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Voorwoord 
 
Geachte lezers(essen), 
 
 
Diaconaal werk is mooi werk, maar 
helaas ook noodzakelijk werk. Armoe, 
minder bedeeld zijn is van alle tijden en 
daarom zal het diaconale werk altijd 
nodig zijn. De diakenen van de 
Protestantse Gemeente in Vlaardingen 
doen dat werk vol overgave. Ook vinden 
we binnen onze kerk steeds weer 
mensen die de diaconale taken voor 
hun rekening willen nemen. Daar zijn we 
trots op, maar vooral ook dankbaar 
voor. 
Het diaconale werk  kost geld en het lukt 
ons ook nog steeds om dat bij elkaar te 
krijgen. 
 
Het klinkt allemaal erg tevreden, ja maar 
het is geen reden om achterover te 
gaan zitten. In tegendeel, als we de 
goede werken willen blijven verrichten, 
moeten we voortdurend alert en actief 
zijn. Zeker in een krimpende kerk is dat 
nodig. 
Dus alleen al daarom weer een oproep 
aan u allen om uw talenten (in de 
dubbele betekenis van het woord) in te 
zetten voor het mooie werk dat u in dit 
jaarverslag ziet beschreven. 
 
Wij werken ook graag samen met 
andere kerkgenootschappen en 
organisaties. Dat is vooral te zien bij het 
project Schuldhulpmaatje en ook bij de 
voedselbank. Medewerkers uit vrijwel 
alle kerkgenootschappen en regelmatig 
afstemming en overleg met de 
gemeentelijke overheid. 
 
Diaconieën overleggen met elkaar en 
proberen elkaar dan ook vaak te 
versterken, want het kan altijd beter. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
 

 
 

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  
5 maal bijeengeweest. De vergaderingen 
worden gehouden op een woensdag in 
een zaal van Kerkcentrum Holy.  
De samenstelling van het Dagelijks 
Bestuur heeft in 2014 één wijzigingen 
ondergaan, de vacature voor 2e voorzitter 
is ingevuld door Jan van der Sar. Het 
bestuur bestaat uit een 1e (Rinus Witvoet) 
en een 2e voorzitter (Jan van der Sar), 
secretaris (Tiny Madern), penningmeester 
(Theo Dijkshoorn), een algemeen lid 
(Cobie Plantinga), alsmede twee 
adviseurs (Anneke van der Graaf 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.  
 
In de vergadering van februari hebben de 
afgevaardigden van het Roosevelthuis en 
van de Vakantieweken het DB 
geïnformeerd over de stand van zaken. 
Vragen en knelpunten zijn besproken. 
Ook is de zorgelijke situatie rondom het  
gezin dat nog onder St. Uitvlucht valt 
besproken.  
 

In mei vindt er een gesprek plaats met 
een afvaardiging van de Windwijzer, 
over de toekomst van de Windwijzer.   
 
In september vindt de evaluatie van de 
Vakantieweken  en de Rooseveltweek 
plaats. Afgevaardigden van deze weken 
doen verslag. Ook de zorgen rondom 
een locatie voor de Voedselbank in de 
Westwijk blijft een bespreekpunt.  
 
In de vergadering van oktober stonden 
uitsluitend vaste bespreekpunten op de 
agenda en zijn er verder geen 
noemenswaardige onderwerpen 
behandeld.  
 
Het DB komt in december een halfuurtje 
bijeen voorafgaand aan de 
collegevergadering waarin alles draait 
om de nieuwe regelingen in de zorg en 
de heer J.C. van der Zande, voorzitter 
van de WMO-Adviesraad een nadere 
uitleg komt geven.  
Tijdens het DB gedeelte wordt er  
gesproken over aansluiting bij de 
landelijke vereniging SchuldHulpMaatje 
en over de beoogd nieuwe voorzitter 
voor de Commissie Maatschappelijk 
Werk.   
 
In 2014 werden weer twee diaconale 
acties gehouden: de Pinksteractie en de 
Najaarsactie. 
De opbrengst van de Pinksteractie 
wordt 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 Inloophuis De Brug in Delfshaven 
en voor de Voedselbank.  
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.  
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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 
2014. 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 besloten om de diaconale 
kascontrole door de wijken zelf te laten 
uitvoeren.  
Pinksteractie 2014: Als plaatselijke doelen 
worden Inloophuis De Brug in Delfshaven 
en de Voedselbank gekozen.   
Maart: Naast de gebruikelijke 
agendapunten wordt tijdens deze 
vergadering de Jaarrekening vastgesteld.  
Mei: Aan de hand van een ontvangen 
tekstuele toekomstvisie met diverse 
uitgewerkte scenario’s gaat het college in 

gesprek over hoe men de toekomst ziet 
van de Windwijzer. 
Door de diaconaal consulent wordt het 
college bijgepraat over het in Nederland 
gehouden armoede-onderzoek.  
Juni: Het jaarverslag 2013 wordt 
vastgesteld. Het is een goed overzicht 
van wat er in het diaconale jaar gebeurd 
is.  
Er wordt wederom gesproken over de 
Windwijzer nu n.a.v. het document “De 
Windwijzer vooruit kijken door om te 
zien” dat is geschreven n.a.v. het 
aflopen van de experimentele fase.    
De vergadering wordt afgesloten met 
een drankje en lekkere hapjes.    
September:  
Het concept collecterooster 2014 wordt 
behandeld. Verder wordt er gesproken 
over de diverse vacatures binnen de 
diaconie en over het gebruik en 
benutten van de website.     
December:  
Tijdens deze vergadering is de heer  
J.C.  van der Zande te gast. Hij is 
voorzitter van de WMO-Adviesraad en 
vertelt het college over de veranderende 
wet en regelgeving rondom de zorg.  
Na deze heldere uitleg staat de 
begroting voor 2015 nog op de agenda.  
 
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 
de dienst aan de ander: de medemens.  
 

                                     
           Tiny Madern (secretaris) 
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HET DIACONALE WERK IN EIGEN 
GEMEENTE 
 
   
WERKGROEP VAKANTIEWEKEN 
 VOOR SENIOREN EN 
 GEHANDICAPTEN 
 
Vakantieweek in het Roosevelthuis van 
5 t/m 12 april 2014 
 
Op zaterdagmiddag 5 april vertrekken we 
naar het Roosevelthuis in Doorn. Rond 
15.00 uur is iedereen gearriveerd en 
wordt dit keer welkom geheten door onze 
nieuwe coördinator Nanja Moerkerken. 
Na de koffie en thee gaan we de koffers 
uitpakken. Na het diner stellen alle 
vrijwilligers zich voor aan de gasten. Het 
thema voor deze week is: “Het roer om”. 
Zondagochtend is er een kerkdienst met 
ds. Hans Buurmeester en daarna koffie 
met gebak. ’s Avonds komt Loek Boer een 
verhalenverteller. 
Maandagmorgen beginnen we met 
ochtendgymnastiek. Er wordt daarna veel 
gewandeld, gefietst en lekker buiten 
gezeten. Ook wordt de creatafel goed 
bezocht. We maken dit jaar een 

lampenkampje over een wijnglas met je 
initialen erop.  
’s Avonds is er een optreden van 
Bambata, dit is een groep trommelaars, 
na de pauze mogen ook de gasten 
meedoen. 
Twee keer in de week kun je op visite bij 
de dominee. Er is met elkaar gepraat 
over ons thema: “Het roer om!” 
Op dinsdag-, woensdag-, en 
donderdagmorgen gaat er iedere 
ochtend één gang naar de 
Helenaheuvel, waar we genieten van 
het mooie uitzicht en het heerlijke 
gebak. Het weer was niet zo heel mooi, 
dus we gaan met de busjes heen, maar 
terug gaan er een aantal lopen met de 
rolstoelen. 
Dinsdagavond komt het Vlaardingse 
shantykoor de Maatjes voor ons 
optreden. Het wordt weer een hele 
gezellige avond. 
Woensdag is er een stamppotbuffet en 
is er ’s avonds een bingo met hele leuke 
prijzen. 
Dan is het alweer donderdag en na de 
middagrust gaan we ons klaarmaken 
voor de vossenjacht. Vele Vlaardingers 
zijn er gekomen om te helpen duwen. 
Als afsluiting krijgen we heerlijk een 
portie kibbeling. Voor de avond komt het 
duo Jong Belegen voor ons optreden. 
Vrijdagmorgen kan iedere gast die dat 
wil zich laten kappen door Ria en Elly, 
die hiervoor speciaal uit Vlaardingen zijn 
gekomen. Hier wordt door de meeste 
gasten gebruik van gemaakt. Verder 
wordt er deze laatste dag nog veel 
gefietst en gewandeld. 
’s Avonds is ons afscheidsdiner en staat 
er bij ieder bord het mooie zelfgemaakte 
lampekapje. Daarna sluiten we af met 
de band City Sight.  
Zaterdagmorgen vertrekken we na het 
ontbijt allemaal richting Vlaardingen en 
kunnen we weer terugkijken op een 
prachtige week. 
 

Marjan van Voorden 
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Vakantieweken voor Senioren 
Ook in 2014 zijn we weer met 2 groepen 
met vakantie geweest, dit keer naar Hotel 
Dennehoeven in Nunspeet 
Het waren weer prachtige goed verzorgde 
weken in een heel mooi senioren hotel. 
Mooi weer in beide weken waarin veel 
gewandeld kon worden rondom het hotel 
en naar het centrum van Nunspeet waar 
natuurlijk veel gekocht werd en ook de 
terrasjes waren een grote trekpleister. 
Er werd weer bingo gespeeld, ook kwam 
er een dame uit de streek van Nunspeet 
met hele leuke verhalen die zij op een 
wonderlijke manier vertelde. 
Uiteraard was er ook weer een 
ochtendtocht dit keer naar het pluimvee 
museum “de kip en het ei “in Barneveld 
waar we uitgebreid verslag kregen van 
een gids en waar we in het veilinglokaal 
konden bieden op allerlei artikelen zoals 
b.v. advocaat en eieren. 
Een echte Hollandse dag met uit 
Hollandse spelen , ( in de 1e week ) 
maakte de week helemaal compleet. 
Uiteraard ontbrak ook de bonte avond 
niet, waar gasten en stafleden weer hun 
uiterste best gedaan hebben om er een 
gezellige avond van te maken. 
 

Nel Kleijwegt 

 

 
 

 
 

Vakantiefonds 
In december/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 zij ook 
één keer per jaar op vakantie kunnen 
gaan. Er kan ook gekozen worden voor 
een daagje uit naar b.v. De Efteling. 
Als de inschrijfformulieren binnen zijn 
dan wordt er contact opgenomen met de 
directeur van de RCN bungalowparken. 
Aan hem geven we door hoeveel 
bungalows/stacaravans de diaconie wil 
huren. 
In 2014 waren dat er acht.  
De gezinnen krijgen rechtstreeks bericht 
van de RCN dat er voor hen in de zomer 
een bungalow klaar staat.  
Deze mensen zijn daar uiteraard 
ontzettend blij mee. Er wordt ook wel 
eens een kaartje gestuurd naar de 
diaconie als dank voor de fijne vakantie. 
Wel krijgen de gezinnen een brief dat ze 
minimaal € 50,-- moeten overmaken aan 
het vakantiefonds als eigen bijdrage 
voor deze vakantie. 
In mei is er weer aandacht voor het 
vakantiefonds. Dan wordt de folder in de 
kerken uitgereikt aan de gemeente. In 
die folder staat het doel en tevens wordt 
er aan gemeenteleden een kleine 
bijdrage gevraagd van hun eigen 
vakantiegeld. Op die manier kan het 
fonds blijven bestaan. 
 

Atie Kramer 
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Commissie Maatschappelijk Werk 
 
De samenstelling van de commissie is als 
volgt: 
Cobie Plantinga (voorzitter)  
            pwg Ambacht- Oost 
Jelly van de Merwe  pwg Holy  
Mar de Bruijne (notulist)  
            pwg Grote Kerk 
Piet van der Veer     pwg Ambacht-Oost  
Bram van der Staay pwg Centrum-West 
 
De commissie wordt ondersteund door de 
diaconaal consulent Rob van Herwaarden 
 
In 2014 heeft de Commissie 
Maatschappelijk Werk zes keer vergaderd 
en werden de volgende onderwerpen 
besproken: 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Financiële ondersteuning 
Leningen 
Kerstpakketten 
Voedselbank 
Schuldhulpmaatjes 
 
Algemeen 
De commissie heeft zorgen omtrent de 
situatie voor vele zwakkeren in de 
samenleving. De commissie ziet dat er 
meer vragen om ondersteuning 
binnenkomen.  
In 2015 gaat er veel veranderen wat 
betreft zorg. De plaatselijke gemeente 
moet met minder geld werken en veel 
taken uitvoeren. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
In het afgelopen jaar is er een zinvol  
gesprek geweest met wethouder 
Oosterom. We weten dat er bij de 
gemeente Vlaardingen veel aandacht is 
voor de zwakkeren in de samenleving. 
Maar er is een beperkt budget en er wordt 
meer gevraagd van familie en vrijwilligers. 
Bijzondere bijstand wordt wel gegeven 
maar minder dan in eerdere jaren. Er is 
ook nog het noodfonds waar geld in zit 
van de plaatselijke en de kerkelijke 
gemeente. Daar kunnen mensen ook 
aankloppen voor hulp. De CMW probeert 
regelmatig om hulpvragen door te sturen 
naar het Noodfonds. 

 
Financiële ondersteuning 
Er zijn veel aanvragen voor giften 
binnengekomen en veel ervan konden 
gehonoreerd worden. Er wordt in eerste 
instantie gekeken of er via de 
plaatselijke gemeente een mogelijkheid 
is voor ondersteuning. De commissie wil  
helpen als er geen andere helper is.  
Meestal gaat het om vrij lage bedragen. 
Mensen hebben soms een uitkering 
nodig en dit is nog niet geregeld. Dan 
kan het zijn dat er direct een probleem 
is om boodschappen te betalen. Soms 
wordt er eenmalig een energierekening 
of een huurbedrag voor een maand 
betaald. Ook de premie 
zorgverzekeringen kan eenmalig 
betaald worden door de commissie.  
Maar er zijn ook grotere problemen die 
om een oplossing vragen. Er wordt door 
de CMW zo zorgvuldig mogelijk 
afgewogen wat te doen in zo'n situatie. 
Het motto is : "Helpen waar geen helper 
is". 
 
Leningen 
Het aantal leningen was dit jaar iets 
hoger dan vorig jaar. Leningen gaan 
vaak om grotere bedragen dan giften. 
De commissie probeert de aanvragen 
die binnenkomen zorgvuldig te bekijken. 
Als de plaatselijke gemeente niets kan 
doen, kan de commissie een lening 
verstrekken. Er wordt dan ook een 
aflossingstraject  besproken. 
Ook hier kan het gaan om 
huurachterstanden en achterstallige 
energierekeningen en soms is er een 
koelkast of wasmachine nodig die met 
een lening kan worden aangeschaft.  
Het bedrag aan nieuwe leningen was in 
2014   ongeveer  € 3500,-. Het betrof 
zes nieuwe leningen. Er is voor alle 
leningen een aflossingstraject 
afgesproken.  Het bedrag aan giften 
was in 2014 ongeveer  € 12800,- Totaal 
dus  € 16300,-. Het aantal giften en 
leningen  was meer dan vorig jaar.  
In de afgelopen jaren zijn er gelukkig 
een aantal leningen afgelost.  In 
sommige gevallen kan de lening niet 
terugbetaald worden en moet deze 
worden afgeschreven.  
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Kerstpakketten 
Elk jaar kunnen gemeenteleden en 
cliënten van de voedselbank blij  
gemaakt worden met een kerstpakket. 
Deze zijn afkomstig van de Vlaardingse 
Spijskokerij en de Rotary Club. 
 
Voedselbank 
Er is een groep mensen die het werk van 
de voedselbank heel goed aanpakken. Er 
is ook een stichting Vrienden van de 
Voedselbank. Hier komen gelden op om 
speciale dingen te doen voor de cliënten 
of voor hun kinderen.  
Omdat de voedselbank dit jaar nog onder 
de verantwoording van de commissie valt 
bespreken we elke vergadering de stand 
van zaken.  
 
Schuldhulpmaatjes 
In Vlaardingen zijn er veel mensen die 
hulp nodig hebben om hun financiën op 
orde te krijgen. Hiervoor zijn goed 
opgeleide Schuldhulpmaatjes  aan het 
werk. Dit is een vrijwillige taak. Na een 
opleiding krijgt het maatje iemand 
toegewezen. Samen gaan cliënt en 
maatje aan het werk en dit voorkomt vaak 
veel grotere problemen op financieel 
gebied. Ook weet een schuldhulpmaatje 
de juiste wegen om een bijdrage uit het 
Noodfonds of uit een andere 
gemeentelijke regeling te krijgen. Dit werkt 
vaak heel goed. Mensen worden voor 
langere tijd begeleid. 
 
Ten slotte 
Op diaconaal gebied is er nog veel leed 
en armoede. De diakenen proberen goed 
te luisteren en te signaleren waar er nood 
is. Zo mogelijk wordt er financieel 
geholpen maar ook een luisterend oor is 
heel belangrijk.  
Onze diaconale taak is om er te zijn voor 
mensen die dit nodig hebben. 
 
 
 
 

Cobie Plantinga-van Vliet 
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VOEDSELBANK VLAARDINGEN 
 
 

 
Voedselbank Vlaardingen 
 
Een jaar waarin het aantal pakketten 
ongeveer hetzelfde is gebleven. 
Dit is waarschijnlijk te danken/ te wijten 
aan het feit dat een pakket maar voor drie 
jaar wordt verstrekt. 
In veel gevallen zijn de problemen na drie 
jaar nog niet opgelost en probeert de 
Spring Foundation daarin te voorzien 
indien mogelijk. 
 
Van de Ruytenburgh tuinen konden we 
regelmatig verse groenten uitdelen en van 
de actie bij AH hebben we  iets extra’s 
kunnen kopen. Bijv. wasmiddel en fruit. 
Wekelijks mogen bij een aantal winkeliers 
(Herweijer, AH Westwijk, MCD, Holtkamp, 
Jumbo) producten ophalen die we als 
aanvulling van de pakketten kunnen 
gebruiken.  
 
Daar de Ichtuskerk is afgebroken zijn we 
tijdelijk verhuisd naar de achterzijde van 
de kinderkledingbank maar inmiddels 
hebben we het pand ernaast kunnen 
betrekken en zijn we heel erg blij met de 
fantastische opslag- en uitdeelruimte aan 
de Van Baerlestraat 201. 
   
 
 
 

De jaarlijks terugkerende inzamelactie in 
de kerken voor pakketten in de week 
van Hemelvaartsdag was weer een 
succes. 
 
Heel veel organisaties en scholen 
zamelde producten in.    
Pr.Willem Alexanderschool, St. Jozef 
MAVO,Firma Praxair,  Firma Saybolt en 
van Duyn, Rotary Vlaardingen 80. 
 
Ook mochten we best veel donaties 
ontvangen dit jaar van de Jan 
Ligthartschool, de Soroptimistclub, de 
Katholieke ouderenbond en als klap op 
de vuurpijl een grote gift van de topman 
van DSW. 
 
Als dank voor de inzet van de 
vrijwilligers hebben we een etentje 
georganiseerd in het Geuzencollege. 
Een leuke afsluiting van het jaar. 
 
Samengevat een druk, intensief, positief 
jaar. 
 
 
 
 

Ineke Nap, Atie van Witzenburg 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?q=voedselbank&hl=nl&biw=1024&bih=684&tbm=isch&tbnid=IreqMD6YdFLDTM:&imgrefurl=http://www.voedselbankbreda.nl/&docid=ZaOoeSx_O__bWM&imgurl=http://www.voedselbankbreda.nl/images/home_1_00.jpg&w=219&h=367&ei=wCaaUanEGoeo0wWCr4DIBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:157&iact=rc&dur=1248&page=2&tbnh=193&tbnw=122&start=11&ndsp=16&tx=40&ty=121.60000610351562
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DIACONAAL-MISSIONAIR CENTRUM 
‘DE WINDWIJZER’ 
 
De Windwijzer - centrum voor ontmoeting, 
bezinning en dienstverlening van de 
Protestantse Gemeente Vlaardingen - is 
in 2014 een begrip in Vlaardingen. Veel 
Vlaardingers met zeer verschillenden 
achtergronden weten het centrum te 
vinden. Er worden zoals in voorgaande 
jaren zeer veelzijdige activiteiten 
aangeboden en deze activiteiten worden 
op verschillende wijze bekend gemaakt 
aan de bevolking van Vlaardingen. 
Allereerst verschijnt ieder half jaar een 
programmaboekje dat door heel 
Vlaardingen verspreid wordt en ook door 
veel mensen wordt afgehaald in de 
Windwijzer. Ook in Groot Vlaardingen 
verschijnt iedere maand een laddertje met 
alle activiteiten en in het kerkblad 
Onderweg staat bijna iedere week 
uitgebreid het programma van de 
komende weken vermeld. Ook via de 
website www.dewindwijzer.nl kunnen 
mensen de activiteiten volgen en 
informatie vinden.  Zoals in de 
voorgaande jaren valt de programmering 
te onderscheiden in een aantal 
categorieën, te weten : Bezinning en 
spiritualiteit, Cultuur en creativiteit, 
Filmavonden, Maatschappelijke thema's,  
Winkels en markten en Maaltijden. 
Bovendien zijn er door het jaar heen 6 
verschillende exposities te bewonderen. 
Een overzicht: 
 
Het warm onthaal is een van die 
activiteiten waarbij de bezoeker de 
gastvrijheid ervaart en zich verbonden 
weet met anderen. Twee maal per maand 
wordt een maaltijd geserveerd en kunnen 
gasten voor € 4,50 mee-eten. Toen we 3 
½ jaar geleden startten waren er 11 
gasten en inmiddels moeten we ons best 
doen het aantal eters te beperken tot 40 
personen. En soms moeten  we helaas 
mensen teleurstellen. 

Het Kerst Onthaal werd dit jaar in de 
grote zaal gehouden zodat iedereen die 
zich aanmeldde kon komen en niemand 
teleurgesteld hoefde te worden. Er 
waren 50 betalende gasten en 10 
vrijwilligers + 2 stagaires. Er werd 
gezongen onder leiding van Jaap van 
Toor en Hans v.d. Linden heeft een 
korte overweging gehouden. 
 
Serie Levensboeken schrijven:  In 
september 2013 zijn we gestart om met 
een groep 65-plussers elke tweede 
donderdag van de maand aandacht te 
besteden aan het eigen levensverhaal. 
De Windwijzer laat zien ook daarin een 
uitstekende plek te zijn. Mensen voelen 
zich welkom en vrij om hun verhaal op 
wat voor manier dan ook, te doen. 
Vertellen, verhalen lezen en aanhoren 
verbindt.  De balans opmaken van je 
leven kun je alleen maar samen met 
anderen en inspireert tot verder gaan en 
zoeken naar verdieping. 
 
Maandagochtend Inloop : Iedere week 
beginnen de activiteiten op 
maandagochtend met een 
inloopochtend en de weggeefwinkel die 
dan open is, evenals de tweedehands 
boekenbeurs. Om half tien staan de 
mensen al in de rij voor de deur om 
direct door te lopen naar de 
weggeefwinkel. Ook komen er veel 
mensen spullen brengen en niet alleen 
op de maandagochtend. Zodoende is er 
altijd wel weer wat nieuws te vinden in 
de weggeefwinkel.  
 
Exposities : Er zijn in 2014 6 exposities 
geweest : een duo expositie van Anneke 
Mondt en Flora Wigleven, een foto 
expositie van Kees Clement over de 
Filippijnen, een duo expositie van Gerry 
van der Heijden en Nelleke van der Luit 
met als thema "Wind", een expositie van 
etsen van Aad den Hoedt, een expositie 
van Andre Pelgrim en een foto expositie 
van Ton Delfos. De exposities worden 
allemaal officieel geopend op een 
zaterdagmiddag en zijn de hele week te 
bezoeken tussen 09.00-14.00 uur.  
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Middaggebed en meditatie : Iedere 
eerste zaterdag van de maand is er een 
Middaggebed, een korte viering met een 
open karakter met meditatieve stilte en 
gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken . Voorgangers wisselen en 
muzikale medewerking wordt verleend 
door Jaap van Toor.  Op het 
Middaggebed van november werd 
medewerking verleend door het koor 
Hemelsbreed o.l.v. Willem Blonk in het 
kader van Allerzielen/Allerheiligen en een 
deel van haar programma "Rust en 
Vrede"van Huub Oosterhuis uitgevoerd 
heeft. Iedere tweede woensdag van de 
maand is er een meditatiekring o.l.v. Koos 
Zijlstra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huis vol verhalen : Eén keer per maand 
komt een aantal mensen bij elkaar voor 
de gespreksgroep ‘Huis vol verhalen’. We 
praten dan over het leven aan de hand 
van een verhaal uit de bijbel. Al de 
deelnemers hebben het nodige 
meegemaakt in hun leven, opname in de 
psychiatrie, afstaan van kinderen, verlies 
van werk door psychische problemen of 
een heel kwetsbare gezondheid. 
 
Inspirerende ontmoetingen aan tafel :  
In maart was er de inspirerende 
ontmoeting over het werk van Elly 
Hillesum die werd geleid door Pastor 
Marja Griffioen. En in oktober was er een 
ontmoeting met Emiel Hakkenes over zijn 

boek "God van de gewone mensen". 
Beide ontmoetingen waren zeer 
bijzonder en interessant.  
 
Schrijversavonden en lezingen : In 
maart kwam Jan Brokken voor een 
uitverkochte zaal vertellen over zijn 
boek "De Vergelding". Een goede 
verteller waarnaar ademloos geluisterd 
werd. Karel Eykman heeft een lezing 
gehouden over zijn nieuwe boek "Een 
knipoog van u zou al helpen". Een 
lezing van Everdiene Geerling over de 
Via Francigena en in november was er 
een lezing over Paulus ter voorbereiding 
op de voorstelling van Kees Posthumus 
en Juul Beerda over Paulus "In het oog 
van de storm". En ook waren er twee 
kunstlezingen over Piet Mondriaan en 
over Kerst in de beeldende kunst.  
 
Verdere activiteiten : 
Studiedag mystiek:over Catharina van 
Genua; op 21 juni werd een kerkenpad 
gelopen waarbij "verhalen voor de 
langste dag" werden verteld met aan het 
eind een maaltijd in de Windwijzer.  
Een Do-re-mi-fabelachtige 
verhalenavond, op internationale 
vrouwendag trad een Bont Koren 
Boeket op en er waren een aantal 
kooravonden. Ook op gebied van 
theater was er weer een aantal 
bijzondere voorstellingen waaronder van 
het Dunk-theater over "De drie 
biggetjes". In samenwerking met het 
DAC Pameijer werd deze voorstelling 
aangeboden. Het theatergezelschap 
bestaat uit bijzonder gemotiveerde en 
getalenteerde deelnemers. Het zijn 
mensen die uit de maatschappelijke 
opvang en de GGZ komen en van de 
straat. Een theatervoorstelling in de 
Vredesweek ging over "Echte Mensen" 
en de problematiek van het Israelisch-
Palestijns conflict. Een muzikale avond 
met Bas van Houte over de Matthaus 
Passion en een Sing Inn. Een 
theatermonoloog door Sahra Muse over 
haar leven in Somalië en in Nederland 
en op 4 mei een theatermonoloog door 
Carolien Zimmermann. Ook nog twee 
maal bloemschikking.  
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Filmavonden : Ook dit jaar werden er op 
de laatste vrijdagavond van de maand 
een film vertoond en ook dit jaar werden 
de filmavonden goed bezocht. Vaak wordt 
er na de film nog nagepraat over het 
thema; een enkele keer onder leiding van 
een van de coördinatoren.  
 
Maatschappelijke thema's.  
Het project ‘Baanloos … en dan?’ 
Tijdens een maandelijkse 
netwerkbijeenkomst komen mensen 
zonder baan bij elkaar en delen hun 
ervaringen en krijgen daarnaast een 
gevarieerd aanbod van b.v. 
sollicitatietraining, CV-schrijven, 
jobcoaching, talententest, workshop 
empowerment, clownerie, voorlichting 
over vrijwilligerswerk, het opzetten van 
een eigen bedrijf, omgaan met weinig 
geld, kledingadvies bij sollicitaties. 
In April werd een avond gehouden door 
de Filippijnen Solidariteitsgroep 
Vlaardingen in samenwerking met het 
Platform Ander Vlaardingen en Amnesty 
International waarin zij aandacht vroegen 
voor de situatie op de Filippijnen.  
 
Jaarlijkse verwendag. Een verwendag 
voor mensen die even een dagje afstand 
kunnen nemen van de crisis en van hun 
zorgen en even verwend worden. Er zijn 
schoonheidsspecialistes, kapster, visagist, 
pedicures, diverse massages, yoga, 
klankschaal therapie energetische healing 
en coaches die belangeloos hun 
medewerking aan deze anti-crisisdag 
verlenen. Tussen de middag staat voor de 
deelnemers een heerlijke lunch klaar.  
Verder is er nog twee maal per jaar de 
z.g. NOKKIE-beurs (en boekenbeurs)  
waar voor heel lage prijzen kinderkleding, 
speelgoed, e.d. worden verkocht. De 
weggeefwinkel en de boekenmarkt zijn 
iedere maandagochtend geopend en de 
tweede zaterdagochtend van de maand. 
Vanaf september is in de Windwijzer 
Geheugensteunpunt De Bovenkamer 
gevestigd. Bij de Bovenkamer kan men 
terecht met vragen over het geheugen en 
voor advies.  
 
De Windwijzer biedt scholieren de 
mogelijkheid een maatschappelijke stage 

vorm te geven en kennis te maken met 
diverse soorten vrijwilligerswerk dat niet 
geldelijk wordt beloond maar wel de 
moeite waard is om te doen.  
 
Bestuur. 
Het bestuur zag er in 2014 als volgt uit: 
Ben van Dorp   - voorzitter     

- benoemd door kerkenraad 
  Ambacht Oost 

Hans v.d. Vlies  - penningmeester  
 - benoemd door de algemene 
             kerkenraad 
Anneke van der Graaf - secretaris   
 - benoemd door het college van 
              diakenen 
Theo Werner      
 - benoemd door de algemene 
              kerkenraad 
Wim Bijl      
 - benoemd door de kerkenraad  
              Holy 
Aad den Hoedt    
 - benoemd door de algemene 
              kerkenraad 
Cock Wielaard     
 - benoemd door kerkenraad 
              Grote Kerk 
Atie Kramer      
 - benoemd door kerkenraad 
              Centrum West 
Rob v.d. Meer       
 - benoemd vanuit het midden  
              van de AK 
Jan Siebesma (gestopt per dec '14) 
 - benoemd door het college van 
              kerkrentmeesters 
 
 
Adviseurs van het bestuur:  Jan de 
Geus,  Dick Wieringa en Paul Burger. 
Diaconaal coördinator      :    Rob van 
Herwaarden. 
Missionair coördinator     :   Rita 
Grootendorst (tot 1 augustus 2014)  
Hans v.d. Linden. (vanaf 1 oktober 
2014) 
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Huurders. 
Al deze activiteiten zijn de huurders van 
de Windwijzer zeer belangrijk. Voor een 
vaste bron van inkomsten zorgden de 
vaste huurders/gebruikers als de 
Nederlands Gereformeerde Kerk, 
Kindercentrum 't Kleine Rijk (Anansi) tot 
september, True Yoga en vanaf december 
weer Senioren Welzijn. Regelmatig wordt 
de Windwijzer ook gehuurd voor 
bewonersbijeenkomsten van de 
burgerlijke gemeente Vlaardingen, ook de 
Historische Vereniging huurde een aantal 
malen en het Museum Vlaardingen.  
 
Tot slot 
Het werk van De Windwijzer wordt 
ondersteund door de Stichting Vrienden 
van De Windwijzer. Deze stichting heeft 
tot doel gelden bij fondsen, 
subsidiegevers en particulieren vrij te 
maken, waarmee activiteiten in De 
Windwijzer kunnen worden bekostigd. 
 
De realisering van al bovengenoemde 
activiteiten is natuurlijk alleen maar 
mogelijk door de trouwe en vaak 
intensieve inzet van een grote groep 
vrijwilligers en van de beroepskrachten. 
Het bestuur van de Windwijzer is zich 
daarvan terdege bewust en daar ook zeer 
dankbaar voor.  
 

Anneke van der Graaf 
secretaris De Windwijzer 

. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
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  
- Peter van Rijn  (afgevaardigde Classis)  
 
Niek Rietveld is de penningmeester van 
de wijkdiaconie. Wilma v.d. Heul is 
notulist bij de vergaderingen 
wijkdiaconie.  
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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 2014 vijf keer 
vergaderd. Naast veel praktische zaken 
stonden in de loop van het jaar de 
volgende onderwerpen op de agenda: 
*  beleids- en werkplan 2014- 
    2015: de eredienst en de 
    vakantieweken.  
    werelddiaconaat, ouderen, 
    financiële acties (Pinkster- 
    en najaarsactie en de  
    kerstnachtcollecte); 
*  de punten uit het beleids- en 
    werkplan die in de jaarplanning  
    zijn opgenomen. 
*  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.  
*  het opstellen van de diaconale  
    begroting 2015; in een  
    vergadering met de penning-  
    meester Niek Rietveld maken  
    we een begroting voor het  
    komende jaar. 
*  diaconale giften; de projecten 
    waaraan uit de bescheiden 
    reserve een  financiële bijdrage 
    werd gegeven: 
    Dit jaar hebben we € 300,- 
    gegeven voor het Lilianefonds  
    en € 300,- voor het 
    Roosevelthuis 

Praktische zaken 
In 2014 hebben veel praktische zaken 
de aandacht gevraagd van de 
wijkdiaconie. Een opsomming hiervan: 
- aandacht voor de  
  vakantieweken voor senioren en 
  de vakantieweek voor 
  gehandicapten: mensen  
  bezoeken en inschrijven, alsook  
  uitzwaaien en een kaartje  
  sturen.  
    - 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  
  2014. 
  - aandacht voor het  
  adventsproject van Solidaridad. 
  - kerstattentie voor mensen van  
  76 jaar en ouder. 
  - bezorgen van de tien  
  kerstpakketten die we elk jaar 
  mogen verdelen. 
  - voorbereiding en uitvoering 
  van de kerstnachtdienstcollecte,  
  dit jaar voor een project in  
  Ghana 
  - zorgen voor voedselpakketten  
  in de week van Pinksteren, in 
  samen 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 
 
De wijkraad bestaat uit:  
Bram v.d. Staay  

Vz en afgevaardigde naar CMW 
Joke de Zwart 

Secretaris en afgevaardigde naar 
CD en secundus voor CMW 

Marian Verhagen 
Annet v.d. Hout 
Jaap Kleijwegt 
Nel Kleijwegt 
Wil Verkade 
Riet Elmendorp (dm) penningmeester.  

 
De wijkraad van de diaconie vergaderd 
zes maal per jaar waarin onderstaande 
punten aan de orde komen:  
Januari: Evaluatie kerstviering en  
              kerstpakketten, inschrijving  
              vakantieweken ouderen en  
              gehandicapten, plannen  
              dagtocht ouderen.  
Februari: Voorbereiden Vastenactie,  
              plannen kerstviering,  
              bespreking rekening diaconale 
              wijkkas. 
Maart:    Pinksteractie. 
April:      Kledingactie. 
Mei:    Evaluatie achterliggend 
               seizoen.  
September: Evaluatie vakantieperiode, 
              evaluatie aanspreekpunten van  
              diakenen voor bepaalde  
              activiteiten, vaststellen  
              eindejaarsgeschenk. 
Oktober: Bespreken begroting diaconale 
              wijkkas, kerstpakketten  
              inventariseren, vaststellen  
              collecte kerstnachtdienst.  
November: Bespreken diaconale  
              activiteiten, najaarsactie,  
              afronden kerstviering.  
 
Zo komen alle werkzaamheden aan bod, 
sommige werkzaamheden komen  
meerdere keren terug. Daarnaast zijn we 
uiteraard bezig met de diaconale taken in 
de Eredienst zoals collecteren, Heilig 
Avondmaal verzorgen etc. Ook verzorgen 
we de Avondmaalsdiensten in de 
Marnixflat, al dan niet in combinatie met 
groothuisbezoek. Daarnaast verzorgen we 

de wekelijkse bloemengroet. De 
jaarlijkse boottocht voor de ouderen was 
ook dit jaar weer een geslaagde dag.  
 
Er is in Centrum-West ook een 
uitdeelpunt van de voedselbank, 
ongeveer 40 pakketten (wederom een 
stijging van het aantal) vinden wekelijks 
een weg naar mensen die het financieel 
moeilijk hebben. Het uitdelen wordt door 
vrijwilligers gedaan, sommige zijn 
gemeenteleden maar sommige zijn ook 
buitenkerkelijken die graag een steentje 
bijdragen voor de naaste. Dit jaar 
hebben we veel te maken gehad met 
mensen die door verschillende oorzaken 
in financiële problemen zijn gekomen. 
Via het DMC, via predikanten en via 
Commissie Maatschappelijk Werk zijn 
deze mensen op ons pad gekomen. 
Hier hebben we veel tijd en energie in 
gestoken door te bezoeken, uitzoeken 
welke hulp geboden moet worden en 
praktische hulp geboden door 
boodschappen te doen en deze te 
bezorgen bij mensen die niet rond 
kunnen komen.  
Dit was echt diaconaal bezig zijn. Soms 
zwaar en frustrerend omdat we meer 
zouden willen betekenen maar dit niet 
kunnen door gebrek aan voldoende 
middelen. We staan soms machteloos 
maar het is ook mooi als we hulp 
kunnen bieden en we veel dankbaarheid 
voor terug krijgen.  
 
Tijdens de eredienst doen de diakenen 
zelf de diaconale afkondigingen. We 
geven dan aan waar de bloemengroet 
heen gaat en waarvoor de collectes zijn 
bestemd. Tevens kunnen we meer over 
de bestemming van de collectes 
vertellen, maar ook over ons werk. We 
merken aan reacties dat dit aanslaat.  
Tevens gebruiken we een 
voorbedeboek. Deze ligt zichtbaar op 
een tafel in de kerkzaal. Gemeenteleden 
kunnen voor de dienst zelf een 
voorbede hierin opschrijven. Tijdens de 
intocht wordt het voorbedeboek door 
een diaken mee naar voor genomen en 
overhandigd aan de predikant die zich 
b.v. tijdens de collecte hierop kan 
voorbereiden. Door deze zichtbare 
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aandacht zijn gemeenteleden dit boek 
gaan gebruiken met het gevolg dat we nu 
praktisch elke week voorbeden hebben. 
Een stukje gemeenteopbouw maar ook 
aandacht en omzien naar elkaar.   
 
Ook de predikanten helpen ons door 
regelmatig de aandacht te leggen op het 
diaconale werk o.a. in de prediking.  
Daarnaast krijgen we alle ruimte in de 
zondagen voor het werelddiaconaat. 
Hierin werken de diakenen mee door 
bijbellezing en gebeden te verzorgen. 
Maar ook ruimte om het werk van het 
diaconaat in de wijk, in Vlaardingen, in 
Nederland en over de gehele wereld 
onder de aandacht te brengen.  
 
Binnen wijk Centrum-West is de 
kerkenraad bezig zich te bezinnen op de 
toekomst. Er is hiervoor een 
gemeenteavond geweest waarin alle 
gemeenteleden hiervoor mee kunnen 
denken. Wat voor gemeente willen wij 
zijn? We willen de kerk meer gezicht naar 
buiten geven. Inloopochtenden en 
middagen, meer contact met ouderen 
(zeker nu huis De Wetering is gesloten), 
meer contact met allochtonen. Uiteraard 
heeft de diaconie hierin een grote rol. De 
komende maanden wordt dit verder 
uitgewerkt.  

  
Zo zijn we druk maar o.i. goed bezig 
geweest en hebben we ons als diaconie 
meer kunnen profileren..  
 

Bram v.d. Staay 
Voorzitter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
                  GROTE KERK 
 
In 2014 is de wijkdiaconie aangevuld 
met een een 5e diaken en konden wat 
werkzaamheden aan de nieuwe 
diakenen worden overgedragen en 
kunnen ze kennismaken met het reilen 
en zeilen binnen de diaconie. In 2015 
zal verdere kennisoverdracht moeten 
plaatsvinden, omdat bekend is dat er 
januari 2016 twee diakenen zullen gaan 
aftreden (8-jaars termijn). Een lijst van 
activiteiten is opgesteld en zal worden 
geëvalueerd. 
 
Onderstaand een opsomming van de 
gebruikelijke activiteiten onder 
verantwoordelijkheden van de 
wijkdiaconie. Opvallend is het blijvende 
succes van Open Huis; veel deelnemers 
en gelukkig ook een soepel lopende  
organisatie; en geheel financieel zelf 
bedruipend. 
 
Daarnaast zien we ook een toename 
van mensen die hulp nodig hebben. 
Naast enige praktische ondersteuning 
aan individuele gemeenteleden die hulp 
konden gebruiken, is ondersteuning 
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verleend aan acties zoals 
Gevangenenzorg (de Paasgroet), het 
Paasontbijt (in het Open Huis) en de 
PGV-brede actie voor de Vlaardingse 
Voedselbank. Daarnaast wordt 
deelgenomen aan de Commissie 
Maatschappelijk Werk (Mar de Bruijne), 
en lopen de thuisfrontcommissies voor 
Reiny de Wit en die voor Albert & Esther 
Knoester door. Genoemde TFC’s dragen 
zelf(standig) zorg voor het informeren van 
geïnteresseerde gemeenteleden over het 
wel en wee van hen die vanuit onze 
wijkgemeente zijn uitgezonden.  
 
Het ouderenwerk (gecoördineerd door 
Johan van Leeuwen) loopt soepel over de 
3 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 vakantiegroet (kaartje 
naar oudere gemeenteleden), het 
ouderenbezoekwerk, de busreis, de 
kerstviering en het bezorgen van 
Kerstattenties. 
 
Er zijn afgelopen jaar weer meer 
bezoekers geweest in het Open Huis. Op 
woensdagochtend is er gelegenheid tot 
het drinken van koffie en thee, de 
tweewekelijkse warme maaltijd is op 
donderdagavond en de warme maaltijd op 
zaterdagmiddag. De bezoekers voelen 
zich op hun gemak en een behoorlijke 
groep vrijwilligers staat klaar voor een 
praatje, het koken en het bedienen. 
 
Ook dit jaar hebben we één diaken 
verantwoordelijk gemaakt voor het 
informeren over specifieke collectedoelen. 
We merken dat door het verstrekken van 
uitgebreide informatie over collectedoelen 
er een grotere betrokkenheid is vanuit de 
gemeente en dat er meer gegeven wordt. 
 
Wekelijks wordt “de bloemengroet” 
weggebracht (twee bossen per zondag), 
die namens de gemeente wordt gegeven 
aan zieken of bij huwelijksjubilea, 
hoogbejaard verjaren of anderen die een 
bemoediging vanuit de gemeente kunnen 

gebruiken. De selectiecriteria zijn in 
2014 geëvalueerd, maar behoefde 
nauwelijks bijstelling. In geval van 
geboorte, wordt er een extra door-de-
weekse bloemengroet bezorgd door 
twee gemeenteleden.  
 
Samenstelling in 2014 
Het team van diakenen bestaat uit: Jan 
van der Sar (voorzitter), Peter van 
Kranenburg, Jan van Kampenhout, 
Willem Post (nieuw) en Peter Wijnhorst 
(secretaris). Het penningmeesterschap 
is in handen van Gerrit van der Voet. 
Tevens zijn verschillende taken 
ondergebracht bij diaconaal 
medewerkers voor het bedenken, 
organiseren en uitvoeren van diaconale 
activiteiten. 
 
Dankbaar… 
We zijn God dankbaar dat we op deze 
wijze het werk in de wijkgemeente voort 
hebben mogen en kunnen zetten.  
 
 
 

Dhr. Jan van der Sar (voorzitter) 
Dhr. Peter Wijnhorst (secretaris) 

 
 
 

 
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE   
                     HOLY 
Dit jaarverslag is een mooi gelegenheid 
om eens te laten zien wat onze 
diakenen het afgelopen (diaconale) jaar 
hebben verricht en in welke 
commissies/colleges zij onze 
Wijkgemeente vertegenwoordigen.  
 
1. Commissie Maatschappelijk Werk. Dit 
is een commissie van het College van 
Diakenen, die financiële problemen 
bespreekt en beoordeelt van mensen, 
die zich daar aanmelden. De vraag is 
steeds weer hoe kunnen deze cliënten 
worden geholpen, nu de armoede 
toeneemt. Ook in de wijk Holy wordt 
armoede steeds meer zichtbaar.  
2. College van Diakenen. De vier wijken 
komen in dit college één keer per 
maand bijeen. Belangrijk is het om van 
elkaar te horen hoe het diaconale werk 
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in de Wijkgemeenten wordt uitgevoerd en 
hoe men met de verschillende projecten 
omgaat. 
3. Een aantal diakenen is actief bij de 
Voedselbank Vlaardingen zowel bij het 
uitdelen van de voedselpakketten als het 
bij coördineren van de werkzaamheden. 
Onze kerk is een van de vaste 
uitdeelpunten. Ook is onze Wijkdiaconie 
vertegenwoordigd in de Stichting Vrienden 
Voedselbank Vlaardingen. Deze stichting 
probeert (sponsor)gelden binnen te halen 
ter ondersteuning van de activiteiten van 
de Voedselbank Vlaardingen. 
4. De Wijkgemeente Holy heeft een 
speciale band met Het Zonnehuis, De 
Meerpaal en Drieën-Huysen. Een aantal 
diakenen werkt samen met de Geestelijke 
Verzorging van deze tehuizen. Zij hebben 
nauw contact met de bewoners. 
5. Een van onze diakenen is voorzitter 
van de ZWO. De ZWO besteedt veel 
aandacht aan het Werelddiaconaat. In de 
kerkdiensten werd steeds aansluiting 
gezocht bij de door Kerk in Actie gekozen 
thema’s. 
6. Een drietal diakenen in onze 
Wijkgemeente heeft een bijzondere 
opdracht: 
a. afgevaardigde naar het DB van het 
College van Kerkrentmeesters;  
b. voorzitter van het College van 
Diakenen; 
c. secretaris van het College van 
Diakenen.  
 

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 en 
een gesprekje na de viering met een 
gedetineerde heeft. Tine Dam is al een 
aantal maanden actief bij deze 
kerkdiensten. 
 

In januari zijn onze diakenen op pad 
gegaan om de intake te doen voor de 
vakantieweken voor senioren en voor het 
Roosevelthuis. 
 

Op Paasmorgen 2014 heeft de 
Wijkdiaconie voor 150 bossen tulpen in 
de kerk gezorgd. Kerkgangers konden 
een bosje tulpen meenemen voor 
iemand, die ze kennen of voor iemand, 
die het moeilijk heeft of ziek is. 
Ook dit jaar heeft de Wijkdiaconie 
meegedaan aan het versturen van 
kaarten als Paasgroet aan 
gedetineerden. De kaarten zijn 
verzonden via het Protestants 
Justitiepastoraat. Het is gebleken dat 
deze aandacht erg op prijs wordt 
gesteld. 
 
De jaarlijkse bus- / boottocht was weer 
druk bezocht; het weer kon die dag niet 
beter. Het was gezellig zo bij elkaar te 
zijn; een dag met een bijzondere sfeer. 
Je leert elkaar eens op een andere 
manier kennen.  
 

 
 
 
 
De opbrengst van de Kerstcollecte was 

bestemd voor een project van de 
“Stichting Marietta’s Child Care” in 
Ghana. Het is een kleinschalig project in 
het binnenland van Ghana, het 
kindertehuis Hanukkah. De stichting 
streeft er naar weeskinderen bij hun 
eigen familie te laten opgroeien. Alleen 
kinderen, die echt alleen zijn, 
verwaarloosd worden of geen enkele 
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kans hebben op een beter leven, worden 
in “Hanukkah Childrens Home” geplaatst. 
Deze collecte heeft € 875,00 opgebracht. 
 

Het mooie van het diaconaal werk is dat 
diakenen voortdurend kijken naar de 
ontwikkelingen in de samenleving en daar 
nauw bij betrokken willen zijn. 
Diakenen zetten zich in zodat iedereen 
mee kan doen in die samenleving. Zij zijn 
de handen en voeten van de kerk. 
Diakenen signaleren problemen, bieden 
praktische en financiële hulp en kaarten 
onrecht aan. Dat doen ze samen met 
gemeenteleden en met de mensen, die 
ondersteuning nodig hebben. Diaconaal 
werk kan je alleen doen en volhouden als 
je samen een hechte groep vormt. 
Vanaf deze plek wil ik alle diakenen en 
diaconale medewerkers bedanken voor 
het vele werk dat in 2014 is verzet.  
 

Wil Baris 
Voorzitter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIACONALE WERK WERELDWIJD 
 
 
 
                           
 
                              

 

            MISSIE / 

     ONTWIKKELINGSSAMEN- 

           WERKING 
/ 

     VREDESVRAAGSTUKKEN 

 

ZENDING /  

WERELDDIACONAAT / 

     ONTWIKKELINGSSAMEN- 

             WERKING 
 
Werkgroep leden  
Franz Jansen voorzitter, Taco van der 
Meer secretaris, Rob van Herwaarden 
secretariaat, Piet van Baar, Wanda 
Werner, Marian Verhagen, Han 
Raeymaekers, Betty de Ridder. 
 
De werkgroep is 6 maal bijeen geweest 
in de Windwijzer.  
 
1. Vastenaktie 2014 
Dit jaar hebben wij  het voorbeeld 
project van de bisschoppelijke 
Vastenactie gebruikt. 
Het thema van de actie was; “bouwen 
aan een thuis in Siërra Leone”.  
Doel van het project was 
gemeenschapsopbouw na de 
verscheurende burgeroorlog, dit vooral 
via de ondersteuning van het onderwijs, 
en het verschaffen van kleine leningen 
aan mensen zodat zij daarmede in hun 
eigen behoefte konden voorzien en die 
uit te bouwen. 
Lokale initiatieven op landbouw en 
veeteelt. 
Als lokaal diaconaal doel hadden wij 
gekozen voor wijkcentrum “de 
Hoofdzaak”in Maassluis. Zij hebben 
dringend behoefte aan een 
professionele naaimachine voor kleding 
reparatie.  
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De werkgroep heeft een wandel- en 
fietstocht vanuit Vlaardingen naar de 
Hoofdzaak in Maassluis georganiseerd, bij 
gebrek aan deelname, niet doorgegaan 
Helaas! 
Bij enkele kerken was er onduidelijkheid 
over het project, en hebben enkelen het 
project van Kerk in Actie gebruikt in de 40- 
dagentijd. Jammer, misschien had een 
tijdige informatie bijeenkomst hier 
duidelijkheid in kunnen geven.  

 
2. Pinksteractie. 
De actie heeft in 2014 drie doelen kunnen 
ondersteunen:  
Van Kerk in Actie het seminarie in 
Equador welke theologie studenten 
opleid. 
Open huis “De Brug” in Delfshaven een 
diaconale activiteit als “de Groene 
Luiken”. 
De Voedselbank in Vlaardingen die in 
2014 al 200 klanten wekelijks helpt. 
De netto opbrengst van de Pinksteractie  
bedroeg € 11.394,- 
 
 

 
 
 
3. Vredesweek. 
Thema was dit jaar; ‘Wapen je voor 
Vrede” doel was het verzamelen van  

40.000 handtekeningen om een petitie 
naar de Tweede Kamer te zenden om 
deze te dwingen de aanwezigheid van 
kernwapens in Nederland opnieuw op 
de agenda te zetten. 
In Vlaardingen hadden wij twee 
ambassadeurs van Vrede, wethouder 
Cees Oosterom en David de Beer.  
De kerkelijke opening van de week vond 
plaats in de Hindoe tempel, een heel 
positieve ervaring bij een weinig 
bekende religie. Zaterdag op de markt 
heeft burgemeester Blase de actie op 
het Veerplein geopend met de beide 
ambassadeurs, de burgemeester deed 
dat met een goede ter zake doende 
toespraak. Er zijn veel handtekeningen 
opgehaald.  
Wat teleur stelde was de afwezigheid 
van vertegenwoordigers van de 
moskeeën.  
De collegetour werd goed bezocht in de 
Stadsgehoorzaal +/- 400 scholieren, 
volgend jaar herhalen. De collegetour 
voor volwassenen was duidelijk minder;  
20 personen. In de verschillende kerken 
is aandacht besteed aan de 
Vredesweek.  
 
4. Solidaridad. 
De actie heeft zich vooral 
geconcentreerd rond het thema “De 
jeugd g(h)eeft toekomst” met de focus 
op Nicaragua. De informatie 
bijeenkomst met vertegenwoordigers 
van Solidaridad was goed bezocht en 
heeft veel bijgedragen aan het voeren 
van de actie. 
In Vlaardingen hebben we veel 
aandacht besteed aan de situatie van 
de Wereld Winkel, deze heeft te maken 
met sterk dalende omzet. In de kerken 
is een presentje van de winkel 
uitgedeeld, bekostigd door MOV/ZWO, 
om de aandacht op de winkel te 
vestigen. Tijdens de Kerstmarkt hebben 
we met succes chocolade verkocht.  
 
 

Namens de werkgroep MOV/ZWO,  
 

Piet van Baar. 

 

 




