
JAARVERSLAG DIACONIE PKN Schiedam 2016 

ALGEMEEN 

Bezetting diaconie 

Het college van diakenen bestaat uit 4 diakenen uit de Ark, 2 diakenen uit de Vaste 

Burg en 5 diakenen uit de Grote Kerk en een boekhouder en penningmeester. In januari 

nemen we afscheid van J. Indiaan, diaken in de Vaste Burg. In oktober werd er afscheid 

genomen van T. Bastiaans en werd N. van Veen als diaken bevestigd.  

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, boekhouder, 

penningmeester en een afgevaardigde uit ieder kerkgebouw. Verder zijn er een aantal 

mensen betrokken bij de diaconie die een ondersteunende rol hebben, zoals het regelen 

van de kerktelefoon en het maken van een rooster. Eén diaken is afgevaardigd naar 

inloophuis de Wissel, als bestuurslid. (N. van Veen). 

Bijeenkomsten 

Eén maal per jaar komen de diaconieën van PKN Schiedam en Dorpskerk bij elkaar in een 

gezamenlijke vergadering. Er waren twee collegevergaderingen, voorafgegaan door een 

moderamen vergadering en Stad en Noord kwamen ieder 4 keer bij elkaar. 

Beleid 

 Door de fusie in 2009 vormen de diakenen één college. Wijkgemeente Ark is door een 

federatieovereenkomst verbonden aan de Dorpskerk en heeft daar een  intensieve 

samenwerking mee. 

Omdat de diaconie uit Stad en Noord gewend zijn om een eigen invulling aan activiteiten 

te geven zijn er twee beleidsplannen, die elkaar overigens niet ver ontlopen. Het doel is 

vanzelfsprekend hetzelfde: helpen waar geen helper is en opkomen voor  wie geen stem 

kan laten horen. 

Januari 2016 

In januari is de actie voor het Werelddiaconaat voorbereid. Via een  brief en 

acceptgiroverspreiding werd aandacht gevraagd voor een project van Kerk in 

Actie,kinderen in Tirupur. Deze actie vindt, in tegenstelling tot andere jaren, niet op de 

1e zondag van februari plaats , maar in de 40 dagentijd. 

 Verder wordt het gebruik van de kerktelefoon geëvalueerd. Het blijkt dat het aantal 

deelnemers afneemt, momenteel zijn dit er nog 10, waarvan 5 in Stad en 5 in Noord. De 

gemeente wordt gewezen op de mogelijkheid om via de website de kerkdiensten te 

beluisteren. 

 



 Er wordt voor 2016 een bestemming gezocht voor de HA collectes in de Vaste Burg en 

Grote kerk. Deze zullen bestemd zijn voor stichting Vluchteling, die wereldwijd zorg 

verleent  aan vluchtelingen in de regio’s waar er oorlog is. In Noord worden de HA 

collectes niet vastgelegd maar wordt er gekeken waar men op dat moment hulp nodig 

heeft. 

Februari 2016 

De jaarrekening wordt opgemaakt en besproken. Afstorten van geld kost geld, de 

gemeenteleden worden gewezen op de mogelijkheid van het gebruik van collectebonnen.  

In deze maand dient ook het jaarverslag gemaakt te worden. 

Maart 2016 

Actie voor het werelddiaconaat vindt plaats. 

 

In de 40 dagentijd wordt er een vastenmaaltijd gehouden waar, behalve de gezelligheid 

van een maaltijd, aandacht gevraagd wordt voor een speciaal doel. Dit jaar wordt er een 

bijzondere maaltijd gehouden in samenwerking met Vastenactie Nederland. 

Vanuit het hele land kan men mee doen met een driedaagse pelgrimswandeling door het 

Rijnmondgebied. De Grote Kerk is het eindpunt van de wandeling door Schiedam en bied 

de wandelaars en betrokken gemeenteleden een maaltijd aan. Deze maaltijd wordt goed 

bezocht(ruim 80 personen). Verder wordt er aandacht gevraagd voor een project van 

Vastenactie: voedsel voor families in Katakwi (Oeganda). 

April 2016 

De jaarlijkse inzameling van kleding via Sams kledingactie wordt bij de Grote Kerk en De 

Ark gehouden. Vanwege de veelheid van punten waar door het hele jaar kleding wordt 

verzameld, neemt de hoeveelheid kleding die op deze manier ingeleverd wordt af. 

Vanwege de betrokkenheid van diverse diakenen bij de voedselbank wordt medegedeeld 

dat er sinds 25 april een zelfstandige stichting Voedselbank Schiedam is opgericht. Drie 

van de diakenen vormen het bestuur van deze stichting.  

De cliënten van de voedselbank krijgen met Pasen een paasbrood van de diaconie PKN 

Schiedam. 

In de vergadering met de diakenen van de Dorpskerk is de diaconaal werker van het 

Diaconaal Havenproject Rotterdam  te gast,dhr. Rijk van Lent. Hij verteld  ons over zijn 

werk in de havens van Rotterdam.  



Op 10 april brengen T. Bastiaans en M. Docter een bezoek aan het detentiecentrum in 

Rotterdam. Pastor JP Niati stelt onze belangstelling zeer op prijs en is blij met de 

maandelijkse toelage die hij vanuit de diaconie ontvangt. Op deze manier kan hij iets 

extra’s voor de ingezetenen doen. 

Mei 2016 

Voor de kinderen van de voedselbank in Schiedam werden 140 cadeaubonnen van de 

HEMA aangeschaft van 25 euro per stuk. Het geld hiervoor kwam uit diverse potjes: 5 

euro via de Diaconie PKN Schiedam, 10 euro van het Jeugdfonds en 10 euro via stichting 

Zijn.  

Ook de Dorpskerk zegde een bijdrage toe. 

Dit jaar wordt de pinksterzendingscollecte via een mailingsactie in eigen beheer 

uitgevoerd. Deze is bestemd voor kinderen in de  Rwandese kerk. 

Juli 2016 

Een aantal gemeenteleden gaat met steun van de diaconie op vakantie. Een gedeelte van 

dit bedrag wordt vergoed door het fonds van het voormalig Rusthuis der Hervormden. 

Augustus 2016 

Het uitje voor ouderen binnen onze gemeente bracht ons naar museum Heinenoord, 

gevolgd door een lunch in het verpleeghuis waar Ds. Van der Vegt ook werkzaam is. Al 

met al een gezellige dag. 

 

September 2016 

De  actie JDB (Jaarlijkse diaconale bijdrage) wordt uitgevoerd. Met deze actie maakt 

de kerkelijke gemeente het ons mogelijk om financiële steun te bieden bij hulpvragen. 

Als diaconie besluiten we een tafel te adopteren bij het kerstdiner voor cliënten van de 

voedselbank die gehouden wordt op 13 december in de Grote Kerk. 

De voorbereidingen voor de oogstdienst en van actie Schoenendoos gaan van start. 

De Vaste Burg houdt geen oogstdienst maar een (naar Lutherse traditie) 

bloemenzondag. 

 

Oktober 2016 



De Schoenendoosactie is een terugkerend succes. Veel gemeenteleden helpen om de 

dozen gevuld te krijgen. Punt van aandacht is om de kinderen er meer bij te kunnen 

betrekken, dit krijgt steeds beter vorm. 

In Stad gaan de dozen via Edukans, in Noord via Schoenmaatje. Een traditie die in de 

jaren zo gegroeid is. 

Begroting 2017 en collecterooster 2017 werden samengesteld en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de financiële commissie. 

November 2016 

Zowel in de Grote Kerk als in Noord(Dorpskerk) wordt een oogstdienst gehouden. In de 

Grote Kerk wordt er voedsel ingezameld voor de voedselbank. In Noord worden plantjes 

bij ouderen gebracht en mocht een ieder in de kerk iets van de fruittafel mee nemen 

voor zichzelf en om weg te geven. 

Gesproken wordt over extra giften voor het Steunfonds Vluchtelingenwerk Schiedam en 

voor Stichting Vluchteling (landelijk) 

December 2016 

Er wordt gekeken of er personen zijn die voor een  kerstattentie in aanmerking komen. 

Met hulp van gemeenteleden worden er twee kaarten van de PLUS vol gespaard , waar 

twee dozen met levensmiddelen voor verkregen werden. Deze vinden hun weg naar twee 

hulpvragers bij de diaconie. 

In Noord heeft men de jaarlijkse kerstkransen/staven actie. Deze worden gegeven aan 

mensen waarvan men vindt dat deze een attentie kunnen gebruiken. 

Traditie getrouw wordt er ook een kerstbijeenkomst voor ouderen gehouden in de Ark. 

Deze valt niet onder verantwoording van de diaconie, maar wel werken er vele diakenen 

aan mee om het tot een groot succes te maken. 

 

Collectes 

We volgen het collecterooster zoals dat in november 2015 is samengesteld en 

vervolgens door de financiële commissie en de Algemene Kerkenraad is goedgekeurd. 

Leningen 

In 2016 werd er 1 nieuwe lening afgesloten, deze had te maken met huurachterstand. De 

begeleiding van  hulpvragen vraagt tijd en energie van de diakenen, maar wordt graag 



gedaan. De begeleiding vindt altijd plaats door twee diakenen. Gesproken wordt om in de 

toekomst te gaan werken volgens een protocol, zodat voor een ieder duidelijk is waar 

onze mogelijkheden maar ook onze grenzen liggen. Dit protocol is inmiddels vastgelegd. 

Twee leningen worden omgezet in een gift, omdat men niet bij machte is om af te lossen. 

Drie leningen worden volledig afgelost. 

 Eind februari maakt de penningmeester  overzichten voor de mensen die bij de diaconie 

een lening hebben lopen. 

 

 

Werkgroep Werelddiaconaat(WW), voorheen de ZWO. 

Taak werkgroep  

Het bij de gemeente onder de aandacht brengen van het werelddiaconaat. 

 De werkgroep valt organisatorisch onder de Diaconie van de PG Schiedam 

Samenstelling  werkgroep werelddiaconaat 

 

De WW had in 2016 een tiental vertegenwoordigers uit de wijkgemeentes Stad, Noord- 

De Ark en Noord- De Dorpskerk 

 

Werkzaamheden werkgroep werelddiaconaat in 2016: 

 

- Maandelijks een Amnesty schrijfactie in De Ark en de Dorpskerk in de 

gezamenlijke diensten, en maandelijks in de Grote Kerk. Corjan Koppe is daar de 

contactpersoon. 

 

- Paasgroetenactie in De Ark, de Dorpskerk en de Grote kerk ten behoeve van 

gedetineerden in Nederland en daarbuiten. Deze taak wordt in 2017 door de 

Diaconie overgenomen. 

 

- Zomerschrijfactie in De Ark en de Dorpskerk op aangeven van Kerk in actie 

 

- Een vastenmaaltijd in de 40-dagentijd, gehouden in het Schephuis. 

 

- In 2016 is aandacht besteed aan een project uit de projectenmap van 

Kerkinactie: De organisatie SAVE, die aandacht vraagt voor kinderarbeid in 

textielfabrieken in India. Dit project loopt door tot in 2017. 

 

 


