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J A A R V E R S L A G   2 0 1 6 
 

WIJKDIACONIE 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE HAARLEM-SCHALKWIJK 

_______________________________________________________

_ 

 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord “diaconia”.  

Het betekent dienst, dienen.  

De kerk ziet dit als een van haar belangrijkste taken, het dienen van 

de naaste, van de mensen en de wereld.  

 

Als diaconie proberen we de Zeven  Werken van Barmhartigheid te 

realiseren: 

1. Hongerigen spijzigen  

2. Dorstigen laven  

3. Naakten kleden  

4. Vreemdelingen herbergen 

5. Zieken verzorgen  

6. Gevangenen bezoeken  

7. Doden begraven  

 

Hoe we dat dit jaar ingevuld hebben staat in dit jaarverslag. 

 

Namens de diaconie van de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-

Schalkwijk, 

 

Immy Nieboer    Dini Korevaar 

voorzitter               secretaris 
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Samenstelling wijkdiaconie per 31 december 2016 

Johan v. d. Eijkhof wijkdiaken, Aandachtsgebied: vakantie weken, 

 klussen, kosteren, beamer team.  

Arie v.d. Knokke wijkdiaken, voorzitter College van Diakenen van  de 

 Protestantse Gemeente Haarlem.  

 Aandachtsgebied: jeugd,  

Margje Ponstein wijkdiaken, lid College van Diakenen, 

 afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad (AK) 

 van de Protestantse Gemeente Haarlem . 

Immy Nieboer wijkdiaken, voorzitter, lid moderamen van de 

Kerkenraad Protestantse Wijkgemeente Haarlem-

Schalkwijk. Regent  Vrouwe en Antonie  

 Gasthuyshofje 

Dick Metz diaconaal medewerker, Zending,  Werelddiaconaat 

 en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

Martin Polman diaconaal medewerker, penningmeester 

Dini Korevaar diaconaal medewerker, secretaris 

 

De wijkdiaconie vergadert eenmaal per maand op woensdagavond in de 

Ontmoetingskerk. In de maanden juli en augustus wordt niet vergaderd. 

 

Diaconale medewerkers 

Namens de wijkdiaconie zijn drie diaconale medewerkers actief in de wijk. 

Zij verzorgen o.a. samen met de ouderenpastor de periodieke 

Avondmaalsvieringen in drie zorgcentra in Schalkwijk. Als wijkdiaconie zijn 

we erg blij met de trouwe inzet van deze medewerkers waardoor de 

continuïteit van de vieringen gewaarborgd kan blijven. 

Deze medewerkers zijn Dieuwke Tieman, Tiny Bos en Kees Kole. 

Collectanten. 

We prijzen ons gelukkig met een grote en trouwe groep collectanten 

waarop de wijkdiaconie elke zondag weer een beroep kan doen. Zonder 

deze hulp zouden de wijkdiakenen niet in staat zijn al hun (kerkordelijke) 

taken naar behoren uit te voeren. 

Publiciteit. 

Via het kerkblad  “Samen Verder” worden de wijkgemeente en 

belangstellenden regelmatig geïnformeerd over het werk van de 
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wijkdiaconie  door: 

Immy Nieboer         met de rubriek “Uit de wijkdiaconie” 

Dick Metz                                met de ZWO nieuwsrubriek 

Arie Langeveld blijft de rubrieken collecteopbrengsten/rooster verzorgen. 

Diakenen werken als een team, maar hebben ook individuele activiteiten. 

 

Team activiteiten 

De Ontmoetingskerk steunt het landelijke en internationale werk van de 

Protestantse Kerk Nederland (PKN) en Kerk in Actie door mee te doen aan 

het landelijke collecterooster. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de 

collectes en de afdracht van het collectegeld aan de centrale diaconie in 

Haarlem. 

 

De voorbereiding van het Heilig Avondmaal is ook de verantwoording van 

de diakenen.  

 

Als team bespreken we aanvragen voor financiële hulp. Dit wordt zeer 

zorgvuldig gedaan, 2 maal werd ondersteuning verleend. In de kersttijd 

ontvingen 11 mensen, die in moeilijke financiële omstandigheden leven, 

een gift om iets extra’s te kunnen doen tijdens de feestdagen.  

Er werden 100 kerstnummers van de “Open Deur” besteld en door de 

Pastoraal werker uitgedeeld in de verzorgingshuizen in Schalkwijk. Ook 

werden een aantal exemplaren op de leestafel gelegd.  

Antonius kookt ontving €500.00 voor de verbouwing van de keuken in het 

Open Huis en in januari €250.00 voor de maaltijd verzorging. Lievegoed 

ontving €100.00 voor het Lichtjesfeest. De wijkdiaconie ontving een 

bedrag van €3640.00 aan giften.  

 

Individuele activiteiten 

Naast de gezamenlijke taken heeft iedere diaken een specifieke diaconale 

taak. 

Johan v.d. Eijkhof: Verzorgt de vakantieweken, dit jaar naar het nieuwe 

New Hydepark in Doorn.  Hij bezoekt de mensen die er heen willen en vult 

met hen de formulieren in. Zorgt er voor dat alles geregeld is: 

doktersverklaringen, financiën en de heen- en terugreis. Dit jaar zijn 12 
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mensen op vakantie gegaan. Met de kerstdagen is er nog een gemeentelid 

naar Lunteren geweest. 

Voor de kerstdagen zoekt hij samen met Mevr. Van Waveren de 

kerststukjes uit, die dan rond de kerstdagen bezorgd worden bij mensen 

die een blijk van liefde kunnen gebruiken.  

Tot april 2016 was hij ook regent van het hofje Vrouwe en Antonie 

Gasthuys in het Klein Heiligland. De centrale diaconie kan hiervoor een 

persoon aanstellen maar voorwaarde is dat de regent een diaken is. 

 

Arie v.d. Knokke: Algemeen diaken en het aanspreekpunt van en voor de 

jeugd en een kort lijntje met de jeugdwerkster Marianne de Vries. Dit jaar  

ook voorzitter van het College van Diakenen. Drijvende kracht achter de 

realisatie van het vijf jaren beleidsplan van de diaconie. 

 

Margje Ponstein: Lid van het College van Diakenen. Afgevaardigde naar de 

Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haarlem.  

 

Immy Nieboer: Voorzitter van de wijkdiaconie. 

Het Breed diaconaal overleg, daarin zijn alle kerken van Schalkwijk, de 

wijkteams, sociale diensten, de voedselbank en de gemeentelijke sociale 

diensten vertegenwoordigd. In de 

Diaconale werkgroep zijn alle religies in 

Schalkwijk vertegenwoordigd en ook 

Stem in de Stad. “Antonius kookt” is 

hierin ook vertegenwoordigd. Dit jaar 

hebben de kerk van Jezus Christus van 

de Heiligen der Laatste dagen en de 

Vereniging  Marokkaanse Gemeente 

Haarlem zich ook aangesloten bij de 

diaconale werkgroep.  

Als Religies in Schalkwijk waren we 

aanwezig op het 5e lustrum van 

Schalkwijk aan Zee (bij de Molenplas). 

Daar kwamen we in gesprek met de  

 

Flyer Religies van Schalkwijk 
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bezoekers van het evenement en deelden we een flyer uit. De religies zijn 

met een weg verbonden, op de achterkant staan de adressen en de 

namen van contact personen van de religies. 

De wethouder Jur Botter besteedde extra aandacht aan onze 

aanwezigheid in zijn openingswoorden. 

 

Als diaconie zijn we 

betrokken bij de 

organisatie van het 

lichtjesfeest. Lievegoed 

organiseert dit op de 

tweede dinsdag van 

december voor de 

bewoners van de Laan van 

Berlijn (Beschermd wonen 

project).  

 

 

Het Marokkaanse meisjeskoor was aanwezig en ook de wethouder Jur 

Botter woonde het lichtjesfeest bij. 

 

De Landelijke diaconale dag werd gehouden op 19 november in de 

Beatrixhal in Utrecht. Samen met Welmoed Davidson, de nieuwe 

secretaris van de centrale diaconie en 2 diakenen van centrum hebben we 

de landdag van diakenen bezocht. Een enorme happening en wat een 

enthousiasme! 

 

Buitenlandse Gasten 

Het coördinatieteam heeft ook dit jaar weer een aantal activiteiten 

georganiseerd. Als rode draad door de activiteiten loopt het in contact 

brengen van de gasten met kerkleden en geinteresseerde Haarlemmers 

middels de meet & eat, het voetbal en activiteiten die door verschillende 

kerken worden georganiseerd. In alle kerken is iemand die het contact 

houdt met het coördinatie team door de updates en de “actie” avonden. 

Een grote Nieuwjaars bijeenkomst werd gehouden in de Bavo aan de 

Grote markt, er was een koffer actie, het suikerfeest werd gehouden in de 
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koepel, er werden taallessen gegeven en in de “update” die een keer per 

maand uitkwam kon iedereen lezen over de activiteiten. In november 

sloot de koepel zijn deuren en de statushouders die nog geen woning 

kregen, werden gehuisvest in de Boerhaave in Schalkwijk.  

 

Dick Metz: ZWO activiteiten: Op zaterdag 16 april gonsden de 

Immanuëlkerk in Ermelo van het geroezemoes van de vele bezoekers in de 

zaaltjes en de gangen. Binnen begonnen we met een kleurrijke viering 

geleid door synodepreses ds. Karin van den Broeke en uitgezonden 

medewerker Henriëtte Nieuwenhuis. Ds. Robert Goyek uit Kameroen 

vertelde over de situatie in Noord-Kameroen en hoe zijn kerk zich daar 

staande houdt te midden van het geweld van Boko Haram. En er was een 

verhaal van bemoediging uit Colombia. Daarna stroomde de kerk leeg en 

ging iedereen naar verschillende workshops. Tijdens de dag voelde je dat 

we als kerk in Nederland onderdeel zijn van een wereldwijde beweging 

van christenen. Maandelijks wordt een bijdrage verzorgd voor Samen 

Verder met actuele informatie over ZWO activiteiten die door Kerk in Actie 

worden uitgevoerd. 

Ook dit verslagjaar zijn er weer Zendings(erfgoed) kalenders verkocht. De 

kalenders worden betrokken bij het Zendingshuis in Zuidland op de Zuid-

Hollandse eilanden. De inzameling van postzegels, ansichtkaarten en 

cartridges gaat erg goed.  

 

Speciale activiteiten 

-Vacature markt 

Op 11 september, de startzondag,  werd ook een vacaturemarkt 

gehouden. Ook als diaconie hadden we een mooie en uitnodigende kraam 

ingericht. Arie van de Knokke had aangegeven af te treden aan het einde 

van het jaar. Door de vacature markt hebben twee gemeenteleden zich 

aangemeld voor het diaken ambt, Mea Pijnaker- de Graaf en Jan Segers, 

Jacob Carrière was geinteresseerd.  

Op 9 november hebben we de drie kandidaten uitgenodigd om onze 

vergadering bij te wonen en konden wij informatie geven over het werk en 

de taken van een diaken. We konden informatie uitwisselen en er konden 

vragen gesteld worden. Aan het einde van de vergadering besloot Jacob 

om voorlopig af te zien van het ambt.  
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-Voedselbankproject 

Dit project loopt al vanaf 2012 en werd voortgezet in 2016. Het speciale 

krat voor de Voedselbank is inmiddels een vertrouwd beeld geworden in 

de hal van de Ontmoetingskerk. Het krat werd ook in 2016 weer 

regelmatig door u  gevuld met bruikbare produkten. Deze produkten 

(verpakt, lang houdbaar) werden afgedragen aan de Voedselbank, waar 

men ze vervolgens verdeelde onder de klanten van de Voedselbank. Dit 

blijft jammer genoeg hard nodig, want de behoefte aan voedsel-pakketten 

blijft groeien. 

Toch geeft het een dubbel gevoel. Aan de ene kant fijn dat bedrijven en 

particulieren blijven bijdragen en zoveel vrijwilligers zich inzetten maar 

aan de andere kant óók het gevoel dat dit toch eigenlijk niet nodig zou 

moeten  zijn in ons rijke land. Herkenbaar? 

 

-Veertigdagenproject 

Twee leden van de wijkdiaconie verzorgden ook dit jaar weer één van de 

vespers in de 40dagen tijd. Tevens verzorgde de wijkdiaconie de collectes 

tijdens de sobere maaltijden die vooraf gingen aan de vespers. De 

opbrengst kwam ten goede aan de speciale 40dagen-projecten. 

 

-Jongerenproject. 

Samen met onze  jeugdwerker, jeugdouderling en jongerenwerker van de 

Oosterkerk zet onze (jeugd-)diaken zich in voor een diaconaal 

jongerenproject. Dit project is bedoeld voor jongeren uit Schalkwijk en 

Haarlem-Oost. Het doel is jongeren te behouden voor de kerk. Door de 

ervaring van samen doen en samen delen ontstaat er saamhorigheid en zo 

hoopt men jongeren weer enthousiast te maken voor de kerk. Dit jaar is er 

geen jongeren reis gemaakt.  

 

-Avondmaalsproject 

In 2016 werd het avondmaalsproject Ouders Kinderen en Detentie (OKD) 

van de Stichting Exodus voortgezet tot september. In september startte 

het nieuwe avondmaalsproject. Na een vraag aan de gemeente om 

projecten op te geven, werden er drie projecten voorgedragen, een in 

Kenia, een in Zuid Afrika en een in Uganda. Het laatste project, Auntie 

Rosette, werd gekozen. Het project betaalt het schoolgeld, de boeken en 
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schriften etc. van schoolgaande kinderen. De andere twee projecten 

kregen een gift van € 250.00. 

 

-Spaarnegasthuisproject  

Diakenen van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk doen bij 

toerbeurt dienst als ouderling/diaken bij zondagse vieringen in het 

Spaarnegasthuis locatie Haarlem. Zij geven daarmee uitdrukking aan de 

verbondenheid van de protestantse wijkgemeente met de patiënten die 

aldaar zijn opgenomen. Overigens slinkt het aantal patiënten dat 

deelneemt aan deze vieringen zienderogen. Dat komt doordat patiënten 

steeds korter worden opgenomen. 

 

-Begrafenisproject 

Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Haarlem en een 

begrafenisonderneming in 2012 stelden de diaconieën van de Lutherse 

kerk, de protestantse wijkgemeenten Centrum, Schalkwijk en Oost 

alsmede die van Haarlem-Noord en Spaarndam zich ten doel  “present” te 

zijn bij begrafenissen van overleden Haarlemmers die zonder  kennissen, 

vrienden of familie zouden worden begraven op de begraafplaats 

Akendam in Haarlem-Noord. In het verslagjaar werd géén beroep gedaan 

op een van de deelnemende diaconieën. Men kan ook zeggen gelukkig 

niet. We blijven niettemin beschikbaar voor evt. verzoeken in de komende 

tijd.  

 

-Klussenproject 

Onder gemeenteleden bleek behoefte te bestaan aan hulp bij kleine, 

technische klusjes in en om het huis. Daarom vormden twee handige 

gemeenteleden t.w. Johan v.d.Eijkhof en Joep Wijkstra een klussenteam, 

waar gemeenteleden een beroep op kunnen doen voor kleine klusjes in en 

om het huis. Er wordt alleen een kleine bijdrage gevraagd voor het gebruik 

van materialen. In het verslagjaar werd weer een beroep gedaan op het 

klussenteam. 

 

PROVINCIALE ZWO WERKGROEP NOORD-HOLLAND 

Deze werkgroep komt onregelmatig bijeen om ideeën uit te wisselen en 

elkaar op de hoogte te stellen van activiteiten in de diverse gemeentes.  
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Dit alles vindt plaats onder de paraplu van Kerk in Actie.  De ZWO 

medewerker vindt hier ook een moment om de accu weer op te laden. 

Nieuwe gezichten en soms een cursus zorgen er voor dat ZWO blijft leven. 

 

College van Diakenen 

Twee keer per jaar komen alle diakenen en diaconale werkers bij elkaar op 

uitnodiging van het College, in januari  is er een nieuwjaars bijeenkomst en 

in november wordt de begroting voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Op 

de nieuwjaars bijeenkomst wordt afscheid genomen van de afgetreden 

ambtsdragers en dit jaar was dat Henk Timmerman. Hij ontving de 

diakenspeld als teken van waardering voor zijn inzet. 

 

Heidag 

De Kerkenraad organiseerde op 15 oktober weer een “heidag”. Het doel 

van de heidag is om je samen te bezinnen op waar je mee bezig bent als 

kerkenraad, maar ook als individu en ambtsdrager.  “Het kerk zijn” staat 

centraal. 

 

Toekomst van het Diaconaat in Haarlem  

Het college van diakenen heeft hard gewerkt aan het realiseren van een 

beleidsplan voor het diaconaat. In februari werd een concept beleidsplan 

voorgesteld aan de Algemene Kerkenraad.  

De AK heeft in zijn vergadering van 25 mei 2016 het beleidsplan van de 

diaconie goedgekeurd. Daarmee ligt het beleid van de diaconie voor de 

komende jaren vast. In dit plan wordt ter vervanging van de vertrekkende 

algemeen secretaris uitgegaan van de aanstelling van een secretaris (0,5) 

en een diaconaal werker (0,5). De laatste zal de komende twee jaar vooral 

werken binnen de wijkgemeente Haarlem-Oost. Daarmee wordt 

voortgeborduurd op het in het voorgaande bij de missie van de 

Protestantse Gemeente  Haarlem geformuleerde beleidspunt inzake 

diaconale hulp.  

Het beleid van de diaconie zal wel worden ondergebracht in het 

uiteindelijke beleidsplan 2017-2021 van de Protestantse Gemeente (PG) 

Haarlem 

Gelet op het grote belang van het diaconale werk van het oecumenisch 

diaconaal centrum ‘Stem in de Stad’ zal de bijdrage vanuit de PG Haarlem 
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aan de salariskosten van de pastor-directeur van ‘Stem in de Stad’ de 

komende jaren worden voortgezet.  

De diaconie  zal zich blijven richten op de volgende onderwerpen: jeugd- 

en jongerenbeleid, armoedebestrijding, zorg voor elkaar, seniorenbeleid 

en zorg voor de wereld. 

Samenvattend:   

Het beleid van de diaconie is samen te vatten in twee stellingen. 

1. De diaconie is geroepen om in de dienst van barmhartigheid en 

gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling 

en ziekte bij te staan in de voorbeden, met materiële en persoonlijke hulp 

en met steun en hulp in het zoeken naar recht voor allen. 

2. Het omzien naar elkaar is bij uitstek een dimensie van het diaconale 

werk die geconcretiseerd moet worden in de wijkgemeenten (presentie, 

diaconaat in de buurt). Het college heeft een voorwaarden scheppende rol 

bij deze buurt- en kerkprojecten die het omzien naar elkaar willen 

bevorderen. 

 

 

 

Haarlem, Februari 2017. 

 

Uw vragen of opmerkingen over het jaarverslag zijn welkom. 

 

internetadressen waarop informatie is te vinden: 

www.diaconiehaarlem.nl 

www.facebook.com/zending.werelddiaconaat 

 www.pkn.nl 

www.kerkinactie.nl  

diaconie@pknschalkwijk.nl 


