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Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Voorwoord.
Geachte lezers.
Het is wel een bijzondere periode als ik dit
stukje schrijf over een jaar werk van de
diaconie.
Midden in een crisis die over de hele
wereld zijn tol eist en een enorm beroep
doet op alle mensen en duidelijk maakt
dat het “zorgen voor elkaar” en het
“omzien naar de medemens “dichtbij en
veraf harstikke belangrijk is.
Over dat omzien en zorgen lezen we in dit
jaarverslag van 2019.
Als kerk kun je een hoop doen, maar je
hebt er wel mensen voor nodig en een
goede samenwerking met anderen om je
heen.
Door de jaren heen is er een mooi
netwerk ontstaan en kunnen we met
elkaar zorg en hulp bieden waar nodig,
maar het garandeert niet altijd dat we zijn
waar de hulp het meest nodig is.

Dat blijft een aandachtspunt, daarom
zijn de overleggen met andere
hulpverleners en de diaconieën van
kerkgemeenschappen om ons heen ook
zo van belang en geeft inzicht over wat
we kunnen doen met elkaar!
Al met al, de diaconie is een belangrijke
pijler van het Kerk zijn en mogen we blij
zijn met alle vrijwilligers die hier gestalte
aan willen geven en er zijn voor u, voor
jou ,voor mij.
Dank jullie wel.
En ook dank aan al diegenen die de
diaconie op wat voor manier ons een
hart onder de riem steken.

Marleen van der Vlies
voorzitter van het college van diakenen
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Jaarlijks terugkerende agendapunten
zijn: Pinksteractie, Najaarsactie,
Jaarrekening, Begroting,
Collecterooster, Jaarverslag en
Giftenadvies. De agenda wordt
aangevuld met onderwerpen die de
aandacht vragen.

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.
In 2019 heeft algemeen lid Johan
Verschoor het DB verlaten en helaas is de
vrijgekomen functie niet door iemand
anders ingevuld, waardoor de
samenstelling van het Dagelijks Bestuur
er in 2019 als volgt uitzag:
Voorzitter Marleen van der Vlies,
secretaris Tiny Madern, penningmeester
Cora de Koning, 2e voorzitter en adviseur
Anneke van der Graaf en Rob van
Herwaarden, 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.

In februari is er een korte vergadering,
voorafgaand aan de collegevergadering.
De actielijst wordt behandeld en er
wordt gekeken naar het
aanvraagformulier van ASN over
beleggen.
Ook in april worden de vergaderingen
van het DB en College gecombineerd
en komt het DB een half uurtje eerder
samen.
Er wordt o.a. gesproken over een
beleggingsreglement en over de diverse
vakantieweken.
In mei staan de gebruikelijk
aandachtspunten weer op de agenda.
Ook worden de jaarrekening 2018 en
het jaarverslag van de diaconie bekeken
en behandeld.
En er wordt door Cora verslag gedaan
van de bijeenkomst met de
beleggingscommissie en door Marleen
met de coördinatoren van de
vakantieweken en de Rooseveltweek.
De eerste vergadering na de zomer is in
september. Er is nog steeds geen
voorzitter voor de Commissie
Maatschappelijk werk gevonden,
ondanks dat er al diverse mensen zijn
benaderd.
De beleggingen zijn voorzichtig
opgestart. Er moet nog wel een
beleggingsstatuut worden opgesteld.
Voor Windkracht 95 in de Windwijzer is
een jeugdwerker aangetrokken.
Voorlopig voor 1 jaar.
Ook komt de onlangs opgerichte
Stichting Present ter sprake.
In oktober wordt er veel over financiële
zaken gesproken, zoals het
reken/boekhoudprogramma FRIS en het
beleggingsstatuut.
Voor de najaarsactie is door Rob van
Herwaarden een mooie nieuwe folder
gemaakt.
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In de december vergadering doet de
voorzitter verslag over de laatste
ontwikkelingen omtrent de vakantieweken.
Nel Kleijwegt heeft na vele jaren en vele
mooie vakantieweken samen met haar
staf afscheid genomen. In 2020 zal er nog
één vakantieweek worden georganiseerd.
Cora de Koning heeft aangegeven dat het
penningmeesterschap haar zwaar valt.
Hierdoor wordt de vacature
penningmeester opengesteld. Zij blijft tot
er een opvolger is gevonden.
Zoals in voorgaande jaren werden er ook
in 2019 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 het
Vakantiefonds.
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, één of twee diakenen uit elke
wijkgemeente en de diaconaal consulent
als adviseur, vergaderde in het
verslagjaar vijf 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:
Februari:
Vaststellen Dagelijks Bestuur 2019.
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 aanwezig
voor de jaarlijkse evaluatie.
Er worden doelen voor de Pinksteractie
2019 aangedragen en het college
verleent goedkeuring om beleggen bij
ASN verder uit te werken.
Tijdens deze vergadering wordt afscheid
genomen van Johan Verschoor die 4
jaar lang als voorzitter van de
Commissie Maatschappelijk Werk
afgevaardigd was in het DB en College.
April: Tijdens deze vergadering is Atie
Kramer aanwezig voor de evaluatie van
het Vakantiefonds.
Het beleidsplan 2016-2020 wordt
geëvalueerd.
Tijdens het rondje langs de tafel blijkt
dat er in de wijken ook een hoop
activiteiten zijn.
Mei: We zijn te gast in de Rehobothkerk
De verzoeken om financiële bijdragen 1e
helft 2019 en het nieuwe
vergaderrooster worden vastgesteld.
Ook worden de jaarrekening 2018 en
het jaarverslag van de diaconie
besproken en goedgekeurd.
Na afloop is er nog een gezellige borrel
met lekkere hapjes.
September:
Er is een kennismakingsgesprek met
Miranda Hoogeveen, jeugdwerker voor
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het project Windkracht 95 in de
Windwijzer.
Verder wordt er gesproken over de
succesvolle actie vakantietasjes, over
beleggen en kijken we naar het concept
Collecterooster 2020. Tevens vertellen de
wijkdiakenen over de plannen voor het
nieuwe seizoen in hun wijk.
November:
Jacolien Immerzeel is aanwezig om te
vertellen over de afgelopen
vakantieweken en om te praten over
volgend jaar. Er zal dan nog maar één
vakantieweek worden aangeboden omdat
het aantal inschrijvingen daalt en er
afscheid is genomen van Nel Kleijwegt en
haar staf. Zij hebben de vakantieweken 27
jaar begeleid en zijn tijdens de reünie door
de voorzitter van de diaconie hiervoor
enorm bedankt.
Tijdens deze vergadering is ook Mar de
Bruijne te gast. Hij vertelt over het
spreekuur en zijn werkzaamheden voor
de Commissie Maatschappelijk Werk.
De concept Begroting 2020 wordt door de
administrateur Teun Kramer toegelicht. Er
wordt nog gekeken naar de begroting van
de Windwijzer en naar het
belegginsstatuut.
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
WERKGROEP VAKANTIEWEKEN
VOOR SENIOREN EN
GEHANDICAPTEN
Rooseveltvakantieweek 2019
Wij starten al in september met het
inventariseren van het aantal vrijwilligers
dat het jaar erop mee kan. De algemeen
leider is hiervoor verantwoordelijk. Zij
zoekt geschikte kandidaten, liefst met
verzorgende of verpleegkundige en
Christelijke achtergrond. In november is
de eerste vergadering. Voor wij
vertrekken naar Doorn, hebben er 3
vergaderingen plaats gevonden, waar in
principe alle vrijwilligers aanwezig zijn.
Er worden diverse commissies
opgesteld zoals;
- Indicatie commissie: alle gasten
worden thuis door onze arts of een van
onze verpleegkundigen bezocht zodat
wij een juiste inschatting van de situatie
hebben. Tweede helft februari
bespreken zij de indicaties. Begin maart
ontvangen de gasten bericht.
- Ontspanningscommissie: zij stellen
naar aanleiding van een thema een
programma op en kiezen en/of
arrangeren diverse zangkoren of wat op
dat moment toepasselijk is. Zij komen
een aantal keren bij elkaar en houden
de algemeen leider van de
ontwikkelingen op de hoogte.
- Handwerkcommissie: er wordt ieder
jaar iets leuks voor de gasten gemaakt
wat aansluit op het thema en mee naar
huis genomen kan worden.
- Kaartencommissie: er worden zelf
menukaarten door de vrijwilligers
gemaakt.
- Liturgiecommissie: er wordt een
vergadering gepland, waarin de dienst
en de activiteiten vanuit de
desbetreffende predikant worden door
gesproken. Tevens het collecte doel.
- Administratieve ondersteuning door
vrijwilliger: voor de benodigde brieven,
formulieren en verslagen van de
vergadering.
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- Commissie vervoer: regelen van bussen
en indeling.
- Financiële commissie: zij stellen
contracten op voor diverse instellingen
waarvoor wij verpleeghuisverplaatste zorg
leveren, door BIG verpleegkundigen. Hier
door zijn wij sinds een aantal jaren
financieel niet afhankelijk van de diaconie.
Ganghoofden bereiden het een en ander
voor zodat de week goed verloopt. Alle
vrijwilligers hebben een duidelijk inzicht
over de gezondheidstoestand en de
benaderingswijze van de gasten die aan
hen toe gewezen zijn.
In de week zijn we van 07.00 tot 23.00 uur
constant bezig om de gasten een
geweldige week te bezorgen.
We hebben een firma gevonden die
zonder kosten alle spullen naar het
Rooseveltpaviljoen brengt en weer
ophaalt.
Een hoop werk, met ontzettend veel
voldoening.
Nanja Moerkerken, algemeen leider
Rooseveltvakantie.

Vakantieweken voor Senioren
Op zaterdag 9 november vond er in de
Bethelkkerk een reünie plaats van de
vakantieweek voor senioren in Ede. Een
reünie van de eerste groep onder leiding
van Joop en Jacolien Immerzeel. Een
mooi en gezellig samenzijn, waar bijna
alle vakantiegangers aanwezig waren
om terug te kijken op een heerlijke
zomervakantieweek in ‘Parkhotel de
Bosrand’ in Ede. Als herinnering aan
deze week ontvingen alle gasten een
journaal met foto’s en verhalen,
gemaakt door één van de gasten in
samenwerking met Jacolien en Gratia.
Thema van de week in Ede was dit jaar
‘We steken de vlag uit’. Omdat het
heerlijk is om samen met anderen er
even helemaal uit te zijn, te genieten
van de prachtige omgeving in Ede en de
goede verzorging en het heerlijk eten in
de Bosrand.
De vrijwilligers doen hun best om steeds
weer voor een gevarieerd programma te
zorgen, met dit keer als uitschieters, een
huifkartocht en een ontmoeting met een
herder en zijn schapen, een uitstapje
naar Annie’s cactus oase, een optreden
van Tim Remie en een folkloristische
dansgroep van dichtbij, waarbij we bij de
dames onder de vele rokken mochten
kijken. Daarnaast genoten we ook dit
jaar weer van het zitdansen met Atie, de
ochtendgymnastiek met Wim en zijn staf
en de creatieve dag met Mary en haar
‘meiden’. Zo’n week vliegt voorbij! We
hebben nog amper met elkaar
kennisgemaakt op die eerste avond met
een vlaggenspel of we zwaaien elkaar al
weer uit op het kerkplein van de
Rehobothkerk. Op zondag was er ook
dit jaar weer een kerkdienst in één van
de zalen van de Bosrand, thema ‘Hij
vervolgde zijn weg met vreugde’.
Tijdens die dienst is er gecollecteerd
voor de Stichting Bonfari, die collecte
bracht maar liefst €172,- op die geheel
ten goede komen aan de mensen in
Ghana!
Onze reünie werd ook bezocht door
Marleen van de Vlies, voorzitter van de
Centrale Diaconie.
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We bedanken onze collega-stafleden die
ooit met elkaar gestart zijn met het
opzetten van deze waardevolle
vakantieweken voor senioren.
Jacolien Immerzeel- van Oosten
coördinator vakantieweek voor senioren
Vlaardingen/Schiedam

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

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 2019 waren dat er vijf.
Er kwam in maart bericht terug dat de
tien 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.
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gehouden in De Windwijzer, bemand
door Mar de Bruijne. Dit spreekuur werd
over het algemeen goed bezocht. Het
spreekuur leverde een aantal
hulpvragen op, maar ook via instellingen
als Minters Sociale Wijkteams, stichting
Timon e.a. kwamen er vragen bij ons
binnen.

Commissie Maatschappelijk Werk
De samenstelling van de commissie
maatschappelijk werk was in 2019 als
volgt: Mar de Bruijne (pwg Grote Kerk),
Jelly Vegt (pwg Holy), Piet van der Veer
(tot juni) en Laura Meerman (vanaf juni)
(pwg Ambacht-Oost), Joke de Zwart (pwg
Centrum-West). De commissie werd
ondersteund door diaconaal consulent
Rob van Herwaarden, die bij gebrek aan
een voorzitter dit jaar ook de
vergaderingen heeft voorgezeten.
Er is door de commissie dit jaar vijf keer
vergaderd, waarbij een vaste agenda
gevolgd werd met de volgende punten:
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen,
maatschappelijke problemen (financiële
ondersteuning), persoonlijke leningen,
spreekuur CMW, kerstpakketten.
Maatschappelijk ontwikkelingen
Bij het punt maatschappelijke
ontwikkelingen kwam aan de orde o.a.: de
start van het project Money Fit in
Vlaardingen (ondersteuning van jongeren
met schulden), de opbouw van stichting
Present Vlaardingen, de heropening van
de Weggeefwinkel, de start van project
Windkracht95 (voor kinderen uit arme
gezinnen), de stichting Urgente Noden
Vlaardingen in oprichting (die op den duur
in de plaats moet komen van Noodfonds
Vlaardingen), de stijging van
minimumloon en uitkeringen en de
verhoogde premie van de
ziektekostenverzekering
Spreekuur CMW
Wekelijks werd er op maandag, m.u.v. op
de christelijke feestdagen en in de
vakantie, een diaconaal spreekuur

Financiële ondersteuning
Er zijn in totaal 95 giften verstrekt voor
in totaal € 11.295,-, bestemd voor een
grote variëteit aan doeleinden zoals
leefgeld, vergoeding reiskosten,
sportkleding, medicijnen,
identiteitspapieren, mobiele telefoon,
internet abonnement, inrichting
kinderkamer. Ook zijn er 34 stuks
witgoed besteld voor hulpvragers die
daarvoor per apparaat een eigen
bijdrage van € 150,- betaalden.
Daarnaast werd er een aantal
tweedehands fietsen (waarvoor een
paar keer een oproep is gedaan in
kerkblad Onderweg) aan hulpvragers
doorgegeven. Sommige hulpvragers
werden geholpen met een advies, het
aanvragen van een voedselpakket bij de
voedselbank, een voorziening bij het
ROG of bij het Jeugdfonds
Sport&Cultuur of met het schrijven van
een bezwaarschrift. Soms werden
hulpvragers doorverwezen naar de
Weggeefwinkel, Sociaal Raadslieden,
SchuldHulpMaatje of een advocaat. Een
enkele keer werd een hulpvraag niet
door de diaconie in behandeling
genomen maar doorgestuurd naar het
Noodfonds Vlaardingen.
Er werd verder een zestal leningen
verstrekt, in totaal voor een bedrag van
€ 3.130,-.
Een groot succes was de Vakantie
rugtassenactie van Kerk in Actie, waar
de diaconie dit jaar voor het eerst aan
meedeed. Bij Kerk in Actie werden een
200-tal kinderrugzakjes besteld, die
door gemeenteleden uit de
wijkgemeenten gevuld werden met
speelgoed en lekkernijen, centraal
aangevuld met bonnen voor een ijsje,
bezoek aan het zwembad, de bioscoop
en een speelparadijs. De rugtasjes
werden in juli uitgedeeld aan kinderen
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waarvan de ouders bij de Voedselbank en
de Springfoundation verbonden zijn. Voor
kinderen kortom die in de vakantie anders
niet veel te verteren zouden hebben.
Kerstpakketten
Door de Vlaardingse Spijskokerij en de
Rotary werden weer een stuk of veertig
kerstpakketten verstrekt. Deze zijn in
december door de wijkdiakenen in de vier
wijkgemeenten rondgebracht.
Er is een overleg geweest tussen het DB
van de diaconie met de Interparochiële
Charitas Instelling, met als doel om tot
meer samenwerking te komen en om de
hulpvragen die grotendeels van buiten de
kerkelijke gemeenten komen, wat eerlijker
te verdelen. Dat overleg heeft helaas
geen tastbaar resultaat opgeleverd.
Rob van Herwaarden

DIACONAAL-MISSIONAIR CENTRUM
‘DE WINDWIJZER’
Wees een andere stem
Wees een andere stem in de wereld
wees een stem die luisteren kan
wees een stem van aandacht
wees een tegenstem in de wereld
wees een stem die niet schreeuwt
wees een stem die de ander niet wegzet
wees een nieuwe stem in de wereld
wees een stem die fluistert
wees een stem die bemoedigt
wees een andere stem in de wereld
wees een bezielde stem
wees een stem die wijs is
wees een tegenstem in de wereld
wees een stem voor wie de wijs kwijt
zijn
wees een stem voor wie de weg niet
vinden
wees een nieuwe stem in de wereld
wees een stem van vertrouwen
wees een stem die samenbrengt
(Marinus van den Berg, ‘Dicht op de
huid’, 2019)

2019, een jaar om op terug te zien
Ook dit jaar zijn we weer gestart met
nieuwe activiteiten. Zo vonden
bijvoorbeeld De Buurtkamer en het
kinderprogramma Windkracht 95 een
vertrouwde plek in ons
weekprogramma. Twee mooie
activiteiten die passen bij en in De
Windwijzer.
De Buurtkamer brengt buurtbewoners
bij elkaar. Samen eten, met elkaar een
gesprek voeren of een spel spelen.
Deze activiteit hebben we samen met
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Minters en de Gemeente Vlaardingen
opgezet, voorzien van een lage drempel
en een hartelijk welkom.

DIACONALE WERK IN DE
PLAATSELIJKE GEMEENTE
WIJKDIACONIEËN

Windkracht 95 richt zich daarentegen juist
op kinderen, jongeren die een extra zetje
in de rug goed kunnen gebruiken. Met
kunst, koken, film en het ontmoeten van
inspirerende mensen. Deze activiteit is
door het Fonds Schiedam Vlaardingen
e.o. mogelijk gemaakt.
Tevens bleek het mogelijk dit jaar de
weggeefwinkel een nieuwe start te laten
maken, met een compleet andere
inrichting in een modern jasje. Wat een
succes! Ook hier boden diverse fondsen
financiële ondersteuning. Wekelijks weten
tientallen mensen de weg naar de
weggeefwinkel te vinden. Soms omdat ze
bepaalde spullen erg goed kunnen
gebruiken, een andere keer gewoon
omdat bezoekers hopen iets leuks te
vinden. Ook deze activiteit is alleen
mogelijk door de inzet van een vaste
groep vrijwilligers. Zij staan wekelijks klaar
om van de Weggeefwinkel een succes te
maken.
Daarnaast vinden in De Windwijzer zoveel
mooie gesprekken, ontmoetingen en
programma’s plaats; inspirerend,
aanzettend tot nadenken en soms ook
emotionerend. Vol energie geven ruim
honderd mensen gestalte aan het werk
van De Windwijzer. Met resultaat en met
heel veel dank, ook in 2019. Ontmoeting,
Dienstverlening en Bezinning maken van
De Windwijzer een warm huis waarin
deze begrippen inmiddels een vaste plek
hebben gekregen.
Theo Werner
Voorzitter bestuur De Windwijzer

Voor verdere informatie over de
Windwijzer verwijzen wij u naar de
website :
www.dewindwijzer.nl waar het volledige
jaarverslag te vinden is.

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
- Wilma v.d. Heul (notulen)
Jos v.d. Boogert is de penningmeester
van de wijkdiaconie.
Laura Meerman is dit jaar begonnen
voor de 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
de uitvoering van het Heilig Avondmaal.
Er is ook een groep jongeren die
hieraan meewerkt.
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Vergaderthema's
De wijkdiaconie heeft in 2019 vijf keer
vergaderd. Naast veel praktische zaken
stonden in de loop van het jaar de
volgende onderwerpen op de agenda:
* Beleids- en werkplan 2018-2019: 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 2019; 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:
Stichting ‘de Hoop’
Stichting ‘Philadelphia’
Praktische zaken
In 2019 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.
- 1 x per maand lunches organiseren in
De Bethelkerk, waar belangstellenden
zich voor kunnen inschrijven.
- uitvoeren van de Pinkster- en
Najaarsactie.
- aandacht voor de Vredesweek
2019.
- 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 ‘de Oranje Kastanje’. Een project
voor kinderen in de Oekraïne.
- 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
Als wijkgemeente Centrum-West zijn wij
gezegend met een aantal van zeven
diakenen. Bovendien kunnen wij een
beroep doen op een aantal diaconale
medewerkers. Vooral belangrijk is dan de
penningmeester, die zorgt draagt voor
goed overzicht van onze financiële positie.
Een aantal medewerkers is iedere maand
aanwezig bij de inzameling van het oud
papier. Tegelijkertijd vindt in de zaal van
de Rehobothkerk dan de maandelijkse
boekenmarkt plaats. Een fijne plek om
ook even binnen te lopen voor een praatje
en/of een kop koffie.
In het voorjaar gaan een aantal dames op
pad om deelnemers aan de
vakantieweken voor ouderen en het
Roosevelthuis in te schrijven. Ook uit
onze wijkgemeente gaat een groot aantal
mensen als leiding of verzorgende mee.
Voor Pasen houden we op 6
vrijdagavonden een sobere
vastenmaaltijd. Er wordt dan afwisselend
door twee gemeenteleden soep (met en
zonder vlees) gekookt. Na de sluiting
collecteren we voor de vastenactie. Dit
jaar bracht dit weer ruim € 800,00 op. We
verheugen ons op een steeds groter
aantal deelnemers.
Bij de diaconale afkondigingen en in het
kerkblad proberen we gemeenteleden te
activeren om in deze periode wat
soberder te leven en vragen dan om het
geld, dat hiermee eventueel uitgespaard
wordt, met Pasen bij de extra
uitgangscollecte te doneren.
Dit jaar hebben we kaarten met
Paasgroeten geschreven voor
gevangenen in binnen- en buitenland.
Twee weken hebben de diakenen bij de
uitgang en bij de koffie-ontmoeting de
gelegenheid gegeven om kaarten te
ondertekenen.
In de zomertijd is er weer een programma
opgesteld, waar veel belangstelling voor
was. Twee zangmiddagen met
begeleiding door een van onze organisten
en declamatie door de wijkpredikant.
Vanzelfsprekend was er ruime
gelegenheid voor koffie en thee. Drie
koffieochtenden waar gezellig gepraat kon
worden en nog drie woensdagen waarop

in wisselende samenstelling door
gemeenteleden een verrassende lunch
geserveerd werd.
Na de vakantie werd de organisatie voor
de Kerstviering voor senioren weer
opgestart. Samen met ouderensoos de
Regenboog werd een commissie
samengesteld, die de verzorging op zich
nam. Op de dag werd iedereen
verwelkomd met koffie, waarna we
onder leiding van onze wijkpredikant
een kerstviering hebben gehouden.
Hierna werd er een consumptie
aangeboden en konden alle bezoekers
wat met elkaar converseren. Toen was
het tijd voor de maaltijd. Ieder kreeg een
bord met drie soorten stamppot en
gehakt met aansluitend een toetje.
Het middagprogramma werd verzorgd
door een mannenkwartet; Naturel Blend.
Zij zorgden voor een goede invulling van
de middag.
Alle bezoekers kregen een hyacint mee
als teken van nieuw leven.
In de Adventstijd hebben we vier
zondagen aandacht besteed aan
kinderen in binnen- en buitenland. Elke
kerkganger ontving in deze periode bij
de uitgang een waxinelichtje met een
speciale tekst. We hadden afgesproken,
dat we hiervoor op 1e Kerstdag bij de
uitgang een extra collecte gingen
houden. Voor de actie “Kinderen in de
knel” leverde dit ruim € 650,00 op.
Voor Kerst mochten we een aantal
kerstpakketten bezorgen bij mensen, die
wat extra aandacht konden gebruiken.
Tijdens de Kerstnachtdienst collecteren
we steeds voor een goed doel. Dit jaar
voor de Spring Foundation.
De diakenen vergaderen ca. 6 keer per
jaar. We proberen dat in een serieuze
ontspannen sfeer te realiseren, zonder
lange vergadertijden.
Op deze bijeenkomsten nemen we
regelmatig onze taken onder de loep.
Het rooster van zondagdiensten wordt
zo nodig aangepast, de kerkdiensten
met Heilig Avondmaal worden
doorgenomen en we bespreken onze inen uitgaven. De wekelijkse
bloemengroet en het bezorgen van een
plantje bij oudere jarigen worden
geëvalueerd. Tweemaal per jaar wordt
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er een Avondmaalsdienst in Marnix
verzorgd wat tevens als groothuisbezoek
beschouwd wordt voor mensen uit die
omgeving.
Er wordt verslag uitgebracht van de
bezochte centrale vergaderingen.
In verpleeghuis Soenda wordt iedere
eerste zondag van de maand een
kerkdienst gehouden onder leiding van de
daar aanwezige geestelijk verzorger met
vrijwilligers uit onze wijk. Tevens wordt er
in Soenda op de derde woensdagmiddag
van de maand een middag georganiseerd
voor bewoners en belangstellenden door
Riet Elmendorp met een aantal andere
gemeenteleden. Deze middagen bestaan
uit zang, declamatie en gebed.
Enkele diakenen zijn betrokken bij het
Centraal Telefonisch Meldpunt CentrumWest. Mensen, die in contact willen
komen met een pastor of andere
hulpverleners kunnen hier doorverwezen
worden.
Ook de plaatselijke voedselbank wordt
bemand door diverse medewerkers uit
onze wijk.
Wij zijn dankbaar, dat wij met een
enthousiast team onze wijk mogen
dienen.
Jaap Kleijwegt
voorzitter

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
GROTE KERK
De diaconie van de Grote Kerk bestond in
2019 uit:
 Henk Westerdijk
 Jan van der Sar
 Ilan Peters
 Korné Vermeulen
In het jaar 2019 is de diaconie van de
Grote Kerk met regelmaat bij elkaar
gekomen. Hierin zijn trouwdiensten
besproken, taken voor het Avondmaal
verdeeld en is het gegaan over de
financiën. Daarnaast hebben wij ons
georiënteerd op verschillende vormen om
dienend bezig te zijn binnen de gemeente

Vlaardingen. Niet alleen als diaconie,
maar wellicht ook als gemeente.
Vervolgstappen moeten nog worden
genomen. De diaconie van de Grote
Kerk kijkt ook uit naar de mogelijkheid
om een nieuwe broeder te
verwelkomen.
Verder zijn tijdens vergaderingen de
volgende lopende zaken de revue
gepasseerd:
 OUDERENWERK; VAKANTIEWEKEN.
 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 om deze te kunnen
actualiseren. Dit heeft eind 2019
plaatsgevonden. Hierboven de
aangepaste lijst.
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 hebben wij ook
meegedaan aan de actie
Vakantietasjes. Wij hebben hiervoor 25
tasjes gevuld die vervolgens via de
Voedselbank aan de betreffende
doelgroepen zijn uitgedeeld. Hijer zijn
wij erg blij mee!
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
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belang voor hen die de kerkdiensten en
de kerkelijke activiteiten bezoeken,
maar ook voor de overige bewoners van
de Holywijk.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
HOLY
Dit jaarverslag is een mooie gelegenheid
om op het afgelopen (diaconale) jaar
terug te kijken. Dit jaar stond in het teken
van “Eenzaamheid”.
Eenzaamheid is een onderwerp waar veel
over gesproken wordt. Het is een
probleem in onze samenleving. Meer dan
een miljoen Nederlanders voelt zich
eenzaam. Ook in Vlaardingen is
eenzaamheid een issue. Het is belangrijk
om hier iets aan te doen, want
eenzaamheid heeft invloed op je leven.
De Wijkdiaconie heeft de afgelopen
maanden hierover contact gehad met
andere kerken in de wijk, de Pax Christi
Parochie en de Kerk van de Nazarener en
organisaties in Vlaardingen, zoals
Senioren Welzijn, Minters, de Sociale
Wijkteams, de Gemeente Vlaardingen,
GGZ, Samen Sterk en het Mim project.
(Moeders informeren moeders) en de HiP
(Hulp in de Praktijk). Op 4 juni heeft de
Wijkdiaconie meegedaan aan de
Nationale Opa en Oma Dag. Er hadden
zich voor deze dag in totaal 120 personen
aangemeld. Het programma bestond uit
een verwenmoment op de locatie De
Bijenkorf, voor schaken, klaverjassen of
sjoelen kon men terecht in de kantine van
vv Zwaluwen, een lunch in het
Kerkcentrum Holy en zingen met kinderen
in de Pax Christikerk.
Voor de lunch is samenwerking gezocht
met het Lentiz College Internationaal.
Leerlingen van dit college zijn uitgenodigd
en gevraagd om in gesprek met ouderen
te gaan om zo een stukje verbondenheid
tussen jong en oud op gang te brengen.
Deze contacten zijn niet alleen van groot

Op 9 november zijn Tineke v/d Hoek en
Wil Baris naar de Landelijke Diaconale
Dag in Utrecht geweest. Elke keer is het
weer heel bijzonder om met diakenen uit
heel Nederland bijeen te zijn. Dit jaar
was het thema “IEDER MENS TELT “.
Ongeveer 1000 bezoekers lieten zich
inspireren door plaatselijke diaconale
voorbeelden en bijdragen van mensen
uit kerk en samenleving. Het werd
duidelijk
hoe het diaconale werk in een sterk
veranderende samenleving het verschil
kan maken. Diaconaal werk lijkt heel
gewoon, maar is bijzonder. Het zijn vaak
de eenvoudige dingen, die een mens
goed doen waardoor er weer eigen
waarde terugkomt. Volgens deelnemer
minister Hugo de Jonge delen overheid
en diakenen dezelfde missie: “Werken
aan een zorgzame samenleving waarin
het van zelfsprekend is dat we naar
elkaar omkijken en als het nodig is voor
elkaar zorgen”.
Omdat Wijkgemeente Holy is
aangesloten bij “Kerken met Stip” is
door het Justitiepastoraat gevraagd of
gemeenteleden van de Wijkgemeente 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, Tine Dam, is daar
actief. Jammer dat Tine het afgelopen
jaar ziek is geworden en daardoor dit
werk niet kon uitvoeren.
In 2019 verzorgde de Wijkdiaconie vijf
keer de viering van het Heilig
Avondmaal en twee keer een
Agapèviering samen met de Pax Christi
parochie. Verder was de Wijkdiaconie
nauw betrokken bij de diensten in de
Lijdensweek en de dienst van de
Gedachtenis van de Gestorvenen
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(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, 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. Maar er gebeurt meer!
Een belangrijk deel van het diaconale
werk
gebeurt in stilte, op de achtergrond.
Bijvoorbeeld in het meeleven bij ziekte en
overlijden en bezoekjes aan oudere
gemeenteleden
Op Witte Donderdag 18 april was er ’savonds in het Kerkcentrum Holy een
kerkdienst met een eenvoudige maaltijd,
Ds. Marieke den Hartog was voorganger.
Tijdens deze dienst was er een viering
van het Heilig Avondmaal en 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 heeft de Wijkdiaconie weer
meegedaan aan het versturen van
kaarten als
Paasgroet aan gedetineerden. De kaarten
zijn verzonden via het Protestants
Justitiepastoraat.
Het afgelopen jaar is aan vier jonge
gezinnen via de Diaconie een vakantie in
huisje op een vakantiepark aangeboden
en zijn er weer kerstpakketten uitgedeeld
in de wijk. Deze pakketten zijn
aangeboden door de Vlaardingse
Spijskokerij. Voor de

seniorenvakantieweken zijn er de
intakes gedaan.
Ruim twee jaar is mevr. Yordanos elke
maandagavond werkzaam als
vrijwilligster in het Kerkcentrum Holy. In
overleg met het Servicepunt Vrijwilligers
van de Gemeente Vlaardingen, thans
KLIK, en Stroomopwaarts is sinds een
half jaar ook mevrouw Thras Gereyeus
Woldie elke maandagochtend
werkzaam in het Kerkcentrum Holy. Het
gaat om twee jonge vrouwen uit Eritrea,
die de Nederlandse taal beter willen
spreken en meer contact willen hebben
met Nederlanders. Zij worden begeleid
door kerkrentmeesters en diakenen.
Uiteraard is er ook nog vergaderd. De
vergaderingen zijn om de zes weken op
de maandagavond. Het Kerkcentrrum
Holy staat elke vrijdag voor de Stichting
Voedselbank Vlaardingen open. Verder
is de Wijkdiaconie aangesloten bij het
Wijknetwerk Holy en de
Maatschappelijke Kring Vlaardingen en
neemt deel aan de Gezamenlijke
bijeenkomsten van de Diaconieën van
de Vlaardingse Kerkgenootschappen.
Diaconaal werk is 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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