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Zegen 
 

Het ga je goed 

Moge wat op je weg komt 

Jou tot zegen zijn: 

De vreugde van de ontmoeting 

De pijn van de ontbering 

De tijd van de verwachting 

Het genot van de volheid 

De kaalte van het gemis 

 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

Dat je ogen met mildheid kijken, 

Dat je handen open zijn en opbouwen 

Dat je luistert tot in het zwijgen, 

Dat je woorden oprecht zijn 

En dat je in hart en nieren bewogen bent 

Om de mens op je weg. 

God zegene jouw weg, 

Moge jouw leven tot Gods eer zijn. 

 

(Bron: M. de Bruijn Andries Govaarte, uit Medemens3)  



3 

 

Inhoud 

 

Inleiding ...................................................................................................... 4 

Visie ............................................................................................................ 5 

Missie .......................................................................................................... 5 

Organisatie ................................................................................................. 6 

Diaconie 2.0 ................................................................................................ 7 

Samenstelling College van Diakenen in 2019 ............................................. 9 

Gebeurtenissen 2019 ............................................................................... 10 

Sociale Zorg............................................................................................... 22 

Hulp aan mensen ...................................................................................... 31 

Stichtingen en Fondsen ............................................................................ 32 

Fondsen van de Diaconie .......................................................................... 33 

Stichtingen waarin de Diaconie participeert: ........................................... 34 

Bestedingen fondsen van de Diaconie ..................................................... 35 

Verdeling extra rendement vermogen ..................................................... 35 

Verkorte rapportage diaconaal werker .................................................... 36 

Financiën .................................................................................................. 39 

Jaarverslag Schalkwijk .............................................................................. 43 

Jaarverslag Centrum ................................................................................. 55 

Jaarverslag Oost ........................................................................................ 66 

 

  



4 

 

Inleiding 

 

Het jaar 2019 zal bekend staan om de extra naamsbekendheid van de 

Haarlemse Diaconie. Nog nooit is er zoveel belangstelling geweest in de 

media! Zo is onze diaconaal werker mevr. Leder meerdere malen in het 

nieuws geweest: op de televisie, via de lokale radio en act de préseance 

met de Buurtuk op het podium van de Landelijke Diaconale Dag. 

 

De Diaconie heeft voor het eerst een diaconale dag georganiseerd voor 

de Ring Haarlem. En laten we niet vergeten hoeveel belangstelling de 

Diaconie heeft gekregen met de opening van de kringloopwinkel Kids 

Kleding Paradijs. Een ideaal samenwerkingsproject met diverse fondsen. 

Maar er waren ook mindere berichten… Het werd al duidelijk dat 2018, 

na het opstellen van de jaarrekening, een slecht beleggingsjaar was. 

Naast de reguliere begroting was er in 2019 geen extra rendement op 

het vermogen te verdelen. 

Het aantal hulpvragen is aanzienlijk gedaald volgens het diaconale beleid 

2016-2021. De voorliggende voorzieningen van de gemeente Haarlem 

doen blijkbaar hun werk. De Centrale Diaconie heeft een 

doorgeeffunctie. Maar helpt de tweedelijnsondersteuning wel in de 

praktijk? Waar gaan de hulpvragers naar toe? Weet men de weg naar 

bijvoorbeeld het sociaal wijkteam te vinden? 

In dit jaarverslag kunt u lezen welke middelen de Diaconie nodig heeft 

gehad om de diaconale doelen te bereiken. 

 

Immy Nieboer    Welmoed Davidson 

Voorzitter     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 9 worden de taken van de medewerkers benoemd.  
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Diaconie 2.0 
 

Het beleid van de Diaconie werkt als tweedelijns ondersteunde 

organisatie. Met minder rechtstreekse aanmeldingen en meer 

verwijzingen naar andere organisaties voor voorliggende voorzieningen. 

De Diaconie heeft geen leningen meer gegeven en daardoor is ook een 
groot aantal uren in de nazorg van cliënten weggevallen. Ook de 
beleggingen en de daarvoor geldende verantwoordelijkheid zijn 
gecontinueerd via vermogensbeheer door de banken ABN-AMRO en 
Rabobank. Het gewijzigde beleggingsstatuut wordt opgevolgd door de 
vermogensbeheerders, de beleggingscommissie is zeer betrokken. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de link 
https://diaconiehaarlem.nl/anbi/.  
 
Diaconale fondsen 
Ook in 2019 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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Vervolg pilot “Presentie van de Diaconie” 
De Buurttuk werd wekelijks ingezet op de donderdagmiddag van 13:00-

14:00 uur bij Bakkie in de Buurt. Om de week van 17:00-18:00 uur stond 

het voertuig bij “Soep in de Straat”. Vanaf maart 2019 stond de Buurttuk 

ook op de dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur in Schalkwijk. De 

samenstelling bestond uit 2 betaalde krachten (de diaconaal werker en 

een medewerker van DOCK) en 1 tot 2 vrijwilligers. 

 

 
Onthulling van het nieuwe logo van de Buurttuk 

Voor meer informatie verwijs ik verder naar de diaconale activiteiten in 

het verslag. 

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. Er wordt gezocht naar een 

nieuwe locatie voor tijdelijke huisvesting. Niet voor bezit, maar als 

gezamenlijke investering met andere fondsen. 
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Samenstelling College van Diakenen in 2019 
 

Op 31 december 2019 was de samenstelling van het College van 

Diakenen als volgt: 

• Mevrouw I. Nieboer, voorzitter en diaken Schalkwijk 

• Mevrouw Z. Wiersma-Henstra, secretaris, diaken Oost 
(tot september) 

• De heer T. Brons, secretaris, diaken Oost 
(vanaf september) 

• De heer S. Bouma, penningmeester, diaken Centrum 

• 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; vanaf september 0,33 fte vanwege ouderschapsverlof) 

• Mevr. D. M. Leder, 
diaconaal werker 
(0,66 fte; vanaf oktober 0,88 fte) 
Op de website is het jaarverslag van de diaconaal werker te lezen. 

• Dhr. F. Kimman, 
financiële administratie 
(0,3 fte; ZZP-er) 
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Gebeurtenissen 2019 
 

Vrijdag 18 januari 
Op vrijdag 18 januari vond in de Oosterkerk de nieuwjaarsreceptie van de 
Diaconie plaats. Na de opening door de voorzitter werd er, zo was te 
beluisteren, heerlijk Indisch gegeten en genoten van een drankje. Na de 
maaltijd werd er afscheid genomen van de vertrekkende diakenen. 

Dhr. J. v.d. Eijkhof, diaken van de wijkdiaconie van de Ontmoetingskerk, 
kreeg de gouden speld voor zijn verdiensten. Mevr. R. de Vries-Wiersma, 
diaken en voorzitter van de wijkdiaconie uit Haarlem-Centrum, kreeg de 
zilveren broche. Mevr. L. de Regt, eveneens diaken uit Centrum, nam ook 
afscheid. 

Mevr. Bekebrede kreeg ook een boeket. Zij hielp vorig jaar diaconaal 
werker mevr. D. Leder met de verschillende activiteiten in Haarlem-Oost. 
 

 
V.l.n.r.: J. v.d. Eijkhof, S. Bekebrede, L. de Regt, R. de Vries-Wiersma. 

Allemaal kregen ze een boeket namens de Centrale Diaconie.  
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V.l.n.r.: I. Immink, J. van Elsen, N. Rooseboom 

De nieuwe diakenen, mevr. J. van Elsen van de Ontmoetingskerk plus 
mevr. M. Immink en dhr. N. Rooseboom beiden uit Centrum, werden van 
harte welkom geheten. 
 
Donderdag 24 Januari 
De KRO-NCRV heeft in januari de uitzending “Met Hart en Ziel” 
uitgezonden over de Buurttuk.  

Een tuktuk, een gemotoriseerde riksja, die wekelijks door Haarlem-Oost 

rijdt. Dat valt op. De dames Daniëlle Leder van de Haarlemse Oosterkerk 

en Ruby Schuitemaker van Stichting DOCK rijden wekelijks met hun team 

de wijk in om koffie te drinken met bewoners. Deze laagdrempelige 

manier om met mensen in contact te komen, werkt. De Diaconie heeft 

de aanschaf van de tuktuk financieel mogelijk gemaakt. 

Daniëlle: “Als kerk willen we graag weten hoe het met mensen in onze 

wijk gaat en waar behoefte aan is. Door samen te werken met de 

opbouwwerkers van DOCK hebben we verschillende mensen verder 

kunnen helpen. Dat noem ik nuldelijnszorg.”  Bekijk de aflevering terug 

op https://diaconiehaarlem.nl/bakkie-in-de-buurt-televisie-uitzending/ 

https://diaconiehaarlem.nl/bakkie-in-de-buurt-televisie-uitzending/
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Maandag 1 april 

Het werk zat erop voor dhr. Tony Jansen, hoofd van het kerkelijk bureau.  

Twintig jaar was hij, vanuit verschillende posities, verantwoordelijk voor 

de dagelijkse leiding en beheer en onderhoud van de Grote Kerk, de 

Nieuwe Kerk, de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk. Hij verruilt de 

“mooist denkbare baan” voor een lang gekoesterde wens: twee jaar de 

wereld bereizen. De voorzitter van het College van Diakenen mevrouw I. 

Nieboer, heeft dhr. Jansen bedankt voor de samenwerking. 

 
dhr. Tony Jansen, boven in de kerk  
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Zaterdag 6 april 

Op zaterdag 6 april vond de eerste regionale diaconale dag voor de ring 

Haarlem plaats. Kerk in Actie richtte zich in 2019 op “Kinderen en 

Armoede” en ook bij de Diaconie was dit een doorlopend thema. 

 
mevr. Corry Villari in gesprek met een ervaringsdeskundige 

De bijeenkomst in de Oosterkerk was bedoeld om kennis te maken met 

elkaar en ook om elkaar te inspireren door het delen van activiteiten. 

In de ochtend werden ervaringen uitgewisseld en nieuwe impulsen 

doorgegeven. 

Het Trefpunt Bennebroek vertelde over Actie4Kids, een inzamelingsactie 

om schoenendozen te vullen voor arme gezinnen in Roemenië. 

De Diaconie van Velsen-Noord & Velserbroek vertelde over de 

jongerenactiviteiten, de autorijdienst en Hart voor Velserbroek, een 

initiatief van verschillende kerken uit de regio. 

De diaken van de Protestantse Gemeente Aerdenhout enthousiasmeerde 

de anderen voor het project “Muziek is Geloven”. 
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De diaken van de Remonstrantse Kerk informeerde over de jaarlijkse 

inzamelingsactie van koffers en winterjassen bestemd voor Stem in de 

Stad en de producten voor de Voedselbank. Ook al betreft het een kleine 

gemeente, toch worden ongeveer 20 verschillende doelen jaarlijkse 

ondersteund. 

Carla van der Vlist, directeur SchuldHulpMaatje Nederland, vertelde over 

hoe groot de nood in Nederland is. Met behulp van een quiz werden de 

aanwezige diakenen geïnformeerd over de statistieken. Maar liefst 1 op 

de 5 Nederlandse huishoudens loopt een risico op problematische 

schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. 

Na de presentatie kwam Corry Villari, coördinator SchuldHulpMaatje & 

Moneyfit Haarlem, aan het woord. Hoe ben je, zeker als jongere, bestand 

tegen zoveel verleiding? Voorbeelden als dure snacks, een mobiele 

telefoon, merkkleding, uitgaan, etc. MoneyFit, de jongere variant van 

SchuldHulpMaatje, helpen jongeren hierbij. Zij interviewde daarna een 

ervaringsdeskundige. De jongere ervaringsdeskundige vertelde 

uitgebreid over zijn situatie en hoe hij dankzij MoneyFit uit de schuld 

kwam. 

Klassikaal werden vervolgens ideeën uitgewisseld om de doelgroep te 

bereiken. Er is voorgesteld om volgend jaar op een avond af te spreken 

met een gezamenlijke maaltijd. Eten verbindt mensen, zo kon het 

gezelschap vaststellen. 
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Dinsdag 9 april 

Op dinsdag 9 april kwamen de regenten van het Vrouwe en Antonie 

Gasthuis Hofje bijeen. Voorzitter mevrouw L. de Regt heeft afscheid 

genomen. Mevrouw I. Nieboer heeft het voorzitterschap van haar 

overgenomen. De heer Louis Mathijsen is als regent toegetreden. 

 
V.l.n.r.: dhr. X. Alferink, dhr. H. Vonk, mevr. I, Nieboer, dhr. Jaap Hulscher en dhr. Louis Mathijsen 

Vrijdag 26 april 

Dhr. Daan Rasmussens (80) is inmiddels meer dan veertig jaar actief 

binnen de PGH. Als lid en later voorzitter van de commissie administratie 

en beheer van de Gereformeerde Kerk in Haarlem-Oost droeg hij in 

Haarlem bij aan de fusie van de Gereformeerde en Hervormde kerken tot 

de Protestantse Kerk Nederland. Dhr. Rasmussens heeft de 

onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau gekregen. 

 
Dhr. Rasmussens staat rechtsachter burgemeester Wienen 
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Woensdag 22 mei 

SchuldHulpMaatje, de organisatie waar mensen terecht kunnen voor 

hulp bij het oplossen of voorkomen van schulden, is verhuisd van de 

binnenstad naar Haarlem-Noord. Burgemeester Jos Wienen heeft de 

nieuwe locatie geopend. 

 
Burgemeester Wienen in gesprek met beide coördinatoren 

In de Mennokapel in de Indischestraat heeft SchuldHulpMaatje de 

beschikking over een spreekkamer en een kantoortje. 
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Donderdag 23 mei 

Het College van Diakenen heeft in 2017 en 2018 een aantal Kerk in Actie 

projecten in Rotterdam ondersteund. Op donderdag 23 mei is een 

delegatie van de Diaconie en Stem in de Stad op werkbezoek geweest. 

Totaal heeft de Diaconie aan 16 lokale projecten in Rotterdam 

bijgedragen. 

 
Onder leiding van stadsgids Pim werden een aantal projecten bezocht 

Bij het eerste project, de Pauluskerk, werd de groep rondgeleid door de 

directeur. Er zijn veel raakvlakken met Stem in de Stad. 

Na de lunch was het gezelschap bij Talent Present in de wijk Het Oude 

Noorden te gast. Om “achter de voordeur te komen” zijn verschillende 

initiatieven opgezet. Het jongerenwerk Kingswork werd uitgelicht en 

vooral het project “Helden van het Noorden & familiemaatje” was 

boeiend om naar te luisteren. 

Aansluitend kregen de Haarlemmers een rondleiding door de buurt door 

een jongerenwerker. U kunt het hele verslag teruglezen op 

https://diaconiehaarlem.nl/werkbezoek-rotterdam/  

https://diaconiehaarlem.nl/werkbezoek-rotterdam/
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Juni/juli: Vakantietassen 

Dit jaar hebben 165 kerken meegedaan en er zijn bijna 10.000 kinderen 

blij gemaakt met een vakantietas! In Haarlem zijn door de 3 wijk- 

diaconieën meer dan 120 Vakantietassen uitgedeeld. 

 

Donderdag 11 juli 

Op donderdag kwamen de diakenen van de PGH bijeen, deze keer in het 

wijkgebouw van Centrum. Er werd een barbecue georganiseerd en aan 

elke wijkdiaconie werd gevraagd om zichzelf op een ludieke wijze in 

maximaal 3 minuten te presenteren. 

Dinsdag 16 juli 

Uit het fonds Klein Coelombie heeft de Centrale Diaconie in 2018 

€ 8.000,- bijgedragen aan Scouting Regio Haarlem met het oog op de 

ontplooiing (sociale vaardigheden) van jongeren. Het fonds bekostigt 

werkgelegenheid, in dit geval van vrijwilligers. Op dinsdag 16 juli 2019 

heeft een delegatie van het College de Scouting opnieuw bezocht. 

Na een uitgebreide rondleiding heeft dhr. Davidson het boekje over 

Coelombie overhandigd. 

  
Overhandiging boek Coelombie  
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Woensdag 18 september 

Mevr. Leder en dhr. Davidson hadden een onderbouwd plan ingediend 

bij het College van Diakenen om de Kinderkledingbank te herstarten. 

Op woensdag 18 september stemden de aanwezige Collegeleden 

unaniem in voor de doorstart. Mevr. Leder kreeg 8 uren extra om de 

Kinderkledingbank leiden. Dhr. Davidson en dhr. Kimman faciliteerden 

waar nodig. 

Donderdag 19 september 

Stilstaan bij de Dag van de Armoede bij de Broodbank in de Bavo: deel 

brood en armoede. 

“Laat het toch alsjeblieft niet zo zijn dat er weer tijden komen, dat we 

hier, bij de Broodbank in deze kerk, opnieuw brood moeten uitdelen om 

de armen van de stad te voeden.” 

Met die woorden overhandigt Joris Obdam van de Haarlemse Antonius 

Gemeenschap op donderdag 19 september symbolisch een broodmes 

aan wethouder Floor Roduner van Sociale Zaken en Minima. Diverse 

gemeenteleden, Hanneke Versluis van SchuldHulpMaatje Haarlem en 

diaconaal werker Danïelle Leder waren hierbij aanwezig. 

 
© Foto United Photos/Paul Vreeker  
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Dinsdag 24 september 

Op donderdag 23 mei 2019 heeft een delegatie van de Diaconie en Stem 

in de Stad een aantal Rotterdamse projecten zoals de Pauluskerk en 

Talent Present bezocht. Laatstgenoemde organisatie heeft op dinsdag 24 

september een bezoek gebracht aan Haarlem. 

 
Op bezoek bij Stem in de Stad 

Na de rondleiding werd er gezamenlijk gegeten in de consistorie. 

Hier werden ervaringen en verhalen uitgewisseld. Missionair predikant 

Tom de Haan kon goed sparren met de Rotterdamse buurtpastor 

ds. Bram Robbertsen.  

De delegatie ging vervolgens op bezoek bij Stem in de Stad. Daar werden 

ze opgevangen door Kalle Brüsewitz, coördinator van het 

Aanloopcentrum. Omdat Kalle ook bij het bezoek aan Rotterdam 

aanwezig was, konden er eveneens ervaringen uitgewisseld en praktische 

vragen gesteld worden. Hierna volgde een rondleiding.  

Myrna Bockhoudt, coördinator vrijwilligers en vluchtelingen, heeft 

aansluitend de groep via de Grote Houtstraat meegenomen naar 

Sûr Atelier aan de Gedempte Oude Gracht 87. Hier werd verteld over het 

concept en de samenwerking met onder andere Stem in de Stad. 
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Maandag 28 oktober 

De jaarvergadering van diakenen vond plaats in de Oosterkerk. Hierin 

werd het jaarverslag van 2018 en de begroting van 2020 vastgesteld. 

Penningmeester Sietse Bouma gaf met behulp van een Powerpoint 

presentatie inzicht in de financiën en het beleid van de Diaconie.  

Zaterdag 30 november 

Na het voorwoord van de voorzitter van het College van Diakenen Immy 

Nieboer en het dankwoord van diaconaal werker Daniëlle Leder aan de 

vrijwilligers, heeft wethouder Floor Roduner de kinderkledingwinkel 

officieel geopend. Ook werd het nieuwe logo van Kids Kleding Paradijs 

onthuld door vrijwilligers Carin en Winneke. Daarna mocht het publiek 

eindelijk de winkel bekijken. Momenteel is de winkel op dinsdag, 

woensdag en vrijdag geopend. ’s Middags is ook Sinterklaas en zijn 

Pieten op bezoek geweest. 

 
Hoog bezoek bij de opening 
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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 het eerste levensonderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

 

 
De hongerigen spijzen  
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Giften 

De wijkdiaconieën geven praktische en financiële hulp aan mensen die 

op hun pad komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine giften als steun 

en bemoediging (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. Daarvan wordt wekelijks een bedrag aan 

leefgeld gegeven en worden alle vaste lasten betaald. 

Totaal heeft de Centrale Diaconie € 1.721 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 2019 aan 
de Diaconie het bedrag van € 645,45 uitgekeerd, bestaande 
uit 1 directe aanvragen. 

 

 

FUN voorziet instanties zoals de sociaal wijkteams 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. 

De jaarlijkse collecte voor Stichting Fonds Urgente Noden 
Haarlem heeft € 258,24 opgebracht. 
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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 van de genoemde diaconieën 
€ 1.000 hiervoor ontvangen, waarvoor grote dank. 

 

Leningen 

Het College van Diakenen heeft in 2015 in de bijeenkomst het 

beleidsplan 2016-2021 besloten om 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 2019 zijn eveneens geen particuliere 

leningen verstrekt. 

Diaconale fondsen 

Totaal zijn er 10 aanvragen binnengekomen via de website. 
5 aanvragen zijn met inzet van de diaconale fondsen 
gehonoreerd; voor een bedrag uitgekeerd tegen een 
bedrag van € 14.192,36. Zie verder pagina 35. 
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Diaconale vakanties 

De Diaconie regelt voor senioren die, door te weinig financiën niet met 

vakantie kunnen, maar dat wel graag zouden willen, 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 17 senioren op vakantie gegaan met hulp van 
de Diaconie. Totale kosten € 5.730. 

 

Gezinsvakanties 

De Diaconie krijgt weleens een aanvraag binnen voor een gezinsvakantie. 

Dit kan slechts voor een of twee gezinnen per jaar. Via het 

Vakantietassenproject kwamen er 2 aanvragen binnen. Het eerste gezin 

is op vakantie gegaan naar het RCN-vakantiepark De Roggeberg in 

Appelscha. Het tweede gezin is naar Norg in Drenthe geweest. 

 

Er zijn 2 gezinnen met totaal 6 kinderen op vakantie gegaan 
via de sociale vakanties van het Leger Des Heils. 
Kosten € 270,-. 
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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 € 2.406, - opgebracht. 

 

Daarnaast kregen onder andere Sonrise Haarlem en Stem in de Stad 

steun van de Diaconie.  

Organisaties Plaatselijk 
 

Commissie Interkerkelijke Gezinsdiensten  €    1.000,00  

Stem in de Stad Haarlem “Geeft licht”  €   500,00  

Stem in de Stad Bijdrage pilot SchuldHulpMaatje  €   1.000,00  

Sonrise (Impact; project jongeren)  €  1.500,00  

Paulina Fonds (ouderen Schalkwijk)  €     400,00  

DOCK Haarlem Wijkfabriek (wensbomen)  €    500,00  

PKN Haarlem en Spaarndam (project Mozes)  €     1.200,00  

St. VPSG (ondersteuning projecten) €     3.400,00 

Totaal  €     9.500,00  

 

Vakantietassen 

De Diaconie heeft totaal € 1.070,27 bijgedragen aan het 
VakantietassenProject. Zie verder rapportage 
wijkdiaconieën.  
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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. 

Organisaties Landelijk 
 

Kerk in Aktie  €  5.000,00  

 

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 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. 

Organisaties wereldwijd 
 

Kerk in actie Noodhulp Cycloon Idai 
(collecte + verdubbeling) 

 €     3.296,92  

Kerk in actie Noodhulp Cycloon Idai (Mozambique)  €     7.500,00  

Pikulan (Indonesië)  €     3.000,00  

Berukum (Ghana)  €     3.000,00  

Rode Kruis Aardbeving Molukken  €     5.200,00    

Totaal  €   21.996,92  
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Doorzendcollectes 
 

Bloemenfonds € 198,65 

Stem in de Stad € 2.406,51 

Voedselbank Haarlem € 435,67 

Gasten in de Stad € 708,73 

Broodbank € 250,00 

Aangepaste gezinsdiensten € 474,41 

St. Leprazending Ned. € 472,41 

St. Pikulan € 205,17 

St. Berukum € 937,13 

DSG de Sluis € 451,60 

Fonds Urgente Noden € 258,24 

Ned. Bijbelgenootschap € 395,60 

St. Hospicegroep Haarlem € 281,71 

St. VPSG € 423,58 

ADC (Kidsshare) € 4.799,00 

Zending en Missie € 1.414,70 

Kerk in Aktie  € 11.270,89 

  

Totaal 37 acties € 25.384,00 
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SchuldHulpMaatje 
Het project SchuldHulpMaatje werkt sinds mei 2019 vanuit het eigen 
kantoor aan de Indischestraat. De coördinatoren zijn de dames Hanneke 
Versluis en Corry Villari. Een SchuldHulpMaatje is de steun en toeverlaat 
voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken.  
 

SchulpHulpMaatje Haarlem 

heeft eigen site gekregen in 

2019 en werkt onder de naam:  

 

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 

 
Van wie gaat SchuldHulpMaatje uit? 

SchuldHulpMaatje Haarlem is een initiatief van: 

Diaconie van de 
Protestantse 

Gemeente Haarlem  

 
Diaconie 

Rooms Katholieke Kerk 
Haarlem 
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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. Op deze 
manier 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 
 

Fonds Coelombie:    

Vluchtelingenwerk “Begrijp je mij Haarlem”  € 2.500,00  

Opleiding buschauffeur  € 2.192,36  

Het Open Huis opleiding hulpvrager  € 3.500,00  

Haarlem Effect Filmproject  € 1.000,00  

Bijdrage V.P.S.G.  €  5.000,00  

  

Totaal  € 14.192,36  

 

Paulina Fonds 

- WijkDiaconie Schalkwijk,      € 400,00 

bestemd voor Ouderenwerk 

 

Verdeling extra rendement vermogen 
 

In 2019 zijn er geen extra uitgaven geweest, want het jaar 2018 heeft 

geen extra rendement opgeleverd. 
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Verkorte rapportage diaconaal werker 

Er is veel aandacht geweest voor diaconale activiteiten afgelopen jaar. 

De KRO-NCRV heeft in januari een uitzending “Met Hart en Ziel” 

opgenomen rond de Buurttuk, een artikel rond de Kookworkshops is in 

oktober weergegeven in een brochure “Armoedebestrijding” van 

Knooppunt Armoede en Kerken, en in november mocht Daniëlle Leder op 

het podium van de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie iets over 

de activiteiten in Haarlem vertellen. 

 

In het bijzonder wil mevr. Leder de opening van de tweedehands 

kinderkledingwinkel noemen, die ook veel aandacht heeft gegenereerd. 

Want drie jaar nadat zij haar oog op deze winkel had laten vallen, ontving 

zij in oktober de sleutel. In twee maanden tijd heeft ze met een geweldig 

team van vrijwilligers de winkel opgeknapt en geopend. De reacties van 

de buurt waren positief: “Eindelijk is de winkel weer open!”. Er waren 

zo’n 25 geregistreerde HaarlemPas-klanten die dagelijks zo’n 30% van 

het winkelend publiek omvat. De andere 70% kocht tweedehands kleding 

vanuit het duurzaamheidsideaal: “niet alles hoeft nieuw te zijn”. Vooral 

deze groep klanten kwam ook regelmatig weer kleding inbrengen: een 

echte kringloop. 
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Doelen 

In 2019 stond naast de doelen die met specifieke activiteiten werden 

nagestreefd, het volgende doel centraal:  

• De continuïteit van activiteiten borgen door middel van de inzet van 

vrijwilligers 

Een aantal activiteiten behoren inmiddels tot het vaste programma van 

het diaconaal werk in Haarlem-Oost, dit zijn: 

• Taalklas Oosterkerk – Basisschoolkinderen 8 t/m 12 jaar met een 

taalachterstand 

• Buurttuk: Bakkie in de buurt - Buurtbewoners die meer contact 

wensen met elkaar 

• Kookworkshop Oosterkerk – Mensen die willen leren “budgetkoken” 

en gezellig samenzijn 

• Zakgeldproject – Basisschoolkinderen 8 t/m 12 jaar met een 

HaarlemPas 

• Werkgroep interculturele activiteiten – Bewoners van verschillende 

culturele achtergronden met elkaar in contact brengen 

Als we kijken naar de inzet van vrijwilligers bij bovenstaande activiteiten 

dan zien wij dat uitvoerende taken zoals het geven van “taalles”, het 

schenken van koffie en thee bij de Buurttuk, het klaarzetten van tafels en 

kookgerei voor de workshops prima worden gedaan door vrijwilligers. 

De contacten met externen en professionals, zoals het vastleggen van 

het programma, data en locatie voor het zakgeldproject en interculturele 

activiteiten blijft onder verantwoordelijkheid van de diaconaal werker. 

Tevens is het niet altijd vanzelfsprekend dat vrijwilligers ook 

daadwerkelijk de diaconale taak van het schenken van “aandacht” aan 

deelnemers van een activiteit overnemen. 
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Mevr. Leder heeft 8 werkuren in 2019 erbij gekregen, totaal werkt ze 32 

uur per week. De extra uren zijn ingezet om de Kids Kleding Paradijs op 

te starten. 

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

Jaarrekening 

Hierbij enkele bijzonderheden uit de jaarrekening 2019 van de Diaconie 

van de Protestantse Gemeente te Haarlem. 

INKOMSTEN    2018 2019 

 

Onroerende zaken € 822.525  € 61.027 

Rentes en dividenden   € 148.846  € 157.148 

Collectes, giften, acties   € 45.180  € 43.537 

Bijdragen derden   € 1.000  € 1.000 

  

 Totaal € 1.017.552  € 262.712 

 

In 2018 is het pand aan de Wilhelminastraat verkocht. Deze opbrengsten 

zijn toegevoegd aan het vermogen. Het rendement daarvan wordt 

jaarlijks uitgekeerd aan diaconale doelen. De rente en dividenden zijn 

gestegen in 2019. 
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UITGAVEN  2018 2019 

 

Onderhoud gebouwen € 24.308 € 20.825 

Afschrijvingen € 1.879 € 2.156 

Bankkosten € 50.880 € 55.784 

Beheer en administratie € 40.818 € 35.486 

Salarissen € 63.910 € 66.778 

Diaconaal quotum € 16.941 € 18.372 

Plaatselijk werk  € 148.929 € 63.353 

Landelijk diaconaal werk € 146.433 € 5.000 

Wereldwijd diaconaal werk € 166.768 € 44.488 

 

 Totaal   € 660.866 € 312.242 

 

Omdat er geen extra rendement kon worden verdeeld in 2019 (door 

tegenvallende beurskoersen), vallen de uitgaven voor plaatselijke, 

landelijke en wereldwijde diaconale hulpverlening lager uit conform 

begroting. 

 

Op de volgende pagina treft u de verkorte jaarrekening aan. 

Meer gedetailleerde cijfers over de financiën van de Diaconie zijn te 

vinden in de uitgebreide jaarrekening 2019 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 rekeningnummer is: 

NL14 RABO 0373 7375 05 

 

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

 
 

Jaarverslag 2019 

Wijkdiaconie Protestantse Gemeente 

Haarlem-Schalkwijk 
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8e werk van Barmhartigheid (Paus Franciscus) 
Broodbankactie Grote Bavo 

  
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, 
 
 
Immy Nieboer   Dini Korevaar 
interim voorzitter  secretaris                 
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Samenstelling wijkdiaconie  per 31 december 2019 

• Jacoline van Elsen 

• Immy Nieboer 

• Mea Pijnaker 

• Jan Segers 

• Dick Metz 

• Martin Polman 

• Dini Korevaar 
 
De wijkdiaconie  vergadert om de zes weken 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 

In het afgelopen jaar hebben enkele collectanten afscheid genomen, 
wegens gezondheid, maar ook door overlijden. Er zijn gelukkig ook weer 
nieuwe collectanten bijgekomen waardoor we weer voldoende 
collectanten hebben voor elke kerkdienst. 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 “OKE” worden de wijkgemeenten van Schalkwijk en 
de Oosterkerk en belangstellenden regelmatig geïnformeerd over het 
werk van de wijkdiaconie  door: 
 

• Mea Pijnaker/Immy Nieboer: 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 2019 waren we als proef met 
een andere vorm van Avondmaal vieren gestart. De opzet was 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. Deze proef is niet van de grond gekomen en vieren we 
weer tot ieders tevredenheid Avondmaal op de oude manier. 
In het kader van duurzaamheid wordt duurzame avondsmaalswijn 
gebruikt. 

 

Als team bespreken we aanvragen voor financiële hulp. Dit wordt zeer 
zorgvuldig gedaan. In de kersttijd ontvingen 11 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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Extra collectes werden gehouden voor de slachtoffers van de orkaan 
Dorian op de Bahama's en de cycloon Idai in o.a. Mozambique. 
En de Kerstavondcollecte was bestemd voor de slachtoffers van de 
aardbeving op de Molukken. 
Ook werd door de Diaconie hulp gegeven aan een Syrische familie 
waarvan het huis onbewoonbaar was geworden door brand. 
 
Naast de Diaconie hebben ook andere instanties hieraan bijgedragen. 
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 

Jacoline van Elsen: wijkdiaken, 
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. 
 
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 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 Lievegoed (beschermd wonen 
project). 
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Dit wordt samengedaan met Dock, Apostolisch Genootschap, 
Moeder van de Verlosserkerk en Antonius kookt. 

Het Haarlems Symfonisch Blaasorkest zorgde voor de muzikale 
begeleiding. Een hart van lichtjes is het symbool geworden van 
het lichtjesfeest. 

- Diaconaal overleg in Schalkwijk samen met Jacoline. 

Mea Pijnaker: wijkdiaken, 
Aandachtsgebied: 
Voorzitter van de wijkdiaconie, zij vertegenwoordigt de wijkdiaconie  in 
het College van Diakenen. 
Helaas moest Mea midden oktober haar taken als diaken tijdelijk 
stoppen en Immy neemt die waar totdat Mea weer terug is. 

 
Jan Segers: wijkdiaken, 
Aandachtsgebied: 
Verzorgt de Diaconale vakantieweken. Hij bezoekt de mensen die er 
heen willen en vult met hen de formulieren in. Zorgt ervoor dat alles 
geregeld is: doktersverklaringen, financiën en de heen- en terugreis. 
Voor de kerst zoekt hij de kerststukjes uit, die dan rond de 
kerstdagen bezorgd worden bij mensen die een blijk van aandacht 
kunnen gebruiken. 
De inzameling van postzegels, ansichtkaarten en cartridges gaat erg 
goed. Dit materiaal gaat naar Utrecht waar het ‘verwerkt’ wordt. 
Dit jaar heeft het € 23.482.00 opgebracht. 
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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. En wekelijks verzorgt Dick de collectedia's voor 
de diaconale collecte van de zondag. 
Ook dit verslagjaar zijn er weer Zendings(erfgoed) kalenders 
verkocht. De kalenders worden betrokken bij het 
Zendingserfgoedhuis in Zuidland. 
 
Martin Polman: diaconaal medewerker, penningmeester. 

Dini Korevaar: diaconaal medewerker, secretaris. 

Speciale activiteiten: 

-Veertigdagenprojecten 

De wijkdiaconie  verzorgde de collectes tijdens de sobere maaltijden die 
vooraf gingen aan de vespers met het thema “een nieuw begin”. De 
opbrengst kwam ten goede aan de speciale 40dagen-projecten. 
 
-Avondmaalsproject 

Voor het huidige avondmaalsproject Stichting Berekum is tot dusver al 
veel geld ingezameld via de Avondmaalscollecten, de extra collecten en 
een bijdrage van de Centrale Diaconie. 
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. Hiervoor is het ook nodig dat er een 
kraamkliniek is waar de moeders op een veilige manier kunnen 
bevallen. 
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Ons aandeel is het gedeeltelijk financieren van de bouw van een 
nieuwe kraamkliniek en het renoveren van de verloskamers. 
De contactpersoon dhr. Vincent Jongen is gynaecoloog, samen met 
andere gynaecologen en het bestuur van de Stichting waarvan dhr. 
Henk de Haan penningmeester is, zetten ze zich onbaatzuchtig in 
voor het werk in Ghana. In september heeft Vincent de gemeente 
weer iets verteld over de voortgang van de bouw en de renovatie. Dit 
project loopt af in september 2020 waarna we weer een nieuw 
project zullen ondersteunen. 

 
- Vakantietassenproject 

Is een project bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar die in armoede 
leven en daardoor niet met vakantie kunnen, de zomervakantietijd is 
hierdoor erg lang. We hebben dit voor de 2e keer gedaan en dit keer 
werden de tassen gevuld voor de kinderen van de voedselbank. Het 
was een gezamenlijk project met het Apostolisch Genootschap en De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 
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 voor binnen en buiten en knuffels. 
Wegens succes krijgt het project volgend jaar weer een vervolg. 
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-  Knutselgroep Pyramideschool 

In september 2017 is gestart met een knutselgroep voor de 
leerlingen (en event. 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. 
Onze nieuwe jeugdpastor Peter van 
der Beek is hier ook enthousiast over 
en we kunnen er mee door gaan. 
Als dank hebben de moeders van 
de Pyramide school een geweldige 
lunch verzorgd voor de 
gemeenteleden en 
belangstellenden van de 

Ontmoetingskerk. Het was een Marokkaans – Turks hoogtestandje 
van kleuren en smaken. 
 
- Regionale Diaconale dag 

De eerste bijeenkomst voor 
diakenen van de regio was zeer 
geslaagd. Deze had ten doel om 
elkaar beter te leren kennen en 
te inspireren door het delen 
van activiteiten. 
Het thema van de dag was: 
“Kinderen in Armoede” waarvoor ook 
gastsprekers waren uitgenodigd van 
SchuldHulpMaatje, Zakgeld- en 
Vakantietassenproject. De rol van de kerk 
 was hierin leidend. 
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- Landelijke diaconale dag 
Jacoline, Dick en Dini die hierbij aanwezig waren hebben genoten 
van de workshops, contacten, de informatiestanden en het 
enthousiasme van meer dan 1.000 diakenen die aanwezig waren. 
Het thema van die dag was: “Ieder mens telt”. 
 

- 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. 
 
Bezoek uit Pakistan 

Ds. Julius is predikant en directeur van Open Theological Seminary in 
Pakistan. Op uitnodiging van Kerk in Actie was hij een hele week in 
Nederland en bezocht toen meerdere plaatsen om te vertellen over 
zijn werk en de kerk in Pakistan. Op de Bijbelschool waar hij werkzaam 
is, leren christenen, onder wie veel jongeren, hoe ze sterker kunnen 
staan in hun geloof in een land waar dit door discriminatie en 
onderdrukking niet zo gemakkelijk is. Op zondag 31 maart woonde hij 
de kerkdienst in de Ontmoetingskerk bij. Na de dienst werd hij 
geïnterviewd waardoor wij een beter beeld kregen van de Christenen 
in Pakistan. Zij maken deel uit van een minderheid en horen tot de 
laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. 
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Kerk in Actie bouwt samen met 
lokale kerken aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan. 
In de 40dagentijd werd hiervoor 
een collecte gehouden, zo ook in 
onze kerk. 
Na de dienst was er nog 

gelegenheid om met hem te spreken tijdens de koffie en de 
lunch. Het was een geslaagd bezoek. En wij wensen hem dan ook 
alle goeds toe in zijn werk en leven in Pakistan. 
 

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 oktober wordt de begroting voor 
het nieuwe jaar gepresenteerd. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst 
wordt afscheid genomen van de afgetreden ambtsdragers en de 
nieuwe ambtsdragers worden welkom geheten. 
 
Toekomst van het Diaconaat in Haarlem 

In 2019 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 werker 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. 
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De Diaconie zal zich blijven richten op de volgende onderwerpen: 
jeugd- en jongerenbeleid, armoedebestrijding, zorg voor elkaar, 
seniorenbeleid en zorg voor de wereld. Volgend jaar zal extra 
aandacht worden gegeven aan de groep “Stille Armen”. Dit zijn de 
alleenstaande mensen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar die in 
armoede leven en een klein of geen netwerk hebben. De Diaconie 
wil activiteiten ontwikkelen samen met hen. Dit jaar zijn we met 
mensen uit Oost en van de voedselbank gaan bowlen. Een groot 
succes. 
 
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, ten 
achterstelling 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 2019 

Wijkdiaconie Protestantse Gemeente 

Haarlem-Centrum 
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Samenstelling WijkDiaconie Haarlem-Centrum 

In 2019 was de samenstelling van de wijkdiaconie  als volgt: 

• Niek Roosenboom, voorzitter 

• Henk Vonk, secretaris 

• Marianne Hes-Immink  

• Hans Nagelkerke 

Govert Jeronimus, diaconaal medewerker, fungeerde als 

penningmeester.  

In 2019 heeft John Helsloot na een ambtstermijn van 4 jaar afscheid 

genomen van de wijkdiaconie. Hij heeft vooral zijn sporen verdiend 

als coördinator van de broodbankactie . 

Het afgelopen jaar hebben we weer verschillende diaconale 

activiteiten opgepakt naast onze bijdrage als ambtsdrager aan alle 

erediensten. 

De diakenen bidden in elke kerkdienst het Kyriëgebed dat ze zelf 

maken. Dat is ook een kerntaak van de diaken. Zij brengen namelijk 

op deze wijze zelf met dit gebed de nood van de wereld binnen in de 

dienst op zondag. Verder zijn de diakenen  ambtsdrager in de 

zomeravondvespers in de Grote of St. Bavokerk en in de 

bijeenkomst  “Gedenk je geliefden” op zondagmiddag 4 november, 

waar Haarlemmers  een kaarsje konden aansteken en de naam van 

hun geliefden, die zijn overleden kunnen laten klinken.   

Verder  zijn aan alle ouderen een kerstattentie gebracht. Een kleine 

werkgroep van vier gemeenteleden zorgen ervoor dat de ouderen 

met hun verjaardag  een felicitatiekaart ontvangen. In 2019 is de 

ouderenpastor begonnen met een maandelijkse theemiddag.   

Na de kerkdienst op eerste Paasdag konden gemeenteleden 1 of 2 

plantjes meenemen als groet uit deze dienst aan een oudere, of 

zieke. 
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STAD HAARLEM 

- Platform Haarlem Centrum 

Vanwege het gezamenlijke belang van kerkelijke diaconieën en 

maatschappelijk organisaties is in 2018 gestart met het Diaconaal 

Platform Haarlem Centrum.  

Doelstelling is om voor haalbare doelen samen te werken. Er zijn in 

2019  enkele bijeenkomsten gehouden: 

 De onderwerpen zijn: 

1. Psychisch kwetsbaren. 70% van de mensen heeft er in zijn leven 

mee te maken. Dominee Jan Verbeek gaf op 26 februari in de 

Doopsgezinde kerk een inleiding over Psychisch kwetsbaren. Hij is, 

initiatiefnemer van het MyHome-project 2018  in Drenthe, 6 

vrijwilligers vormen een coöperatie waarin ze naar elkaar omkijken. 

De doelstelling van het project beschrijft hij als ‘mensen een beetje 

gelukkiger te laten worden in hun eigen huis’. Omkijken naar 

mensen met een beperking zijn we medeverantwoordelijkheid. De 

samenleving met de kerken hebben daar een taak in. Het idee is 

besproken.  Er waren 10 kerkgemeenteleden en 11 

maatschappelijke organisaties enthousiast aanwezig. 

2. Kinderarmoede. Op 21 mei 2019  kwam het diaconaal Platform bij 

een waar Joris Obdam en Daniëlle Leder  een inleiding hielden  over 

het onderwerp kinderarmoede. Er kwamen zeer vruchtbare ideeën 

naar voren. Joris kreeg samenwerking voor jeugd voor elkaar 

doordat de aanwezigen de actie tot oprichting van een Haarlemse 

Alliantie tegen kinderarmoede steunden. Zo kwam er een 

samenwerking tot stand voor  de rugzakjes-actie bij leden van het 

Platform  

Er waren weer 10 kerkgemeenteleden en 11 werkers van 

maatschappelijk organisaties aanwezig in de Oude Groenmarktkerk. 
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3. Groene kerk - Duurzaam kerkzijn vanuit gezamenlijk denken en de 

gemeenteleden  stimuleren. Wegens omstandigheden is het 

platform in 2018 hierover niet bijeengeweest, wel zij op 1, 7 en 15 

december zijn duurzame activiteiten in de Bavo gepresenteerd op 

een belevenismarkt: de Adventsperiode waar ook de leden van 

platform gevraagd zijn: onderwerp het 8e werk van barmhartigheid 

"ons gemeenschappelijk huis behoeden".  

De Haarlemse alliantie tegen Kinderarmoede is ontstaan met daarin: 

Danielle Leder namens de diaconie, Joris Obdam namens de 

Antonius gemeenschap, Marcella van Vloten namens de gemeente 

Haarlem en Lodewijk de Ruiter van Haarlem Effect. We hebben op 

de Dag tegen Armoede, op 17 oktober 2019, aandacht gevraagd 

voor de kinderarmoede in Haarlem bij de broodbank in de Bavo. 

Daar was de wethouder en velen van de wijkgemeente centrum ook 

aanwezig. 

Ook in 2019 is een wandelgroep op een donderdagochtend in de 

wijk Vijfhoek actief voor bewoners en geïnteresseerden. Dit heeft 

een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de eenzaamheid in 

de wijk. 

- Rugzakjesproject 2019 

In de zomer van 2019 werden vanuit PGH-Centrum 35 Haarlemse 

kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, die wegens financiële 

omstandigheden niet op vakantie kunnen, verrast met een rugzakje 

met speelgoed. Deze rugzakjes werden in de laatste week voor de 

zomervakantie uitgedeeld: door de organisaties met wie de Diaconie 

hiervoor de samenwerking had gezocht, mede om zo de privacy van 

de kinderen te waarborgen.  
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Net zoals in 2018 wilden we hierin samenwerken met 2 scholen. 

Dit jaar ging het om 2 andere scholen uit het gebied van Haarlem 

Centrum. Van deze 2 scholen deed uiteindelijk alleen de OBS De 

Peppelaer (Leidse buurt) mee voor 7 kinderen, minder dan de 

beoogde 15 stuks. De Hannie Schaftschool (Rozenprieel) zag er 

vanwege stigmatisering vanaf. Daarnaast wilde de wijkdiaconie  

ook meer vorm geven aan samenwerking met passende partners 

uit het Diaconaal Platform Haarlem Centrum: HomeStart (21 

rugzakjes) en HaarlemEffect 

(7 rugtasjes).  

In de maand juni hebben gemeenteleden in totaal 35 rugzakjes 

met speelgoed gevuld. Veel gemeenteleden deden als gezin mee 

of werkten samen met andere gemeenteleden. Tevoren was een 

deel van de rugzakjes gelabeld, omdat vanuit Homestart en 

HaarlemEffect specifiek was aangegeven welke leeftijden de 

kinderen hadden. Hierdoor konden gemeenteleden gerichter 

inkopen doen. Een enkel gemeentelid heeft geld gegeven, zodat 

anderen voor hen het speelgoed konden kopen. De rugzakjes 

werden verzameld in de Bavo en vandaar uit uitgedeeld aan de 

school en 2 organisaties.  

Wij hebben van de coördinatoren terug gehoord dat de rugzakjes 

heel goed werden ontvangen: Ook de school heeft aangegeven dat 

ze het een sympathiek gebaar vonden. 

- 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 middeleeuwse broodbank in de Grote Kerk. 
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Op 14 februari werd in de Grote of St. Bavokerk de broodbankactie 

2018, die in het teken stond van het Werk van Barmhartigheid “De 

doden begraven”, afgesloten. De opbrengst van de verkoop van 1300 

diakenbroodjes bedroeg € 6.000. 

Dit bedrag werd eerlijk verdeeld onder de beide goede doelen van de 

broodbankactie 2018: de stichting “Eenzamen uitvaarten  Haarlem” 

die uitvaarten verzorgt van degenen  die zonder geld of nabestaande 

komen te overlijden en naar de stichting ‘ Achter de regenboog. Zij 

ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het 

overlijden van een dierbare. 

De broodbankactie van 2019 stond in het teken van het 8e Werk van 

Barmhartigheid “zorg voor de mens en de schepping”. Dit thema is 

door Paus Franciscus ingesteld. De opbrengst werd bestemd voor 

twee goede doelen, Het opleidingsrestaurant  Smaak, waar mensen 

met een achterstand op de arbeidsmarkt  een opleiding krijgen in de 

horeca en naar  Thijsse’s Hof in Bloemendaal, waar leerlingen van 

basisscholen leren over de natuur. Op de Adventszaterdagmiddag en 

30 november, 7 december en 14 december werden door de 

broodbankcommissie, bijgestaan door gemeenteleden en leden van 

de Soroptimistclub Haarlem en Omstreken, zo’n 1.300 diakenbroodjes 

verkocht.  

De opening van de broodbankactie werd opgeluisterd door een 

optreden van de leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum o.l.v. 

Christa Filius. waarin het milieu en de bedreiging van de aarde en de 

mens  naar voren kwam. Daarna declameerde de stadsdichter 

Willemien Spook in het broodbankgedicht en kon de actie van start. 

Gedurende de Adventsweken waren prachtige foto’s te zien waarop 

jongeren van de OJ van de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-

Centrum en de Lutherse Kerk de Zeven Werken van Barmhartigheid 

zelf hadden uitgebeeld. 
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Dit jaar was er in de Bavo enkele adventszaterdagen een 

belevingsmarkt, waar organisaties op het gebied van natuur, milieu 

en hergebruik  het publiek lieten kennismaken van met het thema 

“Zorg voor de mens en de schepping”. Dankzij de vele sponsors, o.a. 

ook enkele kerken uit Haarlem-Centrum. was deze broodbankactie 

geslaagd. 

  

foto: Willemien Spook declameert haar Broodbankgedicht in de 

Broodbank 

ZWO 

De eerste activiteit van de ZWO-commissie vond plaats op zondag 3 

februari. Die eerste zondag van februari is traditioneel de zondag 

werelddiaconaat. 

We hadden een gezamenlijke dienst met de Lutheranen en de 

Remonstranten. Veel gemeenteleden hadden thuis een taart 

gebakken, een salade gemaakt of een koek in de oven gehad. Die 

namen ze mee naar de dienst en na afloop werden deze 

heerlijkheden verkocht voor het ZWO-project. 
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De voorzitter van de ZWO-commissie had in de dienst het nieuwe 

project van de ZWO toegelicht: de bouw van een kindcentrum in 

Malawi. Een kindcentrum is een gebouw in een dorp waar een 

kleuterschool in zit, de kinderen elke dag een maaltijd krijgen, er 

schoon drinkwater is en medische zorg. 

De Remonstranten waren een aantal jaren geleden uit de ZWO-

commissie gegaan. 

We hebben ze weer gevraagd toe te treden nu we met een nieuw 

project bezig gaan. Ze hebben daarin toegestemd omdat ze een 

kindcentrum in Malawi een heel mooi project vinden. De ZWO-

commissie is dus een interkerkelijke commissie van de Lutheranen, 

Remonstranten en de Protestantse gemeente Haarlem-centrum. 

Ook de Waalse kerk heeft belangstelling getoond mee te gaan doen. 

foto: School Koiban 

De ZWO-commissie heeft een aantal jaren geld ingezameld voor een 

project in Kenia: de bouw van een school (4 klaslokalen) en zes 

toiletten in Koiban. Dit is een school die mede voor kinderen met 

beperking is. 
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In juni 2019 is de school feestelijk geopend. Door ons initiatief is in 

Koiban ook door andere partijen een steentje bijgedragen: de 

overheid heeft ook twee klaslokalen gebouwd en datzelfde geldt 

voor Safaricom, een Keniaanse telecomprovider. In Koiban staat nu 

een volledige gemengde school, mede voor kinderen met een 

beperking. Het is pas de vierde basisschool van die soort in het land. 

De ZWO-commissie heeft contact gezocht voor de financiering van 

dit project met stichting Wilde ganzen die een derde van het totale 

bedrag betaald heeft. Wij hebben ook geld ingezameld voor het 

tweede deel van ons project in Koiban: de bouw van een dormitory: 

een verblijfsgebouw waar 100 kinderen kunnen wonen. Dit gebouw 

zal in februari 2020 geopend worden. 

De ZWO-commissie heeft tweemaal vergaderd in 2019. In de 

adventsperiode heeft de commissie met een aantal andere 

vrijwilligers een kraam bemenst in de Bavo kerk. Daar hebben we 

kaarsen, kerstukjes etc. verkocht voor ons project in Malawi. 

In de veertigdagentijd heeft er een grote spaardoos in de kerk 

gestaan ten bate van het project in Malawi. Hierin konden 

gemeenteleden een bijdrage deponeren van het geld dat is 

bespaard door te consuminderen in de veertigdagentijd. Verder zijn 

er in de loop van het jaar postzegels en kaarten ingezameld voor 

Kerk in Aktie. 

OUDERENWERK  

- Ouderenuitje  

Op 11 mei 2019 vertrokken 37 gemeenteleden, waaronder 11 

chauffeurs voor het jaarlijkse ouderen-uitje. De bestemming was 

voor de gasten een verassing, dus  toen de auto’s richting Hoorn en 

Enkhuizen reden, bleef de bestemming ongewis. Het einddoel was 

de expositieruimte De Mantel in Andijk van Marius van Dokkum. 

Hij maakt met olieverf levensechte schilderijen en de humor, die hij 

erin verwerkt, zorgt voor een glimlach. 
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In een lezing vertelde zijn zus over details in zijn schilderijen en in en 

filmpje liet ze zien hoe een schilderij werd gemaakt. Na de lunch 

reden de chauffeurs via een toeristische route naar Groot Schermer 

voor een afsluitend kopje thee.  

 
foto: in de expositieruimte van de schilder Marius van Dokkum 

Verder  zijn aan alle ouderen een kerstattentie gebracht. Een kleine 

werkgroep van vier gemeenteleden zorgen ervoor dat de ouderen 

met hun verjaardag  een felicitatiekaart ontvangen. In 2019 is de 

ouderenpastor begonnen met een maandelijkse theemiddag. 

Na de kerkdienst op eerste Paasdag konden gemeenteleden 1 of 2 

plantjes meenemen als groet uit deze dienst aan een oudere, of zieke. 
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OVERIG 

Op 12 juli was de jaarlijkse ontmoetingsavond van de drie 

wijkdiaconieën, die deze keer was georganiseerd door de 

wijkdiaconie  Centrum. Iedereen was uitgenodigd om iets lekkers 

mee te nemen en wij zorgden o.a. voor de barbecue. Tijdens de 

maaltijd ontstonden er goede gesprekken in het wijkgebouw in de 

Vijfhoek. Het tweede deel van de avond vond plaats in de Nieuwe 

Kerk, tegenover het wijkgebouw, waar we met een 

kennismakingsspel elkaar beter leerden kennen. 

De wijkdiaconie  is in 2019 met 2 diakenen vertegenwoordigd als 

regent in het hofje van de Diaconie  Vrouwe Anthonie Gasthuys 

door het feit dat Louis Mathijsen als regent  is toegetreden. Hij zal 

zijn kennis en kunde betreffende de inventaris van het hofje en de 

historie inbrengen. 

Na een oproep van Stem in de Stad om met Kerst een kerstkaart te 

sturen voor een ongedocumenteerde die verbonden is met Stem in 

de Stad hebben gemeenteleden hieraan gehoor gegeven. 

Na de inzameling heeft de Diaconie deze kaarten voor de Kerst 

ingeleverd bij Stem in de Stad. 

De wijkdiaconie  Protestantse gemeente Centrum.  
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Jaarverslag Oost 
 

 

 

Jaarverslag 2019 

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. Deze zijn als volgt in te delen: 

• de zondagse collectes 

• avondmaalsvieringen 

• werkgroep Kerk & Buurt 

• samenkomsten diaconie 

• diaconaal werk in de wijk en diaconale activiteiten 

• kerstactiviteiten 

• Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking ( ZWO) 

• diaconaal ouderenwerk 

• speciale acties 

• wijkwerk/overig 

Samenstelling Diaconie in 2019 
 

• Zannie Wiersma, voorzitter, lid Algemene Kerkenraad 

• Lilian de Zeeuw, secretaris 

• Marjan Mak, diaken 

• Pieter Vermeij, diaken 

• Angeliek Knol, kerkelijk werker van de Oosterkerk 

• Welmoed Davidson, diaconaal medewerker & 
      algemeen secretaris Diaconie PGH 

• Daniëlle Leder, diaconaal werker 
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De zondagse collectes 
De diakenen verzorgen de collecte en samen met de collectant zorgen 

zij voor de inzameling van gaven. De bestemming van de collecte 

wordt op het scherm geprojecteerd. Als er gecollecteerd wordt voor 

urgente noden, geeft de dienstdoende diaken een mondelinge 

toelichting.  

Op zondag 31 maart en zondag 7 april is er extra gecollecteerd voor 

de slachtoffers van de cycloon Idai die meer dan 3 miljoen slachtoffers 

maakte in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De Centrale Diaconie 

besloot de opbrengst te verdubbelen. Met de verdubbeling 

meegerekend is € 3.296,92 overgemaakt naar Kerk in Actie. 

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 eromheen. Hun gezamenlijke missie: Samen bouwen aan 

een wijk met oog voor de ‘naaste’. 

De werkgroep organiseert een aantal kleinschalige initiatieven die al 

enkele jaren met succes plaatsvinden: 

De moestuin - (doel: participaties, verbinding, ontmoeting, presentie) 

De opbrengst van de moestuin wordt gebruikt voor de maaltijden 

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

worden georganiseerd. In het voorjaar is de tuin met medewerking 

van Rotary Haarlem in kleine perceeltjes opgedeeld. Rotary Haarlem 

heeft materiaal ter beschikking gesteld en een groep vrijwilligers van 

de Rotary heeft een dag geholpen om de tuin in orde te maken. 

Daarna zijn de perceeltjes aan geïnteresseerden toegewezen 

(gemeenteleden en wijkbewoners). 
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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. Dit jaar 

werd het vijfjarig bestaan van het buurtbakkie op feestelijke wijze - 

met taart en muziek - gevierd.  

 

Verhalenlunch - Iedere tweede woensdag van de maand wordt er 

in de Oosterkerk in samenwerking met BUUV een verhalenlunch 

georganiseerd. Een al dan niet (in de buurt) bekend persoon 

vertelt dan een verhaal. Iedereen is van harte welkom. 

 

Burendag - In het kader van de Week van de Ontmoeting was er 

op zaterdag 28 september een Burendag in de Oosterkerk en de 

nabijgelegen speeltuin de Papegaai georganiseerd. De dag startte 

met een ontbijt in de Oosterkerk. Daarna waren er in de speeltuin 

allerlei festiviteiten voor jong en oud in (met o.a. een loterij).  
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Samenkomsten diaconie 

Vergaderingen 
De wijkdiaconie  vergadert elke eerste maandagavond van de maand 

in de Oosterkerk (met uitzondering van de maanden juli en augustus). 

Daarnaast wonen de diakenen de vergaderingen van de 

wijkkerkenraad bij en nemen zij deel aan de jaarlijkse vergadering van 

diakenen. De voorzitter, Zannie Wiersma, woont de vergaderingen 

van de algemene kerkenraad bij. Pieter Vermeij, Lilian de Zeeuw en 

Zannie Wiersma sluiten bij toerbeurt aan bij de vergaderingen van het 

college van diakenen.  

Nieuwjaarsbijeenkomst Diaconie  

Vrijdag 18 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst van de Diaconie 

plaats in de Oosterkerk. Naast een uitgebreide maaltijd werd 

gezamenlijk teruggeblikt op 2018 en een toost uitgebracht op het 

nieuwe jaar.  

Jaarlijkse diakenbijeenkomst 

Donderdag 11 juli vond de jaarlijkse diakenenbijeenkomst plaats die 

deze keer werd georganiseerd door Centrum.  

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. Daniëlle is ook lid van de 

werkgroep Interculturele activiteiten ter stimulering van 

interculturele contacten tussen buurtbewoners.  

Vanuit de lokale en landelijke pers is in 2019 veel aandacht geweest 

voor de diaconale activiteiten. De KRO-NCRV heeft in januari een 

uitzending ‘Met Hart en Ziel’ opgenomen rond de Buurttuk ook was 

Daniëlle te horen in een radio-uitzending van Haarlem leeft! In 

oktober is een artikel rond de Kookworkshops in een brochure 

‘Armoedebestrijding’ van Knooppunt Armoede en Kerken verschenen. 
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In november mocht Daniëlle op het podium van de Landelijke 

Diaconale Dag van Kerk in Actie iets over de activiteiten in Haarlem 

vertellen.  

Een aantal activiteiten behoort inmiddels tot het vaste programma 

van het diaconaal werk in Haarlem, dit zijn:  

• Taalklas Oosterkerk – Basisschoolkinderen 8 t/m 12 jaar met een 

taalachterstand  

• Bakkie in de buurt met de buurttuk - Buurtbewoners die meer 

contact wensen met elkaar  

• Kookworkshop Oosterkerk – Mensen die willen leren 

‘budgetkoken’ en gezellig samenzijn  

• Zakgeldproject – Basisschoolkinderen 8 t/m 12 jaar met een 

HaarlemPas  

• Werkgroep interculturele activiteiten – Bewoners van 

verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact brengen 

In dit verslag geven we een extra toelichting bij de volgende 

activiteiten: buurtbakkie, de vakantietassen, Palmpasen en het 

grootste project van 2019… opening van tweedehandswinkel Kids 

Kleding Paradijs in de Amsterdamstraat. 

 

Bakkie in de buurt met de Buurttuk 

Ook in 2019 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. Met een “Bakkie in de Buurt” willen de 

Oosterkerk en Stichting Dock in contact komen met wijkbewoners 

om te horen wat er leeft en om de onderlinge contacten te 

stimuleren. 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, eventueel activiteiten in de wijk 

opgezet kunnen worden.  
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Vakantietassen 

In plaats de vakantietassen voor kinderen die het niet zo breed 

hebben, te vullen met spullen, hebben we het dit jaar anders 

aangepakt. Er is voor gekozen om een deel van een excursie van 

speeltuin de Papegaai te betalen. Het ging om een tripje naar ’t 

Landje in Amsterdam*vooral bedoeld voor de wat oudere kinderen 

die niet op vakantie kunnen. De Diaconie heeft de buskosten en de 

toegang van ’t Landje betaald van ouders en kinderen die dit niet 

konden betalen. *Een plek waar kinderen hutten kunnen bouwen, kunnen 

zwemmen, varen, pannenkoeken kunnen bakken boven een vuurtje, etc.  

Palmpasen-stokken maken 

Een aantal kinderen uit de wijk heeft 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. Ook een aantal bewoners van de Hartekamp 

waren tijdens de dienst aanwezig samen met hun pastor. 
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Tweedehandswinkel Kids Kleding Paradijs  

Op 30 november is onze tweedehands kinderkledingwinkel geopend 

in de Amsterdamstraat. De opening heeft veel aandacht 

gegenereerd. In twee maanden tijd is met een geweldig team van 

vrijwilligers uit de Oosterkerk de winkel opgeknapt. De reacties van 

de buurt zijn positief. Er zijn inmiddels zo’n 25 geregistreerde 

HaarlemPas-klanten die dagelijks zo’n 30% van het winkelend 

publiek omvatten. De andere 70% koopt tweedehands kleding 

vanuit het duurzaamheidsideaal: ‘niet alles hoeft nieuw te zijn’. 

Vooral deze groep klanten komt ook regelmatig weer kleding 

inbrengen: een echte kringloop.  

 

Kerstactiviteiten 

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 kerstavond stond het jaarlijkse lichtjesprogramma op het 

programma. Voor het eerst is het kerstverhaal vervlochten in de 

tocht. De tocht leidde naar… Bethlehem. Onderweg kwamen de 

deelnemers Jozef en Maria tegen met een ezel. Ze ontmoetten 

herders die in de barre kou bereid waren bij het kampvuur te 

waken, en haastig op weg werden gestuurd. De wijzen ontbraken 

niet; ze waren in een serieus gesprek verwikkeld over de vele 

sterren aan de hemel. Meerdere keren klonken prachtige stemmen 

in de nacht en klanken van ontluisterend vioolspel. 
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Uiteindelijk kwam iedereen goed aan in Bethlehem. Jozef en Maria 

met hun baby Jezus in de stal vormden het eindpunt van de tocht. 

 

Zending Werelddiaconaat 

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
De wijkdiaconie  van Oost zet zich in voor stichting Pikulan.  

In het kader van de veertigdagentijd werden ook in 2019 de deel-

doosjes uitgereikt aan de gemeente. De opbrengt was € 170 . Dit geld 

is bestemd voor Kinderen in de Knel India. 

Er zijn in 2019 tal van activiteiten en acties georganiseerd om geld in 

te zamelen voor Pikulan:  

• de orgelpijp (vóór in de kerk) 

• avondmaal collectes 

• sponsorfietstocht 

• filmavond 

• gemeentemaaltijden  
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Sponsorfietstocht in de omgeving 

Op zondag 30 juni vond de jaarlijkse sponsorfietstocht. Deze keer 

reden twee scootmobielen en opvallend veel E-bikes mee. Zij 

hadden het relatief makkelijk want er stond veel wind. Via de polder 

ging het naar Spaarndam; van Spaarndam naar Zorgvrij boerderij in 

Spaarnwoude en daarna langs een mooie omweg terug naar 

Haarlem. Onderweg was tijd gereserveerd voor een gezellige lunch. 

Er is die dag € 227,- bij elkaar gefietst. 

 
Filmavond door Serviceclub Innerwheel Kennemerland 

 

Serviceclub Innerwheel Kennemerland organiseert jaarlijks voor 

haar leden een filmavond voor het goede doel. Dit jaar riep de 

organisatie de wijkzaal van de Oosterkerk uit als bioscoop. De 

opbrengst van de avond was bestemd voor Pikulan. 

Als film was gekozen voor Hidden Figures, een Amerikaans, waar 

gebeurd verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die in 

de jaren zestig als wiskundigen werkzaam waren bij de NASA. Het 

drietal doorbreekt alle vooroordelen op het gebied van verschillen 

tussen man en vrouw en inspireert iedereen, ongeacht ras of 

geslacht om groots te dromen. 
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Op donderdagavond 13 juni stroomde de wijkzaal vol met leden en 

introducees die enthousiast bij de ingang van de Oosterkerk een 

‘bioscoopkaartje’ kochten. De film bleek een schot in de roos, want 

iedereen keek ademloos toe tot de laatste seconde. Na afloop was er 

een gezellige borrel. Een prachtige avond met een nóg mooier einde: 

de avond heeft maar liefst € 836,- opgeleverd voor Pikulan.  

 

 

 

 

 

Gemeentemaaltijden 

Op 27 maart kon iedereen genieten van een uitgebreide Indische 

maaltijd voor het goede doel. De wijkzaal zat stampvol 

gemeenteleden en mensen uit de buurt. Met de maaltijd is € 493,- 

opgehaald. 

27 november werd opnieuw een Indische maaltijd georganiseerd. Ook 

nu zat de wijkzaal in afgeladen vol met kerkgangers en buurtgenoten 

die voor de laatste keer Pikulan wilden steunen. Deze maaltijd was 

tevens het laatste project waarmee we geld ophaalden voor de 

stichting. In 2020 gaan we van start met een nieuw project. Harry en 

Hielkje Folkerts, promotors van Pikulan, waren uitgenodigd om bij de 

maaltijd aanwezig te zijn. Zij vertelden wat er met het geld gebeurd is 

(o.a. de aanschaf van een ambulance en diverse bedden) en lieten 

foto’s zien. Zo was bijvoorbeeld te zien hoe de ambulance werd 

ingezegend, voordat deze in gebruik werd genomen.  
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Welmoed Davidson, algemeen secretaris, 

overhandigde het bestuur van Pikulan een 

cheque met daarop het eindbedrag; het 

bedrag van alle acties die de afgelopen 

jaren zijn georganiseerd voor Pikulan. 

Het betrof een bedrag van maar liefst 

€ 11.712!  

 

 

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. 

Maaltijden 

Met vaste regelmaat worden in de wijkzaal van de Oosterkerk 

gezellige maaltijden voor senioren en buurtgenoten georganiseerd. 

Kerstattentie 

Ouderen die tachtig jaar zijn en ouder en wel een extra steuntje in de 

rug goed kunnen gebruiken, ontvingen als kerstattentie een feestelijk 

pakketje van de Wereldwinkel in Heemstede. Gemeenteleden hebben 

deze bezorgd bij hen die niet meer in de kerk komen. 

Begrafenisproject 

Er is in 2019 geen verzoek geweest om aanwezig te zijn bij een 

begrafenis van overleden Haarlemmers zonder kennissen, vrienden of 

familie.  
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Wijkwerk/overig 

Met Pinksteren kregen alle aanwezige gemeenteleden een rood 

kamerplantje. Rood als kleur van vuur en bezieling. 

Een aantal mensen is geholpen, hetzij financieel, hetzij door het 

beschikbaar stellen van bijvoorbeeld kleding of boodschappen. Tijdens 

de kerstdagen zijn Dekamarkt bonnen en boodschappen 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. 

De wijkdiaconie  Protestantse gemeente Haarlem Oost  
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Bezoek ook onze website 

www.diaconiehaarlem.nl 


