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Inleiding 
2021, een jaar waarin Corona wederom een hoofdrol heeft gespeeld. Het ‘nieuwe normaal’ 

werd een tijd waarin wij wenden aan de fysieke afstand tussen elkaar. En waarin wij zochten 

naar alternatieven om toch nabijheid en verbinding te ervaren. 

De Diaconie heeft in 2021 diverse goede doelen kunnen ondersteunen waarbij is ingespeeld op 

de actuele nood. Zoals de overstromingen in Limburg in juli 2021 die tot veel schade heeft geleid 

waarna de diaconie €1.500 heeft overgemaakt aan de diaconie van de Protestantse Gemeente 

Maas-Heuvelland. 

Naast het financieel ondersteunen van diaconale doelen, heeft het college ook zelf diverse 

activiteiten uitgevoerd om kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. Meer hierover leest u 

in dit jaarverslag. 

 

Immy Nieboer -  Voorzitter College van Diakenen 

Daniëlle Leder – Diaconaal secretaris  

 

 

 

Streven van de Diaconie Haarlem 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem is op veel terreinen in de samenleving 

actief in de stad, 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, in samenwerking met anderen in de samenleving. 

 

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 hulp krijgen om op het goede spoor 

te komen en een nieuwe start te maken. Een samenleving waarbij we als mensen met respect 

omgaan met de aarde en alles wat daarop leeft. 

 

 

 

 

https://diaconiehaarlem.nl/wat-is-de-diaconie/
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Organisatie 

 

College van Diakenen 2021  
Het College van Diakenen vormt het bestuur van de Diaconie. De drie wijkgemeenten Schalkwijk, 

Oost en Centrum zijn erin vertegenwoordigd. Het College draagt zorg voor de beleidsplannen van 

de Diaconie, maakt jaarlijks de begroting en jaarrekening, 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.                         
Op 31 december 2021 was de samenstelling van het College van Diakenen als volgt:  

• Mevrouw I. Nieboer, voorzitter en diaken Schalkwijk 

• De heer T. Brons, secretaris, diaken Oost (stopt 1-1-’22) 

• De heer. H. Dekker, penningmeester, diaken Centrum 

• De heer G. Doelman, diaken Schalkwijk 

• De heer H. Nagelkerke, diaken Centrum (tot 1-3-’21) 

• De heer A. J. van der Schaaf, diaken centrum (vanaf 1-3-‘21) 

• De heer P. Vermeij, diaken Oost 

 

Medewerkers 2021 
Voor algehele ondersteuning van de Diaconie en het College van Diakenen, en bijbehorende 

diaconale activiteiten. 
Op 31 december 2021 waren de volgende medewerkers bij de Diaconie Haarlem in dienst: 

• Dhr. C.J.W.E.W.F. Davidson, 

algemeen secretaris en hoofd diaconaal bureau 

(0,33 fte; vanwege ouderschapsverlof tot 31 december 2021) 

• Mevr. A. Abma, 

algemeen secretaris en hoofd diaconaal bureau 

(vanaf 1 november 2021: 0,17 fte) 

 

• Mevr. D. M. Leder, 

diaconaal werker 

( 0,44 fte) 

• Dhr. Koekenbier, 

diaconaal werker 

(0,5 fte;) 

 

• Dhr. F. Kimman, 

financiële administratie 

(0,28 fte; ZZP-er) 

*De uren van de boekhouder en de diaconaal medewerker vallen onder bureaukosten. 

 

 

https://www.pknschalkwijk.nl/diaconie/
https://www.oosterkerkhaarlem.nl/zomerkade/diaconaal-werk/
https://www.bavo.nl/informatie-kerkelijke-gemeente/diaconie/
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Activiteiten  

 

 

Kerststollen voor personeel Spaarne Gasthuis 

 

Activiteiten College 2021 
Groot succes Actie Vakantietas in Haarlem 2021 

1 juli 2021 

Samen met elf kerken hebben wij 250 kinderen van de 

Speelgoedbank en Voedselbank blij kunnen maken met een 

verrassing voor de zomervakantie. 

Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede 

15 oktober 2021 

Twee jaar geleden is de Diaconie Haarlem gevraagd door de Antonius Gemeenschap om samen 

het initiatief te nemen tot de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Op 15 oktober is het 

convenant samen met 14 Haarlemse organisaties en de Gemeente Haarlem ondertekend. 

Broodbankactie 

11 en 18 december 2021 

Vijfhonderd heerlijke diakenbroden zijn gebakken 

met fruit en noten voor de jaarlijkse 

broodbankactie. 

Kerststollen voor personeel Spaarne Gasthuis 

20 december 2021 

Een smakelijke verrassing voor alle medewerkers 

van het Spaarne Gasthuis: 1458 kerststollen 

werden geschonken als hart onder de riem voor 

het personeel wat in coronatijd zich heeft ingezet. 
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Besteding lokaal  

 

Individuele hulp 
Het beleid van de Diaconie werkt als tweedelijns 
ondersteunende organisatie. Dat betekent dat er minder 
rechtstreekse hulpaanvragen zijn bij het diaconaal bureau en 
meer verwijzingen naar andere organisaties voor 
voorliggende voorzieningen. 
 
De mensen die bij het diaconaal bureau komen worden vaak 
via andere hulpverleners doorverwezen voor een eenmalige 
gift (broodgeld) voor een identiteitskaart, medicijnen, 
nachtopvang e.d.  
In twee gevallen beheert de Diaconie de gelden van cliënten 
die daartoe zelf niet meer in staat zijn. Dan wordt wekelijks een 
bedrag aan leefgeld gegeven en worden alle vaste lasten door 
de Diaconie betaald. 
 

Totaal heeft de Diaconie in 2021 €1.662 aan individuele 
hulp uitgegeven. 

 

Wijkkassen 2021: 
De diaconie heeft na het verkrijgen van de begrotingen van de 
wijkdiaconieën de volgende bedragen overgemaakt: 

Centrum  € 2.500 

Ontmoetingskerk € 3.000 

Oosterkerk  € 1.250 

Met deze bedragen worden diaconale activiteiten in de 
verschillende wijken bekostigd. Voor de verantwoording van 
deze bedragen verwijzen wij u naar de wijkverslagen.  

 

 
VakantieKIDSdag Ontmoetingskerk 2021 

 

Steun aan 

diaconale 

organisaties 
lokaal 
 
  
Huisvestingskist Narcotics 
Anonymous 

 € 2.362,20 
Paulina Fonds  

 € 400 
Schuldhulpmaatje  

€ 10.000 
Geloven in de Stad 

 € 1.500 
Stem in de Stad  

€ 15.000 
maaltijdvoorziening en 
straatpastoraat 

 € 10.000 
Zegwaart Straatjournaal 
Kerstpakketten  

€ 1.000 
VPSG 

 € 1.000 
Bij Bosshardt 

 € 2.000 
Kerststollen Spaarne Gasthuis 

€ 2.741,99 
Fond Urgente Noden 

€ 10.000 
Stichting Mozaïk 

€ 2.500 
Speeltuin de Papegaai  

€ 2.500 
Hospice Haarlem 

€ 2.500 
Straatjournaal 

€ 1.000 
Humblebees 

€ 2.001 
De Schakel 

€ 5.001 
Culturele Sportactiviteiten 
Kinderen Schalkwijk 

€ 5.000 
Buurtcamping Molenplas 

€ 2.000 
 

Totaal € 77.604,19 

 

https://diaconiehaarlem.nl/wat-doet-de-diaconie/
https://diaconiehaarlem.nl/wat-doet-de-diaconie/
https://diaconiehaarlem.nl/diaconie-in-het-nieuws/
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Besteding landelijk en wereldwijd 

 

Kerk in Actie 
De Protestantse Kerk Nederland heeft een landelijke 
organisatie, Kerk in Actie, die namens plaatselijke gemeentes 
aan landelijke organisaties geeft en wereldwijd zending, 
ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening verzorgt. De 
Diaconie Haarlem  
 
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. In 2021 werd een bedrag aan 
noodhulp gegeven voor €6.067 
 

 
 

Samenwerkende 

Hulporganisaties 
Ook aan Giro 555 geeft de diaconie om tegemoet te komen 
aan noodhulp wereldwijd. In 2021 is er onder andere 
ingezameld voor Beiroet. De explosie op 4 augustus 2020 
verwoeste een groot deel van Beiroet weg. Duizenden 
mensen raakten gewond, tienduizenden gezinnen dakloos en 
er vielen tenminste 220 dodelijke slachtoffers.  
In 2021 werd aan giro 555 totaal €12.719 gegeven. 
 

 

 

Extra besteding 
In juli 2021 werd Limburg getroffen door rampzalige 
overstromingen. De Diaconie Haarlem heeft hiervoor €1.500 

gedoneerd aan de diaconie van de Protestantse Gemeente 
Maas-Heuvelland.  om getroffen gezinnen te ondersteunen. 

 

Steun aan 

diaconale 

organisaties 
landelijk en 
wereldwijd 
 
Organisaties Landelijk  
Protestantse Gemeente Maas-
water Limburg 

€1.500 
Ontmoeting 

€5.000 
St. Ambulance wens NL 

€ 2.500 
Make a Wish NL 

€ 2.500 
De Regenboog Groep A’dam 

€ 2.500 
Het Leerorkest 

€ 2.500 
Rudolph Stichting 

€ 4.998 
De Sluis 

€ 9.999 
Kansfonds 

€ 7.060 
Totaal  €   38.557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
https://giro555.nl/actions/samen-in-actie-voor-beiroet/
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Bijzondere projecten in het 
Buitenland 
Elke wijkdiaconie zet zich meerdere jaren in om te collecteren 
voor een project wereldwijd. In 2021 stonden de volgende 
projecten centraal: 

 

Schalkwijk: Stichting Help Flores 
(Indonesië)  
Bij kerkdiensten 
waarin het 
Avondmaal gevierd 
wordt, is er een 
extra collecte. Het 
doel van deze 
collecte verandert 
eens per twee jaar. 
In 2021 was dat de 
stichting Help 
Flores. Flores is een Indonesisch eiland. De stichting 
Help Flores helpt mensen op het eiland op vrijwillige 
basis. Zij helpen met gezondheidszorg, sanitair, 
drinkwater, scholing, opvang enz. Momenteel heeft 
coronanoodhulp prioriteit. Al deze projecten zijn 
vastgesteld door de bevolking zelf.  
In 2021 is er totaal gedoneerd aan dit doel: €2.000 

Oost: Anan Clinica 
(Mozambique) 
De wijkdiaconie van Oost zet zich in voor stichting Anan 
Clinica in Mozambique; een stichting die zich richt op het 
vergroten van lokale kennis over gezondheid en activiteiten op 
het gebied van educatie, landbouw en watermanagement. Het 
betreft in alle gevallen kleinschalige projecten die tot stand 
komen door lokale en buitenlandse vrijwilligers en diverse 
donateurs.  
In 2021 is er totaal gedoneerd aan dit doel: €23.199 

Centrum: Kidshare bouw school 
Kibuye (Malawi)  
De diaconie en ZWO van 
Haarlem-Centrum steunen 
de inzet van stichting 
Kidshare voor Malawi, een 
van de allerarmste landen 
ter wereld. Kleine kinderen 
lijden daar het meest. 
Kidshare en lokale 
initiatiefnemers starten met de bouw van tien multifunctionele 
kindcentra waar kleuteronderwijs wordt gegeven, waar ieder 
kind elke dag een maaltijd krijgt, medische zorg is en 
eveneens schoon drinkwater beschikbaar is.  
In 2021 is er totaal gedoneerd aan dit doel: €35.630 

Organisaties Wereldwijd  
Project Muasi Musala 

€100 
Association de l’Accueil a Tai 

€1.000 
Rode Kruis Haïti 

€10.000 
St. Holland Gambian 
Kippenboer 

€4.000 
Wilde Ganzen 

€ 15.060 
Cordaid 

€ 7.060 
EO-Metterdaad 

€7.060 
Pikulan 

€ 15.699 
Stand by You Foundation 

€ 5.110 
Togo 

€ 5.000 
Aunty Rosette  

€2.000 
Ghana project 

€ 3.000 
Curaçao 

€2.000 
Coronagevolgen Bali  

€15.417 
St. Zonaluma  

€10.000 
Stichting de Brug  

€8.639 
Dommerholt 

€ 8.000 
Care2Care Zuid Afrika  

€5.000 
Berekum 

€ 10.000 
Kinderfondsmama’s 

€2.000 
 
Totaal  €   140.145 

 

https://www.helpflores.info/
https://www.helpflores.info/
https://ananclinica.com/
https://ananclinica.com/
https://kidshare.nl/
https://kidshare.nl/
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Overige financiën   

 

Bestedingen fondsen van de 
Diaconie 
De Diaconie beheert enkele Diaconale fondsen. De 
aanvragen komen binnen bij het College van Diakenen 
via de algemeen secretaris. 
 
De Diaconie heeft daarnaast afgevaardigden in: 
Raad van Toezicht  Kennemerhart 
Raad van Toezicht Stichting Fonds Urgente Noden 
Haarlem 
Stichting Vrouwe en Antonie Gasthuys 
 
Hieronder ziet u de besteding van de diaconale fondsen 
2021: 
 

Fonds Coelombie:  

Fonds Urgente Noden €            10.000 

VPSG €            10.000 

Salaris diaconaal werker 
Centrum €            15.150 

Totaal  €          35.150 

 
Fonds Interkerkelijk Werkgelegenheid Haarlem en 
omstreken (IWF)  

Salaris diaconaal werker 
Centrum  €           918 

 
Nederkoorn van Dijk 

Tandartskosten  €           743 

 
Jan Rodink  

Salaris diaconaal 
werker Centrum  €           6.881 

 
 
 

 

Doorzendcollectes  
2021 

 

Stem in de Stad *  € 2.260,83  

Aangepaste 
gezinsdiensten  € 424,17  

St. Leprazending 
Ned.  € 403,60  

St. Anan Clinica  € 88,32  

St. Help Floris €  556,39 

  

Kids Kleding 
Paradijs  € 202,50  

DSG de Sluis  € 396,86  

Fonds Urgente 
Noden  € 401,71  

Ned. 
Bijbelgenootschap  € 445,05  

St. Hospicegroep 
Haarlem  € 411,52  

St. VPSG  € 397,40 

Kerk in Aktie   € 4.067,34  

Totaal 29 acties  €   10.055,69  

  

ADC  €  6.316,22  

Zending en Missie  €  1.118,50  

Totaal  €    17.490,41  

* Stem in de Stad  

Aanloopcentrum  € 311,50  

Voedselbank €  319,05 

Schuldhulpmaatje  € 323,32  

Wereldhuis  € 293,35  

Algemeen werk  € 442,71  

Straat pastoraat  €  570,90  

Totaal  €    2.260,83  

 
 

 

https://diaconiehaarlem.nl/fondsaanvraag/
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Toekomst van het diaconaat 

Dit jaar heeft de Protestantse Gemeente Haarlem de voorbereidingen getroffen om een nieuw 
beleidsplan te schrijven. De diaconale activiteiten zullen daarin integraal beschreven worden. Het 
College van de Diaconie blijft wel zelfstandig financieel opereren, maar de activiteiten zullen meer 
samen worden gedaan met alle kerkelijk werkers.  

In het nieuwe jaar zal de te rekruteren diaconaal secretaris zich meer gaan inzetten voor diaconale 
projecten lokaal, landelijk en wereldwijd. Daarmee zal de besteding van de diaconale gelden meer 
draagkracht krijgen in de verschillende wijkdiaconieën.  

 

 
 
Blijf op de hoogte van de activiteiten van de Diaconie Haarlem via onze 
website: www.diaconiehaarlem.nl   
 

https://www.pknschalkwijk.nl/haarlem/wp-content/uploads/2022/02/Beleidsplan-bijlage.pdf
http://www.diaconiehaarlem.nl/
https://diaconiehaarlem.nl/

