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  JAARVERSLAG DIACONIE 2020 
 

 
Dit is het jaarverslag van de diaconie over het bijzondere jaar 2020.  
Vanwege corona was er weinig tot geen fysieke ontmoeting. 
Kerkdiensten, waaronder de Heilig Avondmaalsdiensten, gingen  
voor een groot deel digitaal.  
Het avondmaal in Parkzicht verviel helemaal. We vergaderden 
voor een deel digitaal. Een moeilijk jaar, waarin  
het gemeente zijn onder druk kwam te staan. Tegelijk bleek,  
dat ondanks de beperkingen, er toch aan de diaconie gedacht werd.  
Dit was vooral te merken aan de financiële steun, de boodschappen 
en de zegels. 
 
De diaconie bestond aan het begin van het jaar uit 10 personen.  
M.i.v. september waren dit acht, omdat Eric de Ruiter en  
Dini Hoogendoorn afscheid namen. De diakenen zijn allemaal  
ambtsdrager. De volgende taken worden door hen vervuld: 
 
Moderamen van de diaconie: 
      –    voorzitter (tevens vertegenwoordiger Kleine Kerkenraad =  

KKR) 
– administrateur*) 
– secretaris 

*) vanwege het vertrek van de administrateur is de  
penningmeester vanaf september toegetreden tot het  
moderamen van de diaconie. Ondanks zijn vertrek heeft  
de administrateur de diaconie aan het eind van het  
jaar nog geholpen met het financiële jaarverslag. 

– penningmeester 
– vertegenwoordiger KKR (+ reserve) 
– minimaal 5 diakenen nemen deel aan segmenten 
  (segment 1 is vacant sinds eind 2018) 
– Public Relations (PR) 
– Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
– Rwanda-werkgroep 
– jongerendiaconaat 
– (terminale thuiszorg) 
– (Diaconale Commissie Classis Alblasserdam (DCCA) 
– Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) 
– kerkauto 
– bediening Heilig Avondmaal (ook in Parkzicht / ondersteuning in  
  Waerthove)) 
– Diakass 
– diverse inzamelingen, zoals zegels en boodschappen 
– kerstactie en boodschappen zomeractie 
 
1. Algemeen 
De diaconie formuleert aan het begin van een seizoen meestal een  
thema waar extra aandacht aan wordt gegeven. Dit jaar is   
aangesloten bij het algemene kerkelijke thema. 
Het collectethema voor de Heilig Avondmaalscollectes was  
‘Scholing en ontwikkeling'. Een praktisch thema waarbinnen de  
gekozen doelen samen met de commissie ZWO zijn vastgesteld. 
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Het afgelopen jaar heeft de diaconie 8 keer vergaderd. In het begin van het jaar fysiek, vanaf april 
digitaal. Eén van de vergaderingen was gezamenlijk met een afgevaardigde van het ZWO om col-
lectedoelen vast te stellen. Een andere vergadering was met afgevaardigden van ZWO, Diakass 
en werkgroep Rwanda. We spraken over een onderdeel van het kerkelijke beleidsplan: Hoe we 
aan de slag kunnen gaan met Growing Young en hoe jeugd te betrekken bij ons diaconale werk. 
De diaconie wil jeugd betrekken bij de diaconie. Wij hebben er vertrouwen in dat jonge mensen 
kunnen bijdragen. We gaan investeren in contacten en nauwe verbinding met JJW: toekomst, ver-
trouwen, samenwerken. Dit onderwerp is regelmatig op tafel gekomen, maar er zijn nog geen con-
crete zaken uit voort gekomen. 
De diaconie mocht in 2020 een legaat ontvangen. Er is een plan opgesteld hoe dit bedrag te 
besteden. Besluiten over de besteding worden genomen in 2021. 
 

2.Viering Heilig Avondmaal 
Er is in 2020 zeven keer Heilig Avondmaal (HA) gevierd. In januari hebben we het HA op de 
bekende manier kunnen vieren. In maart was de viering aangepast. Hierna is het elke keer digitaal 
gevierd. In de kerkzaal was plek voor enkele gemeenteleden en voor de rest werd thuis 
meegevierd. 
Elke HA-dienst wordt door de diaconie een apart collectedoel 
bestemd in binnen- of buitenland, de doelen 
zijn in 2020 samen met de gemeente en de ZWO bepaald. 
 
Parkzicht en Waerthove 
Op de zondagen dat het HA wordt gevierd, wordt dit ook ’s 
middags in Parkzicht gevierd. Eén van de diakenen is altijd 
aanwezig bij de viering in Parkzicht. Door de 
coronamaatregelen en een uitbraak van het Norovirus is er 
maar één viering geweest in 2020. 
Vanwege corona vervielen de HA-diensten in Waerthove. 
 
3. Financiën en ondersteuning 

We kunnen stellen dat het 
afgelopen jaar ook financieel heel bijzonder is verlopen. 
Ondanks dat er veel minder fysiek kerkdiensten zijn bezocht, 
en ondanks dat collectes digitaal zijn opgehaald, zijn de 
opbrengsten van collectes en giften hoger worden. Hoger dan 
begroot en veel meer dan in 2019. Een paar acties springen 
eruit. De kindercatechese die zelf acties is gaan organiseren. 
De actie voor coronahulp voor Rwanda en de hulpactie voor 
Libanon. En de HA collecte voor kinderen in Narsapur in India. 
Omdat we een reservepot wilden opmaken, konden we hoge 
bedragen naar deze en andere doelen overmaken.  

Door het ontbreken van kerkdiensten zijn er minder boodschappen ontvangen. Hierdoor is voor de 
boodschappenpakketten meer geld uitgegeven dan voorgaande jaren. Deels is dit bekostigd door 
de boodschappencollecte. De diaconie heeft een legaat ontvangen. Er was een klein positief 
resultaat wat is toegevoegd aan de algemene reserve. Een deel van de diaconiegelden is belegd 
in het OIKOCredit Nederland Fonds. Dit wordt gebruikt voor kapitaalarme maar wel initiatiefrijke 
mensen in ontwikkelingslanden. Geld op een bankrekening levert op dit moment negatieve rente 
op, dus kost ons geld. Hierom hebben we meer geld ondergebracht bij OIKOCredit. Dit levert geen 
geld op maar kost ook niets.  
 
We zijn van het gegeven uitgegaan dat zelfstandigen en gemeenteleden met een eigen zaak het 
mogelijk moeilijk zouden krijgen vanwege corona. Om deze reden hebben individuele diakenen 
contact gelegd met hen. Dit contact is in de meeste gevallen in 2021 voortgezet. In 2020 heeft 
niemand, vanwege corona, hulp gevraagd aan de diaconie. 
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Boodschappen 
De diaconie heeft een boodschappenkrat waarin wekelijks      
levensmiddelen gedoneerd worden door gemeenteleden. Deze producten 
worden gegeven aan een aantal gemeenteleden, die om verschillende 
redenen af en toe iets extra's kunnen gebruiken. Een deel van de 
ingezamelde producten gaat naar de voedselbank in Sliedrecht. Eén 
gezin van buiten onze gemeente (geen verblijfsstatus) wordt ondersteund 
met boodschappen via de diaconie en andere zaken via (de 
afgevaardigde diaken naar) het IDC. 
 
Tussen maart en november heeft de diaconie zelf boodschappen gedaan 

voor de adressen, omdat vanwege corona, mensen geen boodschappen in het krat konden doen. 
In totaal heeft de diaconie in 2020, 54 gevulde boodschappen kunnen afleveren. Het grootste deel 
hiervan is gefinancierd vanuit de speciale boodschappencollecte in maart. 3 Adressen hebben een 
supermarkt cadeaubon ontvangen ter waarde van 25 euro. Er is ongeveer 5 keer iets naar de 
voedselbank gegaan. 
Naast de kerstpakketten in december hebben een paar gemeenteleden onze 
boodschappenadressen anoniem ondersteund. Ze hebben een vakantietas en een 
kerstvakantietas samengesteld voor 4 kinderen. Zowel de gezinnen als de diaconie zijn enorm 
dankbaar voor deze bijdragen. 
 
Kerstattenties 
In totaal zijn 10 kerstpakketten uitgedeeld, in de vorm van Jumbocadeaubonnen. Er zijn 30 
boeketten ter bemoediging weg gebracht en 1 kerstattentie, ter bemoediging, overhandigd aan een 
jongere. 
 
Zegels sparen 
Er worden allerlei zegels gespaard in de zegelspaardoos van de 
diaconie. De meeste zegels zijn van Douwe Egberts. De zegels 
die wij sparen worden, in december, overgedragen aan de 
voedselbank Sliedrecht, Zij leveren de zegels in bij de landelijke 
voedselbank en/of de Lionsclub. Elk jaar is er een gezamenlijke 
inzamelingsactie. De miljoenenzegels hebben maar liefst 
204.000 pakken koffie opgeleverd. Hiervan zijn 1903 pakken 
koffie naar de Sliedrechtse voedselbank gegaan. Gerard de 
Haan is contactpersoon vanuit de Lionsclub Alblasserwaard 
Tablis en Gerda de Jong vanuit Stichting Voedselbank Sliedrecht. 
 
4. PR en communicatie 
Voor elke collecte voor het Heilig Avondmaal is in 'Ik Geloof' een informatief artikel over het 
vastgestelde collectedoel geschreven. Ook over andere onderwerpen, zoals boodschappen, 
eindexamenkandidaten en zegels sparen, is geschreven. In de week voorafgaand aan de viering 
van het Heilig Avondmaal en op de dag zelf wordt in de Zondagsbrief kort informatie gegeven over 
het collectedoel. 
In februari is een diaconale zondag gevierd, met als thema : Ieder mens telt. Hierbij krijgt het werk 
van de diaconie extra aandacht. Tegelijkertijd is het ook de zondag van het werelddiaconaat. De 
diaconiecollecte was die dag bestemd voor een project van Kerk in Actie: boeren in Oeganda. Dit 
doel is samen met leden van de commissie ZWO vastgesteld. 
 
5. Jongerendiaconaat 
Eindexamen kandidaten 
Elk jaar kunnen eindexamenkandidaten van HAVO / VWO en VMBO een attentie krijgen als ze 
eindexamen hebben gedaan. Ouders/verzorgers worden via de Zondagsbrief, Ik Geloof, de 
website en sociale media gevraagd hun zoon of dochter aan te melden. Dit jaar hebben 6 jongeren 
een felicitatiekaart, VVV-bon, vakantiebijbelgids en cadeau verpakking met snoep ontvangen op de 
dag van de eindexamen uitslag. 
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JJW vergaderingen 
Op dit moment is er geen afvaardiging van de diaconie in segment 1. Binnen de diaconie wordt 
nog nagedacht wat de ondersteuning van de diaconie kan zijn bij de groep jongeren van 
segment 1. 
 
Kerstattentie 
Bij een aantal jongeren is een kerstattentie (kaart met een kadobon afgegeven). 
 
Kaarten 
Alle jongeren ontvangen op hun verjaardag namens de kerk een felicitatiekaart. 
Als het nodig blijkt te zijn wordt er naar de jongeren een bemoedigingkaart i.v.m. ongeluk, ziekte of 
overlijden gestuurd. 

 
 

6. Rwanda werkgroep 

In tegenstelling tot 2019 is het jaar 2020 door de corona perikelen zeer rustig verlopen.  
De laatste vergadering was in 2019. De in 2020 geplande vergaderingen gingen niet door, met uit-
zondering van 1 regionale bijeenkomst. Ook in Rwanda lag het kerkelijk werk volledig stil door slui-
ting van alle kerken. De enige gezamenlijke activiteit die wel doorgegaan is was de uitwisselings-
dienst op 8 november 2020.  
 

 (In bijlage 1 uitgebreide informatie van de Rwanda werkgroep). 
 
7. Kerkauto 
Totaal hebben er 9 personen gebruik gemaakt van het kerkauto vervoer. Dit betreft alleen de 
eerste 2 maanden van 2020, De overige maanden is er hier geen gebruik meer van gemaakt i.v.m. 
de coronamaatregelen. Er staan nog zo’n 30 Chauffeurs op de lijsten zij hebben bij toerbeurt 
gereden. Verder is afgesproken dat mensen die ’s avonds vervoer nodig hebben, contact mogen 
opnemen met de dienstdoende ambtsdragers. Ook hier is in 2020 geen gebruik van gemaakt. 

 

8. Diakass 
Het bestuur bestaat uit 6 personen waaronder een afgevaardigde van de diaconie. Er zijn 28  
assistenten. Oudere gemeenteleden en zieken bezoeken (zowel thuis als in het ziekenhuis) is een 
van de kernactiviteiten van Diakass, naast het organiseren van inloopochtenden en  
spelletjesmiddagen. Beiden zeer waardevol en zeer gewaardeerd binnen de gemeente.  
2020 was een jaar waarin covid-19 grote invloed had op genoemde activiteiten. Na half maart 
stopten de inloopochtenden en spelletjesmiddagen. Bezoeken aan huis of in het ziekenhuis waren, 
lange tijd onmogelijk of niet wenselijk in verband met kwetsbaarheid van gemeenteleden en / of 
binnen de assistentengroep van Diakass. Alle Diakass assistenten hebben zich ingespannen om 
(zeer frequent) hun bezoekadressen te bellen, om zo het contact te behouden. Dit is zeer op prijs 
gesteld.  
Ook in dit coronajaar heeft Diakass geprobeerd zichtbaar te maken dat we als gemeente in liefde 
met elkaar verbonden zijn en blijven. Trouw blijven in omzien naar elkaar is sterker gebleken dan 
jezelf neerleggen bij wat niet kan. Vanuit die drijfveer heeft Diakass een belangrijke rol genomen in 
het initiëren, verzamelen en verspreiden van kaarten ter bemoediging onder gemeenteleden.  
 
Andere activiteiten: 

- In het voorjaar hebben alle ouderen een bosje tulpen gekregen, dankzij een genereuze tul-
penkweker. 

- Het verzorgen van de bloemen op zondag en het wegbrengen na de dienst zijn gewoon door 
gegaan. 

- Jarige 80-plussers hebben een bloemetje gekregen, evenals gemeenteleden die een huwe-
lijksjubileum vierden en de aandacht voor de zieken is natuurlijk gebleven 

- Met Kerst is bij alle 75-plussers en de (chronische) zieken namens de kerk een bijbels dag-
boekje bezorgd met een klein cadeautje vergezeld van een mooie zelfgemaakte kaart. 

Het bestuur heeft in juli alle assistenten een kleine attentie gebracht als dank voor hun werk. 
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9. ZWO  
  In 2020 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de commissie  
  ZWO.  Door het Corona virus en de daaropvolgende COVID-19   
  maatregelen was het voor de ZWO een heel nieuwe uitdaging om  
  fysiek activiteiten te organiseren. Eveneens was het een nieuwe   
  ervaring om digitaal te vergaderen. 
  Mede door de COVID-19 maatregelen waren de gevolgen van het   
  eerder genomen besluit dat alles buiten Nederland door de ZWO  
  wordt opgepakt, beperkt. 
  De verwachting is wel dat het aantal activiteiten voor de ZWO in 2021  
  en de daarop volgende jaren beduidend groter zal worden. 
 
  Ondanks deze maatregelen zijn de geplande activiteiten in 2020 - in   
  andere of kleinere vorm - uitgevoerd. Het gaat om het volgende: 

 
 

 Actie Schoenendoos (140 gevulde schoenendozen verstuurd) 

 Actie Kerstkaarten  (124 Kerstkaarten verstuurd) 

 Actie Spaardoosjes (heeft € 789,74 opgebracht) 

 Actie Paaskaarten (19 Paaskaarten verstuurd) 

 Bijdrage Rwanda (Jaarlijkse bijdrage van € 500,-) 
 
De inzameling van plastic doppen, oude mobiele telefoons en lege inktpatronen is gewoon door 
gegaan. Naast bovenstaande acties heeft de ZWO een bijdrage kunnen overmaken aan het 
project van Kerk in Actie - Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. De bijdrage is 
ingezameld via de vrijwillige bijdrage van gemeenteleden. 
De financiële gegevens / verantwoording is in het financiële jaarverslag vastgelegd. 
Inmiddels heeft de kascontrole commissie de penningmeester decharge verleend. 
 
 
10. Interkerkelijk Diaconale Commissie 
 

De werkzaamheden en ontwikkelingen bij de Interkerkelijke Diaconale Commissie IDC zijn in het 
afgelopen jaar 2020 doorgegaan. Ondanks dat het jaar in hoge mate gekenmerkt werd door de 
uitbraak en de gevolgen van de corona-pandemie. Ondanks dat het IDC slechts eenmaal samenge-
komen is, is de hulpverlening doorgegaan.  
 
(In bijlage 2 een uitgebreid jaarverslag van het IDC.) 
 
 
Mei 2021 
Diaconie 
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Bijlage 1:   
 

Jaarverslag Rwandawerkgroep Sliedrecht 2020 
 
In tegenstelling tot 2019 is het jaar 2020 door de corona perikelen zeer rustig verlopen.  
De laatste vergadering was in 2019. De in 2020 geplande vergaderingen gingen niet door, met uit-
zondering van 1 regionale bijeenkomst.  Ook in Rwanda lag het kerkelijk werk volledig stil door 
sluiting van alle kerken. De enige gezamenlijke activiteit die wel doorgegaan is was de uitwisse-
lingsdienst op 8 november 2020.  
 
De Uitwisselingsdienst is hét moment om in onze gemeenten het oog en het hart op onze Rwan-
dese vrienden en op de uitwisseling te vestigen. De Uitwisselingsdienst wordt in principe gehouden 
op de eerste of tweede zondag van november. Dit jaar koos de kerk in de regio Remera voor het 
thema van de liefde van God die alle dingen te boven gaat.  
Het thema kwam voort uit de corona-pandemie en de pijn, zorgen en problemen die zij en wij daar-
van ondervinden. Onze partnergemeenten hebben desondanks hun bijdragen geleverd. De predi-
kanten uit Mwirute en Mbati hebben via een videoboodschap een groet aan de gemeente overge-
bracht. Zang- en dansgroep Dorcas bracht met een video hun betrokkenheid op de gemeente tot 
uiting. Mede door de bijdragen vanuit Rwanda een mooie uitwisselingsdienst. 
 
In Rwanda is er tot 3 keer een lock-down geweest. Velen die voor een dagloon werkten kwamen 
door verlies van inkomsten al heel snel in de problemen, zij konden geen eten meer kopen. Ook de 
predikanten en hun gezinnen hadden geen inkomsten meer omdat de kerken gesloten waren. 
Vanuit de Rwanda Stuurgroep  werd een ondersteuningsactie georganiseerd. Gelukkig konden we 
door een goede collecteopbrengst en vanuit de Uitwisselingsgroep wat geld vrijmaken om voedsel-
hulp te bieden.  
Diaconieën uit heel de regio, vulden dit ruimhartig aan.  
 
De Rwandawerkgroep in Sliedrecht bestond in 2020 uit 7 leden waarvan er vijf in Rwanda ge-
weest zijn. De financiële administratie wordt gedaan door de Diaconie. 
Hannah Bakker (2016), Mari Bakker, Marjolein Bons (1997), Conny Middelkoop  
( 2016), Rita Verboom (2015) en Marielle Verwoerd, Rik de Waard (2019). 
 
Partner gemeenten in Rwanda 
In Mbati is ds Jean Marie Vianney Hanyurwineza predikant. De contacten met de gemeente lopen 
via de zoon van de vorige predikant 
In Mwirute is Ds Justin Munyanziza is nog steeds predikant. De contacten gaan rechtstreeks via 
de predikant en een van zijn zonen.  
Enkele oudere gemeenteleden onderhouden contacten met de gemeenten door middel van brie-
ven/kaarten, jongeren via de sociale media  

 
De Regionale Uitwisseling Rwanda bestaat uit een Stuurgroep die leiding geeft aan de plaatse-
lijke werkgroepen. Deze werkgroepen komen afwisselend in de verschillende betrokken gemeen-
ten bij elkaar. Wisselen ervaringen uit en organiseren gezamenlijke  
(uitwisselings-) activiteiten met als doel de betrokkenheid van gemeenten en leden op de kerkelijke 
gemeenschappen in de Presbytery Remera in Rwanda te vergroten.   
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Bijlage 2:  
Jaarverslag 2020 Interkerkelijke Diaconale commissie (IDC) 
 
Beste lezer, 
Door middel van dit jaarverslag krijgt u enig inzicht in verrichte werkzaamheden en ontwikkelingen bij de In-
terkerkelijke Diaconale Commissie IDC in het afgelopen jaar 2020. Een jaar dat in hoge mate gekenmerkt 
wordt door de uitbraak en de gevolgen van de Corona-pandemie. Ondanks dat we slechts eenmaal konden 
samenkomen in 2020, is de hulpverlening doorgegaan.  
In dit verslag is traditiegetrouw een alinea opgenomen over de oprichting van de IDC en een overzicht van de 
aangesloten kerken.  
 
Oprichting IDC 
In 1985 is door 5 kerken uit Sliedrecht het initiatief genomen om een diaconaal platform op te richten: de 
Interkerkelijk Diaconale Commissie (hierna: IDC). Nu zijn 11 Sliedrechtse diaconieën aangesloten bij de IDC.  
De diaconieën zien het als een gezamenlijke taak om burgers van de gemeente Sliedrecht - die niet aange-
sloten zijn bij een kerkgenootschap en daarom geen beroep kunnen doen op een diaconie -  met acute of 
schrijnende (financiële) nood waar mogelijk te helpen.  
 
Doel / voorwaarden / werkwijze IDC 
De activiteiten van de IDC zijn uitsluitend gericht op financiële noodhulpverlening en/of hulp in natura. Deze 
noodhulp is gericht op inwoners van Sliedrecht die niet aangesloten zijn bij één van de kerken. Inwoners die 
aangesloten zijn bij een kerkgenootschap kunnen geen aanspraak doen op noodhulp van de IDC omdat zij 
een beroep kunnen doen op de diaconie van de eigen gemeente. 
De criteria voor bovengenoemde noodhulp zijn in 2011 uitgewerkt en zijn als volgt:   

1. Betrokkene dient inwoner te zijn van de gemeente Sliedrecht.  

2. Betrokkene dient niet aangesloten te zijn bij een kerkgenootschap. 

3. Er worden geen leningen verstrekt maar uitsluitend eenmalige giften tot een bedrag  van maximaal € 

1.000,-. In gevallen van uitzondering kan hiervan worden afgeweken. 

4. Er moet sprake zijn van een crisissituatie, dus geen structurele financiële problemen. 

Over het algemeen komt de vraag voor noodhulp binnen via plaatselijke instanties als bijvoorbeeld  Sociaal 
Team, Rivas, Home-Start, Vluchtelingenwerk, Humanitas, et cetera. 
 
Eén van de IDC-leden coördineert de hulpvragen en legt een hulpvraag ter goedkeuring voor aan drie leden 
van de IDC die het dagelijks bestuur vormen en daarvoor mandaat gekregen hebben. Als er vragen zijn die 
de criteria  overtreffen, of waarin niet wordt voorzien, vindt eerst overleg plaats met de overige leden. 
In het jaar 2020 heeft de IDC in totaal 27 hulpvragen ontvangen (in 2019: 35; in 2018: 24; in 2017: 39). Van 
deze hulpaanvragen in 2020 is in 12 gevallen financiële steun verleend. 5 aanvragen zijn om diverse  redenen 
afgewezen, ingetrokken of in enkele gevallen doorverwezen naar andere organisaties. Daarnaast is in diverse 
gevallen gratis inboedel of een fiets verstrekt. In totaal is € 4.215 uitgegeven (ter vergelijking: 2019: € 5.412, 
2018: € 2.754 en in 2017: € 3.075). 
 
Aangesloten kerken / leden IDC 

 Kerkgenootschap c.q. afvaardiging Afgevaardigde 

1 PKN Hervormde Kerk Martijn Vermaas  

2 Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Aart Piet Blokland (secretaris) 

3 Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer Gert Brandwijk (voorzitter) 

4 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Willy Veen  

5 Nederlands Gereformeerde Kerk René Prins 

6 PKN Gereformeerde Kerk Rita Verboom-Hofman 

7 Rooms Katholieke Kerk Henk van de Graaf 

8 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hans van Leeuwen 

9 Gereformeerde Gemeente Boaz Kees Jelier 

10 Kerk op Straat Kees Hogendoorn 

11 LEEF! Sliedrecht Ingrid van Dam 

12 Adviesraad Sociaal Domein Henk Visser 

 
 
Vergaderingen 2020 
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Datum Vergaderlocatie 

30 januari 2020 Gereformeerde Gemeente Boaz, Rondo 325 

 
In de vergadering van 30 januari 2020 werden nieuwe afgevaardigden verwelkomt en werd teruggeblikt op het 
jaar 2019. Ten opzichte van 2018 en 2017 werd er in 2019 financieel bijna het dubbele besteed aan hulpvra-
gen. Besloten werd om bij gebleken nut en noodzaak de samenwerking met Welzijnswerk Sliedrecht op het 
gebied van Hulp bij thuisadministratie in 2020 voort te zetten.  
Het penningmeesterschap werd met ingang van 2020 overgedragen aan Martijn Vermaas. 
Via de Adviesraad Sociaal Domein werd gesproken over de wens van gemeente Sliedrecht om de vaccinatie-
graad te verhogen. Hiervoor ziet de IDC geen taak voor zich weggelegd. 
Vanwege de Corona-pandemie is verder in het jaar 2020 niet vergaderd, maar in voorkomende gevallen per 
e-mail gecommuniceerd. 
 
Voedselbank 
In februari 2007 is op initiatief van de IDC de Voedselbank Sliedrecht van start gegaan. De eerste uitgifte van 

pakketten heeft plaats gevonden op 28 februari 2007. De voedselbank is ondergebracht in een aparte stichting, 

heeft een eigen bestuur en valt daarom niet onder de verantwoordelijkheid van de IDC. Wel wordt de IDC 

regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de voorzitter van de voedselbank.  

Het  IDC heeft de voedselbank bij aanvang  een startkapitaal verstrekt van € 1.000,-. De voedselbank is 

gevestigd in een bedrijfspand aan de Elzenhof dat door de eigenaar gratis ter beschikking is gesteld. In dit 

pand is eveneens een kledingbank gevestigd.  

 

Adviesraad sociaal domein 
Namens de IDC vertegenwoordigt Henk Visser de kerken in de plaatselijke Adviesraad Sociaal Domein 

(voorheen: Wmo-adviesraad). De adviesraad gaat over de Participatiewet, de Jeugdwet en het passend 

onderwijs. Er is veel aandacht voor mantelzorg. Daarnaast is er ook samenwerking binnen de Drechtsteden. 

 

Hulp bij thuisadministratie 
Met ingang van 1 februari 2015 is er voor de periode van 2 jaar een samenwerkingsovereenkomst tussen 

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) en de IDC. Onderdeel van de samenwerking is dat de IDC 20 

vrijwilligers zal werven om als HBT-er in de gemeente Sliedrecht aan de slag te gaan. De IDC draagt financieel 

bij aan kosten voor onder andere coördinatie en opleiding van deze vrijwilligers door SWS.  

Voorheen waren er vanuit Stichting Welzijnswerk Sliedrecht reeds 20 vrijwilligers actief om mensen te helpen 

bij hun thuisadministratie, waar ze er zelf mee vastlopen. Om dit ook beter bereikbaar te maken voor mensen 

uit de bij de IDC aangesloten kerken en om de huidige capaciteit van het aantal vrijwilligers uit te breiden, 

heeft de IDC besloten om een samenwerking aan te gaan met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.     

Begin 2020 werd besloten om de samenwerking voor het kalenderjaar 2020 voort te zetten bij gebleken nut 

en noodzaak. De IDC zal een vast bedrag bijdragen aan HBT. Ieder jaar zal afhankelijk van nut en noodzaak 

beoordeeld worden om de samenwerking met telkens 1 jaar te verlengen. 

Uit gesprekken met Welzijnswerk Sliedrecht blijkt dat het aantal vrijwilligers vanuit de kerken terugloopt. We 

spreken af hier in onze achterban opnieuw aandacht aan te geven en proberen extra HBT-vrijwilligers te 

werven. 

 
PR 
De IDC is terughoudend om PR-activiteiten te ondernemen. In het verleden is besloten om de noodgevallen 
eerst door diverse professionele instantie te laten ‘selecteren’. Onder andere vanwege het feit dat we geen 
mankracht beschikbaar hebben om de gevallen te beoordelen of er werkelijk sprake is van een nood- c.q. 
crisissituatie. In de praktijk wordt het merendeel van  de noodhulp-gevallen door deze instanties aangereikt. 
Wel is de IDC opgenomen in de zogenaamde zorgmap van de gemeente Sliedrecht. Hierin zijn alle maat-
schappelijke instanties uit Sliedrechts opgenomen. Deze zorgmap ligt voor een ieder ter inzage bij openbare 
gebouwen en bij de huisartsen in Sliedrecht. 
In 2016 is door de IDC de website www.idcsliedrecht.nl gelanceerd met meer informatie over de IDC.  
 
Financiën 
De bijdrage van de aangesloten diaconieën is ongewijzigd vastgesteld op € 0,68 per (doop)lid, met uitzonde-
ring van de Hervormde Gemeente, die een vast bedrag ter beschikking stellen. Voor het project Hulp bij thuis-
administratie bij aanvang van de samenwerking een vast bedrag vastgesteld per gemeente naar rato van de 
omslag destijds, met uitzondering van de Rooms Katholieke Kerk. Voor het financieel overzicht wordt verwe-
zen naar het bijgevoegde financieel overzicht 2020. 
Vastgesteld op 19 april 2021.  


