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VOORWOORD 
 
Als we terugblikken naar het afgelopen 
jaar en het jaarverslag over 2020 lezen, 
kunnen we gelukkig terugblikken op 
diverse ontmoetingen met elkaar. 
Maar ook het jaar 2021 was een jaar 
waarin de pandemie ons nog stevig in de 
greep hield, maar toch zagen we 
mogelijkheden en dat resulteerde in het 
voorbereiden en uiteindelijk een 
totstandkoming van het beleidsplan.  
Het diaconaal spreekuur draaide door op 
de momenten waarop dat verantwoord 
was. 
Beleidsvoornemens 2022-2026 werd 
gepresenteerd door het CvD in het 
moderamen AK. 
Daaraan vooraf gingen een aantal 
bijeenkomsten waarin we heel plezierig 
hadden gewerkt en gediscussieerd over: 
“Waar staat de diaconie, waar willen we 
naar toe en wat is daarvoor nodig”. 
Daarbij bleef datgene wat er al is en 
kwamen er nieuwe voornemens bij. 
Daarom praten we over beleids- 
voornemens en hebben dat verdeeld in 9 
thema’s, allen belangrijk om hierin te 
investeren en zichtbaar te maken hoe dat 
zou kunnen verlopen. 
Bij de totstandkoming hiervan was het nog 
helemaal niet duidelijk waar we naar toe 
gaan in kerkelijk Vlaardingen. 
 
De commissie toekomst was druk bezig 
dit te onderzoeken en bij het schrijven van  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dit verhaal ligt er een rapport ”Bouwen 
op Goede Grond” en is het heel 
spannend  
 
hoe dit alles gestalte gaat krijgen. 
Wel is duidelijk dat de voornemens mooi 
aansluiten bij de voornemens uit dat 
rapport waarin gesproken wordt over 
taakgroepen, daarin liggen voldoende 
mogelijkheden. 
 
In het afgelopen jaar zagen we 
wederom dat de hulpvragen toenamen 
en dat het “ omzien naar elkaar” zo 
belangrijk is. 
Dat zien we natuurlijk terug in alle 
activiteiten en inspanningen die in de 
wijken en De Windwijzer plaats vinden 
en allen die daarin een actieve rol 
spelen. 
Lees de verhalen uit de 5 wijken, het is 
alles de moeite waard! 
 
Op naar 2022, wat ons dat gaat brengen 
wachten we af. 
En doen we een blijvend beroep op al 
diegene die zich daarvoor beschikbaar 
stellen en inzetten. 
Ik sluit af met een dankjewel !! 
 

 
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 maar 4 
maal bijeengeweest, soms voorafgaand 
aan een Collegevergadering. De 
pandemie is nog steeds niet voorbij en 
daarom bleef het lastig om bij elkaar te 
komen. De bijeenkomsten die wel 
doorgingen waren soms in de Windwijzer 
en soms in het Kerkcentrum Holy. 
Het positieve van het jaar was wel dat er 
een nieuwe penningmeester is gevonden.  
Marry Buijtenhek heeft halverwege het 
jaar de taak overgenomen van Cora de 
Koning die inmiddels naar het oosten van 
het land was verhuisd.   
De samenstelling van het Dagelijks 
Bestuur ziet er in 2021 als volgt uit: 
voorzitter Marleen van der Vlies, 
secretaris Tiny Madern, 
penningmeester Marry Buijtenhek 
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 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 januari is het DB kort bijeengeweest  
om een paar zaken te bespreken. 
waaronder het Beleidsplan dat toch een 
keer vorm moet gaan krijgen. Er is 
contact met Lydia Roosendaal om ons 
daarin te begeleiden, maar het maken 
van afspraken is door de lockdown 
lastig.  
Er worden ook wat financiële zaken 
besproken, zoals het giftenadvies en 
afronding van de begroting.  
In maart is er wederom een korte 
bijeenkomst op afstand in de 
Windwijzer.  
Cora deelt mee dat zij naar het oosten 
van het land gaat verhuizen en dus is de 
noodzaak om een nieuwe 
penningmeester te vinden nu echt hoog.  
De Vakantieweek is helaas wederom 
geannuleerd.  
In juni is er weer een reguliere 
vergadering. Daarbij is ook Marry 
Buijtenhek aanwezig. Het is heel fijn dat 
zij de nieuwe penningmeester wordt.  
Er zijn een hoop punten die aandacht 
vragen maar het belangrijkste is toch nu 
het Beleidsplan. Marleen, Rob en Lydia 
hebben hiervoor de nodige 
voorbereidingen getroffen. Er zijn 
werkbladen door de collegeleden en 
diverse coördinatoren ingevuld en deze 
zullen in een bijzondere vergadering 
worden behandeld.  
In september is er weer een kort DB 
overleg voor de collegevergadering. 
Rob van Herwaarden gaat in 2022 met 
pensioen en er zullen voorbereidingen 
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getroffen moeten worden om te kijken hoe 
hij vervangen zal worden. In november is 
Rob 40 jaar in dienst bij de kerk.  
 
Zoals in voorgaande jaren werden er ook 
in 2021 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 
Rotterdams Ongedocumenteerd 
Steunpunt (ROS).    
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 vier maal. De vergaderingen 
worden meestal gehouden op een 
dinsdag in een zaal van het 
Kerkcentrum Holy of de Windwijzer. 
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: 
April: Vaststellen Dagelijks Bestuur 
2021. 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.  
Jelly Vegt(afvaardiging Holy) en Marry 
Buijtenhek (penningmeester) zijn deze 
vergadering voor het eerst aanwezig.  
De jaarrekening 2020 wordt behandeld 
en goedgekeurd, met dank aan 
administrateur Teun Kramer, die weer 
een hoop werk heeft verzet.  
Rob heeft een mooi document gemaakt 
over zijn werkzaamheden. Dit is nuttig 
om te gebruiken om tot een beleidsplan 
te komen en voor zijn eventuele 
opvolger. In 2022 gaat hij met pensioen. 
We nemen afscheid van Cora de 
Koning.  
In juni is er een vergadering die geheel 
in het teken van het beleidsplan staat.  
Alle collegeleden en coördinatoren van 
diverse werkgroepen hebben 
werkbladen ingevuld en de uitwerking 
hiervan wordt onder leiding van Lydia 
Roosendaal tijdens een dag in de 
Windwijzer besproken. Dit gebeurd in de 
vorm van een spel. Het is een fijne en 
leerzame dag.  
September: 
Atie van Witzenburg is aanwezig 
namens de Voedselbank Vlaardingen. 
Zij informeert over de huidige situatie bij 
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de Voedselbank. De invloed van corona 
en zij deelt mee dat Voedselbank 
Vlaardingen in de toekomst over moet 
naar het winkelsysteem omdat Rotterdam 
geen pakketten meer zal leveren.  
We kijken naar het concept 
collecterooster 2022 en Jan van der Sar 
en Jelly Vegt bieden zich aan om samen 
met Marleen en Rob het Beleidsplan te 
schrijven.  
November: Er is een prachtig stuk 
geschreven met beleidsvoornemens. Het 
is mooi vormgegeven. Het is beknopt, vol 
inhoud en hiermee kan de diaconie 
vooruit tot 2026.  
De begroting voor 2022 is gereed en er 
worden nog wat financiële zaken 
besproken. 
  
Ondanks dat het wederom een ongewoon 
jaar was met veel beperkingen, kunt u uit 
het bovenstaande en uit hetgeen u verder 
in dit jaarverslag zult lezen zien dat de 
leden van het college van diakenen, 
samen met de diakenen en diaconale 
medewerk(st)ers in de wijkgemeenten 
gedaan hebben wat zij konden 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 
 

 
Rooseveltweek 2021 
 
Helaas heeft de Rooseveltweek ook 
dit jaar niet kunnen plaatsvinden.  
 

Nanja Moerkerken,  
algemeen leider Rooseveltvakantie. 

 
 
 
 

Vakantieweken voor Senioren 
 
Afgelopen jaar was er evenals het jaar 
ervoor geen activiteit en dus helaas ook 
geen verslag.  
 

Jacolien Immerzeel- van Oosten  
coördinator vakantieweek voor senioren 

Vlaardingen/Schiedam  
 

 
 
 
 
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. een 
pretpark of dierentuin. 
 
Het aantal inschrijvingen liep wat terug 
dit jaar. Het bleef allemaal toch wat 
lastig, want corona was er nog steeds 
en ook de beperkingen die daar mee te 
maken hadden. 
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Uiteindelijk zijn er drie gezinnen op 
vakantie gegaan en zij hebben er ook 
weer van genoten. Als je dan nog een  
bedankje van ze krijg is dat helemaal leuk.  
Dit jaar ging er ook een gezin een daagje 
naar Blijdorp. En dit gezin heeft er ook 
heel erg van genoten. 
 
Fijn dat het Vakantiefonds weer wat 
gezinnen blij gemaakt heeft. 
 
 

Atie Kramer 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMMISSIE MAATSCHAPPELIJK 
WERK  
 
De samenstelling van de commissie is 
afgelopen jaar ongewijzigd  gebleven en 
als volgt: Laura Meerman (pwg 
Ambacht-Oost), Joke de Zwart (pwg 
Centrum-West),Henriette den Dekker 
(pwg Holy) en Mar de Bruijne (pwg 
Grote Kerk). Ondersteuning werd weer 
verleend door diaconaal consulent Rob 
van Herwaarden, die ook dit jaar de nog 
openstaande vacature van voorzitter op 
zich heeft genomen. Vanwege Covid-19 
is er slechts driemaal dit jaar effectief  
vergaderd. Hierbij zijn de vaste 
agendapunten besproken: nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
maatschappelijke problemen, 
persoonlijke leningen, spreekuur CMW 
en de jaarlijks terugkerende verstrekking 
van kerstpakketten. Op de vergadering 
kon nog eens een toelichting worden 
gegeven op al dan niet verstrekte hulp.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Dit jaar hebben  twee geplande 
vergaderingen geen doorgang 
gevonden  doordat Covid-19 dit 
verhinderde te doen. Wel is steeds 
contact geweest tussen de 
commissieleden over aanvragen die 
eerst nauwkeurig bekeken en van 
commentaar   werden voorzien per 
email. De vergaderingen vonden steeds 
plaats in wijkcentrum Holy waarbij de 
koster ,Dhr. Trommel ,altijd ons gastvrij 
ontving. Veel activiteiten konden door 
Covid-19 ook dit jaar niet plaatsvinden  
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waaronder ook het Repaircafé. Helaas 
heeft ook dit kalenderjaar nog geen  
nieuwe voorzitter voor CMW opgeleverd, 
zodat de functie vanaf 2019 nog steeds 
vacant blijft. 
 
Spreekuur CMW 
Op elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur, 
uitgezonderd christelijke feestdagen en 
vakantieperiode is er een diaconaal 
spreekuur gehouden in de Windwijzer. De 
cliënten werden te woord gestaan door 
Rob van Herwaarden en Mar de Bruijne, 
die wel nog enige tijd niet aanwezig is 
geweest vanwege de pandemie. Het 
spreekuur voorziet in een behoefte gezien 
het aantal bezoekers dat met 
uiteenlopende vragen en problemen bij 
ons aanklopte. Er was ook een grote 
vraag naar tweedehands fietsen, zodat 
hiervoor zelfs een wachtlijst is 
aangemaakt. De vraag overtrof ruim het 
aanbod. Soms moest er nog kleine 
reparaties aan aangeboden fietsen 
worden  gedaan . Hiervoor werd verwezen 
naar het Repaircafé dat nu echter ook niet 
elke maand  open was.                              
Soms is doorverwezen naar andere 
instanties zoals Sociale Wijkteams, 
Formulierenbrigade, Stichting Present , 
Stichting  HIP, Sociale Raadslieden etc. 
 
Financiële ondersteuning 
Er zijn giften verstrekt voor een totaal 
bedrag van € 13.834,00 . De giften 
betroffen hulp van diverse aard, zoals 
vergoeding reiskosten, inrichting huis, 
vermissing of vernieuwing van 
identiteitsbewijzen en leefgeld. Doordat 
ook de nachtopvang  bij de Elementen en 
Elckerlyc vanwege Covid-19 niet altijd 
open was  kwam er ook meer vraag vanuit 
daklozen naar leefgeld. Ook kwam het 
voor dat genoemde instellingen volledig 
bezet waren en er een wachtlijst ontstond. 
Dit jaar is ook weer veel witgoed verstrekt 
aan hulpvragers waarbij de eigen bijdrage 
in de loop van het jaar is verhoogd van € 
150,00 naar € 175,00. Dit kwam doordat 
ook de aanschafprijs van het witgoed is 
verhoogd door de leverancier. Hiervoor  
 

 
 
Werden wel nieuwe apparaten geleverd 
met volledige garantie.  
In enkele gevallen kon voor financiële 
hulp door ons ook een beroep worden  
 
gedaan op SUN Waterweg(Stichting 
Urgente Noden) die na opheffing van 
het Noodfonds hulp kan verlenen tot 
maximaal € 1000,00. Het door ons 
verstrekte aantal leningen is beperkt 
gebleven tot één. Het kost administratief 
veel tijd om aflossingen op leningen 
goed te laten plaatsvinden. 
 
Kerstpakketten 
Ook dit jaar zijn er weer per wijk negen 
kerstpakketten beschikbaar gesteld, 
terwijl Rob van Herwaarden voor  de 
resterende pakketten een goede 
bestemming  heeft gevonden. 
 

Mar de Bruijne 
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DIACONAAL-MISSIONAIR CENTRUM 
‘DE WINDWIJZER’ 

 
“Voorloper van vrede”.  

Hey, 
Hoe gaat het met je? 
Kom even op adem. 

We hoeven niets, om thuis te zijn. 
Geen plus of min, geen stellingname. 

 
Weet je nog?  Tijd. 

Momenten van open handen in elkaar 
gegrepen 

die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels 
door te geven. 

 
Wees voorzichtig, kom maar binnen. 

Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan, 
rusten. 

Kom kijken zonder te willen. 
 

Hier zijn we dan. 
Alleen nog een restje deurklink in de hand. 

In een open veld. 
Geen schuren, scharnieren of barrières,  

alleen de wind die ons zijn geheim vertelt: 
 

Langer kijken doet ontmoeten,  
ontvankelijkheid boven rede. 
Het voordeel van de twijfel  
is de voorloper van vrede. 

 
Typhoon 

 
Het was bijzonder om te merken dat in 
een jaar waarin het land maandenlang op 
slot was, De Windwijzer zijn deuren 
dagelijks openhield. We konden een plek 
zijn waar mensen kwamen aanwaaien, 
zich mochten warmen en even op adem 
konden komen. Soms letterlijk omdat men 
dak- of thuisloos was, maar vaak ook 
figuurlijk. De coronamaatregelen maakten  

 
 
 
de wereld voor veel mensen wel erg 
klein. Desondanks hebben we drie 
bestuurlijke trajecten kunnen uitvoeren: 
de kernwaarden, het impactonderzoek 
en het communicatieonderzoek. We 
beschrijven deze trajecten in hoofdstuk 
1 van dit jaarverslag. U leest verder een 
beschrijving van diverse activiteiten, een 
verslag van het dagelijkse reilen en 
zeilen alsook de meer zakelijke 
informatie over het afgelopen jaar, 
bestuur en financiën. De belangrijkste 
les van 2021 is misschien wel wat we 
gehoord en geleerd hebben in het 
impactonderzoek: door aanwezig te zijn 
en oprecht interesse te tonen in mensen 
die op je pad komen, kun je verschil 
maken en zet je mensen in hun kracht. 
Tegelijk leer je ook zelf en maken de 
verhalen en de personen die je 
tegenkomt ook jou als vrijwilliger rijker. 
Of dat nu als dagbeheerder, kok, 
huiswerkbegeleider, beroepskracht of 
bestuurslid is, de ontmoeting met de 
ander is altijd waardevol. Wanneer we in 
De Windwijzer aan dergelijke 
ontmoetingen mogen bijdragen, winnen 
we aan betekenis en wordt deze plek 
van ontmoeting in Vlaardingen nog 
belangrijker. Namens het bestuur 
bedank ik alle vrijwilligers die in 2021 
ons werk mogelijk hebben gemaakt. Ik 
bedank ook alle bezoekers die zich 
lieten ontmoeten en op onze weg 
kwamen alsook de vele vrienden en 
fondsen die ons moreel en/of financieel 
hebben gesteund. 
 . 

 
Theo Werner  

Voorzitter bestuur De Windwijzer 

 
Voor het volledige jaarverslag  van de 
Windwijzer verwijzen wij u naar de 
website :  
www.dewindwijzer.nl  
 
 
 
 
 
 

http://www.dewindwijzer.nl/
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OVERLEG VLAARDINGSE 
DIACONIEËN 
 
 
Al vele jaren komt regelmatig het Overleg 
Vlaardingse Diaconieën bij elkaar. Sinds 
het gezamenlijk opzetten van 
SchuldHulpMaatje Vlaardingen is de 
frequentie van samenkomen opgevoerd 
tot drie keer per jaar. Aan het overleg 
nemen vertegenwoordigers deel van de 
Protestantse Gemeente Vlaardingen, de 
Goede Herderparochie, het Legers des 
Heils, de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt, de Gereformeerde 
Gemeente, de Volle Evangeliegemeente, 
de Maranathakerk en de Kerk van de 
Nazarener. Het overleg is een taakgroep 
diaconie die onder de Verenigde Kerken 
van Vlaardingen valt en daar ook verslag 
aan uitbrengt. Vanwege de corona 
lockdowns kwamen de diaconieën in 2021 
slechts één keer bij elkaar. 
In de vergaderingen komt altijd het werk 
van de verschillende diaconieën en 
daarnaast ook de verschillende diaconale 
projecten in Vlaardingen zoals stichting 
Present, stichting HiP, de Voedselbank, 
SchuldHulpMaatje en Vluchtelingenwerk 
aan de orde. Daarnaast wordt er ook 
steeds meer en beter samengewerkt aan 
concrete problemen en dat is een zeer 
positieve ontwikkeling te noemen. Zo 
werd er op 18 december door de 
gezamenlijke diaconieën een barbecue 
voorbereid voor de vluchtelingen die op 
een schip in de Vlaardingse haven 
werden opgevangen. En die 
samenwerking heeft zich in 2022 
voortgezet in de samenwerking rond de 
actie ’Vlaardingen geeft warmte’, een 
actie om mensen met een minimum 
inkomen te compenseren voor de 
gestegen energieprijzen en de inzet van 
heel veel vrijwilligers uit verschillende 
kerken bij de opvang van Oekraïnsche 
vluchtelingen. 
 

 

 
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  
- Wilma v.d. Heul (notulen)  
- Jos v.d. Boogert  is de penningmeester  
  van de wijkdiaconie.  
- Laura Meerman, is werkzaam voor de 
Cie. Maatschappelijk Werk. 
Er zijn drie diaconale medewerkers 
actief: Hans v.d. Gaag, Wanda Werner, 
en Jos v.d. Boogert. 
Pieter Vellekoop neemt deel aan het 
overleg Vlaardingse diaconieën.  
Dit jaar is er een volledige bezetting van 
de diaconie en kunnen de taken worden 
uitgevoerd. 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kerkklanken.nl/images/Fotos/Diversen/Pictogrammen/kerk.gif&imgrefurl=http://www.kerkklanken.nl/&docid=KLGjsdiO7mi85M&tbnid=wZ-giQvnwmupmM:&w=283&h=283&ved=0ahUKEwjhuJmOxYzMAhXHLQ8KHefVC7E4vAUQMwgWKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Vergaderthema's 
De wijkdiaconie heeft in 2021 vijf keer 
vergaderd. Naast veel praktische zaken 
stonden in de loop van het jaar de 
volgende onderwerpen op de agenda: 
* Beleids- en werkplan 2020-2021: de  
   eredienst, werelddiaconaat, ouderen, 
   financiële acties (Pinkster-en najaars- 
   actie 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.  
   Ondanks corona kon het Avondmaal  
   worden gehouden. 
   Er is een vaste groep diakenen die voor  
   de uitvoering zorgen. Dit was zo 
   geregeld i.v.m. corona.  
*  Het opstellen van de diaconale 
   begroting 2022; 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 ‘Schuldhulpmaatje’ 
 Liliane Fonds  
 Solidaridad 
 
Praktische zaken 
In 2021 hebben veel praktische zaken de 
aandacht gevraagd van de wijkdiaconie. 
Helaas waren er ook activiteiten die niet 
konden doorgaan vanwege corona.  
Een opsomming van de activiteiten: 
- bezoek afleggen bij 
  mensen die wat aandacht 
  nodig hebben (door corona zeer  
  beperkt).  
- vakantieweek senioren. 
  Door de coronacrisis is deze week dit  
  jaar niet doorgegaan.   
- aandacht voor de activiteiten tijdens de 
  veertigdagentijd. 

- ophaalpunt voor Sam's  
  kledingactie/Mensen in Nood bij  
  de Bethelkerk. 
- de kerstmarkt en lentemarkt konden dit  
  jaar niet worden gehouden.  
-  koffiedrinken bij de dominee, soms  
   met lunch zijn maar een paar keer 
   georganiseerd.  
 - uitvoeren van de Pinkster- en 
   Najaarsactie. 
 - aandacht voor de Vredesweek  
   2021. 
 - aandacht voor het adventsproject van 
   Solidaridad. 
 - kerstattentie voor mensen van 80 jaar 
   en ouder. 
 - bezorgen van kerstpakketten die we 
   elk jaar mogen verdelen. 
 - voorbereiding en uitvoering van de 
   kerstnachtdienstcollecte, dit jaar voor 
   Stichting Nest.  
 - 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. 
 
Dit jaar hebben de diakenen ook 
deelgenomen aan het maken van het 
nieuwe centrale beleidsplan diaconie. 
Dit werd geleid door Lydia van 
Roosendaal,  dit i.v.m. het vertrek van 
Rob van Herwaarden.  
 
 
 
 

Cobie Plantinga 
voorzitter 
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PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
                CENTRUM-WEST 
 
Mijn vorige verslag eindigde met de zin: 
we hopen en bidden, dat we het komend 
jaar in alle opzichten een beter jaar 
mogen beleven. Helaas zijn we op 
ongeveer op dezelfde voet verder gegaan. 
De kerkdiensten werden eerst op 
zaterdag opgenomen en op zondag 
uitgezonden. 
Later in het jaar konden de 
gemeenteleden via livestream de 
kerkdiensten meebeleven. 
Afgelopen jaar konden we als diakenen 
ook niet optimaal functioneren vanwege 
persoonlijke omstandigheden van enkele 
medewerkers. Toch hebben we getracht 
om, waar mogelijk, wat extra aandacht te 
besteden door middel van telefoontjes, 
een kaartje of zelfs een ontmoeting met 
inachtneming van de juiste regels in deze 
coronatijd. 
Het was natuurlijk ook erg jammer om 
geen hoogtepunten van het kerkelijk jaar 
te kunnen vieren met de gehele gemeente 
in je eigen kerkgebouw. 
Toch hebben onze medewerkers de voor- 
en najaarsactie weer keurig verzorgd. 
Alle 85-plussers kregen op hun verjaardag 
toch een groet vanuit de diaconie 
bezorgd. 
Gemeenteleden, die een jubileum te 
vieren hadden of zij, die een 
ziekenhuisopname achter de rug hadden, 
werden verrast met een bloemetje. 
De jaarlijkse kerstpakketten hebben wij dit 
jaar bezorgd bij de vluchtelingenboot, die 
in die periode in de Vlaardingse haven 
lag.  
Twee dagen voor Kerst werden wij verrast 
door een grote onderneming, die een 
aantal kerstpakketten overhield. Op hun 
vraag, of wij daar  nog wat ouderen mee 
konden plezieren, hebben wij natuurlijk 
positief gereageerd. Direct adressen 
verzameld, chauffeurs geregeld en ritten 
samengesteld, zodat alles voor Kerst nog 
bezorgd is. Veel dankbare reacties op 
ontvangen. 
Dit jaar is de oud papieractie maandelijks 
door een aantal enthousiaste 
medewerkers steeds doorgegaan. De 
laatste periode zelfs samen met 

wijkgemeente Grote Kerk. Zo kunnen 
we elkaar tot steun zijn. 
In de zomer hebben we, toen er wat 
versoepelingen waren, nog enkele 
keren de koffie-ontmoeting op 
woensdagmorgen gehouden. Helaas 
moesten we deze actie door de regels 
weer stopzetten. 
Deze winter is ons kerkgebouw 
doordeweeks aan de GGD verhuurd om 
als corona-teststraat te fungeren. 
Gelukkig wordt er dagelijks 
schoongemaakt, zodat we ’s zondags, 
met het toegestane aantal kerkgangers, 
onze erediensten kunnen houden. Onze 
medewerkers, die meewerken aan de 
telefoon van het Centraal Telefonisch 
Meldpunt Centrum-West worden 
dagelijks geconfronteerd met vragen en 
minder leuke opmerkingen over de 
teststraat. We hopen, dat dit binnenkort 
tot het verleden hoort. Ik eindig maar 
met dezelfde wens als vorig jaar: we 
hopen en bidden, dat er betere tijden 
aankomen. Het begin is er in ieder 
geval. 
 

Jaap Kleijwegt 
voorzitter 
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PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
                  GROTE KERK 
 
De diaconie van de Grote Kerk bestond in 
2021 uit: 
 

 Henk Westerdijk 

 Jan van der Sar 

 Ilan Peters (Aftredend diaken) 

 Korné Vermeulen 

 Bas van Leeuwen (Aantredend 
diaken) 

 
In het jaar 2021 is de diaconie van de 
Grote Kerk met regelmaat bij elkaar 
gekomen. Hierin zijn de lopende acties 
besproken, taken voor het Avondmaal 
verdeeld en is het gegaan over de 
financiën. Daarnaast hebben wij ons 
verder georiënteerd op verschillende 
vormen om dienend bezig te zijn binnen 
de gemeente Vlaardingen. We willen niet 
alleen als diaconie binnen de gemeente 
dienen, maar dit samen doen met de 
andere commissies en vrijwilligers. 
Daarom proberen we ook via onze 
Ouderling missionair werk de verbinding 
met mensen die het nodig hebben te 
kunnen leggen.  
 
Verder zijn tijdens vergaderingen de 
volgende lopende zaken de revue 
gepasseerd: 

 Ouderenwerk; vakantieweken 
 Open huis 
 Vervoer ouderen naar kerk 
 Commissie Maatschappelijk werk 
 Thuisfront Commissies 

 
De situatie in het land, door de 
verschillende lockdowns en beperkingen, 
heeft ook invloed op de diaconale acties 
die we binnen de Grote Kerk hebben 
kunnen ondernemen. 
In de Grote Kerk is er wekelijks een 
bloemengroet voor mensen die een beetje 
extra aandacht kunnen gebruiken. 
De viering van het Heilig Avondmaal zoals 
we dat in 2020 zijn gestart wordt als 
prettig ervaren door de gemeente. Er is in 
overleg besloten om voorlopig deze vorm 
van Heilig Avondmaal viering te 
behouden, met het oog op de kwetsbaren 
binnen de gemeente. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat de voorraad wijn die er 
was, te veel bleek te zijn. We hebben 
hiervan wat gedoneerd aan de andere 
wijkgemeenten. 
 
De gemeente heeft een grote groep 
vrijwilligers die er het hele jaar voor 
zorgen dat alles binnen de gemeente 
goed blijft lopen. Hier zijn wij als 
diakenen erg dankbaar voor! 
 
In januari 2022 eindigen de termijnen 
van Henk Westerdijk en Jan van der 
Sar. We zijn hard op zoek naar nieuwe 
mensen die zich geroepen voelen om 
als diaken de gemeente te dienen. 
 
Wij zijn dankbaar om als diaconie zorg 
te mogen dragen voor de gemeente van 
Christus. 
 
 

Korné Vermeulen 
Bas van Leeuwen 
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PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE   
                     HOLY  
 
Op het moment van schrijven van dit 
Jaarverslag ligt 2021 al een kwartaal 
achter ons en kunnen we terugzien op 
een jaar waarin het coronavirus in alle 
heftigheid om zich heen heeft gegrepen.               
Niet alleen de samenleving viel het 
afgelopen jaar deels stil, maar ook het 
kerkelijk leven. Geen erediensten met 
kerkgangers en andere kerkelijke 
bijeenkomsten. Geen gelegenheid om na 
de kerkdienst onder het genot van een 
kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. 
Toch waren er in het afgelopen jaar 
activiteiten waarmee de verbondenheid in 
de kerk met elkaar en van de kerk met de 
wijk tot uitdrukking kon worden gebracht. 
Bij voorbeeld een kaartje aan 
gemeenteleden of simpelweg een 
luisterend oor aan de telefoon, de 
kerkdiensten, die via internet konden 
worden bekeken en een kerstgroet met 
een kleine attentie.  
Er konden minder vergaderingen worden 
gehouden dan in de voorgaande jaren. 
Toch is het mogelijk geweest om in de 
korte perioden zonder lockdown en 
andere beperkingen te vergaderen en 
deel te nemen aan de bijeenkomsten van 
de Maatschappelijk Kring Vlaardingen en 
van de Diaconieën van de Vlaardingse 
Kerkgenootschappen. 
Omzien naar elkaar was net als in 2020 
ons thema. 
Zo was er in de veertigdagentijd 2021 de 
Veertigdagenkalender met de zo 
toepasselijke naam ”Ik ben er voor jou”. 
Een kalender, die ons meenam op weg 
naar Pasen. 
Ook de Paasgroet aan gedetineerden is 
dat jaar weer verstuurd. Juist in crisistijd 

hebben gedetineerden een bemoediging 
hard nodig 
Verder was er de deelname van de 
wijkdiaconie in het kader van de 
Vredesweek aan de Toetjestoer in de 
wijk Holy. Een proeverij van toetjes 
gecombineerd met een wandeling door 
Holy. Toetjes uit verschillende culturen, 
toetjes van vroeger, die werden 
uitgedeeld waardoor het inclusief 
samenleven werd versterkt en verrijkt. 
Want eten brengt mensen samen. 
Het afgelopen jaar is aan een jong gezin 
via de Diaconie een vakantie in een 
huisje op een vakantiepak aangeboden 
en zijn er weer de kerstpakketten in de 
wijk uitgedeeld. Deze pakketten zijn 
aangeboden door de Vlaardingse 
Spijskokerij.  
Tenslotte kunnen we met veel plezier 
terugzien op de door de wijkdiaconie 
verzorgde lunch in september 2021 bij 
de opening van het nieuwe seizoen voor 
de deelnemers aan het wekelijkse 
koffie-uurtje op de vrijdag. 
Omzien naar elkaar blijkt ook nu de 
coronacrisis langzaam is weggeëbd 
actuelere dan ooit. 
Wil Baris, voorzitter Wijkdiaconie Holy. 

 
Wil Baris, 

voorzitter Wijkdiaconie Holy 

 
 
 
 
 
 


