaconiehaarlem.nl. 

Wilt u uw betrokkenheid met ons werk laten blijken middels 

een gift? Ons nieuwe rekeningnummer is: 

NL14 RABO 0373 7375 05 

 

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

 

Jaarverslag 2018 

Wijkdiaconie Protestantse Gemeente 

Haarlem-Schalkwijk 
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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 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 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 2018 
 
Johan v. d. Eijkhof (tot 01-08-2018)      
Jacoline van Elsen (vanaf  01-08-2018)                 
Immy Nieboer  
Mea Pijnaker  
Jan Segers   
Dick Metz  
Martin Polman  
Dini Korevaar  
 
De wijkdiaconie vergadert om de zes weken op maandag-
avond 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: de rubriek “Uit de wijkdiaconie” 
Dick Metz: de ZWO nieuwsrubriek. 
Arie Langeveld blijft de rubrieken collecteopbrengsten / 
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 zijn we 
voorlopig als proef met een andere vorm van Avondmaal 
vieren gestart. De opzet is om de gemeente staande in een 
kring rondom het Liturgisch Centrum een gevoel van 
gemeenschap te geven doordat je op het moment van delen 
en bidden dicht op elkaar staat, elkaar ziet staan en aankijkt. 
De wijn, die dit jaar voor het eerst gebruikt wordt bij het 
Avondmaal, is Fairtrade Avondmaalswijn, een biologische 
wijn. 
 
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 giften werden in dankbaarheid ontvangen. 
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De extra collectes werden gehouden voor Bangladesh wegens 
overstromingen en voor Sulawesi (het vroegere Celebes) waar 
bij een tsunami veel slachtoffers vielen. 
Naast alle collectes ontving de wijkdiaconie een bedrag van 
€ 3.275 aan giften. 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 tot september 2018.  
Aandachtsgebied: 
- 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 deze manier 
met vakantie gegaan.  
 
Jacoline van Elsen:  wijkdiaken vanaf september 2018.  
Is zich nog aan het inwerken. 
 
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. 
Aandachtsgebied: 
- Het Breed diaconaal overleg, daarin zijn alle kerken van 
Schalkwijk, de wijkteams, sociale diensten, de voedselbank en 
de gemeentelijke sociale diensten vertegenwoordigd. In de 
Diaconale werkgroep zijn alle religies in Schalkwijk 
vertegenwoordigd en ook Antonius kookt.  
- Het Lichtjesfeest. 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). 
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Mea Pijnaker: wijkdiaken, 
Aandachtsgebied: 
- Voorzitter van de wijkdiaconie, zij vertegenwoordigt de 
wijkdiaconie in het College van Diakenen.  
        
Jan Segers: wijkdiaken, 
Aandachtsgebied: 
- Heeft vanaf september 2018 de taken van Johan van de 
Eijkhof overgenomen. 
Voor de kerst zoekt hij de kerststukjes uit, die dan rond de 
kerstdagen bezorgd worden bij mensen die een blijk van 
aandacht kunnen gebruiken. 
 
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. 
Ook dit verslagjaar zijn er weer Zendings(erfgoed) kalenders 
verkocht. De kalenders worden betrokken bij het Zendings-
erfgoedhuis in Zuidland.  
De inzameling van postzegels, ansichtkaarten en cartridges 
gaat erg goed. Dit materiaal gaat naar Utrecht waar het 
‘verwerkt’ wordt.  
 
Martin Polman: diaconaal medewerker, penningmeester. 
Dini Korevaar: diaconaal medewerker, secretaris. 
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Speciale activiteiten: 
- Voedselbankproject 
Voor de Voedselbank wordt al regelmatig gecollecteerd in de 
zondagse diensten. Om hieraan een extra bijdrage te leveren 
stond al enkele jaren een krat  in de hal van de 
Ontmoetingskerk waarin droge en houdbare artikelen voor de 
Voedselbank. Mensen konden hierin hun bijdrage afgeven die 
vervolgens werden afgedragen aan de voedselbank 
Jammer genoeg is het inzamelen van producten in november 
gestopt door een andere organisatieopzet van de 
voedselbank. 
Als dank kreeg onze kerk een boom die in de stiltetuin een 
mooie plaats heeft gekregen. 
 
- Veertigdagenprojecten  
De wijkdiaconie verzorgde 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 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. Dit project 
liep af in september 2018. 
In september startte het nieuwe avondmaalsproject. Vanuit 
de gemeente werd het project Stichting Berekum 
aangedragen. De doelstelling van de Stichting Berekum is het 
bevorderen van medische kennis in het Holy Family Hospital 
in Berekum (Ghana) om zo de kwaliteit van de geboden 
verloskundige- en gynaecologische opleiding en zorg te 
verbeteren.  
Ons aandeel is het gedeeltelijk financieren van de bouw van 
een nieuwe school voor de opleiding van verloskundigen.  
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De contactpersoon dhr. Vincent de Jongen is gynaecoloog die 
samen met andere gynaecologen en dhr. Henk de Haan 
(penningmeester) onbaatzuchtig zich inzet voor de stichting. 
 
- Vakantietassenproject 
Is een project bestemd voor kinderen van 8 tot 12 jaar die in 
armoede leven en daardoor niet met vakantie kunnen, de 
zomervakantietijd is hierdoor erg lang. 
Het project komt van Kerk in Actie. 
 
Immy heeft zich ervoor ingezet om vanuit de drie kerken met 
dit project mee te doen. Het houdt in dat speciale 
vakantietassen gevuld worden met spulletjes zoals speelgoed, 
ijsjesstrippenkaarten, geld voor bezoek aan speeltuin. 
Voor de schoolvakantie werden de tassen uitgereikt. Dit 
verliep ontzettend leuk, hartverwarmend zoals de kinderen 
blij reageerden. Wegens succes krijgt het project volgend jaar 
een vervolg. 
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- Knutselgroep Pyramideschool 
In september 2017 is gestart met een knutselgroep voor de 
leerlingen (en eventueel moeders) van de Pyramideschool  
omdat op de school zelf dit niet meer wordt gedaan. 
Gemeenteleden kunnen ook hierbij helpen. Er wordt met veel 
enthousiasme door leerlingen en begeleiders hieraan 
gewerkt. 
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- Heidag 
Onder leiding van Kerk in Actie hebben diakenen van Centrum 
Oost en Schalkwijk een mooi dagprogramma gevolgd over het 
onderwerp: “het diaken zijn”, wat de taak van de diakenen in 
onze kerk en de samenleving zou kunnen zijn;  ook om elkaar 
beter te leren kennen. 
In het verslagjaar is tevens een begin gemaakt met het 
toewerken naar meer samenwerking tussen de 3 wijken. 
 
- Landelijke diaconale dag 
Immy, Jacoline en Dick die hierbij aanwezig waren hebben 
genoten van de workshops, contacten, de informatiestands 
en het enthousiasme van meer dan 1000 diakenen die 
aanwezig waren.  
 
- Kerkdiensten in de Molenburg  
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de kerkdiensten wegens 
bezuinigingen bij de SHDH zouden stoppen. Maar gelukkig is 
toch besloten dat de kerkdiensten in de Molenburg de 
komende 2 jaar voortgezet kunnen worden.  
  
- 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 
Nieuwjaarsbijeenkomst en in oktober wordt de begroting 
voor het nieuwe jaar gepresenteerd.  
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Op de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt afscheid genomen van 
de afgetreden ambtsdragers en de nieuwe ambtsdragers 
worden welkom geheten. 
Het diaconaal centrum is verhuisd naar de Oosterkerk 
waardoor het pand aan de Wilhelminastraat verkocht kon 
worden. 
 
Toekomst van het Diaconaat in Haarlem 
In 2018 is een vervolg gegeven aan de uitwerking van het 
beleidsplan 2017-2021 in Schalkwijk, samen met de 
diaconieën 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 uitgevoerd 
door het oecumenisch diaconaal centrum ‘Stem in de Stad’ zal 
de bijdrage vanuit de Protestantse Diaconie 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. 
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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 dat 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. 
 
De wijkdiaconie Protestantse gemeente Haarlem-Schalkwijk. 
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Jaarverslag Centrum 

  

Jaarverslag 2018 

Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum 
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In 2018 is de samenstelling van de wijkdiaconie Centrum flink 
veranderd. Zo zijn Lize de Regt en Robinia de Vries-Wiersma 
gestopt en zijn Marianne Immink en Niek Rooseboom gestart. 
Het afgelopen jaar hebben we weer verschillende diaconale 
activiteiten opgepakt naast onze bijdrage als ambtsdrager aan 
alle erediensten op zondag en de zomeravondvespers in de 
Grote of St. Bavokerk. 
 
ZWO 
Ondersteuning van een ZWO (zending, werelddiaconaat, 
ontwikkelwerk) project door middel van fondsenwerving vond 
ook in 2018 plaats. Op de eerste zondag van februari is er na 
de dienst de verkoop van hartige en zoete baksels ten bate 
van het Kenia project geweest. Samen met de Lutheranen 
hebben we gelden ingezameld voor de bouw van een 
kraamvleugel en van een internaat bij een school waar 
kinderen met een beperking kunnen slapen en wonen. Tijdens 
de adventsopenstelling, op de 4 zaterdagen voor de 
adventszondagen zijn er in de Grote of St. Bavokerk voor dit 
project ook diverse kerstproducten verkocht. In de 
veertigdagentijd heeft er een grote spaardoos in de kerk 
gestaan ten bate van dit project. Verder zijn er in de loop van 
het jaar postzegels en kaarten ingezameld voor Kerk in Aktie. 
 
Stad Haarlem 
Naast het ondersteunen van werelddiaconaat proberen we 
ook een bijdrage te leveren aan de stad Haarlem en haar 
inwoners die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Zo heeft onze wijkgemeente deelgenomen aan het 
rugzakjesproject waarbij er in 2018 een twintigtal rugzakjes 
zijn gevuld met allerhande spulletjes voor kinderen uit arme 
gezinnen om in de zomervakantie ook een leuke tijd te 
hebben. In 2018 is er initiatief genomen tot het organiseren 
van een wandelgroep op iedere donderdagochtend in de wijk 
Vijfhoek voor bewoners en geïnteresseerden. 
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Dit heeft een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de 

eenzaamheid in de wijk. In de week van de ontmoeting is 

samen met vrijwilligers van St. Antonius een high tea 

gehouden in de Janskliniek. Verder hebben we voor de 

migranten jassen ingezameld en huisraad voor statushouders 

in Haarlem Noord. 

Diaconaal platform Haarlem 
Haarlem Centrum is de initiator van "de tafel van 
betrokkenheid - diaconaal platform centrum" waarin 7 kerken 
en 5 maatschappelijke organisaties de intentie hebben om 
samen een behapbaar aantal, diaconale onderwerpen -
sterker- te gaan organiseren. Hierbij is aandacht voor sociale 
binding/onderlinge hulp, armoede van kinderen, 
duurzaamheid en diaconale ontwikkeling. Deze groep is in 
2018 twee keer bij elkaar gekomen voor overleg, uitwisseling 
en ontmoeting.  
 
Broodbankactie 
Op 22 februari werd in de Grote of St. Bavokerk de 
broodbankactie 2017, die in het teken stond van het Werk 
van Barmhartigheid ‘De naakten kleden’, afgesloten. De 
opbrengst van de verkoop van 1300 diakenbroodjes bedroeg 
€ 7.000. Dit bedrag werd eerlijk verdeeld onder de beide 
goede doelen van de broodbankactie 2017: de Diaconale 
Stichting Gevangenenzorg De Sluis en Kerk in Actie namens de 
Indiase organisatie SAVE. In 2018 was het thema ‘De doden 
begraven’. Daarmee werd de tweede cyclus van zeven jaar 
Werken van Barmhartigheid afgesloten.  
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Ouderenwerk in de gemeente 
Binnen onze wijkgemeente Centrum hebben we speciale 
aandacht voor de ouderen middels het organiseren van een 
jaarlijks uitje, het verstrekken van een kerstattentie en het 
versturen van een verjaardagskaart. 
 
Ook is er een actieve autorijdienst die op zondagochtend er 
mede voor zorgt dat de gemeenteleden die slecht ter been 
zijn toch de eredienst op zondag kunnen bijwonen. Met 
Pinksteren kregen bezoekers van de Janskliniek een rode 
bloem. 
 
Overig 
Vanuit de wijkdiaconie Centrum zijn er 2 regenten in het hofje 
Vrouwe en Antonie Gasthuis vertegenwoordigd, Lize de Regt 
en Henk Vonk. Helaas moest Lize wegens persoonlijke 
omstandigheden stoppen per 31 december 2018. Louis 
Mathijsen zal haar opvolgen. 
 

De wijkdiaconie Protestantse gemeente Centrum. 

  



66 
 

Jaarverslag Oost 
 

 

 

Jaarverslag 2018 

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 acties en activiteiten binnen de 

kerk en daarbuiten: 

• de zondag collectes 

• Avondmaalsvieringen 

• werkgroep Kerk & Buurt 

• samenkomsten diaconie 

• diaconaal werk in de wijk en diaconale activiteiten 

• Zending Werelddiaconaat, 
Ontwikkelingssamenwerking ( ZWO) 

• diaconaal ouderenwerk 

• speciale acties 

• wijkwerk/overig 

Samenstelling diaconie in 2018 
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, 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. Mevrouw Wiersma is ook secretaris van het 

college. 

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, geeft de dienstdoende diaken een mondelinge 

toelichting. Op 21 oktober is een extra collecte gehouden 

voor de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op 

Sulawesi. De opbrengst van de collecte werd uit het diaconale 

noodfonds verdubbeld. 

Avondmaalsvieringen 

Samen met de ouderlingen, hebben de diakenen een actieve 

rol bij de viering van het avondmaal. Zij helpen de voorganger 

met het uitreiken van brood & wijn. 

Werkgroep Kerk & Buurt 

De werkgroep Kerk & Buurt richt zich voornamelijk op de 

Oosterkerk en de wijk Oost. Hun gezamenlijke missie: Samen 

bouwen aan een wijk met oog voor de ‘naaste’. 

Er zijn een aantal kleinschalige initiatieven die al enkele jaren 

met succes plaatsvinden: 



69 
 

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: een open en gezellig samenzijn onder het genot 

van koffie/ thee en iets lekkers op vrijdagochtend. Het gaat 

vooral om een ontmoeting met buurtgenoten en om een 

ontspannen momentje aan het einde van de ochtend. 

Verhalenlunch 

Iedere tweede woensdag van de maand is er een 

verhalenlunch . In samenwerking met BUUV wordt een al dan 

niet (in de buurt) bekend persoon uitgenodigd aan wie 

gevraagd wordt om - tijdens de lunch - een verhaal voor te 

lezen. Iedereen is van harte welkom. 
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Samenkomsten diaconie 

Nieuwjaarsbijeenkomst diaconie  

Vrijdag 19 januari 2018 vond de nieuwjaarsbijeenkomst van 

de diaconie plaats in de Oosterkerk. Naast een heerlijke 

Indonesische maaltijd werd teruggeblikt op 2017 en een toost 

uitgebracht op het nieuwe jaar. Diaken Ati Blom nam die 

avond afscheid. De voorzitter van het College van Diakenen, 

mevrouw Immy Nieboer, heeft bij mevrouw Blom de gouden 

broche opgespeld. 

Heidag diaconie 2018  

Zaterdag 10 maart 2018 vond de Heidag plaats in de 

Ontmoetingskerk. Onder leiding van Kerk in Actie consulente 

Hildegard Faber volgden de diakenen van alle drie de wijken 

een mooi dagprogramma. In de ochtend werd met behulp van 

een kaartspel (associatiekaarten) nader kennis met elkaar 

kennisgemaakt en verteld wat diaconaat voor hem of haar 

inhoudt. In de middag vertelde Daniëlle Leder over haar 

buurtonderzoek. Door middel van een enquête heeft ze 

steekproefsgewijs bij mensen aangebeld in Haarlem-Oost. 

“Hoe zouden diakenen dat doen? Hoe bel je ergens aan?” Een 

levendige discussie volgde. Daarna volgden presentaties over 

veranderingen in de maatschappij en hoe je als kerk met 

eenvoudige handvatten een “Zorgzame Kerk” kunt worden. 

Na de theepauze gingen de wijkdiaconieën aan de slag g om 

actiepunten op te stellen. Er werd een kort plan van aanpak 

gevraagd voor de komende maanden. Voor Oost betekenende 

dit dat met behulp van een enquête wordt onderzocht of 

kerkelijk ingeschrevenen interesse hebben om iets voor de 

Oosterkerk te doen.  
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Jaarlijkse diakenbijeenkomst 

Donderdag 28 juni vond de jaarlijkse diakenenbijeenkomst 

plaats, deze keer georganiseerd door de Oosterkerk. Iedereen 

had een voorwerp meegenomen dat bij diegene past als 

diaken en/of als mens. Na de heerlijke Oosterse maaltijd gaf 

elke diaken een toelichting bij zijn voorwerp. Ook werden de 

actieplannen die tijdens de Heidag waren opgesteld, 

geëvalueerd. Ook het gezamenlijke project kwam aan bod: 

het vullen en uitdelen van de vakantietassen.  

Omdat het diaconaal bureau in diezelfde week verhuisd was 

naar de eerste verdieping van de Oosterkerk, hebben de 

diakenen van de drie wijken, het bureau op 28 juni 

gezamenlijk geopend.  
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Opening diaconaal bureau van de PKN 

Op vrijdag 14 september werd het diaconaal bureau in de 

Oosterkerk om onder enorme belangstelling officieel geopend 

door burgemeester Jos Wienen. Sinds 1984 was de Diaconie 

aan de Wilhelminastraat 23 een begrip in Haarlem, niet alleen 

voor de kerkmensen, maar voor heel veel mensen in nood. 

Het diaconaal bureau is eind juni verhuisd naar de eerste 

verdieping van de Oosterkerk. De burgemeester onthulde het 

nieuwe naambord van de diaconie bij de Oosterkerk. 

‘De diaconie is een van de belangrijkste instellingen in 

Haarlem, die mensen helpt die financieel tussen wal en schip 

dreigen te vallen’, zei de burgemeester bij de opening. ‘De 

Protestantse Diaconie Haarlem zet zich al eeuwenlang in voor 

een barmhartige en rechtvaardige samenleving.’ 
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Landelijke Diaconale Dag 2018  

Meer dan elfduizend diakenen, ZWO-leden en predikanten 

bezochten zaterdag 10 november de 123e Landelijke 

Diaconale Dag in het Beatrixtheater van Jaarbeurs Utrecht. 

Ook dit jaar stond de dag bol van inspiratie en ontmoeting. Na 

de ochtendviering gingen de bezoekers naar één van de ruim 

dertig workshops over thema’s als armoede, vluchtelingen en 

jeugddiaconaat.  

Daniëlle Leder, onze diaconaal werker, heeft aan de workshop 

‘Wat kerken kunnen doen voor kinderen en armoede’ 

bijgedragen. Aan het einde van de dag vormde de uitreiking 

van de prijs aan de 'Smaakmaker van het Jaar' en een speciaal 

geschreven adventslied door Stef Bos een spetterend slot.  

Diaconaal werk in de wijk en diaconale activiteiten 

Daniëlle Leder is diaconaal werker voor de PKN in Haarlem. Zij 

werkt niet alleen in Oost, maar doet ook projecten voor 

Centrum en Schalkwijk. Stichting Dock is een belangrijke 

samenwerkingspartner in het opbouwwerk van Haarlem Oost. 

Ook dit jaar is Daniëlle lid van de werkgroep Interculturele 

activiteiten ter stimulering van interculturele contacten 

tussen buurtbewoners.   

De projecten die Daniëlle organiseert stimuleren de 

ontmoeting en de saamhorigheid tussen buurtbewoners. De 

doelstelling luidt dan ook: 

‘We zetten ons in voor buurtgerichte, duurzame activiteiten, 

waarbij we sociaal- en financieel kwetsbare burgers 

ondersteunen.’ 
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Kookmaatjes budget koken “Koken over de grenzen”  

Op 13 februari 2018 is de tweede reeks van zes workshops 

‘Kookmaatjes budget koken’ van start gegaan. Deze keer als 

thema het koken over de grenzen; kennismaken met lekkere 

gerechten buiten de Hollandse ( stamp)pot. Ook deze 

workshops worden weer gegeven door de koks Michel en 

Erwin die lieten zien en beleven dat je voor weinig geld heel 

lekker en gezond kunt eten. De groep cursisten bestond voor 

de helft uit nieuwkomers, zodat de nieuwkomers zich konden 

mengen onder de “oude garde ”die al wist hoe het reilt en 

zeilt.  
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Zakgeldproject 

Het Zakgeldproject is tot stand gebracht in samenwerking met 

Dock en met subsidie van Kerk in Actie. Het project is bedoeld 

voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben. 

Aanmelding gebeurde via Centrum Jeugd en Gezin en de 

Sociale Wijkteams.  

Met een groep van twintig kinderen is dit project gestart. 

Oorspronkelijk was het idee om iedere vakantie een andere 

groep kinderen te begeleiden, maar omdat de reacties van de 

ouders en maatschappelijk werkers zo positief waren en ze 

aangaven dat ze het jammer vonden dat het stopte, is 

besloten deze groep het hele jaar in het project mee te 

nemen. Uiteindelijk kon daardoor ook meer ontwikkeling in 

het programma opgebouwd worde. 

Uit deze groep kinderen kwamen ook veel aanmeldingen voor 

het vakantietassenproject (zie volgende paragraaf). 

 

In de meivakantie is het Zakgeldproject van start gegaan. Na 

een stevig ontbijt trok een groep van 14 enthousiaste 

kinderen vanuit de Oosterkerk om in de buurt 

schoonmaakklusjes te doen. Onder begeleiding van 

vrijwilligers van de Oosterkerk werd bij bewoners aangebeld 

met het verzoek om een ‘heitje voor karweitje’. Ondertussen 

werd er in de wijk door een groepje kinderen flink papier en 

rommel opgeruimd met materiaal ter beschikking gesteld 

door Spaarnelanden Haarlem.  

De volgende ochtend kregen de kinderen een workshop n: 

‘Omgaan met geld’. Onderwerpen die ter sprake kwamen 

waren o.a. sparen, pinnen, contant betalen, teveel uitgeven 

en algemene informatie over de euro. 
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Gedurende de workshop werd bij de kinderen de waarde van 

het geld enigszins duidelijk. Sparen of direct uitgeven? ; een 

dilemma waar in de groepjes over gepraat werd. Aan het 

einde van de ochtend kregen de deelnemers hun zelf 

verdiende zakgeldje (€ 10,-) mee naar huis!  

In de herfstvakantie was de afsluiting van het zakgeldproject 

in het Reinaldahuis. De kinderen mochten de rolstoelen 

ophalen uit de kelder en ze hebben geholpen met het 

schoonmaken van rolstoelen en relingen. In de huiskamers 

deden ze spelletjes met de ouderen. De laatste project dag 

mochten de kinderen een kijkje nemen bij de ABN AMRO-

bank waar ze zelfs de kluizen mochten zien. Na de Cash Quiz: 

een interactieve quiz over geld, kregen de kinderen een 

diploma en € 10,- zakgeld. Het gelde deden ze netjes in hun 

spaarpotje. 

Vakantietassenproject 

De wijkdiaconieën van Centrum, Schalkwijk en Oost hebben 

vakantietassen uitgedeeld aan kinderen die niet op vakantie 

gaan. Wel honderd in totaal! Een extraatje wat in de 

Oosterkerk bij de tassen zat was een coupon voor een uurtje 

bowlen bij de Zoete Inval. De gezinnen waren erg blij met 

deze verrassing. Daarnaast zat er in de tas een coupon voor 

gratis deelname aan het kinderzomerkoor. 

Kinderzomerkoor 

Elke dinsdagmiddag werd er tijdens de zomervakantie in de 

Oosterkerk gezongen met kinderen die niet op vakantie 

gingen. Er werden leuke liedjes ingestudeerd. Ook werden de 

kinderen op speelse wijze geholpen met de verbetering van 

hun woordenschat.  
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Burendag 

In het kader van de Week van de Ontmoeting was er op 

zaterdag 22 september er een Burendag in de Oosterkerk en 

de nabij gelegen speeltuin de Papegaai georganiseerd i(n 

samenwerking met de werkgroep Kerk en Buurt). De dag 

startte met en ontbijt in de tuin van de Oosterkerk. Vanaf 

11.30 uur kon je ‘lunchen met de buren’ in speeltuin de 

Papegaai. In de middag was er een gezellige speelmiddag voor 

de buurtkinderen in de speeltuin.  

Palmpasen-stokken maken 

Eerder in het jaar werden met de kinderen uit de wijk, 

Palmpasen-stokken gemaakt bij speeltuin de Papegaai. De 

kinderen werden met hun ouders uitgenodigd om op 

zondagochtend in de Oosterkerk een rondje door de kerk te 

lopen met hun stokken aan het einde van de Palmpasen-

viering. Zo’n vijftien kinderen gaven hieraan gehoor. 

Buurt enquête 

Als vervolg op het buurtonderzoek van Daniëlle in 2017 en 

naar aanleiding van het actieplan dat Oost opstelde tijdens de 

Heidag ,werd een enquête opgesteld.  Doel van de enquête 

was aan te bellen bij kerkelijk ingeschrevenen in Oost om te 

peilen of ze interesse hebben om iets voor de Oosterkerk te 

doen. In totaal zijn 170 adressen bezocht. Mensen waren over 

het algemeen positief, ook degene die geen weet hebben van 

hun lidmaatschap en uitgeschreven willen worden. Er is een 

open houding naar de kerk, mensen vinden het leuk dat we 

dit doen, sommigen zijn nieuwsgierig. Een redelijk aantal 

geeft aan wel meer betrokken te willen zijn (als de tijd 

daarvoor vrij komt) en in ieder geval op de hoogte te willen 

blijven.  
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Bakkie in de buurt met de Buurttuk 

Ook in 2018 ging Daniëlle Leder samen met de opbouwwerker 

van Dock talloze keren met de bakfiets op pad om koffie en 

thee te schenken in de wijk.  Vanwege het enorme succes is in 

september 2018 de bakfiets ingeruild voor een super de luxe 

rode Tuk Tuk. Op 11 september is deze officieel ingewijd bij 

de ingang van het Reinaldapark. 

Onder het genot van een bakkie kunnen bewoners in 

Haarlem-Oost kenbaar maken waar in de wijk behoefte aan is. 

Daarnaast een mooie gelegenheid om te horen wat er leeft in 

de wijk en natuurlijk om onderlinge kontakten te stimuleren. 

Sinds september is het niet alleen maar Buurtbakkie;  om de 

week wordt er ook soep geschonken. 

De Buurttuk staat in plaats van elke week op een andere plek, 

nu per maand in één straat. Zo bouw je vertrouwen bij de 

bewoners op en leer je mensen beter kennen zodat, zonodig, 

activiteiten in de wijk opgezet kunnen worden. 

 
Citaat uit Rodi Nieuw uit de regio op 6 september 2018: 

Daniëlle Leder: '(..) Elke week staat de TukTuk op een andere 

plek waar mensen naartoe kunnen voor een gesprek met een 
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bakkie. Er wordt vooraf geflyerd in de flats rondom de plaats 

waar de TukTuk zal staan. ''Omdat we drempel laag willen 

houden gaan we ook langs de deuren in de flat. Mensen zijn 

vaak schuw maar als we langskomen durven ze wel een 

praatje maken.’ 

Kerstactiviteiten 

Op woensdag 19 december brachten kinderen van speeltuin 

de Papegaai hun zelfgemaakte kerststukjes naar de 

Oosterkerk. ’s Middags maakten ze een stukje voor zichzelf en 

voor iemand uit de buurt die tijdens de kerst wel een steuntje 

in de rug kon gebruiken.  

Op 23 december werd een kerstverhalenlunch georganiseerd 

met kerstliederen en een lunch. Senioren waren welkom, 

maar verder kon  iedereen uit de buurt zich hiervoor 

aanmelden. 

Op 24 december werden kerkgangers en buurtgenoten 

uitgenodigd om mee te lopen met de lichtjestocht door de 

wijk en aansluitend de kerstsamenzang in de tuin van de 

Oosterkerk. 

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De wijkdiaconie van Oost zet zich in voor stichting Pikulan. 

Daarnaast zijn in 2018 een drietal andere projecten financieel 

ondersteund in 2018. Stichting De Brug in Cambodja ontving een 

donatie voor het bouwen van huizen voor de allerarmsten. 

Projectcoördinator Beja Weitkamp schrijft: “We hebben 

momenteel het meest behoefte aan huizen voor arme gezinnen. 

Er zijn veel schrijnende woonsituaties in onze werkgebieden. 

Tijdens ons laatste werkbezoek in februari/maart hebben we veel 

woningnood gezien. We helpen alleen de allerarmsten, vaak 

weduwen of alleenstaande moeders met kinderen. Vaak hebben 

ze niet meer dan een afdakje met palmbladeren, dat tijdens het 
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regenseizoen geen enkele beschutting biedt. Ook geven we 

tuingereedschap en groentezaden om het aanleggen van een 

groentetuin bij het huis te stimuleren. ” Daarnaast steunt de 

diaconie Oost ook het project ‘Hand in Hand’ in Ghana bij een 

opvanghuis voor mensen met een verstandelijke beperking. En 

tenslotte het project ‘Eerlijke kleding’ in India. 

Stichting Pikulan 

Een delegatie van de Stichting Pikulan heeft in september een 

reis naar Indonesië gemaakt (voor eigen rekening) om daar de 

projecten te bezoeken van Pikulan. Ze hebben op Java ook de 

kliniek Pratama Pancasila in Baturetno bezocht. De bezoekers 

hebben de inzegening van de nieuwe ambulance meegemaakt 

die met hulp van wijkdiaconie Oost is gekocht.  

Op zondag 18 november kwamen Harry en Hielkje Folkerts, 

promotors van Pikulan, naar de Oosterkerk om tijdens de 

dienst iets te vertellen over de voortgang. 

Er zijn in 2018 tal van activiteiten en acties georganiseerd om 

geld in te zamelen voor Pikulan. Denk aan: 

• gemeentemaaltijden,  

• de orgelpijp voor in de kerk 

• een lentewandeling op 25 maart (€ 215,-) * 

• avondmaal collectes,  

• een fietstocht in de omgeving op 17 juni (€ 213,50) 

• een kaasactie in november - in samenwerking met de 

kaaskraam die wekelijks op de Zomerkade staat werd 

€ 189,50 opgehaald - 
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Het bezoek aan het Hofje op zondag 25 maart 

Vanaf de start van het project op 1 juli 2016 tot en met 

dinsdag 4 december 2018 staat de teller op € 6.204,24.  

*Een groep enthousiaste wandelaars vertrok meteen na de 

dienst vertrok onder leiding van Frank Kimman, fervent 

wandelaar en tevens boekhouder van het diaconaal bureau, 

en Welmoed Davidson, diaconaal werker van de Oosterkerk. 

Er waren negentien deelnemers. Dit leverde na aftrek van 

kosten € 215,- op en dat is een mooi bedrag. Via een 

pittoreske route kwamen we uit bij het Vrouwe- en 

Antoniegasthuys. Een hofje dat is voortgekomen uit een 

gasthuis dat in 1440 (op Valentijnsdag) gesticht is aan wat nu 

de Bakenesserstraat heet, bestemd voor de opvang van arme 

reizigers, pelgrims, zieken en daklozen. In dat oude gasthuis 

deelden negen personen één kamer met negen bedsteden. 

 

 



82 
 

In 1786 verhuisden de bewoners naar het huidige hofje op 

Klein Heiligland, waar ze ieder een eigen huisje kregen, een 

enorme verbetering. Inmiddels zijn na restauratie zes grotere 

woningen ontstaan, voor 50-plussers, vrouwen en mannen. 

De groep mocht een woning, die net vrijgekomen was, van 

binnen bekijken. Na de groepsfoto ging het richting Nieuwe 

Kerkwaar voor een heerlijke lunch werd aangeboden. Met een 

enorme sleutel werd vervolgens de Nieuwe Kerk geopend en 

kon de groep een kijkje nemen. Deze kerk is de eerste stenen 

kerk in Haarlem die speciaal voor de protestanten is gebouwd, 

met een enorme preekstoel centraal in de ruimte.  

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. Elke dinsdagmiddag is er soos. Ouderen kunnen in 

de wijkzaal van de kerk sjoelen, kaarten en rummikub doen. 

Er is ook een tafel waaraan wordt gehandwerkt. Het is een 

mooie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en 

samen thee/ koffie te drinken. 

Busreisje op 18 april 

Op 18 april, het weer was prima, reed een bus vol ouderen 

richting Bollenstreek. Startpunt was de Oosterkerk waar 

iedereen na koffie en gebak een plekje in de bus zocht. Na de 

lunch reed de bus naar John Warmerdam 

Schelpendecororaties in Hillegom. De groep kreeg een 

rondleiding door de kas en een workshop aangeboden. 

Daarna was het alweer tijd om richting Haarlem te vertrekken. 
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Maaltijden 

Met vaste regelmaat worden in de wijkzaal van de Oosterkerk 

gezellige maaltijden voor senioren en buurtgenoten 

georganiseerd. 

Kerstattentie 

Ouderen die een extra steuntje in de rug goed konden 

gebruiken, ontvingen als kerstattentie een feestelijk pakketje 

van de Wereldwinkel in Heemstede. 

Begrafenisproject 

Er is in 2018 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. 

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 uur is er in de kerk 

een Stiltemeditatie; deze is net als in de Bavo, waar men met 

de Stiltemeditatie begonnen is, heel eenvoudig van opzet - 

het begint met het aansteken van kaarsen en driegongslagen, 

daarna twintig minuten stilte en vervolgens weer drie slagen 

op de gong. 

Haarlem, maart 2019 

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties over dit jaarverslag? 

Laat het ons weten. 

De wijkdiaconie Protestantse gemeente Haarlem Oost  
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Bezoek ook onze website 

www.diaconiehaarlem.nl 


