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Mensen hebben mensen nodig 
 

Mensen hebben mensen nodig 

om elkaar te dragen 

om elkaar tot leven te brengen. 

 

Mensen hebben mensen nodig 

om voor elkaar op te komen 

om samen te werken aan 

welzijn en geluk. 

 

Mensen hebben mensen nodig 

om te laten zien wie U bent 

God van liefde 

God van gerechtigheid. 

 

Wek dan die kracht in ons. 

Doe die liefde in ons ontvlammen 

die ons omkeert naar elkaar 

die ons doet zorgen voor elkaar. 

 

Dat wij U liefhebben. 

Dat wij onze naaste beminnen. 

Dat wij onszelf kunnen beminnen. 

 

(Bron: Marinus van den Berg, uit Medemens4)  
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Inleiding 

 

Hoe kijken we straks terug naar 2020? Het was een moeilijk jaar. Twee 

“lockdowns” die het hele land in de war maakte. Gemeenteleden 

konden niet meer naar de kerk, veel activiteiten konden niet doorgaan. 

Na hervatting van de eerste “lockdown” moest er opeens gereserveerd 

worden voor de kerkdiensten, er waren beperkt plaatsen beschikbaar. 

Gelukkig was er ook hoop. Meer mensen keken naar online 

kerkdiensten, er werden nieuwe wegen gevonden om mensen te 

bereiken. 

Ook tweedehandskinderkledingwinkel Kids Kleding Paradijs kon 

- rekening houdende met de nieuwe maatregelen - de doelgroep 

voorzien met de nodige middelen. De Buurttuk bleef actief, de 

vakantietassen werden uitgedeeld aan de Voedselbank. Voor 

wijkdiaconie Centrum werd een diaconaal werker aangenomen. 

De Diaconie heeft ondanks COVID-19 diverse goede doelen kunnen 

ondersteunen. Door het extra rendement van het vermogen uit 2019 

konden er lokale, landelijke en wereldwijde doelen ondersteunt 

worden. De wijkgemeenten werden in een vroeg stadium hierbij al 

betrokken. 

Naast het extra rendement zijn de doelen grotendeels uitgevoerd. 

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

gehad om de diaconale activiteiten uit te voeren. 

 

 

 

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 

de 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 werkzaam-

heden 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 ondersteunende 

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 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 2020 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 functioneert de “intake” door het diaconaal bureau zo 
efficiënt mogelijk plaatsvinden.  

https://diaconiehaarlem.nl/anbi/
http://www.diaconiehaarlem.nl/
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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. Nieuw is het 

inzetten van mevrouw Abma om meer contact te houden met de 

huurders. 
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Samenstelling College van Diakenen in 2020 
 

Op 31 december 2020 was de samenstelling van het College van 

Diakenen als volgt: 

• Mevrouw I. Nieboer, voorzitter en diaken Schalkwijk 

• De heer T. Brons, secretaris, diaken Oost 

• De heer. H. Dekker, penningmeester, diaken Centrum 
(vanaf september) 

• De heer S. Bouma, penningmeester, diaken Centrum 
(tot september) 

• De heer G. Doelman, diaken Schalkwijk 
(vanaf juli) 

• Mevrouw M. Pijnaker, diaken Schalkwijk 
(tot juli) 

• De heer H. Nagelkerke, diaken Centrum 

• De heer P. Vermeij, diaken Oost 

(opnieuw bevestigd vanaf september) 
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Personeelszaken 
 

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 

(0,33 fte; vanwege ouderschapsverlof) 

• Mevr. D. M. Leder, 
diaconaal werker 
(0,88 fte tot maart; vanaf april 0,22 fte; vanaf oktober 0,44 fte) 

• Dhr. Koekenbier, 
diaconaal werker 
(0,5 fte; vanaf 1 oktober) 

• Mevr. A. C. D. de Vries, 
Winkelcoördinator 
(0,78 fte; van 1 februari tot 1 november) 

• Mevr. A. Abma, 
(0,17 fte; vanaf februari) 

• Dhr. F. Kimman, 
financiële administratie 
(0,28 fte; ZZP-er) 
 
*De uren van de boekhouder en de diaconaal medewerker vallen 
onder bureaukosten. 
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Gebeurtenissen 2020 
 

Vrijdag 17 januari 
Op vrijdag 17 januari 2020 vond de nieuwjaarsreceptie van de diaconie 
plaats. Bijna 40 diakenen, diaconaal medewerkers, wijkpredikanten en 
andere genodigden hebben van de Indische maaltijd genoten. 
Voorzitter Immy Nieboer bedankte iedereen voor de inzet. De diaconie 
stond in 2019 in de schijnwerpers. Van radio en televisie via kranten en 
magazines tot aan een interview op de Landelijke Diaconale Dag mét 
de rode Buurttuk op het podium. En niet te vergeten de opening van 
Kids Kleding Paradijs. Kortom, de Haarlemse diaconie mocht gezien 
worden.  

De voorzitter keek tevens vooruit; diaconale projecten worden 
voortgezet en nieuwe initiatieven worden omarmd. Vooral de 
samenwerking met andere organisaties wordt toegejuicht.  

De nieuwjaarsreceptie is ook een gelegenheid om nieuwe mensen te 
verwelkomen en afscheid te nemen van diakenen en diaconale 
medewerkers. Omdat John Helsloot, afkomstig uit Centrum, op 
vakantie was, werd op een andere gelegenheid officieel afscheid van 
hem genomen.  

Alle vrijwilligers werden dit keer in het zonnetje gezet door middel van 
een bedankje met een boekenbon. Dit werd zeer op prijs gesteld. De 
avond werd zingend afgesloten en men werd bedankt voor de gezellige 
avond. 
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Zaterdag 1 februari 

 

Uit het persbericht: “Wij stellen voor: Carin de Vries (links op de foto), 

de nieuwe winkelcoördinator van Kids Kleding Paradijs. Vanaf zaterdag 

1 februari neemt ze de taken over van Daniëlle Leder. Afgelopen 

zaterdag nam ze de sleutels in ontvangst. Komt u ook binnenkort 

kennismaken bij een kopje koffie of thee en iets lekkers?” 

Maandag 16 maart 

In navolging van de door het RIVM aangekondigde maatregelen moest 

ook Kids Kleding Paradijs de deuren sluiten. Kleding werd ook niet 

aangenomen. 

Geïnteresseerden werden via Facebook, website en nieuwsbrief op de 

hoogte gehouden.   
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Vrijdag 20 maart 

 

De diaconie in Coronatijd 

Het Haarlemse oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad, 

Het Open Huis en de gezamenlijke kerken starten op 20 maart een 

Luisterlijn voor Haarlemmers die een ‘luisterend oor’ nodig hebben. 

Medewerkers en vrijwilligers van Stem in Stad en Het Open Huis die 

altijd al een luisterend oor bieden aan kwetsbare Haarlemmers, doen 

dit nu via de Luisterlijn. Zij kunnen mensen eventueel ook door-

verwijzen naar andere hulplijnen, waar verdere actie ondernomen kan 

worden. De pastorale Luisterlijn is vanaf vrijdag 20 maart dagelijks 

tussen 13.00 en 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 023 – 3036 

700. Daarnaast heeft Stem in Stad met vele kerken in Haarlem een 

noodfonds opgericht waar medeburgers donaties kunnen doen om 

Haarlemmers in nood te helpen. 
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Donderdag 7 mei 

 

Donderdag 7 mei heeft tweedehands kinderkledingwinkel Kids Kleding 

Paradijs haar deuren weer geopend. Door de corona-crisis is de winkel 

bijna twee maanden dicht geweest. Inmiddels zijn alle maatregelen 

getroffen om het winkelen voor klanten en personeel veilig te maken. 

Zo zorgen de medewerkers dat onder andere het pinautomaat en de 

winkelmandjes na ieder bezoek gereinigd wordt en houdt men afstand 

tot elkaar van minimaal 1,5 meter. 
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Vrijdag 10 juli 

 

Kinderen in Haarlem kunnen vanaf deze week extra geld verdienen 

door de wijk op te ruimen. Door zwerfafval te prikken krijgen ze geld 

dat ze kunnen uitgeven aan leuke dingen. 

Veel kinderen die meedoen met het project, hebben thuis niet zo veel 

geld. Veel van hen gaan niet op vakantie. Met afval prikken zijn ze 

gezellig bezig met andere kinderen en krijgen er ook nog voor betaald. 
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Donderdag 16 juli  

 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar deelde de Diaconie, de 

gezamenlijke Haarlem kerken, gisteren zo’n zestig vakantietassen uit 

aan de Voedselbank. Aanwezig namens de Protestantse Gemeente, het 

Apostolische Genootschap en de Kerk van Jezus Christus van de Heilige 

Laatste Dagen waren Immy Nieboer, Daniëlle Leder, Annelies Abbink 

en jeugdpastor Peter van der Beek. De zestig tassen werden in 

ontvangst genomen door bedrijfsleider Anga Veldhuizen.         

Immy Nieboer vertelde dat de zestig rugzakjes door een groep 

kerkmensen is gevuld met onder andere jeu de boules, kleur- en 

knipselboeken, stoepkrijt, puzzels en het nog immer populaire slijm. 

De tassen waren in vijf leeftijdscategorieën verdeeld: 4/5, 6/7, 8/9, 

10/11 en 12/13 jaar. O ja, voor de oudere meisjes was er ook nog 

nagellak. 
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Vrijdag 7 augustus 

 

Op vrijdagmiddag 7 en 14 augustus van 13 tot 14.30 uur stond Kids 

Kleding Paradijs met een kledingrek en een tafel vol met leuk geprijsde 

kinderkleding op het terrein van de Speeltuin de Papegaai welke is 

gevestigd aan de J. van Looystraat 29 in Haarlem.  
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Dinsdag 25 augustus 

In memoriam Ati Blom 

Mevr. Ati Blom overleed op 25 augustus 
na een kort ziekbed. Zij was 90 jaar oud 
en stond nog midden in het leven. Mevr. 
Blom was al vele jaren lid van 
wijkgemeente Centrum.  

Mevr. Blom heeft vanwege haar 
verdiensten als Collegelid en als diaken 
van de wijkdiaconie in Haarlem-Centrum 
in 2018 een gouden broche gekregen. 

 

Maandag 26 oktober 

 
 

Helaas konden we niet iedereen uitnodigen voor de jaarlijkse 

diakenenvergadering. De nieuwe penningmeester Henk Dekker lichtte 

de begroting toe.  
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Donderdag 12 november 

 

Op donderdag 12 november is tijdens een openbaar webinar de film 

“Blik op Geld” in première gegaan. Blik op Geld is een serie van zes 

korte documentaires. 

De serie laat zien waar Haarlemmers met financiële zorgen terecht 

kunnen en wat de gevolgen van geldzorgen zijn voor hun sociale en 

economische leven. 

De Haarlemse wethouder Sociale Zaken Floor Roduner opende het 

webinar en naast de filmvertoning kwamen een aantal deskundigen 

aan het woord zoals PvdA statenlid provincie NH Sandra Doevendans. 

Het webinar is in samenwerking met de gemeente Haarlem en 

Geldzorgenvrij. 
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Donderdag 3 december 
 

Op donderdag 3 december stond 

de Buurttuk in Parkwijk om de 

bewoners een hart onder de 

riem te steken. Hierbij werden 

flyers uitgedeeld van DOCK over 

de luisterlijn én verpakte 

pepernoten uitgedeeld. 

Dinsdag 15 december 

 

Licht wint altijd van duisternis 

Een kistje gevuld met hoop. Onder de vier meter hoge kerstboom in de 

St.-Bavokerk staan achtentwintig van die kistjes, samen vormen zij de 

adventskalender van de stad Haarlem. Verschillende groepen uit de 

samenleving vulden de kistjes, burgemeester Jos Wienen opent het 

eerste kistje. 

De adventsperiode is letterlijk de donkerste tijd van het jaar, en dit jaar 

is het voor veel mensen nog donkerder vanwege het coronavirus. Dat 

maakt het extra belangrijk licht te brengen in de samenleving, zodat 

mensen hoop houden. In de St.-Bavokerk in Haarlem hebben ze 

daarom de “Online adventskalender” bedacht.  
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Vrijdag 18 december 

 

Sinds 2017 heeft de diaconie besloten om al het extra rendement op 

het eigen vermogen in te zetten voor diaconale doelen. Ieder jaar, na 

het opmaken van de jaarrekening, wordt bepaald welke diaconale 

doelen een eenmalige bijdrage krijgen. In 2020 was het bedrag, dat 

afkomstig is van eeuwenoud collectegeld en legaten, ruim 4 ton! 

De diaconie heeft de leden van de drie wijkgemeenten van de PKN 

(Protestantse Kerk in Nederland) in Haarlem inspraak gegeven over de 

keuze van de goede doelen. Diakenen gingen bijvoorbeeld op een 

zeepkist staan tijdens de kerkdienst en vertelden over welke doelen zij 

belangrijk vonden om te financieren. Een groot aantal organisaties 

hebben een beroep gedaan op de diaconie. Daardoor kunnen zij op 

allerlei gebied activiteiten ontwikkelen. Een derde van het bedrag gaat 

naar regionale en plaatselijke doelen, een derde naar landelijke goede 

doelen en de rest wordt wereldwijd besteed. 

De giften leverden de diaconie veel bedankbrieven op, waarin de 

betreffende organisaties schrijven waarvoor ze het geld precies 

gebruiken. Zie verder in het verslag de financiële verantwoording. 

De diaconie hoopt in 2021 deze trend voort te zetten.  
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Dinsdag 22 december 

Op 21 december zijn de ‘gunpakketten’ in Haarlem Oost verspreid. Op 

een vijftal locaties konden buurtbewoners de afgelopen weken een 

kaart invullen voor iemand aan wie ze een Kerstpakket ‘gunnen’. Veel 

kaarten zijn ingevuld voor oudere buren bij wie wel een hart onder de 

riem gestoken kon worden in deze tijd van sociaal isolement. De 

kaartjes zijn meegegeven aan de bewoners zodat ze konden zien wie 

de schenker is geweest. 

Hartverwarmend waren de 

organisaties die in Haarlem Oost hun 

bijdrage hebben geleverd aan de 

gunpakketten. Speeltuin de Papegaai 

heeft met de kinderen prachtige 

windlichten en kerstkaarten gemaakt 

en kerststerren gedoneerd. Het 

Sociaal Wijkteam, DOCK, Stichting 

Ontmoet Elkaar en de Oosterkerk 

hebben hun handen uit hun mouwen 

gestoken en dankzij de donatie van 

de Diaconie heel wat inkopen gedaan 

voor de pakketten. Verschillende 

winkeliers vonden het zo’n mooi initiatief dat ze zelf nog een aantal 

producten geschonken hebben. 

Met de Buurttuk zijn de pakketten op maandag langs de deuren 

gebracht. De bewoners waren erg verrast door dit attente gebaar en 

nieuwsgierig naar degenen die ze het pakket gegund hadden. Wij 

hopen dat de pakketten rond de Kerstdagen op deze manier tot warme 

contacten leidt met mensen die dichtbij wonen. 

Dank aan iedereen die aan dit mooie project heeft meegewerkt!  
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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). Soms wordt uit de 

lokale wijkkas een gift gegeven. 

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 (broodgeld) voor 

een identiteitskaart, medicijnen, nachtopvang e.d. Er dient wel een 

verbetering in zicht te zijn. 

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 € 967,13 aan individuele hulp uitgegeven. 
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Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem (FUN) 

FUN Haarlem heeft als doel om financiële steun te verlenen aan 

mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan 

elkaar kunnen knopen. Ze geven hulp aan mensen die tussen wal en 

schip dreigen te vallen. Een groot aantal fondsen, zoals de Diaconie, 

doneren geld aan FUN Haarlem voor het giftenbudget. 

Een goede samenwerking tussen instellingen bij de hulpverlening is 

hiervan 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 2020 aan de 
Diaconie geen bedragen uitgekeerd. Wel heeft de diaconie naar 
andere instanties doorverwezen die ook konden aanvragen bij FUN. 

 

 

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. 

De algemene secretaris is tevens de vertegenwoordiger van de 

diaconie in de Raad van het Bestuur van Fonds Urgente Noden.  
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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 2020 zijn eveneens 

geen particuliere leningen verstrekt. 

Diaconale fondsen 

Totaal zijn er 12 aanvragen binnengekomen via de website. 
9 aanvragen zijn vanuit de diaconale fondsen uitgekeerd tegen 
een bedrag van € 39.778,03. Hierin zijn ook de salariskosten van 
de nieuwe diaconaal werker verwerkt. Zie verder pagina 35.  
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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. 

Gezinsvakanties 

De Diaconie krijgt weleens een aanvraag binnen voor een 

gezinsvakantie. Dit kan slechts voor een of twee gezinnen per jaar.  

 

Helaas zijn vanwege de coronamaatregelen alle vakanties 
geannuleerd. Er is gecollecteerd voor de vakantieweken. 
De opbrengst was € 303,-. Tevens heeft de diaconie vanwege de 
inkomstenderving € 1.000,- bijgedragen aan Stichting Holy Days. 

 

Vakantietassen 

De Diaconie heeft totaal € 716,45 ontvangen van het 
Vakantietassenproject. Zie verder rapportage wijkdiaconieën. 
Minus uitgaven, zoals aanschaf schoolartikelen, speelgoed en 
rugzakken, is er al € 169,13 gereserveerd voor de 2021 actie. 

 



28 

 

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 € 40.000 ontvangen. 
Er is besloten om de jaarlijkse bijdrage met € 15.000 te 
verhogen, waarvan € 10.000 is bestemd voor SchuldHulpMaatje 
Haarlem. 
De jaarlijkse collecte heeft € 2.010,42 opgebracht. 

 

Het jongerenproject SONRISE / IMPACT heeft € 1.000,- gekregen van 

de diaconie. Onderstaand tabel toont de uitgegeven bedragen uit de 

begroting + het extra rendement van het vermogen. 

 

Organisaties Lokaal  

Noodfonds € 967,13 

Fonds Nederkoorn van Dijk verstrekkingen € 78,42 

Fonds Coelombie verstrekkingen € 36.143,77 

Fonds IWF € 299,52 

Fonds Jan Rodink verstrekkingen € 3.256,32 

Vakantieweken € 1.146,91 

Subsidie/bijdragen Centrum € 2.750,00 
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Subsidie Schalkwijk € 1.500,00 

Subsidie Oosterkerk € 1.700,00 

Diaconaal werk Oost (D.  Leder) € 2.518,55 

Diaconaal werk Oost (K. Koekenbier) € 307,55 

Stem in de Stad overige kosten € 25.000,00 

Subsidie plaatselijk / Kidshare plaatselijk € 13.610,48 

Restant vakantietassenproject € 169,13 

Kosten Kids Kleding Paradijs € 14.069,00 

Diaconaal werk plaatselijk (1/3 deel)* € 134.251,00 

Totaal € 237.430,00 

 

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 
 

Begroot € 5.100,00 

Overige bijdragen regionaal/landelijk (1/3 
deel)* 

 €  178.251,00 

Totaal €  183.351,00 
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De Diaconie is gestopt met het verstrekken van giften aan allerlei 

instellingen, organisaties en projecten omdat men Kerk in Actie beter 

in staat acht te beoordelen waar en hoe hulp het beste gegeven kan 

worden dan dat zij dat zelf kan. 

Naast de collecte-inzamelingen voor Kerk in Actie 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 
 

Afdracht bijdragen inzake "noodhulp" € 15.342,90 

Collecten wereldwijd € 27.876,64 

Overige bijdragen wereldwijd (1/3 deel)* € 139.251,00 

Totaal  €   182.470,54 

 

* Uit het extra rendement van het vermogen zijn de volgende 

bedragen gereserveerd voor 2021. 

Lokaal € 95.751 Gedeeld door de 3 wijken 

Landelijk € 163.253 Gedeeld door de 3 wijken 

Wereldwijd € 11.834 Gedeeld door de 3 wijken 

 

Collectes 

Omdat er een tijd geen reguliere kerkdiensten gehouden konden 

worden, moest er gekeken worden naar alternatieve middelen om het 

collectegeld te innen. Bij de online kerkdiensten kon men via een 

betaalknop een bijdrage overmaken. Ook de jaarlijkse (acceptgiro)actie 

werd vervroegd naar mei. Vanaf 2020 werd met een “QR-code” 

gewerkt om donaties te ontvangen. 
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Doorzendcollectes 
 

Bloemenfonds  €                          68,70  

Stem in de Stad *  €                    2.010,42  

St. Voedselbank  €                        623,60  

Rode Kruis  €                    1.979,85 

Noodfonds Corona Haarlem  €                        650,00  

Aangepaste gezinsdiensten  €                        451,67  

St. Leprazending Ned.  €                        606,30  

St. Anan Clinica  €                        589,22  

Raad van Kerken  €                          68,70  

St. Berukum  €                        334,15  

Kids Kleding Paradijs  €                        544,91  

DSG de Sluis  €                        454,10  

Fonds Urgente Noden  €                        461,60  

Ned. Bijbelgenootschap  €                        426,58  

St. Hospicegroep Haarlem  €                        742,46  

St. VPSG  €                        405,32  

Kerk in Aktie   €                    5.676,08  

Totaal 35 acties  €                  16.093,66  

  

Kidshare  €                    6.316,22  

Zending en Missie  €                    1.118,50  

Totaal  €                  23.528,38  

* Stem in de Stad  

Aanloopcentrum  €                        286,17  

Schuldhulpmaatje  €                        456,76  

Wereldhuis  €                        344,92  

Algemeen werk  €                        506,20  

Straat pastoraat  €                        416,37  

Totaal  €                    2.010,42  

 



32 

 

SchuldHulpMaatje 

Een SchuldHulpMaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die 
financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De coördinator is 
mevrouw H. Versluis 
 
SchulpHulpMaatje Haarlem 

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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Wijkkassen 2020: 

De diaconie heeft na het verkrijgen van de begrotingen van de 
wijkdiaconieën de volgende bedragen overgemaakt: 

Centrum  € 2.750,00 

Ontmoetingskerk € 1.500,00 (Kidskamp) 

Oosterkerk  € 1.700,00 

Voor de verantwoording van deze bedragen verwijzen wij u naar de 
wijkverslagen.  
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Fondsen van de Diaconie 
 

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. 

 

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”): 

Om uitvoering te geven aan het testament hebben de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem en het 
College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis op 9 juli 
1999 de Stichting Coelombie opgericht.  De Stichting 
Coelombie heeft tot doel: ‘het mogelijk maken van 
activiteiten die erop gericht zijn sociaal zwakkeren uit Zuid-
Kennemerland in onze samenleving te laten integreren, 
onder-meer door middel van arbeids-participatie, 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. SHDH is na de 
fusie met Amie per 1 januari 2018 verder gegaan onder de 
naam Kennemerhart. 

Interkerkelijk 
Noodfonds 

Voor onmiddellijke hulp bij  basisbehoeften (“broodnood”)  

 
De Diaconie heeft afgevaardigden in: 
 
Raad van Toezicht  Kennemerhart (voorheen SHDH) 
Raad van Toezicht Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem 
Beleidsgroep SchuldHulpMaatje Haarlem: voorzitter 
Stichting Vrouwe en Antonie Gasthuys: verzorgt administratie / voorzitter, 
totaal 3 regenten 
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Bestedingen fondsen van de Diaconie 
 

Fonds Coelombie:  

Het Thiele Wibaut Fonds (Int Vrouwendag)  €           700,00  

Project Ontmoetingen, Het Open Huis  €     10.000,00  

Partners Pays-Dogon  €       5.000,00  

VPSG  €     10.000,00  

Kerkelijk bureau PGH,  €       2.000,00  

Stichting de Baan  €       1.000,00  

JINC sollicitatie training Kennemerland  €       2.500,00  

Salaris diaconaal werker Centrum € 4.943,77 

  

Totaal  € 36.143,77  

 

Fonds Interkerkelijk Werkgelegenheid Haarlem en omstreken (IWF)  

Salaris diaconaal werker Centrum  €           299,52 

 

Nederkoorn van Dijk 

Tandartskosten  €           78,42 

 

Jan Rodink  

Salaris diaconaal werker Centrum  €           2.245,60 

Tandartskosten €         1.010,72 

 

Paulina Fonds 

• WijkDiaconie Schalkwijk,      € 200,00 

bestemd voor Ouderenwerk  
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Verdeling extra rendement vermogen 
 

In 2020 is er € 451.753 boven op de begroting te verdelen. 

De bestedingen “lokaal”, “landelijk” en “wereldwijd” zijn verdeeld over 

de 3 wijken. Een kleine greep van de uitgaven: 

 

Lokaal 
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Verdeling extra rendement vermogen (vervolg) 
 

Landelijk 
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Verdeling extra rendement vermogen (vervolg) 
 

Wereldwijd 

 

  

Stichting Berekum 

Project bouw Oeganda 
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Verdeling extra rendement vermogen (vervolg) 
 

Lokaal  

Stichting Mozaik  € 2.500  

Speeltuin de Papegaai  € 2.500  

Hospice Haarlem  € 2.500  

Straatjournaal  € 1.000  

Haarlem | Jeugdfonds Sport & Cultuur  € 5.000  

Landelijk  

Stichting Ambulance Wens Nederland € 2.500 

Make a Wish Nederland € 2.500 

De Regenboog Groep Amsterdam € 2.500 

Het Leerorkest € 2.500 

Rudolph Stichting € 1.666 

Wereldwijd  

Stichting Wilde Ganzen € 8.000 

Stichting Anan Clinica € 15.000 

Stichting Pikulan € 7.500 

Stichting De Brug € 7.500 

Project Zimbabwe € 5.000 

Stichting Kolewa Bali € 6.000 

Stichting Remagi Bali € 3.000 

Ondersteuning Noord-Bali € 1.000 

Stichting Samenwerkende hulp Curaçao  € 8.000 

Care2Care Zuid-Afrika € 5.000 

Stichting Berekum € 10.000 

Kinderfondsmama's € 2.000 

Kidshare Project Bouw school Kibuye, Oeganda € 35.630 

Kerk in Actie  € 6.067 

Giro 555 t.n.v. Beiroet € 4.719 
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Verkorte rapportage diaconaal werker D. Leder 

Afgelopen jaar was turbulent te noemen vanwege meerdere redenen. 

Allereerst zou ik mijn uren bij de diaconie Haarlem afbouwen vanwege 

mijn indiensttreding bij Kerk in Actie als projectleider binnenlands 

diaconaat. Carin de Vries is in februari in dienst getreden als 

winkelcoördinator voor Kids Kleding Paradijs. Daarnaast zou er dit jaar 

ook een diaconaal werker voor Centrum worden aangenomen. Toen 

vanaf maart de corona-crisis in het land ontstond, heeft dit gevolgen 

gehad voor zowel de sollicitatieprocedure van de nieuwe werker, die 

uiteindelijk tot oktober heeft geduurd, Kids Kleding Paradijs, die vanaf 

maart tot mei dicht moest en mijn werk bij Kerk in Actie waarvan al 

snel bleek dat verlenging van mijn contract wellicht niet mogelijk was 

vanwege een vacaturestop die door de onzekerheid van de crisis is 

ingesteld. In overleg met het college heb ik toen besloten mijn werk bij 

de diaconie niet volledig af te bouwen maar door te zetten, en vanaf 

oktober te verdubbelen van 8 tot 16 uur.  

Dat de corona-maatregelen ook direct effect hebben gehad op de 

diaconale activiteiten, moge duidelijk zijn. Vooral het gestelde doel 

‘Ontmoeting en saamhorigheid buurtbewoners stimuleren’ was 

vanwege samenkomstverbod moeilijk te verwezenlijken. Aan de hand 

van de jaarplanning van 2020 zal ik een overzicht geven van welke 

activiteiten wel en niet doorgang hebben kunnen vinden, en welke 

activiteiten nieuw ontwikkeld zijn. 

Op verzoek is het complete jaarverslag van mevr. D. Leder verkrijgbaar. 
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Verkorte rapportage diaconaal werker K. Koekenbier 
 

Dhr. Kasper Koekenbier is als diaconaal werker begonnen op 1 oktober 

2020. De diakenen hadden een werkplan voor hem klaargelegd en een 

duidelijk opdracht: “Samen willen wij graag de wijkgemeente activeren 

en er een diaconale gemeente van maken. Minder achteruit leunen en 

kijken hoe “seculiere” organisaties aan het werk is, in plaats daarvan 

zelf de handen uit de mouwen en iets concreet voor de stad 

betekenen.” 

In het (in)werkplan werden een aantal pijlers genoemd: “psychisch 

kwetsbare”, “kinderen in armoede” en “duurzaamheid” met als kern 

van deze drie pijlers “eenzaamheid”. 

De eerste maanden stonden in het teken van oriënteren. De stad en 

mensen en uit de omgeving leren kennen. Daarnaast ook in kaart 

brengen wat er allemaal gedaan wordt door andere organisaties. Met 

uiteindelijke doel een aantal activiteiten te hebben waar we kunnen 

aansluiten of iets te vinden waar nog niks mee wordt gedaan. 

Zoals al genoemd is het vervolgens de bedoeling om ook dit een 

bedding te geven in het gemeenteleven van de kerk. Het zou mooi zijn 

wanneer gemeenteleden de werken van Barmhartigheid op deze 

manier zouden tonen: 

“Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te 

drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en 

gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en 

gij zijt tot Mij gekomen. (Mattheus 25:35-35)” 
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Verkorte rapportage diaconaal medewerker A. Abma 
 

Sinds 6 februari 2020 vervult mevr. Anneke Abma de ouderschaps-

verlofuren van dhr. Davidson. Op basis van 6 uren per week heeft ze de 

volgende taken uitgevoerd: 

• Uitzoeken en uitvoeren namen diakenenbord Grote of St. Bavo. 

De namen op het bord zijn vanaf 2001 aangevuld. Het proces 

heeft vele uitzoek- en checkrondes gekend en momenteel 

(februari 2021) wordt de laatste hand gelegd aan het schilderen 

van de namen op de diakenborden.  

• Onderzoek project huisvesting jongeren. 

Er is een grote woningnood in Haarlem. Met name sociale 

huurwoningen zijn er tekort. Dit is zeer voelbaar voor de 

jongeren. Mevrouw Abma heeft contact gelegd met de 

gemeente Haarlem en mogelijkheden onderzocht voor 

jongerenhuisvesting in een pand wat eerder als verpleeghuis 

werd gebruikt. De gesprekken zijn nog gaande. 

• Contactpersoon Kids Kleding Paradijs 

De overgang van organisatie met een betaalde kracht als 

coördinator en een zelfsturend team heeft zich eind 2020 

voltrokken. De overgang is bijzonder goed verlopen. De 

vrijwilligers onder leiding van een “primus inter pares” hebben 

met veel zorg en enthousiasme de winkel gedraaid waar 

mogelijk. Helaas is in de 2e lockdown de winkel weer gesloten. 

De vrijwilligers zitten echter niet stil en proberen waar mogelijk 

in actie te blijven, met verkoop via internet, en het kleding 

brengen naar de klanten, waaronder de Voedselbank en de 

daklozen. De winkel is tijdens de 2e lockdown heringericht met 

nieuwe kledingrekken. 

In principe is er maandelijks een werkoverleg met de “primes 

inter pares”, Corona heeft dit in enige mate verstoord. 



45 

 

• Daarnaast onderhoud ik contact met de beheerder van het 

pand aan de Amsterdamstraat i.v.m. onderhoud en 

calamiteiten. 

• Start Kook- en eetgroep i.s.m. Bedrijf & Samenleving 

In het kader van projecten voor jongeren in eenzaamheid is er 

in samenwerking met Bedrijf en Samenleving een plan 

ontwikkeld om jongeren met elkaar te laten koken en eten. 

Bedrijf en Samenleving heeft contact met een groot aantal 

jongeren via hun project Time To Shine. De Diaconie zou via 

haar diaconaal werker Danielle Leder de Kook-en-eetgroep 

begeleiden. De plannen liggen helemaal klaar. Helaas gooide 

ook hier de lockdown roet in het eten. 

• Contact met de huurders van de diaconale panden. 

In 3 panden wonen 7 huurders. Ik heb met ieder van hen 

contact gelegd en in gesprek geweest rond onderwerpen als de 

jaarlijkse huurverhoging en hun welzijn binnen de Coronacrisis. 

Daarnaast is er contact met de beheerder van de panden. 

• Vervanging tijdens vakantie algemeen secretaris. 

Het overnemen van de dagelijkse kantoorwerkzaamheden als; 

voorbereiden agenda, versturen van post, opnemen van de 

telefoon en het digitaal archiveren van vergaderstukken.  

• Enkele contacten met aanlopende cliënten bij de Diaconie. 
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Financiën 
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Bezoek ook onze website 
www.diaconiehaarlem.nl 


