JAARVERSLAG DIACONIE 2021
Dit is het jaarverslag van de diaconie. Ook dit jaar was weer een bijzonder jaar, van aanpassen
aan de omstandigheden en bijstellen van plannen, waar dit noodzakelijk was. In 2021 speelde corona nog steeds een belangrijke rol in wat we wel en niet deden.
De Heilig Avondmaalsdiensten vierden we aangepast. De viering van het Heilig Avondmaal in
Parkzicht verviel grotendeels. We vergaderden digitaal. En wanneer dit mogelijk was, fysiek. Ondanks de beperkingen door corona bleef er aandacht voor de diaconie. Zowel financiële steun,
boodschappen en zegels sparen.
De diaconie bestaat uit 8 personen. M.i.v. september hebben we afscheid
genomen van Rita Verboom en Gerrit de Waard. Gelukkig zijn
Fia van der Kuil en Barend Boogaard bereid gevonden om hun
plaats in te nemen. Alle diakenen zijn ambtsdrager.
De volgende taken worden door hen vervuld:
Moderamen van de diaconie:
– voorzitter (tevens vertegenwoordiger Kleine Kerkenraad =
KKR)
– secretaris
– penningmeester
– vertegenwoordiger KKR
– 5 diakenen zijn onderdeel van segmenten 1 t/m 5
(Alle segmenten zijn sinds september vertegenwoordigd door een diaken)
– Public Relations (PR)
– Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
– administrateur
– 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
Het collectethema voor de Heilig Avondmaalscollectes was in de eerste helft van het jaar:
‘Scholing en ontwikkeling'. Vanaf september: 'Broodnodig, voedsel en voedselvoorziening'. De
collectedoelen zijn grotendeels aangedragen door gemeenteleden en vastgesteld door diaconie
samen met commissie ZWO.
Het afgelopen jaar heeft de diaconie 6 keer vergaderd. Afwisselend digitaal en fysiek. Eén van de
vergaderingen was gezamenlijk met een afgevaardigde van het ZWO om collectedoelen vast te
stellen. Ook dominee Alexander Veerman is aanwezig geweest bij een diaconievergadering. Daarnaast heeft een afvaardiging van de diaconie met Esther en Alexander Veerman gesproken over
hun ideeën op het gebied van hulpverlening en ondersteuning en de taken van de gemeente en de
diaconie hierin.
Het legaat dat de diaconie in 2020 ontvangen heeft, is voor een deel uitgegeven in 2021.
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2.Viering Heilig Avondmaal
Er is in 2021 zeven keer Heilig Avondmaal (HA) gevierd.
De Heilig Avondmaalsdiensten vierden we via uidelen van
brood en wijn bij binnenkomst of via uitgifte door de rijen.
Elke HA-dienst wordt door de diaconie een apart collectedoel
bestemd in binnen- of buitenland, de doelen zijn in 2021
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 zijn er maar
2 fysieke vieringen geweest (in september en november). In Waerthove zijn in 2021 geen fysieke
vieringen geweest.

3. Financiën en ondersteuning
Algemeen
We kunnen stellen dat het afgelopen jaar ook financieel heel
bijzonder is verlopen. Kerkdiensten werden minder fysiek
bezocht en collectes zijn digitaal opgehaald. Toch zijn de
opbrengsten van collectes en giften stabiel gebleven. In het
midden van het jaar hebben we een collecte ingelast voor
noodhulp aan Limburg, i.v.m. de overstromingen aldaar. De
diaconie heeft hiertoe contact gezocht met een diaconie in het
overstromingsgebied.
Door het ontbreken van kerkdiensten zijn er minder boodschappen ontvangen. Hierdoor is voor de
boodschappenpakketten meer geld uitgegeven dan voorgaande jaren. Het door de diaconie
ontvangen legaat is opgedeeld in 3 delen. Het deel voor projecten in Rwanda (o.a. Het opzetten
van een cassaveplantage) is inmiddels uitgegeven. De andere delen zijn geparkeerd (voor de
kloostergemeenschap en voor jeugdprojecten). 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.
Administrateur
Met ingang van 2021 heeft een van de diakenen de financiële administratie op zich genomen. De
penningmeester doet de betalingen en de administrateur maakt de begroting en verzorgt alle
boekingen en het financieel jaarverslag.
Zelfstandigen
De contacten met gemeenteleden met een eigen zaak en zelfstandigen, die in 2020 zijn begonnen,
zijn in 2021 voortgezet. Tot op heden heeft niemand, vanwege corona, hulp gevraagd aan de
diaconie. De ontwikkeling m.b.t. hogere energiekosten zal in 2022 mogelijk een probleem worden.
De diaconie is voorbereid, hier (hulp)vragen over te krijgen.
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.
In 2021 zaten er weer regelmatig boodschappen in het boodschappenkrat. Desondanks heeft de
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diaconie ook zelf boodschappen gedaan voor de adressen.
In totaal heeft de diaconie in dit jaar, 36 gevulde boodschappen kunnen afleveren. .In mei hebben
we meegedaan aan de fruitactie voor de verbouwing van de Voorhof. We hebben 10 fruitpakketten
bij onze adressen afgeleverd. Er is ongeveer 8 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 1 kind. Zowel de gezinnen als de diaconie zijn enorm
dankbaar voor alle bijdragen. Het adressenbestand voor hulp d.m.v. Boodschappen is afgenomen.
Deels door natuurlijk verloop, deels omdat gezinnen hun financiën weer op orde hebben.
Kerstattenties/Sinterklaas
In totaal zijn 7 kerstpakketten uitgedeeld, in de vorm van Jumbocadeaubonnen.
Er zijn 20 boeketten ter bemoediging weg gebracht en 6 kerstattenties,
ter bemoediging, overhandigd aan 4 kinderen en 2 jongeren.
Ook dit jaar hebben we de, door Danielle Zwanink georganiseerde,
Sinterklaasactie voor Syrische inwoners van Sliedrecht, gesteund.
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 voedselbank
heeft 775.000 DE punten ingezameld. Wij hebben hier met elkaar 90.000 punten verzameld.
Landelijk heeft de actie 92 miljoen punten opgeleverd. In totaal betekent dit 188.000 pakken koffie.
1650 hiervan zijn voor de voedselbank Sliedrecht. 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.

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 kind aan te melden. Dit jaar hebben 3 jongeren een
felicitatiekaart, VVV-bon, vakantiebijbelgids en cadeau verpakking met snoep ontvangen op de dag
van de eindexamen uitslag.
JJW vergaderingen
Vanuit de diaconie is er weer een afvaardiging in segment 1 en 2. Bij de JJW
vergaderingen is er vanuit de diaconie 1 diaken vertegenwoordigd.
Kerstattentie
Twee jongeren en 4 kinderen hebben een kerstattentie (kaart met een kleinigheidje van chocolade)
ontvangen, ter bemoediging.
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.
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6. Rwanda werkgroep
Ondanks corona zijn zowel door de werkgroep als in Rwanda zelf, verschillende activiteiten
gedaan. In november heeft de Rwandadienst plaatsgevonden.
(In bijlage 1
uitgebreide informatie
van de Rwanda
werkgroep).

7. Kerkauto
In 2021 is er i.v.m. corona geen gebruik gemaakt van de kerkauto. Wel heeft een inventarisatie
plaatsgevonden onder gebruikers en chauffeurs. Het resultaat hiervan is dat in 2022 zo'n 3-tal
ouderen gebruik wil blijven maken van de kerkauto. De rest is, vooral wegens fysieke
omstandigheden, niet meer in staat om fysiek naar de kerk te komen. Ook de animo van de
chauffeurs is afgenomen. In 2022 zijn er nog 10 over. De diaconie zoekt nog steeds iemand die het
regelen van de kerkauto wil overnemen van de diaconie.
8. Diakass
Het bestuur bestaat uit 6 personen waaronder een afgevaardigde van de diaconie. Er zijn 28
medewerkers. Oudere gemeenteleden en zieken bezoeken (zowel thuis als in het ziekenhuis), zijn
enkele kernactiviteiten van diakass, naast het organiseren van inloopochtenden en
spelletjesmiddagen. Beiden zeer waardevol en zeer gewaardeerd binnen de gemeente. Ook zorgt
diakass voor het wegbrengen van de wekelijkse bloemengroet namens de gemeente.
Net als 2020 was ook 2021 een jaar waarin corona grote invloed had op genoemde activiteiten.
Bezoeken aan huis of in het ziekenhuis waren soms wel en soms niet mogelijk. Soms was het ook
niet wenselijk in verband met kwetsbaarheid van gemeenteleden en / of van diakonale assistenten.
Trouw blijven in omzien naar elkaar is sterker gebleken dan jezelf neerleggen bij wat niet kan.
Vanuit die drijfveer heeft diakass een belangrijke rol gehouden in attenties en kaarten versturen.
Telefonisch contact en als het wel kon, door toch een enkele contactmiddag te organiseren.
9. ZWO
In 2021 is de samenstelling van de commissie ZWO gewijzigd. Peter Kreuk, secretaris is overleden
en de afgevaardigde vanuit de diaconie is gewisseld.
Door het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen was het voor de ZWO een uitdaging om
fysiek activiteiten te organiseren. De activiteiten die wel georganiseerd zijn, werden op deze manier beperkt uitgevoerd. Zodra het weer mogelijk was is het digitaal vergaderen omgezet het fysieke bij elkaar komen.
De verwachting is wel dat het aantal activiteiten voor de ZWO in 2022 en de daarop volgende jaren
beduidend groter zal worden.
Ondanks de coronamaatregelen zijn de geplande activiteiten in 2021 – in andere of kleinere vorm uitgevoerd. Het gaat om het volgende:
 Actie Schoenendoos (167 gevulde schoenendozen verstuurd)
 Actie Kerstkaarten (124 Kerstkaarten verstuurd)
 Actie Spaardoosjes (er is € 493,45 overgemaakt naar Kerk in Aktie)
 Actie Paaskaarsen (er zijn 19 paaskaarsen verkocht)
 Bijdrage Rwanda (overgemaakt naar werkgroep Rwanda/Remera € 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: ‘Veilig koken op een milieu vriendelijke manier en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh’. Deze bijdrage is ingezameld via de vrijwillige bijdrage van gemeenteleden.
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De financiële gegevens en verantwoording zijn in het financiële jaarverslag vastgelegd.
Inmiddels heeft de kascontrole commissie de penningmeester decharge verleend.
10. Interkerkelijk Diaconale Commissie
De werkzaamheden, ontwikkelingen bij de Interkerkelijke Diaconale Commissie IDC zijn in het
afgelopen jaar 2021 doorgegaan. Evenals de hulpverlening vanuit het IDC.
Op dit moment is het jaarverslag van het IDC nog niet beschikbaar. T.z.t. zal het toegevoegd
worden aan dit jaarverslag.

Mei 2022
Diaconie
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Bijlage 1:
Jaarverslag Rwandawerkgroep Sliedrecht 2021
Nog steeds was het door Corona dit jaar niet mogelijk veel te ondernemen. Ook in Rwanda lagen
de meeste activiteiten stil. Er zijn wel redelijk veel contacten met Rwanda geweest via de app en
mail. We wisselden de Covid ervaringen uit en de zaken die speelden in de gemeenten.
Tot het eind van het jaar was bij ons het aantal kerkgangers en vergaderaanwezigen beperkt en
zodoende werden veel vergaderingen niet of digitaal gehouden.
In Sliedrecht is 1 werkgroep vergadering gehouden, nl op 28 september. Ook in Rwanda lag het
kerkelijk werk ook volledig stil door sluiting van alle kerken. Halverwege het jaar kregen wat kerken
toestemming van de overheid weer diensten te houden. Dat hing vooral af van de financiën die ze
hadden. De door de overheid opgelegde maatregelen kosten veel geld en de meeste kerken hebben dat gewoonweg niet. Eind van het jaar waren de meeste kerken wel weer open, zij het met
allerlei voorzorgsmaatregelen.
De enige gezamenlijke activiteit die wel doorgegaan is was de uitwisselingsdienst op 14 nov
Als werkgroep vinden we het wel nodig om in 2022 eens te brainstormen over een zinvolle invulling van de uitwisseling en hoe de gemeente nog meer betrokken kan worden.
Publicaties We plaatsen nu bijna
maandelijks een stukje over Rwanda in
Ik Geloof. We vinden het nodig steeds de
aandacht te blijven vestigen op onze
partnergemeenten zodat zij niet vergeten
worden.
De uitwisselingsdienst is hét moment om in
onze gemeenten het oog en het hart op onze
Rwandese vrienden en op de uitwisseling te vestigen. De uitwisselingsdienst wordt in principe gehouden op de eerste of tweede zondag van november.
De werkgroep spiritualiteit had gekozen voor het thema: Jezus Christus, onze hogepriester en
herder (Hebr. 9,11). Aangezien wij het thema niet aansprekend genoeg vonden hebben we e.e.a.
aangepast. We hebben gekozen voor het thema ‘Door één deur’. We lazen Johannes 10 (Ik ben
de goede herder) In Rwanda moeten de mensen, ondanks het verleden, samen verder leven.
Hoe doen zij dat? En hoe gaan wij samen door één deur als er conflicten zijn?
Hanneke van den Biggelaar, Cheryl Vastenhout en Anton van Wieren verleenden hun muzikale
medewerking.
Door ds. Jérôme was in een van de Rwandese kerken het gezongen ‘Onze vader’ opgenomen en
aan ons toegestuurd. Het werd in de gemeente ten gehore gebracht. Mooi om je zo verbonden te
voelen. Later kregen we uit Mbati ook nog een lied doorgestuurd.
Er werd gecollecteerd voor het uitbrengen van een Engelse vertaling van het ‘Peacemakers- lesboek’ van ds. Jérôme. Er is een aanvulling gedaan door de werkgroep en door de diaconie. Hierdoor konden we de benodigde € 1700,-- overmaken en is de vertaling en het drukwerk uitgevoerd.
Vertaalproject ds. Jérôme. De collecte voor dit doel tijdens de dienst van de Rwandazondag
heeft € 1026,-- opgebracht. Door een extra bijdrage van de werkgroep en de Diaconie kan het project uitgevoerd worden.
Afscheid namen we van Hanneke van den Biggelaar. Zij was in dienst bij Kerk in Actie (KiA) en in
die hoedanigheid begeleidde ze ons bij de organisatie van de jongerenreizen. KiA vindt het organiseren niet meer bij hun corebusiness horen. Voor ons een groot gemis.
Kerk in Actie De huidige Rwanda coördinator Sietske Renting (theoloog) is al langdurig ziek en
werd vervangen door Gonda, waar we nauwelijks contact mee hadden. Volgend jaar mei wordt
dat Ds. Hette Domburg (h.domburg@protestantsekerk.nl. Sietske R. vertrekt.
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Legaat. Van de diaconie kregen we te horen dat we samen met de ZWO een legaat van € 5000,-kregen. We besloten het bedrag te delen zodat beide groepen een project konden uitkiezen. Wij
hebben gekozen voor de aanleg van een cassaveplantage in de omgeving van Mbati. Het is een
voedselproject maar ook een werkgelegenheidsproject voor jongeren. Mede om te voorkomen dat
jongeren naar de steden trekken en het platte land ontvolkt wordt. De kerk van Mbati zal op termijn
door de verkoop van de cassave ook inkomsten verkrijgen.
De ZWO koos ook voor een project in Rwanda. Een landbouwproject van de zusters van Abaja ba
Kristo.
Financiën. Onze financiën worden beheerd door de Diaconie. In principe hebben we geen eigen
inkomen. De kerk betaalt per jaar een bedrag aan de Stuurgroep waarvan o.a. gespaard wordt
voor de uitwisseling. Zij betalen daarvan altijd alle reis en verblijfkosten Van de Diaconie krijgen
we zo nu en dan een aanvulling bij projecten. ZWO betaalt jaarlijks € 500,- voor de kleine projecten. Een aanvulling van onze kas zal met acties moeten gebeuren.
De Rwandawerkgroep in Sliedrecht bestond in 2021 uit 7 leden + predikant Alexander Veerman.
Vijf leden zijn in Rwanda geweest.
Hannah Bakker (2016), Mari Bakker, Marjolein Bons (1997), Conny Middelkoop ( 2016),
Rita Verboom (2015), Marielle Verwoerd en Rik de Waard (2019). De financiële administratie werd
zoals altijd gedaan door de Diaconie.
Partnergemeenten in Rwanda
Mbati, Sinds 2019 is ds. Jean Marie Vianney Hanyurwineza daar predikant. De meeste contacten
met de gemeente lopen via de zoon van de vorige predikant. Sinds de uitwisselingdienst van november is rechtstreeks contact mogelijk.
Mwirute. Ds. Justin Munyanziza is daar al vele jaren predikant. De contacten gaan rechtstreeks
via de predikant en een van zijn zonen.
Enkele oudere gemeenteleden onderhouden contacten met de gemeenten door middel van brieven/kaarten, jongeren via de sociale media
De Regionale Uitwisseling Rwanda bestaat uit een Stuurgroep die leiding geeft aan de plaatselijke werkgroepen. Ds. Herman Offringa is dit jaar verhuisd en heeft daardoor vanaf december
geen zitting meer in de stuurgroep. Er is nu een predikants-vacature.
Voorzitter.
Secretaris interne zaken
Secretaris externe zaken
Predikantsplaats (t/m nov)

Janny Zijderveld
Rita Verboom
Janny Oorebeek
Ds. Herman Offringa

Rijsoord
Sliedrecht
Nieuw-Lekkerland
Rijsoord.

vacant

De werkgroepen komen afwisselend in de verschillende betrokken gemeenten bij elkaar. Delen
nieuws uit Rwanda, 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.
Dit jaar is er op 15 september ’21 een bijeenkomst geweest van de regionale werkgroepen in
Nieuw-Lekkerland. Twee leden van Sliedrecht zijn aanwezig geweest.
Vastgesteld 21 april 2022
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Bijlage 2:
Jaarverslag 2021 Interkerkelijke Diaconale commissie (IDC)
Wordt nog aangevuld
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