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Voorwoord 
 
Geachte lezers(essen), 
 
Zoals het er nu naar uitziet kon dit wel  
eens mijn laatste voorwoord voor het  
jaarverslag van het College van Diakenen  
zijn. Zowel de penningmeester als de  
voorzitter staan op het punt van aftreden.  
Oproepen om u als kandidaat voor de  
opvolging van één van de twee hebben op  
het moment van schrijven nog geen  
resultaat opgeleverd. Dus ook langs  
deze weg nogmaals de vraag om u te  
melden om een periode uw tijd en  
aandacht te geven aan dit mooie werk. 
En dat het mooi werk is bewijst ook  
dit jaar weer het jaarverslag dat voor  
u ligt. Met alle diakenen en andere  
vrijwilligers is er weer een jaar van  
mooi werk afgeleverd. Om in het  
voorwoord al te vertellen wat dat  
allemaal dan wel geweest is, gaat  
lijken op het gras voor de voeten van  
de anderen weg maaien. Doe ik dus niet. 
Wel twee hoogtepunten uit het afgelopen  
jaar: 
We kijken met veel plezier terug op het  
minisymposium t.g.v. het 25 jarig jubileum  
van Rob van Herwaarden als diaconaal  
consulent van de Protestantse Gemeente  
te Vlaardingen. Een feestje met inhoud.  
Aan de hand van deze stellingen: 
1. De slogan ’Helpen waar geen helper is’  
kan de diaconie niet meer waar maken. 
2. Wat de diaconie nog wel kan doen en  
vooral moet doen is naast mensen gaan  
staan en hun verhaal aanhoren en 
versterken. 
3. De toekomst van de diaconie ligt in het  
samenwerken en coalities sluiten met 
andere organisaties 'van goede wil’, ook 
met organisaties die vanuit een andere 
levensbeschouwing werken.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Focus op waarden (gastvrijheid, 
respect, aandacht, wederkerigheid, 
versterken van de eigen kracht) is 
belangrijker dan focus op  
identiteit. 
hebben we geluisterd en met elkaar 
gesproken.  
Vier stellingen die ons in de komende 
jaren ook nog wel bezig zullen houden. 
Als tweede memorabel punt wil ik u 
wijzen op de verzelfstandiging van de 
voedselbank.  
Die heeft het afgelopen jaar ook zijn 
beslag gekregen. Dus de voedselbank 
komt in dit jaarverslag niet meer zo 
uitgebreid aan het woord, maar toch 
moeten we hier natuurlijk met nadruk 
zeggen dat wij nauw verbonden  
blijven met de voedselbank. Zoals met 
vele organisaties die op initiatief van de 
diaconie in Vlaardingen zijn gestart. Ik 
denk dat dat lijstje in de toekomst nog 
langer wordt. 
Veel leesplezier over het afgelopen jaar. 
 

Rinus Witvoet 
Voorzitter 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 heeft in 2016 één wijziging 
ondergaan. Jan van der Sar is gestopt als 
diaken en heeft ook het DB verlaten. De 
daarmee vrijkomende post van 2e 
voorzitter is door Anneke van der Graaf 
ingevuld. 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 
diverse financiële zaken. En over de 
vacature die ontstaat door het vertrek van 
Jan van der Sar uit het DB.  
 
 

In de vergadering van april is dhr Cor 
Spee aanwezig namens de 
thuisfrontcommissie Reiny de Wit. Het 
DB besluit dit project te steunen. 
Ook wordt er gesproken over de 
werkzaamheden/werkdruk van Rob van 
Herwaarden.  
De vergadering in juni was een drukke 
vergadering, de uitwerkingen van de 
diverse groepjes voor het nieuwe 
beleidsplan zijn besproken, het 
giftenadvies voor het 1e halfjaar, het 
vergaderrooster voor het nieuwe 
seizoen en het jubileum van Rob van 
Herwaarden.  
Rob was 1 juli 2016 25 jaar diaconaal 
consulent in Vlaardingen. Hij heeft 
ervoor gekozen om hier inhoudelijk 
aandacht aan te schenken en niet alleen 
met een receptie. Het wordt een mini- 
symposium op 16 september. 
De eerste vergadering na de zomer is er 
gesproken over de laatste 
voorbereidingen voor het mini-
symposium en ook het collecterooster 
2017 werd besproken.  
In oktober is er gesproken over het 
protocol voor de jaarrekeningen van de 
wijkdiaconieën. Ook de najaarsactie 
kwam aan bod en werd er verslag 
gedaan van de avond die door de 
gemeente was georganiseerd over 
armoedebestrijding.  
In december stond de begroting 2017 
voor de vakantieweken op de agenda 
en ook werd er gesproken over diverse 
activiteiten die in Vlaardingen 
plaatsvinden, zoals 
voedselinzamelingsacties en 
stadslandbouw van Ruytenburch.  
 
Zoals in voorgaande jaren werden er 
ook in 2016 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 Schuldhulpmaatje en het 
Noodfonds Vluchtelingen Vlaardingen.   
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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 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 
2016. 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 wordt gesproken over het nieuwe 
beleidsplan, dit wordt een aanvulling op 
het uitgebreide, vorige beleidsplan. Door 
de collegeleden zijn onderwerpen 
aangedragen die volgens hen belangrijk 

zijn en daaruit is een prioriteitenlijst 
ontstaan, waarbij armoede en 
vluchtelingen bovenaan staan.  
Er worden doelen voor de Pinksteractie 
2017 aangedragen, er wordt verslag 
gedaan van de landelijke diaconale dag 
en er wordt gesproken over de vacature 
2e voorzitter.  
Maart: Naast de gebruikelijke 
agendapunten wordt er gesproken over 
de invulling van de diaconale pagina in 
Onderweg, over het beleidsplan en over 
de stand van zaken voor de komende 
vakantieweken. 
Mei: Tijdens deze vergadering worden 
de jaarrekening en het jaarverslag 
goedgekeurd.  
Juni: We zijn deze avond te gast in de 
Bethelkerk.  
De verzoeken om financiële bijdragen 1e 
helft 2016, het nieuwe vergaderrooster 
en de uitgangspunten giften en leningen 
worden vastgesteld. Ook het 25 jarig 
jubileum van Rob van Herwaarden komt 
aan de orde.  Na afloop wordt het 
seizoen afgesloten met een drankje en 
een hapje.  
September:  
We blikken terug op het jubileum van 
Rob. Het was een leuke combinatie met 
een mini- symposium en aansluitende 
receptie op 16 september. De 
aanwezigen en de jubilaris kijken met 
voldoening terug op deze dag.   
In deze vergadering wordt er ook 
gesproken over Hip (Hulp in praktijk) 
wat nieuw leven ingeblazen wordt, het 
verloop van de kascontroles in de wijken 
en het collecterooster 2017.  
November:  
Met Nel Kleijwegt en Joop Immerzeel 
vindt de evaluatie van de vakantieweken 
plaats. Tijdens de gehele vergadering 
zijn ook ds. Erwin de Fouw en zijn 
Roemeense collega onze gasten.  
Het giftenadvies 2e helft 2016 en de 
begroting voor 2017 worden besproken.  
Tevens wordt besloten dat de centrale 
diaconie lid wordt van de 
Maatschappelijke Kring Vlaardingen 
(MKV).  
 
Uit het bovenstaande en uit hetgeen u 
verder in dit jaarverslag zult lezen blijkt 
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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) 
 
 
 
 

HET DIACONALE WERK IN EIGEN 
GEMEENTE 
 
   
WERKGROEP VAKANTIEWEKEN 
 VOOR SENIOREN EN 
 GEHANDICAPTEN 
 
Rooseveltvakantieweek 2016 
 
Januari : inschrijfavond samen met de 
ouderenweken . Aangezien het twee op 
zichzelf functionerende teams zijn is in 
goed overleg besloten de ouderenweken 
en de gehandicaptenweken m.i.v 2017 
apart te laten functioneren. Diaconale 
medewerkers zullen alleen nog de 
ouderen weken inschrijven. 
Voor de gehandicaptenweken is een team 
verpleegkundigen ingezet en voor de 
Zonnehuisgroep zullen Atie Kramer en 
Joke Horlings in 2017 instromen 
aangezien deze mensen voor hen erg 
bekend zijn en is hebben de dames de 
kerkelijke betrokkenheid ook inzichtelijk. 
Buiten de inschrijvingen zijn er diverse 
vergaderingen belegd door diverse 
commissies zoals; 
- Medische commissie 

- Indicatiecommissie 

- Ontspanningscommissie 

- Liturgiecommissie 

De diverse commissies steken veel tijd in 
de voorbereidingen om de vakantieweek 
goed te laten verlopen. Er werd gezocht 
naar nieuwe vrijwilligers. Dit is gelukt. 
Verder heeft Jan van Toor ervoor gezorgd 
dat er diverse gelden binnen kwamen van 
instanties zoals Careyn, Zonnehuisgroep, 

Frankeland etc. voor de geleverde zorg 
door BIG geregistreerde vrijwilligers. 
Dit heeft ons in de gelegenheid gesteld 
ons zelf financieel te kunnen bedruipen. 
Ook werden diverse gasten financieel 
ondersteund vanuit ons verkregen 
budget. Uiteraard moet per jaar worden 
gekeken of dit mogelijk is. 
Dit jaar hebben we voor het eerst het 
nieuwe Rooseveltpaviljoen/ Hydepark 
mogen betrekken. 
Even wennen, maar we zijn met 
aanpassingen vanuit management 
ontzettend blij met deze locatie. 
De VSB heeft ons een schenking 
gedaan waardoor er een extra bus voor 
heen/terug vervoer naar het 
Rooseveltpaviljoen gerealiseerd kon 
worden. 
We hebben een prima week gedraaid 
met heel veel tevreden gasten. 
Er wordt veel inzet van de vrijwilligers 
gevraagd. De taak is zwaar maar geeft 
anderzijds veel voldoening. 
Er is een reünie voor gasten en 
vrijwilligers geweest in september. 
De eerste vergadering voor de vakantie 
2017 is al achter de rug. 
Commissies zijn al weer druk bezig met 
de voorbereidingen. In Onderweg / 
Schiedam Kerknieuws heeft een stukje 
over gehandicapten vakantie 2017 
gestaan. 
 
Nanja Moerkerken/ Algemeen leider 
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Vakantieweken voor Senioren 
 
Vanuit Vlaardingen en Schiedam gingen 
ook dit jaar weer 2 groepen senioren met 
vakantie georganiseerd door de 
Vlaardingse diaconie. 
De bestemming was dit jaar het 
conferentiehotel Kaap Doorn in Doorn. 
Voor de meeste gasten geen onbekend 
adres. We werden er goed verwend. 
Onderling een fantastische sfeer en 
prachtig weer, met daarbij een goede 
verzorging van de vrijwilligers en het hotel 
personeel. 
Veel gelachen en gezongen, sport en 
spel, maar ook vele gesprekken en naar 
elkaar luisteren was heel belangrijk. 
Het jaarlijkse uitje was naar het Oude 
ambachten en speelgoedmuseum Ter 
Schuur, waar we veel herinneringen op 
konden halen uit onze jeugd. 
Natuurlijk werden ook de avondsluitingen 
niet vergeten met daarna de 
avondvullende programma’s zoals; bingo, 
optreden van de staf, entertainer Harald 
Feenstra kwam met een diaserie over ons 
Koningshuis. 
De groep Spice City zorgde voor een 
gezellige meezing avond. 
Voor een ieder een week om met veel 
plezier op terug te kijken ! 
 

 
Nel Kleijwegt 

 
 

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 2016 waren dat 
er acht. Er kwam in maart bericht terug 
dat de acht 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. 
Dit jaar heb ik een groot gezin met 5 
kinderen weggebracht en opgehaald 
omdat zij met 2 auto’s moesten gaan. 
Dit was een erg leuke ervaring.  
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 
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Commissie Maatschappelijk Werk 
 
De samenstelling van de commissie was 
in 2016 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 januari heeft Joke de Zwart de plaats 
van de pwg Centrum-West overgenomen 
van Bram van der Staay. 
De commissie wordt ondersteund door 
diaconaal consulent Rob van 
Herwaarden. 
 
In 2016 heeft de Commissie 
Maatschappelijk Werk zes keer vergaderd 
en werden de volgende onderwerpen 
besproken: 
Nieuwe Maatschappelijke ontwikkelingen 
Maatschappelijke problemen (financiële 
ondersteuning) 
Persoonlijke leningen 
Voedselbank 
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.   
Zo werd er melding gemaakt van de 
Rotterdamse supermarkt Swing Market. 
Hier worden producten goedkoop 
aangeboden. De groente en fruit komen 
van de veiling, waar ze niet goed genoeg 
zijn bevonden door en voor de 
supermarkt- ketens. Ander producten 
worden per partij ingekocht. De minima 
winkelen gratis, krijgen maandelijks voor 
€30 op de goldcard fictief geld gestort en 
kunnen hiermee bij de kassa afrekenen. 
Het voordeel is dat ze zelf bepalen wat ze 
kopen en in de winkel niet opvallen. Dit 
initiatief is niet uniek in Nederland, maar 
wel het feit dat hier ook niet minima  
mogen shoppen. De supermarkt wordt 
gerund door vrijwilligers. Ook in  
 

 
 
 
Vlaardingen wil men naar dit voorbeeld 
tot oprichting komen van zo’n sociale 
supermarkt. Dit initiatief wordt voorlopig 
gesteund door de plaatselijke Jumbo, 
MCD en AH, ook Stadlandbouw op het 
Moermanterrein wil hierin zijn steentje 
bijdragen. 
Nogmaals werd de Welkomstwinkel op 
de Hoogstraat onder de aandacht 
gebracht, die gerund wordt door 
vrijwilligers en bijstandsgerechtigden. 
Op diverse terreinen wordt hulp 
geboden: fietsenwerkplaats, kapsalon, 
thuishulp, computer etc. 
Zo werd rond juni bekend dat in 
Vlaardingen 70 gezinnen zijn afgesloten 
van de watervoorziening. 
Uit onderzoek is gebleken dat bij 
mensen na 3 jaar bijstand de lust tot 
werken behoorlijk was afgenomen. 
De Spring Foundation aan de 
Surinamesingel 101 een eigen website 
heeft met informatie over kleding, 
speelgoed, levensmiddelen e.d. Na 3 
jaar voedselbank kan men hier lid van 
worden, hetgeen 150 – 200 gezinnen 
hebben gedaan. 
De zorgverzekeraars de premie voor 
2017 flink zullen verhogen en dat er 
grote verschillen te vinden zullen zijn, in 
de premie aanpassingen. Vanuit de 
regering is gesteld dat zij met de 
zorgtoeslag hiermee rekening gaan 
houden. Eén van de oorzaken is dat de 
zorgverzekeringsinstellingen minder 
reserves willen inzetten om de 
zorgpremie laag te houden. 
 
- Zo ontvingen we flyers voor een 
verwen dag in april voor minder draag- 
krachtige in de Windwijzer.  
- Het boekje “Betrokkenheid troef” van 
Knooppunt Kerken en Armoede, met 
een 50-tal inspirerende diaconale 
initiatieven tegen armoede in ons land. 
Als inspiratie bron voor eventuele 
nieuwe activiteiten in eigen gemeente. 
- De nieuwe editie “Krijg nou wat”, de 
minimaregelingen Vlaardingen 2016 van 
Stroomopwaarts. 
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Financiële ondersteuning 
Voor financiële ondersteuning is in 2016, 
75 keer een beroep gedaan op de 
Commissie Maatschappelijk Werk. Dit jaar 
werd een beroep op de CMW gedaan, 
door schuldhulpmaatjes, Sociale 
Wijkteams, medewerkers van de 
Voedselbank, Reclassering en de 
stichtingen Mara en Timon, maar de 
meeste aanvragen komen van de 
betreffende mensen zelf. Van de 75 
aanvragen vonden er 2 geen doorgang en 
waren er 6 afwijzingen.  
In de meeste aanvragen gaat het om 
ondersteuning met leefgeld en aanschaf 
van witgoed. Andere voorvallen waren 
afsluiting van water en elektra. Ziekte 
kosten verzekering waarvan de premie of 
eigen risico niet opgebracht kan worden. 
Aanschaf huishoudelijke apparatuur, 
identiteitsbewijzen, schoenen en 
schoolspullen. Ook zijn er reiskosten 
vergoed voor bezoeken advocaat en 
ziekenhuis. Door de CMW is in totaal voor 
€ 8469,06 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 6 leningen verstrekt voor 
het bedrag van € 5765,84 
Ook moest de CMW een situatie 
voorleggen aan het Dagelijks Bestuur van 
de Diaconie. Dit vanwege de hoogte van 
de aanvraag. 
Op 1 januari stond er een bedrag uit van  
€ 8976,51 aan leningen. Aan aflossingen 
is er een bedrag van € 3216,50 
binnengekomen. Hierbij zijn 2 leningen, 
één is afgeschreven en één in zijn geheel 
afgelost. Hierdoor komt het totaal aan te 
innen leningen aan het einde van het jaar 
2016 op € 11525,85. 
 
Voedselbank 
In mei is de Voedselbank een zelfstandige 
stichting geworden. Hierdoor is er vanuit 
de Diaconie geen bestuurlijke bemoeienis 
meer met de Voedselbank. Wel blijft de 
Diaconie actief in de ondersteuning en 
betrokken bij de Voedselbank. Zo berust 

de administratie bij de Diaconie, wordt 
er meegedacht en gedaan met het 
werven van vrijwilligers, het op 
aanvraag samenstellen van 
voedselpakketten door de 4 
protestantse wijkgemeentes en met het 
aanmelden van degene waarvan de 
leden van de CMW vermoeden dat ze in 
aanmerkingen komen, met het invullen 
van de aanvraag. Namens de CMW 
wordt met de bestelauto van de 
voedselbank 2e hands goederen 
vervoerd en afgeleverd. 
 
Spreekuur CMW 
Nadat er al regelmatig was uitgesproken 
dat er voor CMW behoefte zou zijn 
spreekuur te houden, is in het najaar 
daar op maandag een voorzichtige start 
mee gemaakt. Ook is gelijktijdig een 
aanvraagformulier ontwikkeld en 
ingevoerd. De bedoeling hiervan is om 
dubbele aanvragen te voorkomen en de 
toezeggingen duidelijker onderbouwd te 
hebben. Het is voorgekomen dat één 
persoon b.v. onder haar mans naam en 
daarna nog eens onder haar meisjes 
naam een aanvraag deed. De 
adresgegevens kloppen. Ook wil de 
CMW bevestigd zien dat er een huur of 
ziekenfonds achterstand is, 
huisuitzetting, afsluiting van water en 
elektra dreigt. Bij toekenning worden 
deze bedragen door de Diaconie 
rechtstreeks aan de instelling 
overgemaakt. Er is gebleken dat de 
voorzichtige start geslaagd is en een 
vervolg gaat krijgen. 
 
Kerstpakketten 
Ook dit jaar werden de kerstpakketten 
weer 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 schenken 
aan mensen die dit nodig hebben. 
 
Doordat de armoede en leed zeker niet 
uit deze maatschappij zal verdwijnen, is 
het van belang dat diakenen betrokken 
blijven bij de ontwikkelingen in onze 
samenleving. De CMW hoopt dan ook 
om die mensen te helpen waar dat 
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nood- zakelijk is, hetzij financieel, met een 
doorverwijzing of met een luisterend oor.  
 
 

Johan Verschoor 

 

 

          

 
 
DIACONAAL-MISSIONAIR CENTRUM 
‘DE WINDWIJZER’ 
Nadat eind 2015 het rapport "In 
Beweging" was aangenomen door de 
Algemene Kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente te Vlaardingen, 
lag de weg open voor een toekomst van 
de Windwijzer. Na een aantal jaren veel 
tijd en energie besteed te hebben aan het 
bestaansrecht en het voortbestaan van 
De Windwijzer, krijgen in 2016 de thema's 
als visie, de vorm en inhoud van de 
programmering, de aandacht en ook  voor 
de betaalde medewerkers en  voor de 
vrijwilligers kan meer aandacht zijn.  Op 
bestuurlijk niveau zijn de nieuwe statuten 
en de vernieuwde 
gebruikersovereenkomst aangepast en 
ondertekend. En er is een definitief 
bestuur gevormd  met Theo Werner als 
voorzitter, Wim Bijl penningmeester, 
Anneke van der Graaf secretaris, Aad den 
Hoedt, Jan de Geus en Cock Wielaard als 
leden van bestuur. Rob van Herwaarden 
woont als adviseur de 
bestuursvergaderingen bij en per 1 
oktober is Lydia Roosendaal in dienst 
getreden als coördinator missionair werk. 
Van Chris van Roon en Dick Wieringa is 
in 2016 afscheid genomen als lid van het 
bestuur en penningmeester.  
 
Rond de zomervakantie is een 
toekomstplan vastgesteld  "De Windwijzer 
op weg naar 2020....." en er zal ieder jaar 
een jaarplan gemaakt worden, te 
beginnen voor 2017.  

Voor de vrijwilligers zijn 2 coördinatoren 
benoemd, die contact houden met de 
vrijwilligers, gesprekken voeren  met 
nieuwe vrijwilligers en bijeenkomsten 
organiseren voor de vrijwilligers. De 
coördinatoren zijn Jacoline Wapenaar 
en Lida van Heteren. Maud Kornaat is 
coördinator voor de externe verhuur. In 
2016 zijn twee bijeenkomsten voor de 
vrijwilligers georganiseerd. Een 
bijeenkomst in april met een maaltijd, 
verzorgd door Thuisafgehaald.nl en in 
september een bijeenkomst waarbij de 
Watertoren bezocht kon worden. 
In 2016 is het project "De Bovenkamer" 
van start gegaan met de ontmoeting 
voor mensen met dementie. Iedere 
donderdagmorgen zijn mensen met 
dementie en hun familieleden welkom in 
de Bovenkamer. Alleen of met hun 
partner, familie of vrienden en de 
mensen bepalen zelf wat er gedaan 
wordt.   De Bovenkamer staat voor 
gezelligheid, herkenning, deskundig 
advies en voorlichting en een lekkere 
lunch. 
In augustus /september 2016 zijn de 
hoge ramen van de galerijen  
vernieuwd, de goten vernieuwd en 
geschilderd en een verwarmingsregeling 
is aangeschaft. Voor deze verbouwing is 
een belangrijk bedrag door het 
Schiedam Vlaardingen Fonds 
gedoneerd vanwege de 
energiebezuiniging en ook de Stichting 
Vrienden van de Windwijzer hebben een 
groot bedrag bekostigd. Voor deze 
verbouwing is een grootse rommelmarkt 
gehouden op vrijdagavond 12 en 
zaterdag 13 februari 2016. De 
opbrengst was € 3000,00. Verder zijn er 
nieuwe verduisteringsscreens 
aangebracht zodat bij films, e.d. met 
een afstandsbediening de hoge ramen 
van de galerijen kunnen worden 
afgedekt. Ook zijn er plannen gemaakt 
voor nieuwe bergruimte op de galerij 
aan de oostzijde.  
Zowel voor het 1e helft van 2016 als 
voor de 2e helft van 2016 is door de 
programma commissie weer een mooi 
programma in elkaar gezet. De 
programmaboekjes werden weer door 
heel Vlaardingen verspreid . Tot juli 
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stond in Groot Vlaardingen  1 x per 
maand een ladder met de programma's 
en er is publiciteit in de huis-aan-huis 
bladen en dagbladen en in Onderweg. 
Ook via de website van de Windwijzer 
kunnen mensen de programma's bekijken. 
De programmering valt te onderscheiden 
in een aantal categorieën, te weten: 
Bezinning en spiritualiteit, Cultuur en 
creativiteit, Filmavonden, 
Maatschappelijke thema's en winkels en 
markten.  Bovendien zijn er door het jaar 
heen een aantal exposities te 
bewonderen. Een overzicht.  
 
Inloop : Op maandagochtend is de 
Windwijzer altijd geopend voor inloop, 2e 
hands boekenmarkt en voor de 
weggeefwinkel. Om half tien staan er altijd 
al mensen voor de deur om direct door te 
lopen naar de weggeefwinkel om te kijken 
of er nog wat van hun gading te vinden is. 
Ook komen er op maandagochtend veel 
mensen spullen brengen.  Veel van de 
bezoekers drinken daarna even een kopje 
koffie en nemen uitgebreid de tijd om een 
praatje te maken. Mensen uit allerlei 
landen/culturen ontmoeten elkaar en zijn 
met elkaar in gesprek. Elke 
maandagochtend wordt een kaarsje 
aangestoken en daarbij wordt een gedicht 
voorgedragen of wordt aandacht 
geschonken aan gebeurtenissen in de 
wereld die veel impact hebben. Sommige 
bezoekers komen speciaal voor dit 
"kaarsmomentje". Regelmatig gaan 
bezoekers naar het stiltecentrum om te 
bidden, even stil te zijn,  om een kaarsje 
aan te steken of  wat in het boek te 
schrijven. Op maandagochtend is er ook 
een diaconaal en pastoraal spreekuur van 
11.00-12.00 uur. Meestal komen mensen 
verspreid over de ochtend voor een 
diaconaal of pastoraal gesprek. 
 
Exposities: In 2016 zijn er 6 exposities 
gehouden in de Windwijzer van de 
volgende schilders/fotografen : Mar van 
der Marel, Rob van Herwaarden en Carl 
van der Windt, Jose Engelhard, Jacob 
Kerssemaker, Erzsébet van Everdingen 
Szabó en een tentoonstelling van Scala 
een onderdeel van Ipse de Bruggen. De 
meeste tentoonstellingen worden officieel 

geopend en dat brengt weer een ander 
publiek in de Windwijzer. 
 
Bezinning en spiritualiteit: 
Zin op zondag. "Zin op zondag" is 
bedoeld voor mensen verlangend en op 
zoek naar zin in hun bestaan. Op de 
eerste bijeenkomst werd de 
indrukwekkende film "God on 
Trial"getoond en werd daarover 
nagepraat. In april vertelde Nico ter 
Linden het verhaal van Jozef, in mei 
kwam Jan Offringa vertellen over het 
boek "Liberaal Christendom". En verder 
: Willy Atema met een verslag van een 
cultuurreis naar Syrie, Wij zijn de 
eersten niet... door Luc Korpel, Kees 
Posthumus en Juul Beerda over List en 
Bedrog, de Jacobsverhalen en in 
december het "Feest van het Licht".  
In september is begonnen met de 
Kliederkerk. 1 x in de maand op zondag  
Kliederkerk; een nieuwe vorm van kerk 
beleven voor jong en oud.  
Meditatiekring en gesprekskring "Huis 
vol verhalen": Activiteiten die elke 
maand een plek hebben en voor elke 
bezoeker ruimte bieden. In stilte zitten, 
zwijgen en zijn of een plek om te 
ontmoeten en waar het verhaal van de 
bezoeker centraal staat. 
Gespreksavonden "Wakend over God". 
de laatste dichtbundel van Joost 
Zwagerman wordt besproken onder 
leiding van Jan de Geus. Naar 
aanleiding van het verschijnen van het 
boek "Liberaal Christendom" is er o.l.v. 
Jan de Geus een leeskring gehouden.  
Levensboeken schrijven en Inspirerende 
ontmoetingen aan tafel. De eerste 
ontmoeting aan tafel was met Bert 
Blase, burgemeester van Vlaardingen 
en schrijver en dichter. De tweede 
ontmoeting aan tafel was met ds. Dick 
Couvee, predikant in de Pauluskerk.  In 
het najaar was de inspirerende 
ontmoeting aan tafel met Carianne 
Keizerwaard, voorzitster van de Spring 
Foundation. Tussen de gangen van de 
maaltijd door vertellen de gasten wat 
hen raakt en waarmee ze zich 
bezighouden. Ook kunnen vragen 
gesteld worden. Op de donderdagavond 
voor Pasen werd met bezoekers naar 
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The Passion gekeken (op groot scherm).  
Op vrijdag 13 november was er een lunch 
op de dag van Dialoog.  
 
Cultuur en creativiteit. 
De volgende schrijversavonden zijn 
geweest : met Alexander Munninghoff, 
met Griet op de Beeck en met Annelies 
Verbeke. Verder was er een avond met de 
Keuken van Vlaardingen, een 
verhalenproject waarbij inspirerende 
stadsbewoners hun favoriete maaltijd 
koken en hun levensverhaal vertellen. In 
het kader van de Geuzenmaand was er 
een vertelconcert  "De Weg" en op 4 mei 
een voorstelling van Trio Wilde Eend over 
"De Golem". In het kader van de 
Vredesweek werd een culturele avond 
georganiseerd met dichters, muzikanten 
en verhalenvertellers met als thema 
"Vrede Verbindt".  Er was een creatieve 
verwendag, kinderspeelmiddagen en 
creatieve ontmoetingen en kerststukjes 
maken. Verder nog een Open Podium 
middag, een middag inzingen voor 
Lessons & Carols en een franse avond 
"Paris s'eveille"met live muziek, een 
concert van het Neva Ensemble en een 
poppenvoorstelling voor de kinderen in de 
kerstvakantie. 
 
Filmavonden: Iedere laatste vrijdag van 
de maand is het filmavond in de 
Windwijzer.  In het kader van de 
Geuzenmaand en de Vredesweek werden 
films gedraaid die bij het thema pasten.  
 
Maatschappelijke thema's. "Baanloos... 
en dan" : netwerkbijeenkomsten voor 
mensen die geen baan hebben.  "De 
Bovenkamer ": wekelijkse bijeenkomst 
voor ouderen met geheugenproblematiek 
en hun mantelzorgers.  Minisymposium 
"Zorgen voor samenwerking: samen met 
het geheugensteunpunt De Bovenkamer 
en Minters Mantelzorg is dit symposium 
gehouden over samenwerking van 
mensen met dementie hun mantelzorgers 
en professionals in de zorgdriehoek. Ter 
gelegenheid van het 25 jarig jubileum van 
Rob van Herwaarden als diaconaal 
consulent bij de Protestantse Gemeente 
Vlaardingen werd een minisymposium "De 
toekomst van de diaconie"georganiseerd. 

Verder was er nog de Verwendag en 
een schrijfmarathon van Amnesty 
International "Schrijf ze vrij".  
 
Maaltijden: 2x per maand een 
ontmoeting aan tafel bij een warme 
driegangen maaltijd tegen een kleine 
vergoeding. Er is altijd veel 
belangstelling voor deze "Warm 
Onthaal" maaltijden.   
Verder is er op iedere 2e zaterdag van 
de maand een marktdag. Dan zijn de 
Weggeefwinkel en de Boekenmarkt 
geopend. 2x per jaar wordt de Nokkie 
Beurs gehouden.  
 
Maatschappelijke stage. De  
Windwijzer biedt scholieren de 
mogelijkheid een maatschappelijke 
stage vorm te geven 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 bekostigd kunnen 
worden.  
 
De onderhuurders van het gebouw zijn 
ook zeer belangrijk. Voor een vaste bron 
van inkomsten zorgden de Stichting 
Kinderopvang Mundo en 
Seniorenwelzijn. Regelmatig wordt de 
Windwijzer ook gehuurd voor 
bewonersbijeenkomsten, diverse VvE's 
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.  
 

Anneke van der Graaf 
secretaris van De Windwijzer  
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DIACONALE WERK IN DE 
PLAATSELIJKE GEMEENTE 
 
WIJKDIACONIEËN 
 
 

 
 
 
 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
  AMBACHT-OOST 
Dit jaar bestond de diaconie uit zes 
diakenen. Er zijn vier 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)  
 
Niek Rietveld is de penningmeester van 
de wijkdiaconie. Wilma v.d. Heul is notulist 
bij de vergaderingen wijkdiaconie.  
Er zijn vijf diaconale medewerkers actief. 
Hans v.d. Gaag, Wanda Werner, Dorly 
Jager, Hanneke v.d. Brink 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 2016 vijf keer 
vergaderd. Naast veel praktische zaken 
stonden in de loop van het jaar de 
volgende onderwerpen op de agenda: 
*  beleids- en werkplan 2015- 2016: 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; Vier 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 2016; 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: 
 Stichting Exodus Nederland  
 en Amref Flying Doctors 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kerkklanken.nl/images/Fotos/Diversen/Pictogrammen/kerk.gif&imgrefurl=http://www.kerkklanken.nl/&docid=KLGjsdiO7mi85M&tbnid=wZ-giQvnwmupmM:&w=283&h=283&ved=0ahUKEwjhuJmOxYzMAhXHLQ8KHefVC7E4vAUQMwgWKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Praktische zaken 
In 2016 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 2016. 
  - 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  
    ‘Warchild’.  
  - 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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
                CENTRUM-WEST 
 
Samenstelling wijkdiaconie: 
- Jaap Kleijwegt, voorzitter 
- Joke de Zwart, secretaris en 
   afgevaardigde naar CMW, CD en AK 
- Annet Duijverman 
- Nel Kleijwegt 
- Bram van der Staaij, secundus CMW 
- Marian Verhagen, afgevaardigde  
  MOV/ZWO 
- Wil Verkade 
- Riet Elmendorp, penningmeester en 
  diaconaal medewerker 
- Nel Romers, diaconaal medewerker 
 
Door het jaar heen werden onder- 
genoemde activiteiten georganiseerd. 
Vakantieweken senioren (waaraan vier 
diakenen als vrijwilliger hebben 
deelgenomen), bespreken jaarrekening 
wijkdiaconie, voorbereiden vastenactie 
en boottocht senioren. 
De jaarlijkse kledingactie (Sam's 
kledingactie) vond plaats op 16 april.                      
Op 3 juni maakten wij een boottocht 
naar Schoonhoven. Vanwege het feit 
dat er in het voorgaande jaar weinig 
deelnemers waren, werd de boottocht in 
2016 voor heel Vlaardingen open 
gesteld.  Ondanks de medewerking van 
andere wijkdiaconieën en veel reclame 
in Onderweg is het helaas niet gelukt 
om uit de rode cijfers te blijven. Het 
totaal aantal deelnemers was nauwelijks 
hoger. Dit is de reden dat besloten werd 
te stoppen met deze activiteit. 
Na de vakantieperiode werd een 
kerstcommissie samengesteld voor het 
organiseren van de seniorenkerst- 
viering, waarvoor belangrijke afspraken 
met pastor, organist en optredens al in 
het voorjaar werden gemaakt. De 
traditionele dagboekjes werden besteld. 
De collecte voor de kerstnachtdienst 
werd geschonken aan Werkboerderij 
Nooitgedacht in Vlaardingen en Artsen 
zonder Grenzen. 
In oktober werd de begroting van de 
diaconale wijkkas besproken. 
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De verschillende diaconale taken in de 
Eredienst zoals collecteren, Heilig 
Avondmaal e.d. kwamen aan bod. Ook 
verzorgden wij de Avondmaalsdiensten in 
de Marnixflat  in combinatie met groot- 
huisbezoek en waren er maandelijkse 
Bijbellezingen in Zorgcentrum Soenda, 
waarvoor Riet Elmendorp en Petra Nijboer 
de contacten onderhielden. 
Verschillende vrijwilligers uit de 
wijkgemeente waren actief bij het 
uitdeelpunt van de Voedselbank in de Van 
Baerlestraat, waar wekelijks ongeveer 40 
pakketten werden verspreid onder 
mensen die het financieel moeilijk 
hebben.  
 
Echtparen met een huwelijksjubileum 
vanaf 50 jaar werden verrast met bloemen 
vanuit de Eredienst, evenals 80-jarigen en 
zieken. Vanaf 85 jaar werden plantjes 
bezorgd door de contactpersonen.  
Tijdens de Eredienst werden diaconale 
afkondigingen gedaan en werd een 
voorbedeboek gebruikt, waarin 
gemeenteleden voor aanvang van de 
dienst aandacht konden vragen voor een 
ander, hetgeen de voorganger op deze 
wijze kon meenemen in het gebed. 
Omzien naar elkaar is altijd een belangrijk 
diaconaal punt gebleven. 
 
De groep van het Centraal Steunpunt 
Pastoraat werd in 2016 uitgebreid en 
werkte met in totaal negen vrijwilligers, 
waaronder twee diakenen. Ook op deze 
wijze bleef onze wijkdiaconie 
maatschappelijk betrokken. Via de twee 
pastores werden de diakenen regelmatig  
geattendeerd op situaties waarvoor 
aandacht nodig was. Zo was er veel 
ruimte voor diaconaat in de wijk. 
 
De diakenen werden ook betrokken bij 
vergaderingen van wijkwerkgroepen. In de 
laatste maanden van het jaar werd er 
'Open Kerk' gehouden. Dit gebeurde op 
zaterdagen waarop boekenmarkt werd 
gehouden en oud papier kon worden 
ingeleverd. De plannen voor de 'Open 
Kerk' werden op kerkenraads- 
vergaderingen doorgesproken om de kerk 
in de wijk zoveel mogelijk te promoten.  

 
Ten slotte vonden veel diaconale 
activiteiten achter de schermen plaats 
en werden op deze wijze veel 
gemeenteleden 'in nood' geholpen met 
tijdelijke hulp waarvoor zelfs 
'rolstoelroosters' werden gemaakt. 
Zomaar een voorbeeld van het mooie 
werk in een wijkgemeente. 
 
Jaap Kleijwegt, voorzitter 

 
 
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
                  GROTE KERK 
 
In feite is elk gemeentelid diaken. Jong 
en oud, rijk of arm. Het is daarbij 
belangrijk dat elk gemeentelid zich niet 
afvraagt wát hij of zij allemaal moet 
doen, maar zich afvraagt wat hij of zij 
per dag kan en mag doen! Want sámen 
willen we een gemeente van Christus 
zijn. We hebben in het diaconaat de 
Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar 
aanwezig te zijn en te blijven waar 
andere vormen van zorg- en 
hulpverlening zich hebben 
teruggetrokken. Zowel bij actuele 
noodsituaties in de wereld, als in het 
‘klein’ in Vlaardingen. Dit houdt ook in, 
dat we zoeken naar oplossingen voor 
omstandigheden in de samenleving, die 
knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct 
als naaste of door in overleg met 
organen van de burgerlijke overheid of 
met behulp van initiatieven als 
Commissie Maatschappelijk Werk, 
Schulp Hulpmaatje, Open Huis en 
activiteiten vanuit de wijkdiaconie. 
 
In het vorige jaarverslag zijn korte de 
activiteiten beschreven zoals het werk 
vanuit het Open Huis (Zomerstraat), de 
wekelijkse bloemengroeten, de 
Paasgroet (aan gevangenen), de 
thuisfront commissie van Reiny de Wit 
(Stichting Teach, Stichting ECEC), de 
thuisfront commissie voor Albert en 
Esther Knoester (Stichting CAMA in 
Israël) en de thuisfront commissie voor 
Wouter en Marlies Nagel (MAF, Mission 
Aviation Fellowship). 
 



Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

 
 

 
 
 

14 

 
Daarnaast wordt er meegewerkt aan het 
centraal georganiseerde Commissie 
Maatschappelijk Werk (CMW) om de 
ergste acute financiële nood proberen op 
te lossen. 
Het ouderenwerk loopt soepel over de 
drie teams: ouderenbezoek, 
ouderenactiviteiten en vakantieweken. De 
gebruikelijke activiteiten waren ook dit jaar 
het wekelijks bezorgen van kerkdiensten 
op USB-sticks, het inschrijven voor de 
vakantieweken, de kerstviering en het 
bezorgen van Kerstattenties. 
 
 
In 2016 waren er maar drie wijkdiakenen 
beschikbaar, na het vertrek van Jan van 
der Sar en Peter van Kranenburg. 
Gelukkig hebben we in Ilan Peters een 
nieuwe diaken gevonden. 
 
De wijkdiakenen zijn dankbaar en blij dat 
zij hun werk in het jaar 2016 samen 
hebben mogen doen, dit te midden van 
een grote groep andere vrijwilligers die 
zich in het afgelopen jaar opnieuw hebben 
willen inzetten om de gemeente van 
Christus te dienen. 

 
Wij hopen dat het u en jou, zeg maar onze 
medediakenen,  inspireert om een indruk 
te krijgen van wat er gebeurt en dat een 
ieder welkom is! En om zo nodig 
geholpen te worden of zelf een ander te 
helpen. 
 
 

Jan van Kampenhout (voorzitter) 
Peter Wijnhorst (secretaris) 

 
 
 

 
 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE   
                     HOLY 
Dit jaarverslag is een mooie gelegenheid 
om op het afgelopen (diaconale) jaar 
terug te kijken. Op 28 februari 2016 deed 
ds. Erwin de Fouw zijn intrede in het 
Kerkcentrum Holy. In 2016 waren er zes 
diakenen, vijf diaconaal medewerkers, 
twee diakenen met een bijzondere  
 

 
opdracht en negen collectanten actief in 
onze Wijkgemeente.  
 
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 groepje dat daar zondags de 
kerkzaal gereed maakt, een 
Bijbelgedeelte leest of een gesprekje na 
de kerkdienst met een gedetineerde 
heeft. Een van onze diaconaal 
medewerksters is daar actief.  
 
In 2016 zorgde de Wijkdiaconie vijf keer 
voor de viering van het Heilig 
Avondmaal (lopend). 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 en in Het 
Zonnehuis en 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 
de kerk een eenvoudige maaltijd, er 
waren lekkerbekjes en kibbelingen met 
Turks brood. De avond werd afgesloten 
met de viering van het Heilig 
Avondmaal. In deze dienst is 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 
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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 Wijkdiaconie 
meegedaan aan het versturen van 
kaarten als Paasgroet aan gedetineerden. 
De kaarten zijn verzonden via het 
Protestants Justitiepastoraat.  
 
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.  
Uiteraard is er ook nog vergaderd. De 
vergaderingen zijn om de maand op de 
eerste dinsdagavond van de maand 
gehouden. Voorafgaande aan de 
activiteiten zijn aparte bijeenkomsten 
gehouden. 
 
Onze kerk zet elke vrijdag de deuren open 
voor de Stichting Voedselbank 
Vlaardingen. Op dit moment komen op de 
locatie Kerkcentrum Holy 50 cliënten hun 
voedselpakket ophalen. De Wijkdiaconie 
is aangesloten bij het Wijknetwerk Holy en 
de Maatschappelijke Kring Vlaardingen. 
 
Op zondag 5 maart 2016 heeft het 
Kerkcentrum Holy 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 misten 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. 
Er is vanuit onze kerk positief 
gereageerd om taalcoach te worden. Er 
worden in het Kerkcentrum Holy 
taallessen aan vluchtelingen gegeven.   
 
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, eenzaamheid bij 
ouderen, maar die aandacht mag best 
verder gaan. Wij vinden dat we daarbij 
ook de aarde mogen betrekken, die is 
kwetsbaar. De aarde is ons is 
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 2017 binnen 
de Diaconie verder worden gesproken. 
 

Het is verheugend steeds weer te 
kunnen constateren dat onze 
Wijkgemeente zoveel diakenen heeft, 
die met passie en enthousiasme in onze 
Wijkgemeente actief zijn. Diakenen 
zetten zich in zodat iedereen mee kan 
doen. Ze zijn de handen en de voeten 
van de kerk. 
 
  
 

Wil Baris 
Voorzitter  
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DIACONALE WERK WERELDWIJD 

 
 
 
                           
 
                              

 

            MISSIE / 

     ONTWIKKELINGSSAMEN- 

           WERKING / 

     VREDESVRAAGSTUKKEN 

 

ZENDING /  

WERELDDIACONAAT / 

     ONTWIKKELINGSSAMEN- 

             WERKING 
 
 
Werkgroep leden:  
Vertegenwoordigers van de PKN en RK 
kerk in Vlaardingen. 
Franz Jansen, voorzitter,  
Rob van Herwaarden secretariaat. 

 
De werkgroep is in 2016 6 maal in 
vergadering bijeen geweest in de 
Windwijzer. 
 
1. Vastenactie 40 dagentijd 2016 
Dit jaar hebben wij het project van de 
landelijke Vastenactie RK. Kerk gebruikt 
met als thema ”Water bron van alle 
leven”. Centraal heeft voor onze 
werkgroep de vastenactie Pelgrim 
wandeltochten, gedurende drie dagen in 
het Waterweg gebied gestaan met als 
slogan, “ Pelgrimeren in  het 
waterweggebied? Éch wel!!!”.  
Per dag was de tocht +/- 20 kilometer! 
Het heeft veel voorbereiding en 
inspanning gekost om in deze drie dagen 
met behulp van vele vrijwilligers in 
Vlaardingen, Maassluis en Schiedam 
deze pelgrim tochten te realiseren.  
De landelijke vastenactie heeft veel 
medewerking verleend als landelijke 
initiatiefnemer en zorg voor publiciteit. De 
deelnemers waren afkomstig uit het hele 
land per dag hebben er  
 

 
+/- 100 mensen meegelopen. 
Vertegenwoordigers van de diverse  
 
kerken hebben spontaan hun 
medewerking gegeven, en hun kerken, 
moskeen gastvrij open gesteld voor 
bezoek informatie en  meditatie.  De 
grote gastvrijheid was hartverwarmend!   
In het avond programma is veel 
aandacht besteed aan het thema  “water 
bron van alle leven” , o.a. Koos Wieriks 
strategisch adviseur internationaal 
watermanagement, van het ministerie 
van Infrastructuur en ruimte, in 
Vlaardingen. 
Wij hadden ook geluk door de 
medewerking van het goede weer.  
Het was natuurlijk een uitgelezen 
gelegenheid om de deelnemers kennis 
te laten maken met de grote 
verscheidenheid aan natuur en steden 
in het Waterweg gebied.  En de multi -
culturele aanwezigheid van 
godsdiensten, christendom, Islam, 
boeddhisme enz. 
Het was een veel energie van de 
werkgroep vergende organisatie, waar 
we met grote tevredenheid op terug 
kunnen zien. 

 
2. Pinksteractie 
De opbrengst dit jaar is evenals de 
voorgaande bestemd voor drie doelen 
met name; 

- Zending  1/3 deel voor de kerk in 
Rwanda tbv. De opvang van 
jongeren. 

- Werelddiaconaat, 1/6 deel voor 
scholing van kinderen in India 
1/6 deel  Pax kinderhulp, 
hulpgoederen voor kinderen in 
Syrië 

- Regionaal diaconaat, 1/6 deel 
schuld hulp maatjes, scholing 
1/6 deel Noodfonds 
Vluchtelingen Vlaardingen, 
bijzondere kosten van 
vluchtelingen welke in de stad 
worden opgevangen. 
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3. Vredesweek 
Dit jaar was het landelijk thema  “Vrede 
verbindt”. 
Ook dit jaar hebben wij in Vlaardingen 
veel gebruik kunnen maken van de 
ondersteuning van de landelijke 
vredesbeweging PAX. In Vlaardingen 
hebben de ambassadeurs, David de Beer 
en wethouder Oosterom mede de actie 
gestalte gegeven.  Met een toespraak in 
de gemeenteraad en vele andere 
activiteiten.  
De opening was deze keer in de druk 
bezochte bijeenkomst in de kerk “van de 
Nazarener”  
Zaterdag is door burgermeester Blase, in 
de Lucas kerk, de brochure ‘THUIS IN 
VLAARDINGEN” uitgereikt aan  +/- 200 
uitgenodigde vluchtelingen met o.a. een 
gedicht van de burgermeester.  
Zondag in veel kerken aandacht aan de 
Vredesweek besteed, in de middag een 
lezing door Mw. Attema over Syrië in de 
Windwijzer, goede belangstelling. 
Woensdagavond door de gemeente 
gesponsorde bijeenkomst in de Harmonie, 
met een grote belangstelling. Met 
sprekers over drie thema’s, onvrede door 
bijvoorbeeld banenverlies, wantrouwen 
ten opzichte van  de politiek en een 
ontwrichte samenleving door de 
aanslagen.  
Een levendige discussie met onderwerpen 
die leven in de stad. 
Donderdag culturele avond, met als 
thema “Cultuur verbindt”. Met de 
medewerking van  
Dichters en muzikanten uit verschillende 
culturen. Er waren ca. 40 aanwezigen. 
Vrijdag activiteiten georganiseerd door 
VVEH, waar wij niet aan mee gewerkt 
hebben. 
Zondag, in de Bethelkerk afsluitende 
kerkdienst, in de middag “Walk of Peace” 
door Vlaardingen. Goede deelname. 
 
4.Adventactie  “Solidaridad”. 
Evenals voorgaande jaren hebben wij in 
de Adventstijd het project van Solidaridad 
aangeboden, verschillende kerken 
hebben hier gebruik van gemaakt. 
 
 

 
5. Slot opmerking.  
Helaas heeft Taco van der Meer, door te 
drukke werkzaamheden zijn activiteiten 
in de werkgroep moeten staken, hij 
wordt node gemist! 
Door de werkgroep wordt nog steeds 
een “Raad van kerken” in Vlaardingen  
gemist. 
 

Namens de werkgroep MOV/ZWO,  
 

Piet van Baar 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  


