Diaconaal jaarverslag 2019
1. Vooraf
De Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel heeft in haar missie onder
meer aangegeven een diaconale gemeente te willen zijn. Het College van
Diakenen vervult daarbij graag een stimulerende en ondersteunende rol en geeft met dit jaarverslag
een beeld van de activiteiten en resultaten in 2019. Graag spreken we daarbij dank uit aan de
gemeente die ook in 2019 weer ruimhartig dit werk heeft ondersteund door persoonlijke inzet, door
financiële bijdragen of concrete gaven voor de Voedsel- of Kledingbank.
In 2019 trad één diaken af en mochten we één nieuwe diaken verwelkomen. Hiermee bleef er één
vacature van diaken open staan, die helaas niet kon worden vervuld. De diaconie hoopt dat
gemeenteleden zich geroepen voelen in het ambt van diaken mee te werken aan de ondersteuning
van onze naasten in nood, dichtbij en veraf en daarmee die vacature te vervullen.

2. Diaconaat in de liturgie
Inzameling van gaven
Het diaconaat in de liturgie is direct zichtbaar in de inzameling van de gaven, bij het gebed na de
gaven, de viering van het avondmaal en in de ZWO-diensten. De diaconale inzamelingen kunnen
worden onderscheiden in landelijke afdracht collectes voor Kerk in Actie, inzamelingen voor eigen
algemene middelen, eigen doelcollectes (waaronder de Avondmaalscollectes) en de ZWObestemmingen.
De algemene middelen van onze eigen diaconie zijn nodig ter bekostiging van activiteiten zoals de
zomervouchers, de kerstpakketten, de kerstviering en de zogenaamde ‘stille hulp’.
Eigen doel- en avondmaal collectes waren in 2019 bestemd voor Stichting Misión Timoteo, gevolgen
cycloon Idai in Mozambique en de Voedselbanken in Zuidplas en Rotterdam.
Diensten
De simultane viering van het avondmaal in De Meander en Dianthus is vanwege gebrek aan
belangstelling in 2019 beëindigd. De mogelijkheid voor een parallelle viering thuis is overwogen en
een reële optie. Vanwege de belasting van de diakenen wordt hiermee terughoudend omgegaan.
Wel zijn alle betrokkenen ingelicht en is hen aangeboden, dat zij voor een viering in de kerk worden
opgehaald.
Het werelddiaconaat werd in twee diensten onder de aandacht van de gemeente gebracht en de
ZWO-commissie participeerde in de 40-dagentijd in de liturgie met een eigen gekozen project in Cuba.
In 2020 zal de ZWO actief zijn voor een waterproject in Bangladesh.
Kaarten ter bemoediging
De diaconie verzorgde ook dit jaar weer de kaarten ter bemoediging en als blijk van medeleven bij
ziekte en verdriet. Via deze kaarten kan de gemeente de zorg voor elkaar tot uitdrukking brengen en
worden de voorbeden in de eredienst concreet zichtbaar.

3. Gemeentediaconaat
Vrijdagmorgeninloop
Iedere vrijdagmorgen tussen 10:00 en 11:30 uur is er een laagdrempelige ‘Open Kerk’ voor iedereen.
Lid van een kerk of niet. Er is gratis koffie of thee (en een pot voor de financiële bijdrage) en de
gelegenheid een praatje te maken met andere bezoekers. Naast een kern van vaste bezoekers zijn er
ook ambulante bezoekers. De doelstelling is oog hebben voor elkaar. Er is door de open structuur van
de kerk ook vaak contact met andere werkgroepen binnen de kerk en regelmatig maken bezoekers
gebruik van de gelegenheid om de boekenkamer te bezoeken.
Ouderen
Vanuit de diaconie wordt extra aandacht besteed aan het bezoekwerk onder ouderen. Hiervoor zijn
vier diakenen betrokken bij de pastorale wijkteams. Naast het bezoekwerk werd ook dit jaar weer de
jaarlijkse kerstviering voor ouderen (boven 75 jaar) verzorgd en werden er kerstattenties bezorgd in de
vorm van een kaart naar eigen ontwerp met een kerstwens. De kerstviering werd weer samen met de
RK-parochie georganiseerd. Er is inmiddels routine ontwikkeld bij de organisatie van deze viering die
door 82 personen werd bezocht.
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Gemeentelunches
Het initiatief van een voormalig- en zittende diaken voor de organisatie van gemeentelunches leidde in
2019 tot twee lunches (waaronder de inmiddels klassieke snertlunch!) met toenemende deelname
naar gemiddeld 70 gemeenteleden in uitlopende leeftijden. De lunches leveren een mooie
gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en zo de samenhang in de gemeente te bevorderen.
De diaconie ondersteunt dit initiatief van harte!
Armoedevraagstuk
Omdat de mogelijkheden van inzet voor ‘stille hulp’ in onze eigen gemeente zeer beperkt is, hebben
we enkele jaren geleden besloten om onze steun te richten op bestaande initiatieven, zoals de
Stichting ‘Zuidplas Helpt’ en de Rotterdamse Voedselbank en Kledingbank.
Rond de zomerperiode werden er op 8 adressen binnen de kerkelijke gemeente tegoedbonnen ter
waarde van € 25,- of € 50,- ter beschikking gesteld. Deze tegoedbonnen konden bij één van onze
supermarkten worden besteed.
In december 2019 werden er in totaal 13 boodschappenpakketten verspreid: 7 grote (waarde € 55,-)
en 6 kleine (waarde € 35,-). De kleine zijn bedoeld om symbolisch wat ‘luxe’ te delen voor mensen, die
een attentie nodig hebben. De grote zijn bestemd voor personen of gezinnen voor wie een
voedselpakket ook daadwerkelijk gewenst is, omdat ze onder de armoedegrens leven.
Aan de Stichting Zuidplas Helpt zijn 3 grote boodschappenpakketten ter beschikking gesteld.
In het voorjaar hielden we een kledinginzameling voor de Rotterdamse Kledingbank die een prachtig
resultaat opleverde.
In november voerden we actie voor de Voedselbank. In verband met een kritischer houding van de
Keuringdienst van Waren m.b.t. houdbaarheidsdata wordt het in de toekomst moeilijker om voedsel
aan te bieden. Wel blijft er behoefte aan non-food artikelen.
Rond de jaarwisseling naar 2020 organiseerde de diaconie een zegelspaaractie van lokale
foodbedrijven. Met de bijeen gespaarde zegelboekjes konden bijna 30 boodschappendozen, ter
waarde van € 50,- per stuk, worden verstrekt aan mensen die dit goed konden gebruiken, zowel
binnen de kerkgemeenschap als daarbuiten, waaronder 12 dozen voor de Stichting Vluchtelingenwerk
Zuidplas.
Diaconale vakantieweken
In 2019 zijn er evenals vorige jaren geen aanmeldingen geweest voor een diaconale vakantie.
Vermoedelijk heeft dit ook te maken de welvaart van onze ouderen, met het grote aanbod van uitjes
door onder meer de Uitbus en het aanbod van activiteiten binnen lokale verzorgingstehuizen.
De diaconale vakantieweken waren in het verleden een lichtpuntje voor mensen die door persoonlijke
omstandigheden, ziekte, handicap of andere beperkingen niet meer regulier op vakantie konden.
Aangezien er sinds een aantal jaren geen gebruik meer wordt gemaakt van deze kerkelijke
vakantiemogelijkheid, is het in de balans gereserveerde bedrag hiervoor als incidentele bate aan de
algemene reserve toegevoegd.
HIP
Hoewel de diaconie als zodanig niet meer betrokken is bij ‘Hulp in praktijk’ (HIP) heeft ons werk wel
raakvlakken. In verband daarmede hield Jolanda van der Maas in de vergadering van 27 augustus
2019 een presentatie over haar werk en werden onze contacten verstevigd.

4. Lokaal diaconaat
Vluchtelingenwerk
Ter financiële ondersteuning van een Syrisch gezin is in 2018 een renteloze lening verstrekt. Aflossing
hiervan verloopt conform het overeengekomen aflossingsschema.
Ook was er diaconale begeleiding van een gezin uit Eritrea, hoewel de betrokkenheid van dit gezin
terugloopt.
Diaconaal Platform Zuidplas
Het informele Diaconaal Platform Zuidplas heeft in 2019 niet gezamenlijk vergaderd en er zijn geen
onderlinge contacten geweest. Mede op initiatief van ds. Peter Treep is er echter op het niveau van
kerkbesturen en vrijwilligers een overleg gestart, dat onder meer resulteerde tot gezamenlijk
georganiseerde kerstmiddagen op 2e kerstdag voor iedere inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel
en een levendige website, waarop acties en verslagen kunnen worden gepost. Hiervan heeft de
diaconie al enkele keren gebruik gemaakt.
Kerstmiddag in De Vluchtheuvel
Sinds 2016 wordt er op 2e kerstdag een kerstmiddag voor iedere bewoner georganiseerd in een kerk
in Nieuwerkerk aan den IJssel. De bedoeling is om warmte, gezelligheid en zingeving aan te reiken
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aan een ieder, kerkelijk betrokken of niet, die daar behoefte aan heeft. Leden van onze kerk en
diaconie waren aanwezig en/of betrokken gedurende deze middag. Op jaarlijks initiatief van Peter
Treep is er een min of meer vaste groep van vrijwilligers uit verschillende kerken betrokken bij dit
mooie en zinvolle werk, waarin alle kerken vertegenwoordigd zijn alsmede de ouderenbond PCOB. In
2019 vond de kerstmiddag plaats in ‘De Lichtkring’.
Rugzakjes
Op initiatief van Kerk in Aktie, die vlak voor de zomervakantie gratis rugzakjes ter beschikking stelde,
vulden de leden van onze kerk in totaal 70 rugzakjes. Deze rugzakjes, bedoeld voor gezinnen met
kinderen binnen de burgerlijke gemeente, die mogelijk niet op vakantie konden.
Naar het lokale Vluchtelingenwerk zijn 22 rugzakjes gegaan. Daar zijn ze verdeeld onder de kinderen
van statushouders. Naar de plaatselijke voedselbank zijn 48 rugzakjes gebracht.
Het grote succes van deze actie is naast de gulle gaven van vele gemeenteleden mede mogelijk
gemaakt door de snoepkraam op de Nieuwerkerkse markt die 70 zakjes snoep doneerde en snackbar
Kwalitaria waar de kinderen gratis een soft ijsje mochten gaan halen.
De bijdrage van de diaconie bestond uit een Intertoys cadeaubon van €10 per rugzakje.
Kerstattenties
Aan ouderen vanaf de leeftijd van 80 jaar werd in december een advent/kerstboekje aangereikt met
een groet van de diaconie.

5. Landelijk en wereldwijd
ZWO
Voor het taakgebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking is een
afzonderlijke commissie actief die zorg draagt voor de fondswerving, de selectie van projecten en de
bevordering van de betrokkenheid van de gemeente bij de ZWO-projecten, onder meer tijdens de
zondagen van het werelddiaconaat. De verbinding tussen het college van diakenen en de commissie
werd verzorgd door de ZWO-diaken, Corné Marck. In 2019 werd deze taak overgenomen door Inge
Gerrits. Gedurende de 40-dagentijd vroeg de commissie aandacht voor het project “De kerk bloeit in
Cuba” dat deels nog in 2020 doorliep. Op 2 zondagen werd aandacht besteed aan dit project. Op de
1e zondag was ds. Alison persoonlijk aanwezig om de gemeente te vertellen over zijn gemeente in
Cuba.
Voor het project in Cuba werd in 2019 € 11.639,- opgehaald en afgedragen aan Kerk in Actie. Dat was
€ 1.652,- meer dan in 2018.

Landelijke Diaconale dag
In november 2019 namen 7 diakenen deel aan de Landelijke Diaconale Dag, georganiseerd door Kerk
in Aktie. Naast het plenaire deel volgden de diakenen die dag naar keuze drie workshops met
onderwerpen ter nascholing zoals financiële planning, een actie voeren of visie en beleid.

6. Financiën
In de geïntegreerde jaarrekening van de diaconie en ZWO-commissie wordt financiële verantwoording
afgelegd aan de gemeente. In vergelijking met vorig jaar kwamen tot onze vreugde de totale diaconale
inkomsten in 2019 € 800 hoger uit.
Het operationeel resultaat van de diaconie over 2019 bedroeg €76 positief en is naast de eerder
genoemde incidentele bate uit hoofde van de vrijgevallen reservering vakantieweken en nog enkele
kleine incidentele baten toegevoegd aan de algemene reserve.
Het saldo van deze vermogensreserve is noodzakelijk om in voorkomende spoedgevallen giften en
renteloze leningen te kunnen verstrekken.
De ZWO ontving in totaal € 11.819,- (algemeen voor zending en werelddiaconaat € 180,- en voor het
ZWO project € 11.639,-). Dat is € 1.652 meer dan in 2018. Uitgangspunt bij de inkomsten voor ZWO is
dat deze rechtstreeks worden doorgegeven aan Kerk in Actie onder aftrek van een klein bedrag voor
onze eigen administratie- en bankkosten.
De resultatenrekening van de ZWO laat een positief saldo zien van € 59,-. Dit bedrag is toegevoegd
aan de algemene reserve..
Telcommissie
Binnen de telcommissie, die uit 4 leden bestaat, vond in 2019 één personele wisseling plaats.

7. Giftenoverzicht
Naast de bestemmingen voor de landelijke afdracht collectes ondersteunde de diaconie in 2019 de
volgende doelen via eigen doelcollectes, avondmaal collectes of giften:
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Wereldwijd
Stichting Misión Timoteo/Bolivia
Noodhulp Cycloon Mozambique
Kerk in Actie/straatmeisjes Ghana
Actie Max maakt mogelijk/Moldavië

€
€
€
€

685
602
350
350

Regionaal/lokaal
Hospice Nieuwerkerk a/d IJssel
Diakonaal werk Pauluskerk Rotterdam
Wijkpastoraat Oude Westen Rotterdam
Stichting Camino Nieuwerkerk a/d IJssel
Ten laste van een in 2018 opgenomen
reservering is in 2019 aan de rugzakjes
actie besteed
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€ 375
€ 350
€ 350
€ 375
€ 700
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