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Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Voorwoord
Het jaarverslag van 2017 werd
afgesloten met de mededeling dat er in
het bestuur twee leden het stokje over
zouden dragen.
Theo Dijkshoorn nam afscheid als
penningmeester en Rinus Witvoet als
voorzitter, beide hebben heel veel werk
verzet voor het College van Diakenen,
daarvoor ook hier een woord van dank.
Nu een jaar verder en mag ik het
voorwoord schrijven over het afgelopen
jaar, daarbij is er een ding wat direct bij
mij opkomt, wat wordt en er veel werk
verzet rondom de Diaconie en wat
gebeurt er veel.
Het is indrukwekkend hoeveel mensen
zich inzetten om het belangrijke werk
van de kerk " omzien naar elkaar en er
zijn als dat nodig is " gestalte krijgt.
Hulpverlening op allerlei manieren,
materieel als immaterieel worden
zichtbaar op allerlei plekken in
Vlaardingen.
Een luisterend oor, een toegestoken
hand, financiële ondersteuning, mensen
helpen aan een basis onder hun
bestaan, teveel om op te noemen.
En dan hebben we het over de zorg
voor elkaar dichtbij.
De zorg ver weg, krijgt zijn aandacht in
speciale collectes, al dan niet gekoppeld
aan landelijke acties, als ook inspelen
op de nood in de wereld die zich
openbaart. Wat is er nodig en hoe
kunnen we daarin een rol spelen.
En wat is het dan fijn , dat we met velen
de schouders er onder kunnen zetten en
tot mooie resultaten komen.
Dank voor al die inzet en de bereidheid
om van woorden daden te willen maken
aan wat we verstaan onder " omzien
naar elkaar " dichtbij er ver weg.
Hoe dat er allemaal uitzag het afgelopen
jaar, lees het en wordt geraakt.
Misschien ook wel gemotiveerd. We
hebben nog steeds mensen nodig.

Marleen van der Vlies
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 dinsdagavond in een zaal van
Kerkcentrum Holy.
De samenstelling van het Dagelijks
Bestuur is in 2018 als volgt gewijzigd:
Marleen van der Vlies heeft het
voorzitterschap overgenomen van Rinus
Witvoet en Cora de Koning heeft het
penningmeesterschap overgenomen van
Theo Dijkshoorn. Verder bestaat het
bestuur uit: secretaris Tiny Madern,
algemeen lid Johan Verschoor, alsmede
twee adviseurs Anneke van der Graaf, (zij
is ook 2e voorzitter) en Rob van
Herwaarden, 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 diaconaalconsulent. 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.
Aan het begin van de vergadering in
februari draagt Rinus Witvoet het
voorzitterschap over aan Marleen van der
Vlies. Rinus heeft ruim 8 jaar zeer
gedreven en goed deze niet altijd even
makkelijke taak uitgevoerd. Het DB is
Rinus dankbaar en blij met de komst van

Marleen. Tevens wordt er tijdens deze
vergadering nagedacht over het doel
voor de Pinksteractie en wordt er
gekeken naar de begroting van de
Windwijzer.
In april worden de vaste agendapunten
behandeld. Tevens worden er afspraken
gemaakt over de overdracht van het
penningmeesterschap aan Cora de
Koning. Tijdens een etentje wordt er
afscheid genomen van Theo Dijkshoorn,
ook hij heeft 8 jaar lang veel werk verzet
voor de diaconie, waarvoor dank.
Tijdens de DB vergadering in mei wordt
er gesproken over afspraken met de
coördinatoren van de vakantieweken en
van de Rooseveltweek. Tevens komt
voor de eerste keer de nieuwe wet
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ter
sprake.
De eerste vergadering na de zomer is er
een afvaardiging van de Rooseveltweek
aanwezig voor de jaarlijkse evaluatie.
Tevens wordt later dan gebruikelijk de
jaarrekening toegelicht en besproken en
het concept collecterooster 2019 wordt
goedgekeurd.
Vanwege de lage rentestand bij de SKG
is er in oktober iemand uitgenodigd van
STRO (Social Trade Organisation) om
meer te weten te komen over
maatschappelijk verantwoord beleggen.
De voorzitter en de diaconaal consulent
hebben een mooi document opgesteld
i.v.m. de wet Algemene verordening
gegevensbescherming. Dit document
zal kerk breed gebruikt worden.
Het document zal jaarlijks worden
geëvalueerd.
In november is er een extra bijeenkomst
voorafgaand aan de collegevergadering
om vooraf de begroting 2019 te
bespreken. Hierbij is ook de
administrateur aanwezig.
In de december stond het giftenadvies
op de agenda en is er wederom
gesproken over over het beleggen van
toekomstig vrijgevallen spaargelden.
Zoals in voorgaande jaren werden er
ook in 2018 weer twee diaconale acties
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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 de
Commissie Maatschappelijk Werk.
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: Deze vergadering zijn Marleen
van der Vlies en Cora de Koning voor
het eerst aanwezig en hopelijk zullen zij
toetreden tot het DB/College als
respectievelijk voorzitter en
penningmeester.
Vaststellen Dagelijks Bestuur 2018.
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 zijn vertegenwoordigers van de
vakantieweken voor senioren, de
Rooseveltweek en het vakantiefonds
aanwezig voor de jaarlijkse evaluatie.
Er worden doelen voor de Pinksteractie
2018 aangedragen en de begroting van
de Windwijzer wordt besproken.
Maart: Rob van Herwaarden heeft een
mooi stuk geschreven over het
diaconale werk in de Windwijzer. Er
wordt gekeken naar de mogelijkheden
die de Windwijzer de diaconie biedt.
Tevens wordt er in deze vergadering
afscheid genomen van Rinus Witvoet.
Mei: Het jaarverslag van de Diaconie
2017 wordt besproken, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag van de
Windwijzer. Tevens zijn er wat
hulpvragen waarover een beslissing
genomen moet worden en we nemen
afscheid van penningmeester Theo
Dijkshoorn.
Juni:
We zijn te gast in de Dijk en krijgen
allereerst een leuke rondleiding. De
verzoeken om financiële bijdragen 1e
helft 2018 en het nieuwe
vergaderrooster worden vastgesteld.
Na afloop is er nog een gezellige borrel.
September:
Tijdens deze vergadering wordt er
gesproken over de plannen van de
wijkendiaconieën voor het nieuwe
seizoen.
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De jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd
en het concept collecterooster en de
najaarsactie worden behandeld.
November:
Administrateur Teun Kramer is aanwezig
om een toelichting te geven op de
Begroting 2019. Er wordt verslag gedaan
van de Landelijke Diaconale Dag in
Utrecht. De wet AVG wordt goedgekeurd.
En Dhr. Raeijmaekers is aanwezig
namens MOV/ZWO om te vertellen over
de werkzaamheden van deze groep.
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)

HET DIACONALE WERK IN EIGEN
GEMEENTE

-

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.
Ik richt mij vooral op het werven van
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 blijft. Het vergt
ontzettend veel tijd en energie voor de
heer van Toor.

WERKGROEP VAKANTIEWEKEN
VOOR SENIOREN EN
GEHANDICAPTEN
Rooseveltvakantieweek 2018
In januari zijn wij met ongeveer 8 mensen
gestart met de inschrijvingen. De mensen
die vorig jaar mee geweest zijn worden
automatisch bezocht. In Schiedams
kerknieuws en in de Onderweg wordt een
stukje geplaats over de op handen zijnde
vakantie.
Voor de gehandicaptenweken is een team
verpleegkundigen ingezet en voor de
Zonnehuisgroep zijn Atie Kramer en Joke
Horlings sinds 2017 ingestroomd
aangezien ,de mensen binnen de
Zonnehuisgroep voor hen erg bekend zijn
en hebben de dames de kerkelijke
betrokkenheid ook inzichtelijk.
Buiten de inschrijvingen zijn er diverse
vergaderingen belegd door diverse
commissies zoals;

We hebben een prima week gedraaid
met heel veel tevreden gasten. Het
Thema was Vlaardingen 1018/2018
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 oktober.
De eerste vergadering voor de vakantie
2019 is al achter de rug. Marjan van der
Voorden verzet veel administratieve
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taken. Zoals notulen, verzenden brieven
naar de gasten etc.
De werkzaamheden tijdens de
vakantieweek zijn zwaar. Men is de hele
dag in touw. De groep vrijwilligers
vergrijst. Wij vragen ons af hoe lang we dit
in deze hoedanigheid nog volhouden.
Jongeren zijn vaak niet bereid hun
vakantiedagen op te offeren.
Nanja Moerkerken/ Algemeen leider

Vakantieweken voor Senioren
Week 1 van 14 tot 21 juli
Ook in 2018 zijn we weer met een aantal
senioren uit Vlaardingen en omstreken
met vakantie geweest.
De reis ging deze keer naar Hotel Kaap
Doorn in Doorn. Het was een prachtige
week met heel warm weer dus werd er
veel buiten in de schaduw geleefd.
Leuke activiteiten hebben er voor gezorgd
dat we ons goed konden vermaken. O.a
shantykoor “Windstilte” en twee dames
die zich de Neighboursisters noemde
waren heel erg leuk, onze gasten werden
meegenomen in een sfeer van muziek en
dans. Ook de rit met de Paardentram was
een groot succes.
Ds. Nico Paap kwam in de eerste week de
kerkdienst leiden met Heilig Avondmaal
wat ook heel fijn was omdat veel gasten
dat niet meer meemaken omdat de
kerkgang voor hen niet meer lukt.
Natuurlijk werd er weer volop genoten van
de gezamenlijke maaltijden. Op de
creamiddag, geleid door Maaike en Nel
zijn er vogelhuisjes gemaakt. Dit was een
groot succes.
Kortom een week waar we met z’n allen
met heel veel plezier op terug kijken.
Namens alle stafleden
Nel Kleijwegt

Week 2 van 21 tot 28 juli
Deze week ging er een grote groep
senioren uit Vlaardingen en Schiedam op
vakantie naar Conferentiehotel Kaap
Doorn in Doorn. Een vakantie
georganiseerd door de Centrale

Diaconieën van Vlaardingen en
Schiedam, een vakantie die klonk als
een klok!
De warmte of eigenlijk extreme warmte
speelde ons parten deze week en
maakte dat we af en toe de bloemetjes
niet buiten, maar juist binnen moesten
zetten in een door airco gekoelde
ruimte. Maar de warmte deed niets af
aan het plezier en de gezelligheid en
vooral het echte vakantiegevoel van ‘er
even helemaal uit’ zijn.
Rondom het thema ‘De bloemetjes
buiten zetten’ was er een gevarieerd
programma met voor elk wat wils.
Op zaterdag een kennismakingsspel
met verschillende bloemen die in elkaar
gepuzzeld werden, een voorstelrondje
van de staf met bloemen en een quiz
met een tulp die zomaar omhoog kon
springen.
Op zondag een kerkdienst rondom
Psalm 8 met een collecte die maar liefst
€ 268,- op heeft gebracht. Een
opbrengst die ten goede zal komen aan
kinderen in een weeshuis in Ghana,
waar Arianne van Rijn eind augustus
naar toe zal gaan en zal zorgen dat het
geld besteed wordt aan iets extra’s voor
de kinderen daar.
‘s Middags een bloemenkwis en een
wandeling door de prachtige natuur, op
zondagavond zingen in de buitenlucht
en bezoek uit Schiedam.
De maandag zette in met
ochtendgymnastiek en in de middag een
groot Ganzenbord op de parkeerplaats
met leuke en ludieke opdrachten,
bellenblazen met een touwtje,
blikgooien, een toren bouwen en
eendjes geblinddoekt uit een vijver
vissen!
In de avond een lezing met muziek en
prachtige beelden over de mode in de
20e eeuw, te beginnen met de mode in
ondergoed, waar we wel heel bijzondere
onderbroeken te zien kregen!
Dinsdag een uitje : via een prachtige
route naar Appeltern en na een heerlijke
lunch inschepen voor een rondvaart
over de Maas, geen zuchtje wind, wel
een lekker drankje aan boord.
In de avond een Bingo met mooie
prijzen.
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Woensdag starten we de dag met
zitdansen o.l.v. Atie en in de middag
allerlei oudhollandse spelletjes.
In de avond ontvangen we het Shantykoor
Windstilte voor een wervelend optreden
waarbij zelfs polonaise werd gelopen.
Op donderdag maakten we onder leiding
van vier crea-dames allemaal een
prachtige bloemencorsage voor het
slotdiner op vrijdagavond.
Op donderdagavond was er een Bonte
Avond met bijdragen van gasten en
stafleden en een heel gek lied waarbij de
dames tegenover de heren stonden!
Op vrijdag nog eenmaal
ochtendgymnastiek, wandelen en een
boeiende film met verhaal over de
scheepvaart.
In de middag kwam de ijscoboer langs.
Op vrijdagavond een grandioos slotdiner
met aansluitend een optreden van een
Barbershopkoor, waarvan een aantal
mannen voor de dames op de knieën
ging.
En verder dagelijks de heerlijke
maaltijden, koffie, thee met heerlijke
traktaties van gulle gevers, rondjes met
lekkere hartigheden en heel veel
gezelligheid en gesprekken. Babbeltjes en
praatjes maar ook gesprekken waarin
echt iets gedeeld kon worden!
Rode draad in deze week die ons
allemaal aan elkaar verbindt is het geloof
in een grote liefdevolle God, die naar
kleine mensen omziet, daarvan hebben
we gezongen, gebeden, gesproken en
gedeeld, in het vertrouwen dat die God
met ons verder trekt hebben we in
dankbaarheid weer afscheid van elkaar
genomen, uitkijkend naar de reünie in het
najaar!
Met dank aan allen die ons hebben
geholpen om deze week te realiseren,
met dank aan de Schiedamse Rusthuizen
voor hun financiële ondersteuning, met
dank aan de fantastische medewerkers
van Kaap Doorn voor hun zorg en
toewijding!

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 RCNbungalowparken. Er wordt doorgegeven
hoeveel bungalows/stacaravans de
diaconie wil huren: voor 2018 waren dat
er vier. 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

Jacolien Immerzeel
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Commissie Maatschappelijk Werk
De samenstelling van de commissie was
in 2018 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,
Tijdens dit gehele jaar is het commissielid
van Centrum-West in verband met privé
omstandigheden door een diaken van hun
wijkgemeente vervangen.
De commissie wordt ondersteund door
diaconaal consulent Rob van Herwaarden
In 2018 heeft de Commissie
Maatschappelijk Werk (CMW) zes keer
vergaderd en werden de vaste
agendapunten besproken:
Nieuwe Maatschappelijke ontwikkelingen
Maatschappelijke problemen (financiële
ondersteuning)
Persoonlijke leningen
Spreekuur CMW
Kerstpakketten in de laatste vergadering
van het jaar
Nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen
Hierbij wordt de aandacht gevestigd op
verandering in positieven en negatieve
zin, om als commissie goed op de hoogte
te blijven en optimaal te kunnen
functioneren.
- De vergoedingen die arme kinderen
krijgen voor laptops, schoolreisjes, kleding
of fiets zijn slechts ’pleisters’. Het leven
van die kinderen verbetert pas echt als ze
het thuis beter krijgen, blijkt uit onderzoek
van de Kinderombudsvrouw. Zij vindt dat
gemeenten beter naar de gehele situatie
van een gezin moeten kijken.
- Vanaf 1 april kregen energieleveranciers
de verplichting om wanbetalers éérst aan
te melden bij de gemeentelijke
schuldhulpverlening. Wie in een
schuldhulp- verleningstraject zit, mag dan
niet worden afgesloten. Wanbetalers
krijgen daardoor langer gas en licht en zijn
al in een vroeg stadium aangemeld bij de
schuldhulpverlening.
Ook is er een proef in Rotterdam en
Arnhem waarbij huishoudens met
betalings- achterstanden, vooraf kunnen
betalen. Met dit prepaid gas en licht doen

mee Alliander, Stedin en Energiebank
Nederland. Gezinnen die meedoen,
krijgen in de meterkast een apparaatje
naast hun slimme meter. Het werkt
hetzelfde als een prepaid telefoonkaart.
Mensen kunnen tegoed kopen en
krijgen daarvoor gas en stroom. Als hun
saldo bijna op is, ontvangen zij een
mailtje of een appje.
- Jaarlijks worden in ons land 90.000
energiecontacten beëindigd wegens
wanbetaling. Hieraan gaat een lang
traject aan herinneringsbrieven,
aanmaningen en deurwaarders aan
vooraf. Uiteindelijk worden 10.000
mensen per jaar echt afgesloten.
- Het aantal mensen dat de zorgpremie
niet kan betalen, is fors gedaald. Drie
jaar geleden konden 325.000 mensen
het geld niet opbrengen. Nu zijn dat er
249.000. De reden is dat de wet het
makkelijker maakt een regeling te
treffen.
- Bij een betalingsachterstand van 6
maanden bij de zorgverzekeraar, wordt
de wanbetaler aangemeld bij het CAK.
Daar moet men een hogere
bestuursrechtelijke premie betalen van
€136,67 per maand (2018). Een
aanvullende verzekering is dan niet
meer mogelijk.
- Bij problemen met de zorgverzekeraar,
waarbij de zorgverzekeraar geen
oplossing kan bieden kan informatie
worden ingewonnen via de
zorgverzekeringslijn: telefoon 0800 6464
644.
- Het aantal wanbetalers bij het CAK is
gedaald, maar in Vlaardingen was dit in
2016 toch nog 1820, zodat dit
gerelateerd naar het aantal inwoners
een 12e plaats van ons land betekent.
- Ouders , huisartsen, advocaten,
rechters en jeugdhulpverleners maken
zich grote zorgen over de wachtlijsten
voor jeugdhulp. Vaak kon geen
geschikte behandeling worden
gevonden, omdat de wachttijd meerdere
maanden tot soms zelfs meer dan een
jaar bedroeg. Het gevolg is spanning in
de gezinnen. Volgens de
kinderombudsman van Albrandswaard,
Capelle, Krimpen aan de IJssel,
Rotterdam en Vlaardingen is het ook
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extra schadelijk voor het betreffende kind.
- Inwoners van Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis konden vanaf september een
zogeheten sociaal krediet afsluiten bij de
Kredietbank Rotterdam (KBR). Zij lenen
tegen een voordelige rente van 3%. Dit
geldt alleen voor mensen met een schuld
tot €3000,00 en met een laag inkomen
(130% van het sociaal minimum). Lening
is aan te vragen via de website van
Stroomopwaarts. Hierdoor kunnen ze
schulden aflossen en hebben dan nog
maar met één schuldeiser KBR van doen.

Financiële ondersteuning
Met de CMW is 174 keer contact gezocht
voor ondersteunende vragen. De meeste
aanvragen werden door de mensen zelf
gedaan. Namens één of enkele mensen
werden ook aanvragen gedaan door
schuldhulpmaatjes (SHM), Sociale
Wijkteams, Vluchtelingen Werk, stichting
Timon, stichting Aanzet, Profila Zorg en
diakenen van de PKN wijkgemeente. Van
de 174 aanvragen vonden er 8 geen
doorgang, hier was het niet meer nodig of
degene verscheen niet meer op een
vervolg afspraak. Ook waren er 21
afwijzingen. Gehonoreerd met een
ondersteuning, hetzij financieel of
materieel zijn er 95. Daar boven werden
er direct 9 personen voorzien van
goederen uit de weggeefwinkel. De rest is
geholpen met hun aanvragen of zijn
doorverwezen naar de voedselbank,
ROG, Stroomopwaarts, Minsters, SHM,
Woningbouw Vereniging, schoolfonds,
huisarts, stichting leergeld, Pauluskerk,
Diaconie andere gemeente,
Springfoundation en de sociale
raadslieden.
Van die 95 ging het meeste om
ondersteuning met leefgeld en aanschaf
van wasmachine, koelkast, gasfornuis.

Worden zoveel mogelijk ontruimingen,
afsluiting van water en elektra
voorkomen. Verdere vergoedingen
waren er voor hotel kosten,
verhuiskosten, studiekosten, ziekte
kosten, medicijnen, huishoudelijke
apparatuur, schoenen, kleding,
schoolspullen en reiskosten voor het
bezoeken van hun advocaat. Er is in
totaal voor €13063,45 aan
ondersteuning toegekend.
Persoonlijke leningen
Op 1 januari stond er een bedrag van
€14187,38 uit aan leningen van in totaal
17 personen. Dit jaar hebben 14
personen een aanvraag bij de diaconie
voor een lening gedaan. De CMW gaat
er dan vanuit dat degene met de lening
is geholpen en in staat is om het bedrag
binnen 3 jaar terug te betalen. Het totaal
van deze 14 nieuwe leningen bedroeg
€8585,00. Hiervan is er al 1 na enkele
maanden afgelost
Vanwege de hoogte van het bedrag zijn
er 3 voorgelegd aan het Dagelijks
Bestuur van de Diaconie en mag de
CMW hierover niet zelf een besluit
nemen. Wel wordt het advies van de
CMW dan op prijs gesteld.
Er zijn 4 leningen geheel afgelost en 6
afgeboekt, van deze personen waren de
verblijfplaatsen niet meer te
achterhalen. Het gaat hier dan om een
totaal van €7645,03 aan aflossingen en
afboekingen. Aan het einde van 2018
komt het totaal aan te innen leningen
dan uit op €15127,35 van 21 personen.
Spreekuur CMW
Met uitzondering van christelijke
feestdagen en vakantie periodes is er in
2018 elke maandagmorgen spreekuur
gehouden. Dit vindt plaats in “De
Windwijzer”, Schiedamseweg 95. Van
de 174 aanvragen zijn er via het
spreekuur ongeveer 99 tot stand
gekomen. Als hierbij de personen geteld
worden, welke voor een vervolg
afspraak komen of het doen van een
betaling voor aflossing of eigen bijdrage
komt dit aantal uit op 124. Dat het
spreekuur aan een behoefte voldoet
blijkt uit het grote aantal bezoekers.
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Kerstpakketten
De kerstpakketten worden 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.
Betrokken blijven bij de ontwikkelingen in
de samenleving is van groot belang voor
alle diakenen. Hoewel het streven is de
armoede en leed uit de maatschappij te
verdrijven, weet iedereen wel dat dit niet
mogelijk zal zijn. Daarom blijf het
belangrijk om mensen te helpen waar dat
noodzakelijk is; financieel, met een
doorverwijzing of alleen maar door te
luisteren.
Johan Verschoor

DIACONAAL-MISSIONAIR CENTRUM
‘DE WINDWIJZER’
“Een Huis voor Onderweg ( beth)”
Op weg naar morgen en overmorgen
en onderweg soms even thuis
Grond onder mijn voeten
steun in mijn rug
dak boven mijn hoofd
gedragen door verhalen
omringd door reisgenoten
beademd voor wie liefde is
gegrond
gesteund
gezegend
Op weg naar morgen en overmorgen
En onderweg soms even thuis.
Margreet Spoelstra.
2018, een jaar om op terug te zien.
De Windwijzer – centrum voor
ontmoeting, bezinning en
dienstverlening van de Protestantse
Gemeente te Vlaardingen – heeft een
inspirerend 2018 achter de rug. Een
jaar waar door het jaar heen mooie
activiteiten te beleven waren in de
Windwijzer, veel ontmoetingen
plaatsvonden en een aantal nieuwe
programma onderdelen aangeboden
wordt.
Door de diversiteit van de programma
onderdelen komen er veel verschillende
mensen binnen in de Windwijzer en
daardoor ontstaan veel mooie
ontmoetingen. Bij de inloop op de
maandagochtend voor de koffie en
ontmoeting komen veel verschillende
mensen die ook graag een kijkje nemen
in de weggeefwinkel en bij de
boekenbeurs. Bij de koffie en ook naar
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aanleiding van de weekopening komen
mooie gesprekken op gang.
Ontmoetingen vinden ook plaats bij de
maaltijden en bij de films en bij Zin op
Zondag.

werk Lydia Roosendaal begeleid.
Helaas is zij per 1 oktober uit dienst
getreden omdat de PGV haar tijdelijk
dienstverband niet kon omzetten in een
vast betrekking.

Ook in 2018 zijn veel verschillende
activiteiten in een grote verscheidenheid
georganiseerd. Al deze activiteiten vallen
onder verschillende thema’s : Bezinning
en spiritualiteit, cultuur en creativiteit,
filmavonden, maatschappelijke thema’s
maaltijden, exposities en markten. Het
bezoekersaantal was uiteenlopend en
afhankelijk van de activiteit.

Om al deze activiteiten bij en zo groot
mogelijk publiek bekend te maken,
wordt ieder halfjaar een
programmaboekje uitgebracht met alle
programma’s van dat halfjaar erin
genoemd. Deze boekjes worden
verspreid door heel Vlaardingen bij
wijkcentra, huisartsenposten,
apotheken, bibliotheken,
maatschappelijke organisaties enz. enz.
Ook worden er iedere week
persberichten verstuurd naar de diverse
plaatselijke media en heel vaak
verschijnen deze berichten in Groot
Vlaardingen en/of AD en op de website
van Vlg24. Ook kunnen bezoekers zich
aanmelden voor de Nieuwsbrief die 1 of
2 x per maand verschijnt en ook naar
alle vrijwilligers wordt gestuurd.

De realisering van alle genoemde
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!
De Windwijzer is een huis voor
Ontmoeting, voor Bezinning en voor
Dienstverlening. Een huis waar onder het
thema Ontmoeting culturele activiteiten
plaatsvonden, exposities , filmavonden en
schrijversavonden. Onder het thema :
Bezinning activiteiten als de opening van
de week, het kaarsmoment op maandag,
Zin op Zondag, Kliederkerk, Meditatiekring
en gesprekskringen en gespreksgroepen.
Onder het thema Dienstverlening werden
veel activiteiten georganiseerd zoals
wekelijks diaconaal spreekuur, 2 x per
maand spreekuur van de stichting
Schuldhulpmaatje, de weggeefwinkel,
bijeenkomsten van het netwerk :
“Baanloos…. En dan?”, cursus “Een held
met je geld”, inloopmiddagen voor
computer- tablet- en
smartphonegebruikers, 2 x een
verwendag, “Zingen in NL”, lezing en
workshops over duurzaamheid en
goedkope en gezonde voeding, e.a.
Vooral de activiteiten in het huis van
Dienstverlening maar ook in het huis van
Ontmoeting worden door de inzet van de
diaconale coördinator Rob van
Herwaarden uitgevoerd en begeleid. De
activiteiten in het huis van Bezinning
werden door de coördinator missionair

Ook dit jaar is er buiten onderhoud en
binnen onderhoud verricht. Vooral door
zelfwerkzaamheid is veel verbeterd en
vervangen en er zijn voorzetramen in de
trappenhuizen geplaatst.
In 2018 is de Windwijzer zeer actief
geweest om subsidies te verwerven.
Daarbij werd de Windwijzer door een
deskundige begeleid. Door deze
samenwerking zijn een aantal fondsen
toegekend voor diverse activiteiten
gedurende 2018 en 2019. Ook de
stichting Vrienden van de Windwijzer
draagt regelmatig gelden aan ter
financiering van een aantal
investeringen.
Het financiële resultaat over 2018 is €
4.068 en ook wordt nog een dotatie van
per saldo
€ 3.000 gedaan aan de reserve groot
onderhoud.
De realisering van al het bovenstaande
is natuurlijk alleen maar mogelijk dankzij
een intensieve inzet van een grote
groep trouwe en actieve vrijwilligers en
van de beroepskrachten.
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Het bestuur van de Windwijzer wordt
gevormd door Theo Werner (voorzitter),
Wim Bijl (penningmeester), Anneke van
der Graaf ( secretaris) en Aad den Hoedt
en Cock Wielaard als bestuursleden.
Helaas is in december afscheid genomen
van bestuurslid Jan de Geus.
Dit is een verkorte versie van het officiële
jaarverslag 2018 van de Windwijzer. De
officiële versie kunt u vinden op de
website van de Windwijzer:
www.dewindwijzer.nl.





Anneke van der Graaf
secretaris van De Windwijzer


De Windwijzer, huis van
dienstverlening.
Een deel van het diaconale werk wordt in
en vanuit diaconaal-missionair centrum
De Windwijzer verricht. Ook in 2018 is er
een hoop gedaan. Daarvan hieronder het
verslag.
De coördinator diaconaal werk, Rob van
Herwaarden, is verantwoordelijk voor de
invulling van het diaconale werk in De
Windwijzer. Hij wordt daarbij ondersteund
door Dineke Hoff-Smalbrugge, die voor
hem een klankbord is. De dienstverlening
heeft niet alleen een praktisch karakter
maar er vallen ook activiteiten onder die
een bezinning op maatschappelijke
thema’s als armoede, duurzaamheid,
mensenrechten , digitalisering en
multiculturele samenleving op gang willen
brengen.



Dienstverlenende activiteiten in 2018:


Naar het diaconale spreekuur op
maandagochtend, kwamen wekelijks
zo’n 4 à 5 bezoekers, die geholpen
worden met een luisterend oor, een
gift of lening, advies, het invullen van
een formulier, het verzorgen van een
aanvraag (bij b.v. Voedselbank of
Noodfonds), doorverwijzing naar of
afspraak met een hulpverlenende
instantie. Ook is in 2018 als voorbeeld



zo’n 10 à 15 keer iemand van een
tweedehands fiets voorzien.
Twee keer per maand, op een
maandagochtend en op een
donderdagmiddag hield de stichting
SchuldHulpMaatje haar spreekuur in
De Windwijzer. Op maandagochtend
was er ook altijd een
vertegenwoordiging van de
Cliëntenraad Sociale Zekerheid
Vlaardingen aanwezig.
Op maandagochtend en op de
tweede zaterdagochtend in de
maand was de Weggeefwinkel open.
Een werkgroepje heeft, in overleg
met de vrijwilligers van de
weggeefwinkel, een plan gemaakt
voor de verbouwing en herinrichting
van de Weggeefwinkel.
Tijdens de maandelijkse
bijeenkomsten van het netwerk
´Baanloos…en dan?’ werden er
weer een aantal interessante
workshops gegeven, o.a. over ’
budgettering en goedkoper leven’,
‘jezelf overtuigend presenteren’,
‘gebruik maken van Linkedin’. Ook
werd er individuele coaching door
een aantal professionele jobcoaches
geboden. Omdat de economie in
2018 weer aantrok en er weer meer
mensen aan het werk kwamen, nam
de belangstelling voor ‘Baanloos…
en dan?’ duidelijk af. Toch
bezochten elke keer nog wel
gemiddeld zo’n 8 mensen de
bijeenkomsten.
In maart en in november boden we,
samen met stichting Elckerlyc, de
korte cursus ‘Een held met je geld’
aan. Dit was een cursus ‘Omgaan
met geld’ voor jongvolwassenen. Er
deden slechts een paar mensen aan
de cursus mee maar die waren er
wel erg enthousiast.
Wilfried van der Laar verzorgde een
driewekelijkse inloopmiddag voor
computer-, tablet- en
smartphonegebruikers. De, over het
algemeen oudere, mensen die er
gebruik van maken, krijgen van
Wilfried advies en ondersteuning op
maat.
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Op zaterdag 24 maart organiseerden
we onze jaarlijkse verwendag , waar
zo’n 100 bezoekers zich gratis konden
laten behandelen door masseurs,
pedicures, kappers en meer. Op
zaterdag 17 november organiseerden
we een creatieve verwendag, waarop
de deelnemers, ook weer gratis, deel
konden nemen aan een aantal leuke
workshops zoals zingen, clownerie,
percussie, creatief schrijven en het
maken van collages.
Zeven keer organiseerden we op
zaterdagmiddag een bijeenkomst
‘Zingen in NL’. Onder leiding van
deskundige dirigenten en pianisten
werden Nederlandse liedjes
gezongen. Zo’n 10 mensen per keer
namen aan de bijeenkomsten deel.
Het aantal allochtone deelnemers was
helaas gering. Dat vonden we jammer
omdat het toch vooral om hen te doen.
Op 2 november hield De Windwijzer in
samenwerking met de bibliotheek van
Vlaardingen een stampottenquiz voor
inburgeraars en hun taalmaatjes. De
vragen gingen over verschillende
aspecten van de Nederlandse
‘kaaskoppencultuur’.
Op het gebied van het thema
‘duurzaamheid’, waren er twee
goedbezochte activiteiten: kok Remco
Hokke, gaf op 31 januari en 13
februari een praktische workshop
‘Goedkope en gezonde voeding’,
waarin hij veel informatie en
praktische tips gaf en met de
ingrediënten uit een voedselbank-krat
een heerlijke maaltijd samenstelde.
Op 15 mei verzorgde bioloog Willem
Vermaat voor een groot publiek een
boeiende lezing over ‘Duurzame
voeding’, waarin het o.a. ging over de
vraag ‘wel of geen dieren eten?
Rob van Herwaarden
Diaconaal Consulent

DIACONALE WERK IN DE
PLAATSELIJKE GEMEENTE
WIJKDIACONIEËN

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
AMBACHT-OOST
Dit jaar bestond de diaconie uit zes
diakenen. Er is een diaconaal
medewerker voor de ZWO taken en een
diaconale medewerker voor Vaartland,
iemand met de taak mee te werken in
een sectie.
Onze wijkdiaconie bestaat dit jaar uit de
volgende personen:
- Cobie Plantinga
(voorzitter)
- Marianne de Wilt
- Corrie Vellekoop
- Pieter Vellekoop
- Cora de Koning (afgevaardigde
Classis)
- Wilma v.d. Heul (notulen)
Jos v.d. Boogert is de penningmeester
van de wijkdiaconie.
Piet v.d. Veer, Cie. Maatschappelijk
Werk.
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
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de uitvoering van het Heilig Avondmaal.
Er is ook een groep jongeren die hieraan
meewerkt.
Vergaderthema's
De wijkdiaconie heeft in 2018 vijf keer
vergaderd. Naast veel praktische zaken
stonden in de loop van het jaar de
volgende onderwerpen op de agenda:
* beleids- en werkplan 20172018: de eredienst,
vakantieweken en het
vakantie fonds,
werelddiaconaat, ouderen,
financiële acties (Pinksteren 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 Jos v.d. Boogert
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: MAF
Food for All

Praktische zaken
In 2018 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 lente- en
kerstmarkt in en rond de Bethelkerk.
- uitvoeren van de Pinkster- en
Najaarsactie.
- aandacht voor de Vredesweek
2018.
- 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 ‘Food for all’.
- 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

Wijkgemeente Centrum-West is in het
rijke bezit van zeven diakenen en een
aantal diaconale medewerkers. Helaas
moesten dit jaar enkelen van hen
wegens omstandigheden enige tijd
hun werkzaamheden opschorten,
maar met vereende krachten zijn alle
werkzaamheden doorgegaan en
hebben we ons bij centrale organen
steeds laten vertegenwoordigen. Ook
dit jaar hebben we weer gebruik
gemaakt van een financieel
onderlegde medewerker, die het
diaconale geld van de wijk keurig
verantwoord.
In februari gingen weer een aantal
dames op pad om mensen in te
schrijven voor de vakantie in het
Roosevelthuis en voor de diaconale
vakantieweken voor senioren. Een
aantal diakenen en ouderlingen uit
onze wijk zijn zelf meegeweest om
deze weken tot een succes te maken.
Al vele jaren houden we voor Pasen
een Vastenactie. Op vrijdagavond
koken{6 weken lang} twee
gemeenteleden soep (vegetarisch en
met vlees) en komen ruim dertig
mensen genieten van deze sobere
maaltijd. De collecte aan het eind van
de maaltijd in deze zes weken leverde
bijna € 800,00 op. Ook worden alle
gemeenteleden ’s zondags
opgeroepen om deze weken soberder
te leven en het bespaarde bedrag in te
leveren voor de Vastenactie. Het
resultaat ca. € 1500,00.
Dit jaar weer geen uitstapje voor de
senioren, maar wel een uitgebreid
zomerprogramma. In negen weken
waren er drie koffieochtenden, drie
zangmiddagen en drie zomerlunches.
De vele bezoekers bezorgden de
organisatie een voldaan gevoel.
Vooral de lunchmiddagen waren echte
feestjes.
Na de vakantieperiode gingen we
alweer aan de slag om de Kerstviering

voor ouderen voor te bereiden.
Afspraken werden gemaakt met
voorganger, koster, organist en een
aantal vrijwilligers. Voor de
muzikale bijdrage in de middag werd
het koor Marcato o.l.v. Ria
Korpershoek uitgenodigd. Zij hebben
voor een prachtige muzikale
omlijsting gezorgd. Door goede
afspraken en een prettige
samenwerking is de Kerstviering dan
ook een heerlijke dag geworden,
waarbij de senioren rond het
middaguur op een
stamppottenmaaltijd werden
getrakteerd. Na afloop van de viering
kregen alle bezoekers een Bijbels
dagboekje mee.
Rond Kerst zijn er door onze
medewerkers een aantal
kerstpakketten en/of attenties
bezorgd, op adressen, waar dat
zeker van pas kwam.
Tijdens Advent hebben we
gedurende vier weken actie gevoerd
voor kinderen in verschillende
gebieden in de wereld. Elk
gemeentelid kreeg een spaardoosje
mee om dat op Eerste Kerstdag
(gevuld) weer in te leveren. Tijdens
de adventsweken kregen
gemeenteleden dan gratis twee
kaarten, één voor hen zelf en één
om te versturen. Het resultaat was
overweldigend: ruim € 500,00. In de
Kerstnachtdienst collecteren we altijd
voor een doel dichtbij en een doel
wereldwijd. Deze keer was dat voor
kinderen, waarvoor Kerk in Actie zich
inzet en voor de vrienden van
Stichting Philadelphia.
De voorjaarsactie en najaarsactie

worden altijd door een van onze
diaconale medewerkers verzorgd.
Elka zondag zorgen we voor twee
boeketten, die na afloop door
gemeenteleden bezorgd worden bij
zieken, jubilerende echtparen,
gemeenteleden, die 80 jaar worden
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of bij iemand, die wat extra aandacht
best kan gebruiken. De diakenen
collecteren in elke kerkdienst en
zorgen voor de diaconale
afkondigingen. Tijdens de H.
Avondmaalsdiensten hebben zij een
verantwoordelijke bijdrage. Op zondag
kunnen diakenen (maar ook andere
gemeenteleden) ingezet worden, om
zo nodig mensen op te halen voor de
kerkdienst. Een aantal medewerkers in
de wijk bezorgen plantjes bij
gemeenteleden vanaf 85 jaar. Deze
bezoekers kunnen eventuele
bijzonderheden aan de juiste personen
doorgeven. Ook wordt er achter de
schermen weleens een beroep
gedaan, waarbij snel hulp en/of raad
vereist is. Het is ons streven zoveel
mogelijk mensen een steuntje in de
rug te bieden, waar dat nodig blijkt.
Eenmaal per maand wordt er op een
zondag een kerkdienst gehouden in
verpleeghuis Soenda door de
geestelijk verzorgen van dit huis. Toch
is daar altijd een groep van vrijwilligers
bij aanwezig, die voornamelijk uit onze
wijk komen. Ook is maandelijks op
woensdagmiddag een bijeenkomst,
geleid door vrijwilligers uit onze
wijkgemeente, die met de bewoners
en bezoekers zingen en luisteren naar
een meditatie. Hier verzorgt Riet
Elmendorp de coördinatie.
In de Marnixflat wordt twee keer per
jaar op een doordeweekse avond een
Avondmaalsdienst gehouden waarbij
de mogelijkheid wordt geboden de
wijkpredikant te ontmoeten.
In november was een
vrijwilligersmiddag/avond. Een zeer
gezellige bijeenkomst, waar iedereen
kon genieten van diverse
versnaperingen en een drankje. Het is
heerlijk om met zo’n groot aantal
vrijwilligers te ontspannen.
Bij het uitdeelpunt van de voedselbank
in onze wijk helpen ook
gemeenteleden van onze
wikgemeente een handje mee. Soms

proberen zij via supermarkten extra
levensmiddelen binnen te halen.
Ons Centraal Pastoraal Steunpunt is
een telefoondienst, die iedereen, die
een pastor, ouderling of een instantie
wil spreken, kan raadplegen. Zij
kunnen dan in overleg met degene,
die telefoondienst heeft, verder
verwezen worden. Ook een aantal
van onze diakenen zijn hierbij
betrokken.
Tijdens onze vergaderingen zijn we
er steeds van bewust, wat een
voorrecht het is om met zo’n
geweldig team te werken in en voor
onze wijkgemeente.
Jaap Kleijwegt
Voorzitter wijkgemeente CentrumWest
Jaap Kleijwegt
voorzitter

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
GROTE KERK
In 2018 waren er drie wijkdiakenen
beschikbaar. Aan het begin van 2019
hebben wij een vierde diaken mogen
verwelkomen in de diaconie. Johan
Verschoor heeft aan het eind van het
jaar afscheid genomen als boventallig
lid van de diaconie.
De diaconie van de Grote Kerk bestaat
nu uit:





Henk Westerdijk
Jan van der Sar
Ilan Peters
Korné Vermeulen

In het jaar 2018 is de diaconie van de
Grote Kerk 5 keer bij elkaar gekomen.
Hierin zijn trouwdiensten besproken,
taken voor het Avondmaal verdeeld en
is het gegaan over de financiën. Ook
hebben wij het voornemen uitgesproken
om voor komend jaar ons te oriënteren
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op zaken waar wij zelf als diakenen meer
kunnen doen met onze handen.
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
In de laatste vergaderingen is er besloten
om deze taken te herzien en waar nodig
aan te passen om deze te kunnen
actualiseren.
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 2019
proberen wij wederom om onze Heilig
Avondmaal collectes aan te laten sluiten
op de actuele ontwikkelingen in de wereld.
In de gemeente bestaat een grote groep
vrijwilligers. Hier zijn wij als diakenen erg
dankbaar voor!
Wij zijn dankbaar om als diaconie zorg te
mogen dragen voor de gemeente van
Christus.
Jan van der Sar
Henk Westerdijk
Ilan Peters
Korné Vermeulen

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

HOLY
Dit jaarverslag is een mooie
gelegenheid om op het afgelopen
(diaconale) jaar terug te kijken. In
Wijkgemeente Holy waren in 2018
vijf diakenen, drie diaconaal
medewerkers, één diaken met een
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 2018 verzorgde de Wijkdiaconie
vijf keer de viering van het Heilig
Avondmaal en één keer 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 Actie
gekozen thema’s.
Wijkgemeente Holy heeft een
speciale band met Het Zonnehuis,
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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.
Dit jaar heeft de Diaconie mee gedaan
aan de Dag van de Dialoog in het
Kerkcentrum Holy met een warme
maaltijd. Er waren 25 mensen van
verschillende culturen aanwezig,
waardoor de gesprekken bijzonder
interessant waren.
Op Witte Donderdag was er 's avonds
in het Kerkcentrum Holy een
kerkdienst,
met een viering van het Heilig
Avondmaal. In deze dienst werd de
Pesachschotel toegelicht. Zo kregen
wij iets te zien van de Joodse traditie.
Met Pasen heeft de Wijkdiaconie weer
voor gele 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.
Elke zondag collecteren de diakenen,
doen de afkondigingen 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 vier jonge
gezinnen via de diaconie een
vakantie in huisje op een
vakantiepark aangeboden. Ook dit
jaar zijn er weer kerstpakketten
uitgedeeld in onze wijk. Deze
pakketten zijn aangeboden door de
Vlaardingse Spijskokerij. Voor de
seniorenvakantieweken zijn er de
intakes gedaan.
Uiteraard is er ook nog vergaderd.
De vergaderingen zijn om de zes
weken op de dinsdagavond.
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.
Ruim een jaar is mevr. Yordanos
werkzaam als vrijwilligster in het
Kerkcentrum Holy. In overleg met
het Servicepunt Vrijwilligers van de
Gemeente Vlaardingen, thans KLIK,
en Stroomopwaarts is zij daar
geplaatst. Mevr. Yordanos is een
jonge Eritrese vrouw, die om de
Nederlandse taal beter te leren,
graag contact wil hebben. Zij wordt
begeleid door de
Wijkkerkrentmeesters en de
Wijkdiaconie.
Dit jaar ging de Wijkdiaconie Holy
met 45 personen met de
MuseumPlusBus naar het
Gemeentemuseum in Den Haag. De
museumtocht is toegewezen in het
kader van het thema “Eenzaamheid”.
Voor aanvang van het
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museumbezoek werd er een heerlijke
lunch aangeboden.
In het Kerkcentrum Holy is een aantal
organisaties bij elkaar gekomen om te
onderzoeken hoe gezamenlijk
“Eenzaamheid” kan worden
aangepakt. Het daarvoor opgerichte
platform bestaat uit Seniorenwelzijn,
Gemeente Vlaardingen, Minters, het
Sociale Wijkteam, de Pax
Christiparochie, de Kerk van de
Nazarener en Wijkgemeente Holy/
Wijkdiaconie. Het platform heet:
Platform Verbinding.
Op 5 oktober 2018 heeft het platform
meegedaan aan de Nationale
Ouderendag.
Er hebben zich voor deze dag totaal
120 personen zich opgegeven. De dag
begon met de opening door wethouder
Jacky Silos. Het programma bestond
uit een verwenmoment op de locatie
De Bijenkorf, een lunch in het
Kerkcentrum Holy en zingen met
kinderen in de Pax Christi kerk. Via het
platform is er op 18 december 2018
door Albert Heijn een lunch
aangeboden. Daar hebben 30
personen aan deelgenomen.

DIACONALE WERK WERELDWIJD

MISSIE /
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
/ VREDESVRAAGSTUKKEN

ZENDING /
WERELDDIACONAAT /
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Geen inzending ontvangen.

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.
Wil Baris,
voorzitter Wijkdiaconie Holy
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