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Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Voorwoord

Toen ik vorig jaar schreef:
"Zoals het er nu naar uitziet kon dit wel 
eens mijn laatste voorwoord voor het 
jaarverslag van het College van 
Diakenen 
zijn." , kon ik niet vermoeden, dat we er 
ongeveer een jaar over zouden doen 
om
opvolgers te vinden voor zowel de 
voorzitter als de penningmeester van 
het College van Diakenen. Ja en dan 
was het dus niet mijn laatste voorwoord.
Nu kan ik u namens het College van 
Diakenen mededelen dat we voor Theo 
Dijkshoorn een opvolger hebben 
gevonden voor het 
penningmeesterschap. Cora de Koning 
zal van hem het stokje medio mei van 
hem overnemen.
Bij het schrijven van dit voorwoord is al 
bekend dat Marleen van der Vlies als 
nieuwe voorzitter van het College van 
Diakenen is aangetreden.

Ik hoop dat zij beiden net zo veel plezier
aan dit diaconale werk beleven als Theo
en ik.
Ik denk dat dit bijna vanzelfsprekend is, 
getuige dit jaarverslag over 2017 dat 
voor u ligt.
Diaconaal werk is altijd mooi, soms 
spannend en meestal erg dankbaar 
werk.
Ik denk met plezier terug aan de negen 
jaar die ik heb mogen meemaken als 
voorzitter. Zeker met plezier maar ook 
met dankbaarheid aan alle diakenen die
op mijn weg zijn gekomen en met wie 
het prettig samenwerken was. Heus 
een voorzitter is slechts voorzitter, maar 
de echte handen die het werk doen zijn 
die van de diakenen in Gods Gemeente.
Lees dit jaarverslag er maar op na, u 
zult het met me eens zijn.

Rinus Witvoet
(ex)voorzitter van het College van Diakenen
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DAGELIJKS BESTUUR

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente 
te Vlaardingen is in het verslagjaar 
6 maal bijeengeweest. De vergaderingen 
worden over het algemeen gehouden op 
een woensdag in een zaal van 
Kerkcentrum Holy. 
De samenstelling van het Dagelijks 
Bestuur is in 2017 niet gewijzigd.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter 
(Rinus Witvoet), secretaris (Tiny Madern), 
penningmeester (Theo Dijkshoorn), een 
algemeen lid (Johan Verschoor), alsmede 
twee adviseurs (Anneke van der Graaf, 
ook 2e voorzitter en Rob van 
Herwaarden), waaronder de diaconaal 
consulent die zowel in het Dagelijks 
Bestuur als in het College van Diakenen 
een adviserende en ondersteunende 
functie heeft. 

De agenda van de DB-vergaderingen 
bevat vaste terugkerende punten, zoals 
de aandachtsgebieden van de DB-leden 
en mededelingen van de diaconaal-
consulent. Hierbij wordt gerapporteerd wat
zich de afgelopen maand(en) heeft 
afgespeeld in de aandachtgebieden, zoals
de Vakantieweken, de Commissie 
Maatschappelijk Werk, het Aanloophuis
De Groene Luiken, De Windwijzer. 
Tevens worden de Ingekomen stukken en
de Nieuwsbrief van Kerk in Actie 
doorgenomen.

Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn: 
Pinksteractie,  Najaarsactie, Jaarrekening,
Begroting, Collecterooster, Jaarverslag en
Giftenadvies. De agenda wordt aangevuld
met onderwerpen die de aandacht vragen.

Tijdens de vergadering in februari is er 
buiten de vaste punten gesproken over de
Pinksteractie en over het beleidsplan. 
De vergadering in april is kort omdat er 
een aantal DB leden afwezig. De 
gebruikelijke agendapunten worden 
afgehandeld. 

De DB vergadering in juni wordt 
gecombineerd met de 
collegevergadering en komt te vervallen.

De eerste vergadering na de zomer gaat
het over de afronding van het 
Beleidsplan. Ook is er gesproken over 
de vacatures voorzitter en 
penningmeester die lastig zijn in te 
vullen. Het concept collecterooster 
wordt besproken en er komt een extra 
collecte voor Bangladesh/Nepal. 
In oktober komen de 
aandachtsgebieden van de DB-leden 
uitgebreid aan bod. 
In november is er een extra vergadering
op verzoek van de penningmeester 
n.a.v. de begroting 2018. Deze geeft 
een zorgelijk beeld met betrekking tot de
financiën in de toekomst. Er worden 
voorstellen gedaan om de uitgaven te 
verminderen en de inkomsten te 
vergroten.  
In december stond het giftenadvies op 
de agenda en is er gesproken over het 
invullen van de diaconale pagina in 
Onderweg en over het beleggen van 
toekomstig vrijgevallen spaargelden.

Zoals in voorgaande jaren werden er 
ook in 2017 weer twee diaconale acties 
gehouden: de Pinksteractie en de 
Najaarsactie.
De opbrengst van de Pinksteractie is 
bestemd voor doelen die zowel 
wereldwijd als regionaal/plaatselijk onze
financiële hulp hard nodig hebben. In 
het verslagjaar werd het deel dat was 
bestemd voor regionale doelen bestemd
voor St. Timon Vlaardingen en voor 
Hospice ‘de Margriet’.   
De opbrengst van de Najaarsactie is 
bestemd om het ‘diaconale 
huishoudboekje kloppend te houden’: 
een al gedurende een aantal jaren 
‘vaste’ zin in het jaarverslag bij de 
Najaarsactie. Het is echter nog steeds 
zo dat mensen een financieel beroep 
doen op de diaconie. 
Mede met de opbrengst van deze 
Najaarsactie kunnen zij worden 
geholpen, kan hulp aan vluchtelingen en
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dak- en thuislozen worden verleend en 
kan het werk voor senioren en 
gehandicapten worden voortgezet.

Tiny Madern (secretaris)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Het college van diakenen, dat wordt 
gevormd door de leden van het Dagelijks 
Bestuur, twee diakenen uit elke 
wijkgemeente en de diaconaal consulent 
als adviseur, vergaderde in het 
verslagjaar zes maal. De vergaderingen 
worden gehouden op een dinsdag in een 
zaal van het Kerkcentrum Holy. 

Een collegevergadering bestaat uit vaste 
agendapunten zoals: de notulen van de 
vorige vergadering, ingekomen en 
uitgegane stukken, mededelingen van het 
Dagelijks Bestuur en het rondje langs de 
tafel/rondvraag. Hierin vertellen de  
afgevaardigden van elke wijk wat er zoal 
de afgelopen maand(en) in de wijk heeft 
gespeeld.  
Naast de vaste agendapunten stonden 
onder meer de volgende (bezinnings) 
onderwerpen op de agenda:
Januari: Vaststellen Dagelijks Bestuur 
2017. Volgens de Plaatselijke Regeling 
van de Protestantse Gemeente te 
Vlaardingen, artikel 5, kiest het College 
van Diakenen in zijn eerste vergadering 
van het kalenderjaar uit zijn midden 
een Dagelijks Bestuur. Na vaststelling 
wordt het besluit ter kennis gebracht aan 
de Algemene Kerkenraad. 
Er worden doelen voor de Pinksteractie 
2017 aangedragen en de begroting van 
de Windwijzer wordt besproken. Tevens 
vertellen de vertegenwoordigers van de 

wijkdiaconieën over de plannen voor het
komend jaar in hun wijkdiaconie.  
Maart: De doelen voor de Pinksteractie 
worden vastgesteld. Er wordt gesproken
over de vacatures en over het 
beleidsplan en adminstrateur Teun 
Kramer bezoekt de vergadering om de 
Jaarrekening 2016 toe te lichten. 
Mei: Namens MOV/ZWO is Franz 
Jansen te gast. Het gesprek gaat o.a. 
over de giftenrapportage en over de 
Vastenactie. Tijdens deze vergadering 
wordt tevens het jaarverslag van de 
Diaconie goedgekeurd.  
Juni:  
De verzoeken om financiële bijdragen 1e

helft 2017 en het nieuwe 
vergaderrooster 

worden vastgesteld. Ook wordt er 
gesproken over de vacatures.
De gezellige seizoenafsluiting valt dit 
jaar door omstandigheden helaas in 
duigen.  
September: 
Tijdens deze vergadering wordt er 
gesproken over de plannen van de 
wijken voor het nieuwe seizoen en over 
de diaconale pagina in Onderweg. Het 
concept collecterooster en de 
najaarsactie worden behandeld,
November: 
Tijdens deze vergadering gaat het 
vooral over de begroting 2018. Deze 
ziet er zorgelijk uit. Er wordt gesproken 
over mogelijkheden om de uitgaven te 
verminderen en de inkomsten te 
verhogen. Tevens doet Tineke vd. Hoek
verslag van de Landelijke Diaconale dag
in Utrecht. 

Uit het bovenstaande en uit hetgeen u 
verder in dit jaarverslag zult lezen blijkt 
dat de leden van het college van 
diakenen, samen met de diakenen en 
diaconale medewerk(st)ers in de 
wijkgemeenten weer met veel zaken zijn
bezig geweest en zij hier veel vrije tijd 
en grote inzet aan hebben gegeven.  
Zij doen dit in dienst van de Ander en in 
dienst aan de ander: de medemens. 

                                    
         Tiny Madern (secretaris)
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HET DIACONALE WERK IN EIGEN 
GEMEENTE

WERKGROEP VAKANTIEWEKEN
VOOR SENIOREN EN
GEHANDICAPTEN

Rooseveltvakantieweek 2017
Wij werken met een dagelijks bestuur van 
vrijwilligers uit Vlaardingen en Schiedam. 
Deze bestaat uit de volgende personen, 
vanuit Schiedam ( Dorpskerk) Gratia de 
Boer( vervoer), Jan van Toor financiën, 
Nanja Moerkerken (algemeen leider), 
Ineke den Exter (Schiedam) en Kees 
Sterrenburg (Vlaardingen) (medische staf 
en indicaties). Marjan van Voorden 
(Vlaardingen) verzorgt de administratie.
Begin januari wordt er een vergadering 
gepland bij de algemeen leider thuis. Zij 
nodigt de inschrijvers uit. Van tevoren 
heeft zij de gasten benaderd die vorig jaar
zijn mee geweest met de vraag  of zij 
opnieuw geïnteresseerd zijn. Van tevoren 
heeft zij ook een oproep in respectievelijk 
de Onderweg en Schiedams Kerknieuws 
geplaatst.
De adressen worden verdeeld en een 
ieder gaat op pad. Dan is er half februari 
een vergadering met de medische staf. Zij
bekijken de inschrijvingen en maken een 
bewuste keuze van geschiktheid tussen 
diegene die zich aangemeld hebben. Er 
wordt gekeken of plaatsing verantwoord 
is. Deze vakantie is uitsluitend bedoeld 
voor mensen met een lichamelijke 
handicap. Er is bewust voor gekozen 
geen mensen te plaatsen die bekend zijn 
met cognitieve achteruitgang.
Door de algemeen leider wordt al tijdig 
gezocht naar geschikte vrijwilligers  
(waaronder predikant, arts, mensen voor 
de zorg, mensen voor de keuken en 
iemand voor hand en span en technische 
diensten). Zij belegt 3 vergadering 
voorafgaande aan de vakantieweek 
waarin bijzonderheden worden 
doorgegeven en de diverse commissies 
aan het woord komen. Er wordt jaarlijks 
vanuit een ander thema gewerkt: Dit jaar 
was dit : Inpakken en ….
Liturgiecommissie: predikant en meestal 2
vrijwilligers uit de groep. Zij bespreken in 

een aparte vergadering wat er in de 
week zoal besproken, gedaan zal 
worden. Zij brengen verslag uit in de 
vergadering.
Ontspanningscommissie: zij stellen een 
programma samen voor de week die 
betrekking hebben op het thema. Ook zij
brengen verslag uit in de vergadering.  
Diverse groepen, artiesten e.d. worden 
uitgenodigd.
Menukaarten: er zijn diverse vrijwilligers 
die vooraf aan de week menukaarten 
maken . Ook dit inherent aan het thema 
van de week.
Medische staf: nachthoofden, 
ganghoofden bespreken onderling de 
verdeling van de gasten en vrijwilligers. 
Maken van tevoren een overdracht voor 
de vrijwilligers zodat zij goed op de 
hoogte zijn van de medische 
voorgeschiedenis van de gasten en de 
te verwachte zorg.
Handwerkcommissie: van tevoren 
worden er materialen aangeschaft zodat
er tijdens de week een leuk aandenken 
gemaakt kan worden welke door de 
gasten mee genomen worden. 
In de vakantieweek worden er mensen 
aangesteld die het winkeltje beheren en 
de bar verzorgen. Ook zijn er een aantal
vrijwilligers bezig met de kampkrant die 
jaarlijks uitgegeven wordt op de dag van
vertrek. Organisaties waarmee wij een 
prettige samenwerking hebben en die 
ons financieel ondersteunen ontvangen 
ook een exemplaar.
Onze financiële man Jan van Toor, 
onderhoud contact met voorzitter 
Centrale Diaconie Rinus Witvoet, heeft 
erg veel werk aan het aanvragen van 
financiële ondersteuning bij instanties, 
zoals het Zonnehuisgroep, Frankeland, 
thuiszorgorganisaties. Deze 
opbrengsten zorgen ervoor dat wij ons 
sinds enkele jaren financieel zelfstandig 
bedruipen en geen aanspraak maken op
de diaconie.
Wij hebben een fantastische week 
gedraaid met mooi weer, fijne gasten en
geweldige vrijwilligers.
Met dank aan de Zonnehuisgroep waar 
wij alle gasten mogen verzamelen en 
waar wij ook onze gasten weer 
afleveren.
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Een hoop werk van een fijne groep 
mensen.

Nanja Moerkerken, algemeen leider.

Vakantieweken voor Senioren

Week 1  van 1 t/m 8 juli
Zaterdagmiddag 1 juli vertrokken wij met 
een hele gezellige groep vakantiegangers 
naar Hotel de Bosrand in Ede.
We hadden prachtig weer en dat hebben 
we de hele week gehouden zonnig maar 
net niet te warm!
Bij aankomst stond de koffie/thee klaar 
met wat lekkers erbij daarna de koffers 
uitgepakt en onze mooie kamers 
bewonderd.
Na een heerlijke maaltijd zijn we via een 
leuke kennismakingsspel wat meer over 
elkaar en de staf te weten gekomen. 
Op zondag een huiskerkdienst gehouden. 
Hier werd gecollecteerd voor het 
Aanloophuis de Groene Luiken. De 
opbrengst was € 165.00
In de middag stond er een verrukkelijke 
high tea klaar (wat hebben we gesmuld).
Maandag marktdag dus daar konden we 
niet onderuit (ook het showen van nieuwe 
kleding niet) en bingo niet te vergeten.
Dinsdag naar Emst geweest om zelf 
mooie kaarsen te maken. We hebben 
genoten van een diaserie met zang over 
Wim Sonneveld en Toon Hermans. Ook 
lieten onze gastdames zien wat ze voor 
ons in petto hadden (gezusters 
Neuzelaar) en matrozen die voor ons 
kwamen zingen.

Woensdag met de huifkar het bos in 
waar we de schaapsherder met zijn 
kudde tegen kwamen.
Ook stond er een BBQ op het menu 
voor de donderdagavond vooraf aan de 
bonte avond en alles in een stralend 
zonnetje.
Vrijdag kwamen er zo’n 12 dansers van 
een volksdansgroep ons vermaken, ook 
mochten wi , zo mogelijk, proberen mee 
te doen. Wat hebben we een lol gehad!
Een lantaarntje gemaakt op de 
creamiddag om mee naar huis te 
nemen. Al met al een fantastische week 
met elkaar!
Volgend jaar hopen we een week te 
organiseren naar Hotel Kaap Doorn in 
Doorn.

Hartelijke groeten namens de staf: Joke,
Maaike, Ans en Nel.

Week 2 van 8 t/m 15 juli
EEN KOFFER VOL VERHALEN…..
Dat was het thema van de 
seniorenvakantie van 8 tot en met 15 juli
in Hotel de Bosrand in Ede! Een 
heerlijke plek om te verblijven, fijne 
kamers, heerlijk eten, midden in de 
natuur, een prachtig terras, een 
afwisselend programma, wisselvallig 
weer en veel plezier, warmte en 
gezelligheid!
Zaterdag 8 juli: een beetje zenuwachtig 
voor vertrek, een zeer kundige 
buschauffeur René, de koffers vol met 
allerhande zaken maar ook vol 
belevenissen van het afgelopen jaar om 
te delen met elkaar, achter te laten en 
vol te stoppen met nieuwe verhalen, 
fijne herinneringen aan deze week. We 
beginnen met een hapje en een drankje 
om te toosten op de week en een 
kennismakingsverhaal waarin alle 
bekende sprookjes en de namen van 
gasten en stafleden doorklinken. Zo 
begon het en het werd een heerlijke 
week met oude en nieuwe gasten die 
zich vrij snel thuis voelden.
Een kerkdienst, zingen en bidden, 
mooie gedichten, een Bonte Avond, 
ochtendgymnastiek, spelletjes in de 
buitenlucht, een barbecue binnen 
vanwege de regen, overdekt winkelen, 
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zwerven over de Veluwe met prachtige 
beelden en verhalen, Wim Sonneveld en 
Toon Hermans, vertolkt door Harald 
Veenstra, eigengemaakte kaarsen, waar 
je heel veel geduld voor nodig had, 
genieten en soms ook meedoen van een 
volksdansgroep en als absolute 
hoogtepunt de Bonte 
Donderdagavondtrein, door de bossen en 
over de heide in een versierde huifkar 
heerlijk genieten van de prachtige natuur 
en de saamhorigheid en toen het donder 
werd staken we de lampions aan…. Met 
een prachtig eigengemaakt koffertje 
kwamen we moe en voldaan zaterdag 15 
juli weer veilig op het kerkplein aan!
Heerlijk dat deze weken er zijn, met dank 
aan allen die zich hiervoor inzetten! We 
kijken uit naar de reünie in november. 

Namens Wim, Joop, Annet en Elly: 
Jacolien Immerzeel
P.S. Tijdens de kerkdienst is er 
gecollecteerd voor Aanloophuis de 
Groene Luiken in Vlaardingen, deze 
collecte heeft €165,- opgebracht!

Vakantiefonds

In januari  gingen de diakenen op pad 
voor het vakantiefonds. Dat betekent dat 
ze mensen gaan bezoeken die weinig te 
besteden hebben en die zich daardoor 
geen vakantie kunnen veroorloven. Voor 
deze mensen is jaren geleden het 
Vakantiefonds opgericht zodat ook zij één 
keer per jaar op vakantie kunnen gaan. 
Voor gezinnen kan ook gekozen worden 
voor een dagje uit naar b.v. De Efteling.
Als de inschrijfformulieren binnen zijn, 
wordt er contact opgenomen met het 
reserveringsbureau van RCN-

bungalowparken. Er wordt doorgegeven
hoeveel bungalows/stacaravans de 
diaconie wil huren: voor 2017 waren dat 
er zes. Er kwam in maart bericht terug 
dat de zes bungalows/stacaravans 
gereserveerd waren.
De coördinator brengt de reserveringen 
bij de mensen thuis en ontvangt van de 
deelnemers de eigen bijdrage van € 
50,-. 
Deze mensen zijn ontzettend blij dat ze 
een weekje weg kunnen. Er wordt ook 
wel eens een kaartje gestuurd naar de 
diaconie als dank voor de fijne vakantie.
In mei is er weer aandacht voor het 
vakantiefonds. Dan wordt er aan 
gemeenteleden een kleine bijdrage 
gevraagd van hun eigen vakantiegeld. 
Op die manier kan het fonds blijven 
bestaan.
De algemene vakantiefolder is in januari
uitgereikt in de kerken. In die folder 
staat het doel van alle vakanties die 
door de diaconie georganiseerd worden.

Atie Kramer

Commissie Maatschappelijk Werk

De samenstelling van de commissie 
was in 2017 onveranderd en als volgt:
Johan Verschoor (voorzitter), pwg Grote
Kerk,
Jelly van de Merwe, pwg Holy,
Mar de Bruijne (notulist), pwg Grote 
Kerk,
Piet van der Veer, pwg Ambacht-Oost,
Joke de Zwart, pwg Centrum-West,
In dit jaar is het regelmatig 
voorgekomen dat een commissielid door
een diaken van hun wijkgemeente is 
vervangen.
De commissie wordt ondersteund door 
diaconaal consulent Rob van 
Herwaarden
In 2017 heeft de Commissie 
Maatschappelijk Werk zes keer 
vergaderd en werden de volgende voor 
ons belangrijke onderwerpen 
besproken:
Nieuwe Maatschappelijke 
ontwikkelingen
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Maatschappelijke problemen (financiële 
ondersteuning)
Persoonlijke leningen
Spreekuur CMW
Kerstpakketten

Nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen
Hier houden we elkaar op de hoogte van 
wat er landelijk en plaatselijk voor 
veranderingen of vernieuwingen hebben 
plaatsgevonden of gaan plaatsvinden.
- Minima en mensen met schulden 
kunnen niet bij een gewone bank terecht. 
Minima in Den Haag kunnen nu 
goedkoper lenen. Deze verlaagt de rente 
van de sociale kredietbank van 11,5 naar 
2,3 procent. Rotterdam en Den Bosch 
onderzoeken een renteverlaging. Meer 
steden lijken te volgen.
- In een vijfjarig experiment neemt 
zorgverzekeraar CZ de schulden van 250 
Haagse gezinnen over, met als prioriteit 
deze weg te werken. Men denkt dat dit 
uiteindelijk een besparing in de 
zorgkosten oplevert, door het wegnemen 
van die financiële stress.
In navolging van CZ wil Menzis ook hulp 
gaan bieden aan verzekerden met een 
fikse betalingsachterstand. In 
samenwerking met BFS Bewindsvoering 
wordt er op vrijwillige basis van cliënten 
overgegaan tot budgetbeheer, waarbij 
wordt bepaald hoeveel de cliënt wekelijks 
nog krijgt te besteden. Verzekerden die 
staan geregistreerd bij regeluitvoerder 
CAK komen in aanmerking. Na 1 jaar 
worden de schulden die dan nog uitstaan 
bij Menzis kwijtgescholden en na twee 
jaar ook de incasso- en proceskosten.
- In Nederland leven duizenden mensen in
volledig isolement en ernstige armoede. 
Ze zijn eenzaam, vervuild en leven zonder
gas, water en licht, maar zijn niet bekend 
bij de instanties. Ze hebben niemand en 
ze zijn niet in staat om zelf hulp te zoeken.
Begrijpen niet hoe het moet, schamen 
zich of zijn te depressief om over de 
drempel te komen.
- Dit jaar heeft de sociale supermarkt zijn 
deuren geopend. Het is gevestigd in het 
voormalig kantoorboekhandel Kopa & 
Van Lopik, Vetteoordskade. Minima die in 
aanmerking komen krijgen een eigen pas 

en winkelen tegen gereduceerde 
prijzen. Anderen, die ook welkom zijn 
betalen het volle pond, al zijn ze nog 
steeds goedkoop uit. Er zijn tussen de 
1000 – 1500 producten te koop. Alcohol 
en tabak zijn er niet verkrijgbaar. Van 
elk artikel is er meestal maar één merk 
aanwezig. 
Later in het jaar is er ook een restaurant
gedeelte geopend. Hier kan men terecht
voor een driegangenmaaltijd, bereid met
dagverse producten.
- Er komt een proef van twee jaar in 
onze stad, om huurders met een krappe
portemonnee en met een hoge huur aan
een goedkopere woning te helpen. 
Voorwaarde is wel dat men nu bij die 
hoge huur al recht heeft op huurtoeslag.
De huurder kan zichzelf aanmelden bij 
de woningcorporaties.  
- Incassobureau Intrum Justitia gaat 
vriendelijker brieven sturen, om bij 
achter-  stand in betalingen een 
betalingsregeling te treffen met de 
cliënt. Gebleken is dat dreigen met 
gerechtelijke invorderingsprocedure en 
hogere kosten, hierdoor niet eerder tot 
betalingen wordt overgegaan. De 
juridische formuleringen werden niet 
begrepen en van de dreigementen 
raakten de schuldenaren alleen maar 
gestrester.
- Bij de conferentie van Steden Estafette
Armoede, is het de bedoeling om een 
nieuw beleid te ontwikkelen en de 
schuldenproblematiek aan te pakken. Er
zijn nu veel administratieve 
verplichtingen bij overheidsorganen, 
waardoor vaak kleine boetes enorm 
kunnen oplopen.

Zo ontvingen wij een vernieuwde 
uitgave 22e druk van “Het sociale A B C 
van Vlaardingen” uitgegeven door de 
diaconie der Protestantse gemeente 
Vlaardingen. 
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Financiële ondersteuning
Op de Commissie Maatschappelijk Werk 
is 94 keer een beroep gedaan. De 
aanvragen werden gedaan, door 
schuldhulpmaatjes, Sociale Wijkteams, 
Formulieren Brigade, Minters, 
Vluchtelingen Werk, Bureau voor Budget 
Beheer en de stichting Timon, maar de 
meeste aanvragen kwamen van de 
betreffende mensen zelf. Van de 94 
aanvragen vonden er 7 geen doorgang en
waren er 8 afwijzingen. Van die 94 zijn er 
55 gehonoreerd met een financiële 
ondersteuning. De rest is geholpen met 
aanvragen of zijn doorverwezen naar de 
voedselbank, noodfonds Vlaardingen, 
ROG, jeugdsportfonds, Stroomopwaarts, 
bewindvoerder of DigiD. 
Van die 55 gaat het dan om 
ondersteuning met leefgeld en aanschaf 
van witgoed, voorkomen van afsluiting 
van water en elektra. Ziekte kosten 
verzekering waarvan de premie of eigen 
risico niet opgebracht kan worden. 
Aanschaf huishoudelijke apparatuur, 
identiteitsbewijzen, schoenen, kleding en 
schoolspullen. Ook zijn er reiskosten 
vergoed voor bezoeken van advocaat. Er 
is in totaal voor €6437,79 aan 
ondersteuning toegekend.

Persoonlijke leningen
Het gaat dan om aanvragen waarvan de 
persoon zelf aangeeft het aangevraagde 
bedrag terug te willen en kunnen betalen 
of de CMW van mening is dat degene ook
daadwerkelijk geholpen is met een lening.

Dit jaar zijn er 5 leningen verstrekt voor 
het bedrag van €6859,22
Hiervan werden er 3 situaties voorgelegd 
aan het Dagelijks Bestuur van de 
Diaconie. Dit vanwege de hoogte van de 
aanvraag.

Op 1 januari stond er een bedrag uit van
€ 11.525,85 aan leningen. Aan 
aflossingen is er een bedrag van € 
4.198,07 binnengekomen. Er zijn 4 
leningen totaal afgelost. Afgeschreven is
er 1, hiervan was degene voor ons met 
onbekende bestemming vertrokken. Aan
het einde van 2017 komt het totaal aan 
te innen leningen uit op € 14.187,--.

Spreekuur CMW
Dit jaar is voor het eerst dat vrijwel het 
gehele jaar op maandag van 10.00-
12.00 uur spreekuur is gehouden. Dat 
dit aan een behoefte voldoet is gebleken
uit het aantal mensen dat hiervan 
gebruik heeft gemaakt. Van die 94 
kwamen er ongeveer 60 naar het 
spreekuur.

Kerstpakketten
Dit jaar werden de kerstpakketten 
wederom ter beschikking gesteld door 
de Vlaardingse Spijskokerij en de 
Rotary Club. De 4 protestantse 
wijkgemeentes krijgen elk een gelijk 
aantal tot hun beschikking. Deze mogen
zij op hun beurt weer schenken aan 
mensen waarvan zij denken dat die dit 
nodig hebben. 

Daar de armoede en leed zeker niet uit 
de samenleving zal verdwijnen is het 
van groot belang dat diakenen 
betrokken blijven bij de ontwikkelingen 
in de samenleving. De CMW hoopt dan 
ook die mensen te helpen waar dat 
nood- zakelijk is, met een luisterend oor,
een doorverwijzing of zelfs financieel.

Johan Verschoor
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DIACONAAL-MISSIONAIR CENTRUM
‘DE WINDWIJZER’

Sta stil en ga verder
 

Sta stil bij het reeds geschrevene
Sta stil bij de dag, vandaag

Maak orde in de chaos en schep zicht,
Licht op een toekomst
Licht aan de horizon

 
Geloof in het goede, in betere tijden
Omring je met mensen en met hun

wijsheid
Werp het strakke harnas af,

Bevrijd je van ondermijnende gedachten.
 

Voel je herboren
Ga verder, ontferm je,

Verbind met jezelf en het goede om je
heen.

Marjolein van Aperen

Marjolein van Aperen, de 
Vlaardingse stadsdichter, maakte dit 
gedicht bij één van de schilderijen van 
Jeltje Hoogenkamp die in de 
Windwijzer geëxposeerd werden.

De Windwijzer, een bijzonder huis 
De Windwijzer is een centrum voor 
ontmoeting, bezinning en dienstverlening .
Een huis waar men terecht kan voor een 
kop koffie en ontmoeting, waar aandacht 
voor elkaar is. De Windwijzer wil een plek 
zijn waar mensen zich thuis voelen en 
zichzelf kunnen zijn .  Een huis met veel 
verschillende activiteiten en 
mogelijkheden  en een grote 
verscheidenheid . Van maaltijden tot 
weggeefwinkel, van tweedehands 
boekenmarkt tot film- en 
schrijversavonden . 
In De Windwijzer staan we open voor 
mensen met hun vragen, hun ideeën 
maar zeker ook voor hun inspiratie en 
spiritualiteit . Het is een plek waar Bijbelse
verhalen kunnen klinken, maar waar ook 

stadslezingen, debatten, 
gespreksgroepen en cursussen 
georganiseerd worden . Een plaats voor
kleine concerten, voor (solo)toneel, 
kunstlezingen, exposities, en activiteiten
voor mensen die op zoek zijn naar een 
baan . Een plek waar ook een kaars kan
worden aangestoken in het stiltecentrum
. De Windwijzer, wees en voel u welkom
. 

De Windwijzer - centrum voor 
ontmoeting, bezinning en 
dienstverlening van de Protestantse 
Gemeente te Vlaardingen - heeft een 
inspirerend jaar 2017 achter de rug. 
Veel plannen zijn tot uitvoering 
gebracht, verbouwing deels 
gerealiseerd en mooie activiteiten door 
het jaar heen waren te beleven in de 
Windwijzer. Veel verschillende 
vrijwilligers maken deze activiteiten 
mogelijk en veel verschillende 
bezoekers komen op de diverse 
activiteiten af. Het blijkt dat de diverse 
programma onderdelen inmiddels goed 
bekend zijn bij een grote groep mensen;
de een kiest voor de filmavonden, de 
ander voor de maaltijd en anderen lopen
binnen op maandagochtend voor de 
weggeefwinkel en de inloop. Voor elk 
wat te vinden en daardoor ontmoeten 
veel verschillende mensen elkaar en dat
levert leuke ontmoetingen op en ook 
veel leuke, mooie maar ook emotionele 
en indringende gesprekken op.  Een 
luisterend oor is heel belangrijk binnen 
de Windwijzer.
Communicatie is heel belangrijk zowel 
binnen een organisatie maar ook naar 
buiten toe. De communicatie naar de 
medewerkers wordt gedaan via :"De 
Vaan" een informatie bulletin dat om de 
2 maanden verschijnt en naar alle 
medewerkers wordt gestuurd. Daarin 
allerlei informatie over a.s. activiteiten, 
gesprekken met medewerkers, nieuwe 
ontwikkelingen, enz. Ook is in 2017 de 
Nieuwsbrief gekomen. Een of twee maal
per maand komt de Nieuwsbrief uit en 
deze wordt gestuurd via email naar alle 
medewerkers maar ook naar alle 
mensen die zich aangemeld hebben om
deze Nieuwsbrief te ontvangen. Sinds 
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kort zijn er ook foldertjes met de 
activiteiten van de komende maand erop, 
een soort laddertje.  Deze foldertjes 
worden ook verspreid over verschillende 
plekken in Vlaardingen. Om de activiteiten
bij een zo groot mogelijk publiek bekend 
te maken, wordt ieder halfjaar een 
programmaboekje gemaakt met alle 
programma's van dat halfjaar erin 
genoemd. Deze boekjes worden verspreid
over heel Vlaardingen bij bibliotheken, 
huisartsenposten, wijkcentra, 
maatschappelijke organisaties, enz. enz. 
Ook worden iedere week persberichten 
gestuurd naar de diverse plaatselijke 
media en heel vaak verschijnen deze 
berichten in Groot Vlaardingen en/of het 
AD. Verder hebben we een contract met  
Vlg24 waar op de website ook de 
activiteiten bekend worden gemaakt. 
In 2017 is begonnen met een jaarplan 
waarin allerlei plannen genoemd worden 
met daarin de acties die daarvoor 
genomen moeten worden.  Het jaarplan 
wordt 1 x per jaar naar de medewerkers 
gestuurd en zij kunnen aanvullingen op dit
plan melden. 
In 2017 is er buiten onderhoud bestaande 
uit reparatie en schilderwerk gedaan. De 
tuin wordt onderhouden.   Aan binnen 
onderhoud is de Oostelijke zijgalerij 
heringericht en er is ook cv en elektra 
aangelegd. De voorzalen zijn heringericht:
er is nieuwe vloerbedekking gekomen, 
nieuwe tafels en aan de muren zijn wat 
kastjes gekomen. Verder zijn er nieuwe 
lampen gekomen om de sfeer te 
verbeteren.  Er wordt continue gewerkt 
aan verbetering van de podiumtechniek.  
Het opnieuw inrichten van de 
weggeefwinkel wordt in 2018 aangepakt.  
Mede dankzij bijdragen van de Stichting 
Vrienden van de Windwijzer en het 
Schiedam Vlaardingen Fonds zijn deze 
verbeteringen mogelijk.
In 2017 zijn veel verschillende activiteiten 
in een grote verscheidenheid 
georganiseerd. Al deze activiteiten vallen 
onder verschillende thema's , t.w. : 
Bezinning en spiritualiteit, cultuur en 
creativiteit, filmavonden, maatschappelijke
thema's, maaltijden, exposities en 
markten. Het bezoekersaantal was zeer 
uiteenlopend afhankelijk van de activiteit. 

De Windwijzer biedt scholieren de 
mogelijkheid een maatschappelijke 
stage vorm te geen en kennis te maken 
met diverse soorten vrijwilligerswerk dat 
niet geldelijk beloond wordt maar wel de
moeite waard is om te doen. 
Het werk van de Windwijzer wordt 
ondersteund door de Stichting Vrienden 
van de Windwijzer. Deze stichting heeft 
tot doel om gelden vrij te maken bij 
fondsen, subsidiegevers en particulieren
waarmee activiteiten van de Windwijzer 
kunnen worden bekostigd.
De onderverhuurders van het gebouw 
zijn ook zeer belangrijk . Voor een vaste
bron van inkomsten zorgden Stichting 
Kinderopvang Mundo en 
Seniorenwelzijn. Regelmatig wordt de 
Windwijzer ook gehuurd voor 
bewonersbijeenkomsten, diverse VvE's, 
de gemeente Vlaardingen en door de 
Hoekse Lijn. 
De realisering van al bovenstaande 
activiteiten is natuurlijk alleen maar 
mogelijk door de trouwe en vaak 
intensieve inzet van een grote groep 
vrijwilligers en van de beroepskrachten. 
Hartelijk dank daarvoor. 
N.B.
Dit is een verkorte versie van het 
officiële jaarverslag 2018 van de 
Windwijzer. Deze officiële versie kunt u 
vinden op de website van De Windwijzer
: www.dewindwijzer.nl. 

Anneke van der Graaf
secretaris van De Windwijzer 

SCHULDHULPMAATJE VLAADINGEN

In 2017 is er door de schuldhulpmaatjes
van stichting SchuldHulpMaatje 
Vlaardingen weer in zo’n 50 gevallen 
hulp verleend aan mensen die in de 
schulden zaten of dreigden te komen.
Het is geen gemakkelijke opgave, waar 
de inmiddels meer dan 40 maatjes zich 
voor gesteld zien. De schulden van 
mensen zijn soms torenhoog en de 
motivatie om er uit te komen is er vaak 
wel maar soms ook niet of onvoldoende.
Toch weten de meeste maatjes met veel
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geduld, liefde en aandacht en met een 
grote deskundigheid veel van de 
hulpvragers weer op de rails te krijgen. 
Vaak gaat het om het toe leiden van 
mensen naar een 
schuldhulpverleningstraject, soms om 
hulp bij het budgetteren en bij de 
organisatie van de thuisadministratie. In 
het ene geval is een enkel gesprek of zijn 
een paar gesprekken voldoende om 
iemand weer verder te helpen, in het 
andere geval kan de begeleiding wel een 
half jaar tot meerdere jaren duren. Naast 
de één-op-één begeleiding van 
hulpvragers, biedt SchuldHulpMaatje ook 
twee keer in de maand een spreekuur in 
De Windwijzer. Dit spreekuur is er voor 
mensen die nog geen schuldhulpmaatje 
hebben gehad en voor mensen die al 
begeleiding hebben gehad maar toch nog 
met vragen zitten. Het onderstaande 
mailtje dat SchuldHulpMaatje Vlaardingen
kreeg van iemand die door een maatje 
begeleid was, geeft goed weer hoe 
belangrijk de begeleiding door een maatje
voor mensen kan zijn.
Januari 2015 heb ik hulp gekregen van 
een schuldhulpmaatje. Toen alles bij mij 
op de rit was heeft mijn zoon ook hulp 
gekregen. Ik wil graag mededelen dat we 
hier alles op de rit  hebben, sterker nog, 
ons leven is zoveel anders geworden! 
Was ik eens angstig en bang al om de 
brievenbus open te doen, nu sta ik weer 
sterk in de wereld, en mijn zelfvertrouwen 
is met 100 procent toegenomen.
Dit alles heb ik aan jullie te danken en 
met name aan maatje S.. Het was geen 
makkelijke klus in het begin, het is erg 
lastig om je problemen zomaar met 
iemand te delen, het is confronterend en 
eng. Toch wist S. met veel geduld en 
gevoel alle zaken op orde te brengen.
In het begin was het eng als hij zou 
komen, later keken we naar zijn bezoek 
uit, trots waren we als er weer dingen 
bereikt waren.
Ik wil jullie daar hartelijk voor danken! Wij 
hebben nu een fijn en vooral rustig leven, 
zonder dat we meer bang of bezorgd 
moeten zijn.
Inmiddels heb ik geleerd dat voor alles 
een oplossing is. Het heeft me sterk 
gemaakt.

Ik zal er altijd voor waken het nooit meer
zover te laten komen, het was bijzonder 
prettig om in deze hele donkere periode 
van mijn leven iemand te hebben die me
hielp, nauwkeurig, menselijk en met 
humor.

Rob van Herwaarden
coördinator SchuldHulpMaatje Vlaardingen

DIACONALE WERK IN DE
PLAATSELIJKE GEMEENTE

WIJKDIACONIEËN

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
 AMBACHT-OOST

Dit jaar bestond de diaconie uit zeven 
diakenen. Er zijn twee diaconale 
medewerkers voor de ZWO taken en 
een diaconale medewerker voor 
Vaartland, iemand die werkt voor de 
voedselbank en iemand met de taak 
mee te werken in een sectie.
Onze wijkdiaconie bestaat dit jaar uit de 
volgende personen:
- Cobie Plantinga (voorzitter)
- Margaret Mostert
- Marianne de Wilt
- Corrie Vellekoop
- Pieter Vellekoop 
- Cora de Koning  (afgevaardigde 
Classis) 
- Wilma v.d. Heul (notulen)
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Niek Rietveld is de penningmeester van 
de wijkdiaconie. 
Er zijn drie diaconale medewerkers actief.
Hans v.d. Gaag, Wanda Werner, en Jos 
v.d. Boogert.
Dit jaar is er een volledige bezetting van 
de diaconie en kunnen de taken worden 
uitgevoerd.

Werkzaamheden
Er is naast de groep diakenen en 
diaconale medewerkers een groep 
mensen die ingezet kunnen worden bij de 
uitvoering van het Heilig Avondmaal. Er is 
ook een groep jongeren die hieraan 
meewerkt.

Vergaderthema's
De wijkdiaconie heeft in 2017 vijf keer 
vergaderd. Naast veel praktische zaken 
stonden in de loop van het jaar de 
volgende onderwerpen op de agenda:
*  beleids- en werkplan 2016-2017: 
    de eredienst, vakantieweken en het
    vakantie fonds, werelddiaconaat, 
    ouderen, financiële acties (Pinkster-
    en najaarsactie en de 
    kerstnachtcollecte);
*  de punten uit het beleids- en
    werkplan die in de jaarplanning 
    zijn opgenomen. In elke 
    vergadering werd doorgenomen 
    welke activiteiten de komende 
    maanden op stapel staan.
*  Het werelddiaconaat; Twee 
    mensen verdelen de taken die 
    hieruit voortvloeien.
*  de uitvoering van het Heilig
    avondmaal; samen met de 
    wijkpredikant ds. Guus Fröberg is er 
    een regeling opgesteld voor de 
    viering van het Avondmaal. Elke 
    avondmaaldienst wordt geëvalueerd, 
    waar nodig wordt de regeling op
    bepaalde punten bijgesteld.
*  het opstellen van de diaconale 
    begroting 2018; in een vergadering
    met de penningmeester Niek Rietveld 
    worden de verschillende posten
    doorgesproken en maken we een 
    begroting voor het komende jaar.
*  diaconale giften; de projecten 
    waaraan uit de bescheiden
    reserve een financiële bijdrage

    werd gegeven:
Sien (kinderen met handicap)
Lilianefonds

Praktische zaken
In 2017 hebben veel praktische zaken 
de aandacht gevraagd van de 
wijkdiaconie. Een opsomming hiervan:
- bezoek afleggen bij mensen die wat 
  aandacht nodig hebben
- aandacht voor de vakantieweken voor 
  senioren en de vakantieweek voor
  gehandicapten: mensen bezoeken en
  inschrijven, alsook uitzwaaien, een
  kaartje sturen, eventueel op bezoek 
  gaan.
  - aandacht voor de activiteiten tijdens
    de veertigdagentijd.
  - ophaalpunt voor Sam's 
    kledingactie/Mensen in Nood bij de 
    Bethelkerk.
  - meehelpen bij de lentemarkt in en
    rond de Bethelkerk.
  - uitvoeren van de Pinkster- en
    Najaarsactie.
  - aandacht voor de Vredesweek  2017.
  - aandacht voor het adventsproject van
    Solidaridad.
  - kerstattentie voor mensen van
    76 jaar en ouder.
  - bezorgen van kerstpakketten die we
    elk jaar mogen verdelen.
  - voorbereiding en uitvoering
    van de kerstnachtdienstcollecte, dit
    jaar voor ‘Calcutta Rescue’.
  - zorgen voor voedselpakketten 1 x per
    maand, in  samenwerking met 
    mensen van de voedselbank.

Financiële steunaanvragen
Rechtstreeks heeft de diaconie geen 
financiële steun verleend. Aanvragen 
hiervoor lopen via de Commissie 
Maatschappelijk Werk van het college 
van diakenen.

We hebben met een fijne betrouwbare 
groep diakenen ons werk kunnen doen.

Cobie Plantinga
(voorzitter)
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PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
                CENTRUM-WEST

Onze wijkgemeente heeft zeven diakenen
en aantal medewerkers, die klaarstaan 
wanneer er speciale werkzaamheden  in 
onze wijk gehouden zijn. Bovendien 
hebben wij het geluk een financieel 
medewerker in ons midden te hebben, die
goed op de centen let en er een goed 
verslag van kan maken.

Ook dit jaar hebben we weer een groot 
aantal mensen ingeschreven voor de 
vakantieweken, die georganiseerd worden
door de Centrale Diaconie.  Drie diakenen
uit onze wijk hebben zich ingezet om van 
deze weken een succes te maken.

In april hebben we nogmaals meegewerkt 
aan Sam’s  kledingactie. Aangezien het 
resultaat van de ingeleverde goederen 
achterblijft bij de verwachtingen, hebben 
wij besloten voor dit project te bedanken.

Met de Vastenactie voor Pasen hebben 
we spontaan zes weken een sobere 
maaltijd gehouden op vrijdagavond. Er 
werd steeds door twee personen een 
soep met vlees en een vegetarische soep 
bereid. De animo bij gemeenteleden 
oversteeg onze verwachtingen en het 
“uitgespaarde”geld  bleek dan ook ruim € 
800,=  te bedragen.

Helaas was de boottocht afgeblazen in 
verband met weinig deelnemers, maar  
hier voor in de plaats 4 koffieochtenden 
en 2 zangmiddagen (natuurlijk ook met 
uitgebreide koffietijd) georganiseerd. Ook 
bij al deze activiteiten was de 
belangstelling zeer groot.

Na de vakantie werd er al weer een 
planning gemaakt om een Kerstviering 
voor de senioren uit onze wijkgemeente 
samen te stellen. De belangrijkste 
afspraken moesten tijdig gemaakt worden 
met voorganger, organist en vrijwilligers. 
Als speciale gast kwam het Politie 
Vrouwenkoor hun opwachting maken. Het
geheel: liturgie, maaltijd en optreden was 
voor iedereen een bijzondere gebeurtenis.
Ook kregen alle bezoekers (en trouwens 
alle senioren uit onze wijk) het traditionele
dagboekje aangeboden.

Ook hebben we in december rond Kerst 
een aantal kerstpakketten en andere 
attenties bezorgd bij mensen in de wijk, 
waarvan wij dachten, dat zij best een 
steuntje in de rug konden gebruiken.

De opbrengst van de collecte in de 
Kerstnachtdienst hebben we verdeeld 
over een project van Kerk in Actie, 
speciaal bestemd voor Syrische 
kinderen in oorlogsgebied en een deel 
aan het Vlaardings ontmoetingscentrum 
de Boei. Hier kunnen kankerpatienten 
en ex-patienten met hun verhalen 
terecht.

In het najaar hebben we alle taken, die 
we als diakenen uitvoeren nog eens 
onder de loep genomen, zoals onze 
verantwoordelijkheid bij de viering van 
het Heilig Avondmaal en het collecteren 
tijdens de erediensten. Ook de 
wekelijkse bloemengroet is steeds een 
vraag om specifieke aandacht voor 
gemeenteleden, die het verdienen om 
van ons te horen. Speciaal echtparen, 
die een huwelijksjubileum vieren van 50 
jaar of meer en wijkbewoners, die 80 
jaar worden en natuurlijk ook zieken 
worden niet vergeten. Tijdens de 
kerkdiensten doen we als diaken ook de
diaconale afkondigingen. We geven de 
kerkgangers de mogelijkheid om in een 
speciaal boek voorbeden te schrijven, 
die de predikant in zijn gebeden kan 
aanhalen Een aantal diakenen wordt 
ook ingezet als chauffeur bij de 
wekelijkse kerkdienst. Natuurlijk wordt 
er achter de schermen nogal eens een 
beroep gedaan door mensen die snel 
hulp of raad nodig hebben. We proberen
zoveel mogelijk mensen (weer) op weg 
te helpen. 

Tweemaal per jaar wordt een 
Avondmaalsdienst in Marnix verzorgd, 
gekoppeld aan groothuisbezoek. In 
Soenda wordt elke maand een middag 
gehouden met zang, declamatie en een 
korte meditatie. De algehele leiding is in 
handen van Riet Elmendorp en een 
aantal anderen. 

In onze wijk bestaat ook een Centraal 
Pastoraal Steunpunt waaraan ook 
enkele diakenen behoren bij de groep 
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van negen, die dit Steunpunt telefonisch 
bij toerbeurt bemannen.  Ook de pastores 
attenderen de diakenen op situaties, 
waarvoor aandacht vereist is. Een groot 
aantal vrijwilligers gaat regelmatig de wijk 
in om ter gelegenheid van verjaardagen 
een plantje te bezorgen bij wijkbewoners 
van 85 jaar en ouder. Zij zijn de “ogen en 
oren” in onze gemeente en kunnen soms 
van de nodige zaken melding maken.

Vanuit onze wijk zijn ook mensen actief, 
die wekelijks bij de Voedselbank 
pakketten uitdelen aan mensen die het 
financieel moeilijk hebben.

Het geeft een geweldig gevoel om met 
een enthousiast team in onze 
wijkgemeente  aanwezig te kunnen zijn.

Jaap Kleijwegt
voorzitter

  

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
                  GROTE KERK

In 2017 waren er drie wijkdiakenen 
beschikbaar, na het vertrek van Peter 
Wijnhorst halverwege 2017. Later in het 
jaar vertrokken ook Jan van Kampenhout 
en Willem Post. Dit zorgde voor een 
vacuüm in kennis en had als resultaat een
‘jonge’ diaconie qua kennis over lopende 
zaken en handelingswijze tijdens 
bijzondere diensten. 

Gelukkig hebben we in Jan van der Sar 
en Henk Westerdijk dit jaar twee nieuwe 
diaken gevonden. Jan van der Sar heeft al
eerder als diaken gediend en is 
aangesloten bij de AK. 
De twee andere ‘jonkies’, Ilan en Henk, 
maken graag gebruik van de kennis die 
Jan al heeft en voor vragen op diaconaal/
PGV niveau kunnen we ook bij Johan 
Verschoor terecht. De diaconie van de 
Grote Kerk bestaat nu uit:

 Henk Westerdijk
 Jan van der Sar
 Ilan Peters

 Johan Verschoor (als boventallig
lid en contactpersoon CMW)

Aangezien dit mijn eerste jaar is 
geweest als diaken ben ik nog niet zo 
handig in het maken van een 
jaarverslag. Ik begon in maart van 2017 
als diaken, waardoor ik over het eerste 
deel van het jaar alleen kan beschikken 
over de gemaakte notulen. Ik zal mijn 
best doen deze informatie zo goed als 
mogelijk te beschrijven. 

In het jaar 2017 is de diaconie van de 
Grote Kerk zes keer bij elkaar gekomen.
In de vergaderingen hebben we bezoek 
gehad vanuit de Windwijzer over de 
activiteiten die worden georganiseerd, 
een overdracht van de taken rondom de
kascontrole, is er een nieuwe 
penningmeester gevonden voor de kas 
van de wijkdiaconie en is het concept 
beleidsplan PWG Grote Kerk besproken
en gefinaliseerd.  

Verder zijn tijdens vergaderingen de 
volgende lopende zaken de revue 
gepasseerd:

 OUDERENWERK; VAKANTIEWEKEN.
 KLUSTEAM / LOPENDE 

AANVRAGEN.
 OPEN HUIS.
 VERVOER OUDEREN NAAR KERK.
 COMMISSIE MAATSCHAPPELIJK 

WERK.
 THUISFRONTCOMMISSIE(S)
 DMC / DE WINDWIJZER

Deze activiteiten zijn, naar ik terug kan 
vinden, in een eerder jaarverslag al 
uitvoerig besproken. In de Grote Kerk 
zijn er wekelijks bloemengroeten, 
hebben wij deelgenomen aan de 
Paasgroetenactie en onderhouden we 
relaties met Wouter en Marlies Nagel in 
Zuid-Sudan, die daar zijn voor het werk 
vanuit de MAF, Reiny de Wit met haar 
werk voor stichting Teach en met Albert 
en Esther Knoester, die werken voor 
stichting CAMA. In 2018 proberen wij 
onze Heilig Avondmaal collectes aan te 
laten sluiten op de actuele 
ontwikkelingen in de wereld.
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In de gemeente bestaat een grote groep 
vrijwilligers, waarvoor er vanuit de 
diaconie een avond wordt georganiseerd 
in 2018. Aan het einde van het jaar 2017 
heeft de overdracht plaatsgevonden 
tussen de aftredende diakenen en de 
aantredende diakenen.

Wij hopen dat dit korte en in grote lijnen 
uitgezette jaarverslag u en jou een indruk 
heeft gegeven wat er is gebeurd. Wij zijn 
dankbaar om als diaconie zorg te mogen 
dragen voor de gemeente van Christus.

Jan van der Sar
Henk Westerdijk

Johan Verschoor
Ilan Peters

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
                     HOLY
Dit jaarverslag is een mooie gelegenheid 
om op het afgelopen (diaconale) jaar 
terug te kijken. In Wijkgemeente Holy 
waren in 2017 zes diakenen, twee 
diaconaal medewerkers, één diaken met 
bijzondere opdracht en zes collectanten 
actief. 

Omdat onze Wijkgemeente is aangesloten
bij “Kerken met stip” is door het 
Justitiepastoraat gevraagd of 
gemeenteleden in de Stadsgevangenis te 
Hoogvliet deel uit willen maken van een 
groep vrijwilligers, die daar zondags de 
kerkzaal gereed maakt, een 
Bijbelgedeelte leest of een gesprek na de 
kerkdienst met een gedetineerde heeft. 
Een van onze diaconaal medewerksters is
daar actief. In 2017 hebben drie diakenen 
de jaarvergadering van Kerk met Stip in 
Apeldoorn bijgewoond.

In 2017 zorgde de Wijkdiaconie zes 
keer voor de viering van het Heilig 
Avondmaal (viermaal lopend en 
tweemaal in de kring) en voor een 
Agapèviering, samen met de Pax 
Christiparochie. Verder was de 
Wijkdiaconie nauw betrokken bij de 
diensten in de Lijdensweek en de dienst
van de Gedachtenis van de 
Gestorvenen (laatste zondag van het 
kerkelijk jaar). Op de zondagen van het 
Werelddiaconaat is in de kerkdienst 
steeds aansluiting gezocht bij de door 
Kerk in Aktie gekozen thema’s.

Wijkgemeente Holy heeft een speciale 
band met Het Zonnehuis, De Meerpaal 
en Drieën-Huysen. Een aantal diakenen
werkt nauw samen met de Geestelijke 
Verzorging van deze tehuizen. Zij 
hebben verder nauw contact met de 
bewoners. In De Meerpaal, in Het 
Zonnehuis en in Drieën-Huysen is 
regelmatig het Heilig Avondmaal 
gevierd. In Drieën-Huysen is er een 
kerkdienst op de eerste zondag van de 
maand.

Op Witte Donderdag was er 's avonds in
het Kerkcentrum Holy een dienst met 
een eenvoudige maaltijd met 
lekkerbekjes, kibbeling en Turks brood. 
De dienst werd afgesloten met de 
viering van het Heilig Avondmaal in de 
kring. In deze dienst werd de 
Pesachschotel toegelicht. Zo kregen wij 
iets te zien van de Joodse traditie. Het 
was bijzonder om zo met elkaar Witte 
Donderdag te vieren. Met Pasen heeft 
de Wijkdiaconie weer voor tulpen in de 
kerk gezorgd. Kerkgangers konden op 
Paasmorgen een bosje tulpen 
meenemen voor iemand, die ze kennen 
of voor iemand, die het moeilijk heeft of 
ziek is. Omzien naar elkaar, dat willen 
wij hiermee tot uitdrukking brengen.

Ook dit jaar heeft de Wijkdiaconie 
meegedaan aan het versturen van 
kaarten als Paasgroet aan 
gedetineerden. De kaarten zijn 
verzonden via het Protestants 
Justitiepastoraat. 
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De diakenen collecteren elke zondag en 
zorgen voor het Voorbedenboek. Maar er 
is meer ! Een belangrijk deel van het 
diaconale werk gebeurt in stilte, op de 
achtergrond. Bijvoorbeeld in het meeleven
bij ziekte en overlijden, in een bezoekje 
aan oudere gemeenteleden en in het thuis
vieren van het Heilig Avondmaal met hen, 
die niet (meer) naar de kerk kunnen 
komen.
Het blijkt dat steeds meer mensen een 
beroep doen op de Wijkdiaconie. Het 
aantal mensen dat financiële en 
maatschappelijke ondersteuning nodig 
heeft stijgt. Het afgelopen jaar is aan vijf 
jonge gezinnen via de kerk een vakantie 
in huisje op een vakantiepark 
aangeboden. Ook dit jaar zijn er weer elf 
kerstpakketten uitgedeeld in onze wijk. 
Deze pakketten zijn aangeboden door de 
Vlaardingse Spijskokerij.
 
Uiteraard is er ook nog vergaderd. De 
vergaderingen zijn om de zes weken, op 
de dinsdagavond gehouden. 

Onze kerk zet elke vrijdag de deuren open
voor de Stichting Voedselbank 
Vlaardingen. Verder is de Wijkdiaconie 
aangesloten bij het Wijknetwerk Holy en 
de Maatschappelijke Kring Vlaardingen. 

Begin augustus 2017 kreeg de 
Wijkdiaconie via het Servicepunt 
Vrijwilligers van de Gemeente 
Vlaardingen te horen dat Stroomopwaarts 
toestemming heeft gegeven om mevr. 
Yordanos vrijwilligerswerk (op het sociale 
vlak) te laten doen in het Kerkcentrum 
Holy.  Mevr. Yordanos is een jonge 
Eritrese vrouw, die graag contact wil 
hebben om de Nederlandse taal beter te 
leren en om haar isolement te 
doorbreken. Zij werkt nu als vrijwilliger 
voor 10 uur per week, begeleid door de 
Wijkkerkrenmeesters en de Wijkdiaconie.

Dit jaar heeft de Wijkdiaconie meegedaan 
aan de rugtasactie van Stichting Gave 
met als titel   “Maak een 
asielzoekerskind blij met Kerst”.
De rugtasjes werden gevuld met 
speelgoed, schrijfwaren ed. Vlak voor de 

Kerstvakantiezijn de rugtasjes in 
verschillende asielzoekerscentra in 
Nederland uitgedeeld.

In september 2017 is het Platform 
Eenzaamheid opgericht met als thema:
 “Als eenzaamheid jouw zorg is in 
Vlaardingen Holy”.
In het Kerkcentrum Holy is een aantal 
organisaties bij elkaar gekomen om te 
onderzoeken hoe gezamenlijk het 
onderwerp eenzaamheid kan worden 
aangepakt. Het platform bestaat uit 
Seniorenwelzijn, Minters, het Sociale 
Wijkteam, de Pax Christiparochie, de 
Kerk van de Nazarener en 
Wijkgemeente/ Wijkdiaconie Holy.
In oktober is er een informatiemarkt van 
en voor zorg- en welzijnsorganisaties 
geweest, die werkzaam zijn in de wijk 
Holy. Dit krijgt de komende tijd nog een 
vervolg. 

Op zondag 5 november 2017 heeft het 
Kerkcentrum Holy weer zijn deuren 
geopend voor een groep gevluchte 
Syrische vrouwen. Zij zijn hun land 
ontvlucht voor oorlog en geweld. Deze 
bijeenkomst was bedoeld om te 
luisteren naar de problemen waar deze 
vrouwen tegenaan lopen. Zij zaten daar 
allemaal met hun eigen verhaal
en mistten hun land, dat zij moesten 
verlaten. Er waren veel vragen over 
onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting
e.d. Er is veel informatie gegeven. 
Daarnaast was het voor deze vrouwen 
goed om die middag met elkaar te 
kunnen praten en hun zorgen te kunnen
delen. 

Op 11 november 2017 zijn de diakenen 
Tineke v/d. Hoek en Wil Baris naar de 
Landelijke Diaconale Dag voor de 122e 
maal gehouden in het Beatrixtheater te 
Utrecht geweest. Thema van deze dag 
was “Geloof, Hoop en Liefde delen”. Dit 
jaar waren er 25 predikanten en ruim 
900 diakenen aanwezig. Pastoraat en 
diaconaat horen immers als kop en 
munt bij elkaar. De problemen van 
vandaag roepen soms weerstand op, 
zoals bv. de komst van vluchtelingen. 
Om die weerstand te kanaliseren, wordt 
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leiderschap gevraagd van predikanten en 
ambtsdragers.,  

Diaconaal werk is ook een voortdurend 
kijken naar de ontwikkelingen in onze 
samenleving, dichtbij en veraf. De 
Wijkdiaconie is nauw betrokken bij en 
discussieert mee over onderwerpen als 
armoedebestrijding, vluchtelingenopvang 
en eenzaamheid. Maar die aandacht mag 
best verder gaan. De Wijkdiaconie vindt 
dat we daarbij ook de aarde mogen 
betrekken, die is kwetsbaar. De aarde is 
ons toevertrouwd en daar moeten we 
verantwoord mee omgaan. Het milieu, de 
duurzame samenleving, het is ook de zorg
van de Diaconie. Diaconie, 
armoedebestrijding en duurzaamheid 
hebben dus alles met elkaar te maken. 
Over dit onderwerp zal in 2018 binnen de 
Wijkdiaconie verder worden gesproken.

Wil Baris,
voorzitter Wijkdiaconie Holy

DIACONALE WERK WERELDWIJD

                          

                             

            MISSIE /

    ONTWIKKELINGSSAMEN-
        WERKING

/

    VREDESVRAAGSTUKKEN

ZENDING / 

WERELDDIACONAAT /

    ONTWIKKELINGSSAMEN-
          WERKING

Geen inzending ontvangen. 
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