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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, 
 
 Immy Nieboer   Dini Korevaar  
 voorzitter    secretaris 
 immynieboer@gmail.com d.korevaar1@hetnet.nl 

mailto:d.korevaar1@hetnet.nl


                 
Introductie 

Het jaar 2020 was anders dan een gewoon jaar. Het begon 

zoals ieder jaar maar in maart werden we opgeschrikt door 

een nieuw virus en werd Nederland betrokken bij de 

pandemie die Corona heette. Dat betekende dat veel 

“normale” bezigheden ineens niet meer gewoon waren. Ook 

in het kerkelijk leven vielen veel activiteiten uit. Dat was de 

nare kant, maar we werden ook creatief in het omgaan met 

het nieuwe normaal. Vooral tijdens de eerste Lock down 

werden van allerlei activiteiten opgezet. De kerkdiensten 

werden alleen digitaal uitgezonden. We keken naar elkaar 

om. We zijn dankbaar dat in dit jaar weer nieuwe diakenen 

bevestigd werden in het ambt. Eind augustus namen we 

afscheid van ds. Jan van Aller en in november van ds. Do 

Kisjes-de Vries. Hun afscheid heeft gelukkig geen hiaat 

gegeven in onze taken. 

Samenstelling wijkdiaconie per 31 december 2020 

Joop Dame, diaken, vanaf 5 juli 2020 
Gerard Doelman, diaken, vanaf 5 juli 2020  
Jacoline van Elsen, diaken 
Kees Kole, diaken, vanaf 27 september 2020                   
Immy Nieboer , diaken 
Mea Pijnaker, diaken, tot 1 juni 2020 
Jan Segers, diaken, tot 1 september 2020  
Dick Metz, ZWO  
Martin Polman, penningmeester  
Dini Korevaar, secretaris 
 



De wijkdiaconie vergadert om de zes weken op 
maandagavond in de Ontmoetingskerk. In de maanden 
juli en augustus wordt niet vergaderd. In de coronatijd is 
iets minder vergaderd maar we hebben toch de 
diaconale taken kunnen uitvoeren, 
 
Diaconale medewerkers. 
Namens de wijkdiaconie is nog één diaconaal 
medewerker, Nellie van Putten, actief in Schalkweide. Zij 
verzorgt o.a. samen met de ouderenpastor de 
periodieke Avondmaalsvieringen. Als wijkdiaconie zijn 
we erg blij met haar trouwe inzet waardoor de 
continuïteit van de vieringen gewaarborgd kan blijven. 
In Nieuw Meerwijk zijn de Avondmaalsvieringen jammer 
genoeg gestopt in verband met te weinig belangstelling. 
 
Collectanten. 
In het afgelopen jaar hebben we van een enkele 
collectant afscheid genomen. Door de Lock down zijn er 
minder diensten nodig, maar we  hopen dat als de 
kerkdiensten weer mogen we weer gebruik kunnen 
maken van de diensten van de collectanten. Zij zijn 
onmisbaar voor het goede verloop van de collectes. 
 
Publiciteit. 
Via het kerkblad  “OKE” worden de wijkgemeenten van 
Oost en Schalkwijk en belangstellenden regelmatig 
geïnformeerd over het werk van de wijkdiaconie door: 
Immy Nieboer: 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 afgelopen jaar 
verliep dit coronaproof wat geen afbreuk deed aan de 
viering. We hebben helaas maar twee keer Avondmaal 
kunnen vieren. De Lutherse Gemeente heeft ons 
bekertjes in bruikleen gegeven zodat de viering  
coronaproof gedaan kon worden. 
 
Als team bespreken we aanvragen voor financiële hulp. 
Dit wordt zeer zorgvuldig gedaan. In de kersttijd 
ontvingen 7 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. 
Een extra collecte werd gehouden voor de slachtoffers 
van de aardbeving op de Molukken. En de 
Kerstavondcollecte  



was voor het nieuwe Avondmaalsproject “Help Flores”. 
Naast alle collectes ontving de wijkdiaconie een bedrag 
van € 3.555 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. 
De wijkdiaconie kon afgelopen jaar van het rendement 
van de diaconie extra geld t.w. € 48.000  besteden aan 
donaties voor projecten lokaal en wereldwijd. Er zijn 
hiervoor 7 projecten uitgekozen die het momenteel het 
hardst nodig hebben. 
 
Taken en individuele aandachtsgebieden 
De diakenen zijn ook betrokken bij het “buurtbakkie” in 
Schalkwijk, waarvoor zij ingeroosterd worden. Het 
buurtbakkie is een van de diaconale projecten van 
Danielle Leder, diaconaalwerker van de PGH. Met de 
tuktuk gaat zij de wijk in, belt aan bij de mensen en 
nodigt hen uit voor koffie en een praatje bij de tuktuk 
om zo de onderlinge contacten in de wijk te verbeteren. 
Om de zichtbaarheid van de diakenen in de wijk te 
vergroten hebben zij een eigen taak bedacht die het 
beste bij hen past: 
 
Joop Dame: wijkdiaken vanaf  5 juli. 
Aandachtsgebieden:  
-project “Lief en leed” in de Europawijk. Bezoekt mensen 
waarvan hij weet dat zij extra aandacht nodig hebben. 
-heeft vanaf 1 september de taken van Jan Segers 
overgenomen. 



Verzorgt de diaconale vakantieweken.  
Helaas zijn deze weken dit jaar niet doorgegaan tot 
teleurstelling van betrokkenen. 
-voor de kerst zoekt hij de kerststukjes uit, die dan rond 
de kerstdagen bezorgd worden bij mensen die een blijk 
van aandacht nodig hebben. 
 
Gerard Doelman: wijkdiaken met speciale opdracht. 
Aandachtsgebied: 
Hij vertegenwoordigt de wijkdiaconie in het College van 
Diakenen. 
 
Jacoline van Elsen:  wijkdiaken  
Aandachtsgebieden: 
-contact zoeken met lezers van OKE over hun 
bevindingen. 
-het breed diaconaal overleg, daarin zijn alle kerken van 
Schalkwijk, de wijkteams, sociale diensten en de 
gemeentelijke sociale diensten vertegenwoordigd. In de 
Diaconale werkgroep zijn alle religies in Schalkwijk 
vertegenwoordigd en ook Antonius kookt. 
 
Kees Kole: wijkdiaken. 
Aandachtsgebied: 
contact zoeken middels een briefje met mensen die wel 
ingeschreven staan maar niet in de kerk komen. 
 
Immy Nieboer: wijkdiaken, 
lid moderamen van de Kerkenraad Protestantse 
wijkgemeente Haarlem Schalkwijk, voorzitter College 



van  Diakenen, afgevaardigde naar de Algemene 
Kerkenraad (AK), regent, voorzitter Vrouwe- en Antonie 
Gasthuyshofje. Het hofje bestaat dit jaar 580 jaar. 
Aandachtsgebied: 
-voorzitter van de wijkdiaconie. 
-het lichtjesfeest. Lievegoed organiseert dit op de 
tweede dinsdag van december voor de bewoners van de 
Laan van Berlijn (beschermd wonen project). Het wordt 
samen gedaan met Dock, Apostolisch Genootschap, 
Moeder van de Verlosserkerk en Anthonius kookt. 
Afgelopen jaar werd het een alternatief lichtjesfeest 
vanwege corona. Aan mensen die wel een lichtje konden 
gebruiken werd een tasje gebracht met daarin:  

 
Een kaars (batterij), mooie 
kaart met wens, 
kerstkransjes en een boekje. 
Dit werd door de mensen 
van Lievegoed en vrijwilligers 
ingepakt en rondgedeeld. Er 
werden 250 tasjes gemaakt. 
 
 

-diaconaal overleg in Schalkwijk samen met Jacoline. 
 
Mea Pijnaker: wijkdiaken, voorzitter tot 1 juni 
 
Jan Segers: wijkdiaken tot 1 september 

 
Dick Metz:  ZWO medewerker.  



Aandachtsgebied: Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).  Maandelijks wordt 
een bijdrage verzorgd voor OKE 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: penningmeester. 
 
Dini Korevaar:  secretaris. 
 
Speciale activiteiten: 
Avondmaalsproject 
Voor het avondmaalsproject Stichting Berekum is tot 
dusver veel geld ingezameld via de Avondmaalscollecten 
en de bijdragen van de Centrale diaconie. De bouw van 
een nieuwe kraamkliniek kon mede hierdoor 
gerealiseerd worden. Dankzij deze inzet heeft Wilde 
Ganzen hieraan ook hun steentje bijgedragen. Dit 
project liep af in september 2020. 
In september is gekozen voor een nieuw 
avondmaalsproject “Stichting Help Flores”. De neef van 
onze jeugdpastor Peter van der Beek is daar nauw bij 
betrokken als penningmeester en is onze 
contactpersoon. Vanwege corona kon hij geen 



toelichting geven op zijn werkzaamheden, maar deze 
zijn uitgebreid beschreven in OKE en op de website van 
de Ontmoetingskerk.  
Flores is een Indonesisch eiland. De stichting Help Flores 
helpt mensen op het eiland op vrijwillige basis. Zij 
helpen met gezondheidszorg, sanitair, drinkwater, 
scholing, opvang enz. Momenteel heeft coronanoodhulp 
prioriteit. 
Al deze projecten zijn vastgesteld door de bevolking zelf. 
 
Vakantietassenproject 
Is een project bestemd voor kinderen van 4 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. 
Ook dit jaar waren de tassen bestemd voor kinderen van 
de voedselbank. Het is een gezamenlijk project met het 
Apostolisch Genootschap en de Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen.  

 
Aanbieden van de tasjes aan de coördinator van de 
Voedselbank 



Knutselgroep Pyramideschool 
Wegens corona kwam dit project afgelopen jaar helaas 
te vervallen. 
  
Senioren en belangstellenden 
Voor de Kerst kregen de 80 plus ouderen zoals elk jaar 
dagboekjes of een zendingskalender aangeboden. 
Het kerstfeest voor ouderen en belangstellenden kon 
helaas  niet doorgaan. Het kerstnummer de Open Deur 
dat anders uitgedeeld werd aan de senioren, werd nu 
aan alle lezers van OKE gegeven. 
 
Overige activiteiten en corona 
De regionale Diaconale dag en de landelijke diaconale 
dag zijn dit jaar ook niet doorgegaan. 
Ook de bijeenkomst met het College van Diakenen 
moest jammer genoeg afgezegd worden. 
Voor het onderlinge contact is dit heel jammer, maar we 
blijven hopen dat dit het komende jaar weer hervat kan 
worden. 
 
Toekomst van het Diaconaat in Haarlem. 
In 2021 wordt een beleidsplan voor de PGH geschreven 
voor de periode 2022 – 2026. In het huidige beleidsplan 
staat nog dat de diaconie haar eigen beleid voert. We 
streven er naar dat de diaconie in het nieuwe 
beleidsplan als onderdeel van het plan zal worden 
opgeschreven. 



Er is duidelijk meer behoefte om het diaconale werk niet 
meer als een afzonderlijke taak te zien van de 
PGHaarlem. 
 
De diaconie streeft ernaar meer zichtbaar te worden in 
de drie wijkgemeenten. De hiertoe aangestelde 
diaconale medewerkers kunnen 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. 
 
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 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, Maart 2021. 
 
Uw vragen of opmerkingen over het jaarverslag zijn welkom. 
internetadressen: 
www.diaconiehaarlem.nl 
www.pknschalkwijk.nl 
www.pkn.nl 
www.kerkinactie.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het team van de tuktuk in Schalkwijk 

http://www.diaconiehaarlem.nl/
http://www.pknschalkwijk.nl/
http://www.pkn.nl/
http://www.kerkinactie.nl/

