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J A A R V E R S L A G   2 0 1 8 
 

DIACONIE 
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 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 ingevuld hebben staat in dit jaarverslag. 
 
Namens de diaconie van de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-
Schalkwijk, 
 
 Mea Pijnaker     Dini Korevaar  
 voorzitter    secretaris 
 jules.mea@xs4all.nl   d.korevaar1@hetnet.nl 
                 

mailto:jules.mea@xs4all.nl
mailto:d.korevaar1@hetnet.nl
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Samenstelling wijkdiaconie per 31 december 2018 
 
Johan v. d. Eijkhof tot 01-08-2018      
Jacoline van Elsen vanaf  01-08-2018                 
Immy Nieboer  
Mea Pijnaker  
Jan Segers   
Dick Metz  
Martin Polman  
Dini Korevaar  
 
De wijkdiaconie vergadert om de zes weken op maandagavond in de 
Ontmoetingskerk. In de maanden juli en augustus wordt niet 
vergaderd. 
 
Diaconale medewerkers. 
Namens de wijkdiaconie zijn diaconale medewerkers actief in de 
wijk. Zij verzorgen o.a. samen met de ouderenpastor de periodieke 
Avondmaalsvieringen in twee 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 In Nieuw Meerwijk, Nellie 
van Putten en Kees Kole in Schalkweide. 
 
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. 
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Publiciteit. 
Via het kerkblad  “Samen Verder” worden de wijkgemeente en 
belangstellenden regelmatig geïnformeerd over het werk van de 
wijkdiaconie  door: 
Mea Pijnaker:  de rubriek “Uit de wijkdiaconie” 
Dick Metz: 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. In het verslagjaar zijn we 
voorlopig als proef met een andere vorm van Avondmaal vieren 
gestart. De opzet is om de gemeente staande in een kring rondom 
het Liturgisch Centrum een gevoel van gemeenschap te geven 
doordat je op het moment van delen en bidden dicht op elkaar 
staat, elkaar ziet staan en aankijkt. 
De wijn, die dit jaar voor het eerst gebruikt wordt bij het 
Avondmaal, is Fairtrade Avondmaalswijn, een biologische wijn. 
 
Als team bespreken we aanvragen voor financiële hulp. Dit wordt 
zeer zorgvuldig gedaan. In de kersttijd ontvingen 13 families, die in 
moeilijke financiële omstandigheden leven, een gift om iets extra’s 
te kunnen doen tijdens de feestdagen. De giften werden in 
dankbaarheid ontvangen. 
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De extra collectes werden gehouden voor Bangladesh wegens 
overstromingen en voor Sulawesi (het vroegere Celebes) waar bij 
een tsunami veel slachtoffers vielen. 
Naast alle collectes ontving de wijkdiaconie een bedrag van € 3.275 
aan giften. We prijzen ons gelukkig dat er zo gul gegeven wordt in 
onze gemeente, want zonder deze gaven zouden we minder kunnen 
doen voor mensen die het nodig hebben. 
 
Taken en individuele aandachtsgebieden 
Johan v.d. Eijkhof: wijkdiaken tot september 2018.  
Aandachtsgebied: 
Verzorgt de vakantieweken. 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 mensen op deze manier met vakantie gegaan.  
 
Jacoline van Elsen:  wijkdiaken vanaf september 2018.  
Is zich nog aan het inwerken. 
 
Immy Nieboer: wijkdiaken, 
 lid moderamen van de Kerkenraad Protestantse wijkgemeente 
Haarlem Schalkwijk, voorzitter College van  Diakenen, afgevaardigde 
naar de Algemene Kerkenraad (AK), regent Vrouwe- en Antonie 
Gasthuyshofje. Aandachtsgebied: 
- 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 Antonius kookt.  
- Het Lichtjesfeest. 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). 
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Mea Pijnaker: wijkdiaken, 
Aandachtsgebied: 
Voorzitter van de wijkdiaconie, zij vertegenwoordigt de wijkdiaconie 
in het College van Diakenen.          
 
Jan Segers: wijkdiaken. 
Aandachtsgebied: 
Heeft vanaf september 2018 de taken van Johan van de Eijkhof 
overgenomen. 
Voor de kerst zoekt hij de kerststukjes uit, die dan rond de 
kerstdagen bezorgd worden bij mensen die een blijk van aandacht 
kunnen gebruiken. 
 
Dick Metz: diaconaal medewerker.  
Aandachtsgebied: 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).  
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 
Zendingserfgoedhuis in Zuidland.  
De inzameling van postzegels, ansichtkaarten en cartridges gaat erg 
goed. Dit materiaal gaat naar Utrecht waar het ‘verwerkt’ wordt.  
 
Martin Polman: diaconaal medewerker, penningmeester. 
 
Dini Korevaar: diaconaal medewerker, secretaris. 
 
Speciale activiteiten: 
-Voedselbankproject 
Voor de Voedselbank wordt al regelmatig gecollecteerd in de 
zondagse diensten. Om hieraan een extra bijdrage te leveren stond 
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al enkele jaren een krat  in de hal van de Ontmoetingskerk waarin 
droge en houdbare artikelen voor de Voedselbank. Mensen konden 
hierin hun bijdrage afgeven die vervolgens werden afgedragen aan 
de voedselbank 
Jammer genoeg is het inzamelen van producten in november 
gestopt door een andere organisatieopzet van de voedselbank. 
Als dank kreeg onze kerk een boom die in de stiltetuin een mooie 
plaats heeft gekregen. 
 
-Veertigdagenprojecten  
De wijkdiaconie verzorgde de collectes tijdens de sobere maaltijden 
die vooraf gingen aan de vespers. De opbrengst kwam ten goede 
aan de speciale 40dagen-projecten. 
         
-Avondmaalsproject  
Voor het avondmaalsproject Auntie Rosette is tot dusver al veel geld 
ingezameld via de Avondmaalscollecten en de extra collecten. Het 
geld is bestemd voor het schoolgeld, boeken en schriften van 
schoolgaande kinderen in Uganda. Dit project liep af in september 
2018. 
In september startte het nieuwe avondmaalsproject. Vanuit de 
gemeente werd het project Stichting Berekum aangedragen. De 
doelstelling van de Stichting Berekum is het bevorderen van 
medische kennis in het Holy Family Hospital in Berekum (Ghana) om 
zo de kwaliteit van de geboden verloskundige- en gynaecologische 
opleiding en zorg te verbeteren.  
Ons aandeel is het gedeeltelijk financieren van de bouw van een 
nieuwe school voor de opleiding van verloskundigen.  
De contactpersoon dhr. Vincent de Jongen is gynaecoloog die samen 
met andere gynaecologen en dhr. Henk de Haan (penningmeester) 
onbaatzuchtig zich inzet voor de stichting. 
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- Vakantietassenproject 
Is een project bestemd voor kinderen van 8 tot 12 jaar die in 
armoede leven en daardoor niet met vakantie kunnen, de 
zomervakantietijd is hierdoor erg lang. 
Het project komt van Kerk in Actie. 
 
Immy heeft zich ervoor ingezet om vanuit de drie kerken met dit 
project mee te doen. 
Het houdt in dat speciale vakantietassen gevuld worden met 
spulletjes zoals speelgoed, ijsjesstrippenkaarten, geld voor bezoek 
aan speeltuin. 
Voor de schoolvakantie werden de tassen uitgereikt. Dit verliep 
ontzettend leuk, hartverwarmend zoals de kinderen blij reageerden. 
Wegens succes krijgt het project volgend jaar een vervolg. 
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- Knutselgroep Pyramideschool 
In september 2017 is gestart met  een knutselgroep voor de 
leerlingen (en event. moeders) van de Pyramideschool  omdat op de 
school zelf dit niet meer wordt gedaan. Gemeenteleden kunnen ook 
hierbij helpen. Er wordt met veel enthousiasme door leerlingen en 
begeleiders hieraan gewerkt. 
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- Heidag 
Onder leiding van Kerk in Actie hebben diakenen van Centrum Oost 
en Schalkwijk een mooi dagprogramma gevolgd over het 
onderwerp: “het diaken zijn”, wat de taak van de diakenen in onze 
kerk en de samenleving zou kunnen zijn;  ook om elkaar beter te 
leren kennen. 
In het verslagjaar is tevens een begin gemaakt met het toewerken 
naar meer samenwerking tussen de 3 wijken. 
 
 
- Landelijke diaconale dag 
Immy, Jacoline en Dick die hierbij aanwezig waren hebben genoten 
van de workshops, contacten, de informatiestands en het 
enthousiasme van meer dan 1000 diakenen die aanwezig waren.  
 
 
 
- Kerkdiensten in de Molenburg  
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de kerkdiensten wegens 
bezuinigingen bij de SHDH zouden stoppen. Maar gelukkig is toch 
besloten dat de kerkdiensten in de Molenburg de komende 2 jaar 
voortgezet kunnen worden.  
  
- 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.  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. 
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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 oktober wordt de begroting voor het nieuwe jaar 
gepresenteerd. Op de nieuwjaars bijeenkomst wordt afscheid 
genomen van de afgetreden ambtsdragers en de nieuwe 
ambtsdragers worden welkom geheten. 
Het diaconaal centrum is verhuisd naar de Oosterkerk waardoor het 
pand aan de Wilhelminastraat verkocht kon worden. 
 
 
 
Toekomst van het Diaconaat in Haarlem. 
In 2018 is een vervolg gegeven aan de uitwerking van het 
beleidsplan 2017-2021 in Schalkwijk, samen met de diaconieën Oost 
en Centrum. 
De diaconie streeft ernaar meer zichtbaar te worden in de drie 
wijkgemeenten. De hiertoe aangestelde diaconale medewerker kan 
hierin ondersteunend werken in o.a. het leggen van contacten met 
individuele wijkbewoners die behoefte hebben aan meer contact of 
andere hulp en  te adviseren in voorkomende gevallen. 
Gelet op het grote belang van het diaconale werk uitgevoerd door 
het oecumenisch diaconaal centrum ‘Stem in de Stad’ zal de bijdrage 
vanuit de Protestantse Diaconie Haarlem 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. 
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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 dat 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, april 2019. 
 
 
 
 
Uw vragen of opmerkingen over het jaarverslag zijn welkom. 
internetadressen: 
www.diaconiehaarlem.nl 
www.pknschalkwijk.nl 
www.pkn.nl 
www.kerkinactie.nl  
www.facebook.com/zending.werelddiaconaat 

http://www.diaconiehaarlem.nl/
http://www.pknschalkwijk.nl/
http://www.pkn.nl/
http://www.kerkinactie.nl/
http://www.facebook.com/zending.werelddiaconaat

