
  

 

 

  JAARVERSLAG DIACONIE 2018 
 

 

Dit is het jaarverslag van de diaconie over het jaar 2018. In dit jaar zijn de richtlijnen voor goede 
doelen/collectes opgesteld en we zijn er mee gaan werken. Er is met hulp van de gemeente weer 
veel praktische ondersteuning gegeven. Op verzoek van het classicale College voor Behandeling 
van Beheerszaken is er een functiescheiding voorgesteld tussen penningmeester en boekhouder. 
Per 1 januari 2019 gaat dit in werking. Verschillende diaconieën, waaronder wij, hebben in mei een 
gezamenlijke bijeenkomst met IDC en Stichting Welzijnswerk Sliedrecht bijgewoond .De diaconie 
is het seizoen gestart met een gezamenlijke barbecue. 
 
De diaconie bestaat uit 10 personen. De diakenen vervullen onder andere. de volgende taken: 
 
– voorzitter (tevens vertegenwoordiger KKR) 
– penningmeester (m.i.v. 2019 is deze functie opgedeeld in 2 functies: administrateur en 
penningmeester) 
– secretaris 
– vertegenwoordiger KKR (+ reserve) 
– minimaal 5 diakenen nemen deel aan segmenten (segment 1 is vacant sinds eind 2018) 
– PR 
– ZWO  
– Rwanda-werkgroep 
– jongerendiaconaat 
– (terminale thuiszorg) 
– Diaconale Commissie Classis Alblasserdam (DCCA) 
– Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) 
– kerkauto 
– bediening Heilig Avondmaal (ook in Parkzicht) 
– Diakass 
– diverse inzamelingen, zoals zegels en boodschappen 
– kerstactie 
 
Speerpunten 
De diaconie formuleert aan het begin van een seizoen een thema waar extra aandacht aan wordt 
gegeven. In 2018 hebben we aangesloten bij het kerkthema: Kerkproeverij en in het 2e deel van 
het jaar: Een goed gesprek. In 2018 heeft de diaconie haar ‘goede doelen beleid’ afgerond en 
geïmplementeerd. Met dit beleid hebben we een duidelijker beeld over waar collectes en 
aanvragen van gemeenteleden aan moeten voldoen. In september hebben we een eerste start 
gemaakt met de uitvoer van dit beleid, door een collectethema te bepalen: ‘Voor wie mag jij een 
naaste zijn?’ In dit thema werd gezocht naar verbinding. Eenzaamheid, samen op weg, omzien 
naar elkaar. Tevens kon het gekoppeld worden aan het jaarthema: ‘Een goed gesprek’.  
Aan de gemeente is gevraagd om collectedoelen aan te dragen. Hierna is het collecterooster (Heilig 
Avondmaal collectes) vastgesteld voor 2019.  
 
Diversen 
Het afgelopen jaar heeft de diaconie 8 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn verschillende 
zaken uit de eerder vermelde commissies besproken.  
 
Een van de vergaderingen was gezamenlijk met de leden van het ZWO. En een vergadering was 
een gezamenlijke bijeenkomst in de Reling met (vertegenwoordigers van) diaconieën, IDC- leden, 
en vertegenwoordigers van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. 
 
 



  

Financiën en ondersteuning binnen de gemeente 
In 2018 is voor de onttrekking aan de voorziening een negatief resultaat te zien van € 1375. Maar 
net als in 2017 mag dat niet gelezen worden als een slecht resultaat. 
Een voorziening voor extra ondersteuning tijdens de economische crisis van een paar geleden, 
moest nog verder worden afgebouwd. Daarom zijn opnieuw goede doelen extra gesteund. 
Hierdoor hebben we opnieuw €2100 extra uitgegeven. 
Doordat we op andere posten konden besparen was slechts € 1375 van de voorziening nodig. Er 
blijft dus ook komend jaar ruimte voor extra's. 

 
Reden voor dit positieve resultaat is: 
- opnieuw lagere uitgaven voor ondersteuning omdat veel gedaan kan worden met de ingeleverde 
boodschappen en spaarzegels 
- er is op bijna alle algemene kosten bespaard 
- het kerkreisje was dit jaar kostendekkend 

 
De posten waar de begroting niet is gehaald: 
- de Rwandawerkgroep had nog wat te goed uit 2017, wat niet was opgenomen op de balans. 
- we zien een grote groei van de opbrengsten van speciale acties en speciale collectes. Helaas lijkt 
dit wel ten koste te gaan van de opbrengsten voor de diaconie zelf.   
 
Alles bij elkaar opnieuw een resultaat om dankbaar voor te zijn.     
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op diaconale gelden, die bij nader inzien niet diaconaal 
zijn. Er zou dan gezocht moeten worden naar andere financiering. Dit blijft een aandachtspunt. 
 
Ondersteuning binnen en buiten de gemeente 
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 (asielzoekers)gezin van buiten onze 
gemeente wordt ondersteund. Met boodschappen via de diaconie en andere zaken via (de 
afgevaardigde diaken naar) het IDC. In totaal heeft de diaconie in 2018, 44 gevulde boodschappen  
kunnen afleveren, daarnaast is ongeveer 20 keer iets naar de voedselbank gegaan. 
Naast de kerstpakketten in december is er in juli een zomeractie geweest. Er zijn 12 extra 
boodschappentassen afgeleverd zodat de betreffende mensen een extraatje hadden voor de 
zomervakantieperiode. Dit jaar zijn er 5 chocoladeletters bij kinderen gebracht als 
sinterklaasattentie. Daarnaast heeft de diaconie de sinterklaasactie voor Syrische kinderen, 
georganiseerd door een gemeentelid, ondersteund. 

Daarnaast is een gemeentelid ondersteund bij een tuinproject. De diaconie heeft vrijwilligers 
geregeld ter ondersteuning. Verschillende diakenen hebben geholpen en er is wat financiele steun 
gegeven om de kosten te dekken. 

Een diaken heeft een bijeenkomst bijgewoond van ‘Platform Preventie Armoede Sliedrecht’. Het is 
de bedoeling elkaar op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van armoedepreventie, mee te denken en ervaringen uit te wisselen bij hulp- of 
bijstandsverlening en waar je in de praktijk tegenaan loopt. 

De diaconie heeft informatie opgevraagd over de Swingmarket en hoe zij werken. Deze informatie 
is ook onder de aandacht gebracht van de gemeente. In 2019 vindt een gesprek plaats met de 
oprichtster van de Swingmarket. 
 
Kerstattenties 
In totaal zijn 12 kerstpakketten uitgedeeld, in de vorm van cadeaubonnen van verschillende 
winkels. Er zijn 22 boeketten ter bemoediging weggebracht. Er zijn 5 kerstattenties, ter 
bemoediging, overhandigd aan kinderen / jongeren. 
 
 



  

Diaconale zondag 
In februari is er een Diaconale zondag gevierd. Hierbij krijgt het werk van de diaconie extra 
aandacht. Daarnaast is de dienst bedoeld om de gemeente actief bewust te maken van de 
diaconale activiteiten door gemeenteleden. De diaconale zondag stond in het teken van 
werelddiaconaat. 
 
PR 
Voor elke collecte voor het Heilig Avondmaal is in 'Ik Geloof' een informatief artikel over het 
vastgestelde collectedoel geschreven. Ook over andere onderwerpen die van belang zijn 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. Verder is er geregeld 
geschreven over de zegelspaaracties. Ook is er naar aanleiding van de gezamenlijke bijeenkomst 
met andere diaconien/IDC en SWS een nieuwe oproep gedaan voor Hulp bij Thuisondersteuning. 
 
Jongerendiaconaat 
Elk jaar worden ouders/verzorgers van eindexamen kandidaten van het voortgezet onderwijs 
opgeroepen, om hun kind aan te melden voor het ontvangen van een presentje namens het 
jongerendiaconaat. Op deze oproep zijn dit jaar 3 aanmeldingen ontvangen. Nadat de eindexamen 
uitslag bekend was, is namens het jongerendiaconaat bij de aangemelde kandidaten (dit jaar 
allemaal geslaagd ) een felicitatiekaart met een boekenbon afgegeven. 
 
Jeugd en Jongerenwerk (JJW) 
Bij de J.J.W vergaderingen is namens het jongerendiaconaat een diaken aanwezig geweest om op 
te hoogte te blijven van onder andere de activiteiten die binnen de kerk voor jongeren/jeugd 
worden georganiseerd. 
 
Kaarten 
Alle jongeren t/m 18 jaar ontvangen op hun verjaardag namens de kerk een felicitatiekaart. 
Jongeren ontvangen een kaart ter bemoediging als ze te maken krijgen met een ongeval, ziekte of 
overlijden. 

 
Rwanda werkgroep 
2018 was voor de werkgroep een belangrijk en druk jaar. Het jaar stond in het teken van het 
delegatiebezoek uit Rwanda en de organisatie van de jongerenreis in 2019. 
(In bijlage 1 uitgebreide informatie van de Rwanda werkgroep). 
 
Kerkauto 
Totaal hebben er 9 personen gebruik gemaakt van het kerkauto vervoer.  30 Chauffeurs hebben 
om toerbeurt gereden. Verder is afgesproken dat mensen die ’s avonds vervoer nodig hebben, 
contact mogen opnemen met de dienstdoende ambtsdragers. Hier is in 2018 nog geen gebruik 
van gemaakt. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
In de ochtenddienst vieren we lopend het Heilig Avondmaal (HA). We gebruiken zowel grote 
bekers als kleine bekertjes wijn. Er is druivensap in kleine glaasjes. In de middagdienst vieren we 
in een kring (of in een andere vorm) voor in de kerkzaal. In de 40-dagentijd is de 
kinderavondmaalcatechese afgesloten tijdens een HA dienst. De kinderen hebben actief 
meegewerkt aan de dienst. Daarnaast is een HA dienst gekoppeld aan de jaarlijkse 
Rwandazondag. Ds. Mariane (een van de delegatieleden) heeft een actieve rol gehad in de dienst. 
In 2017 is, na voorbereiding door een werkgroep waar ook een diaken aan deelnam, door de KR 
besloten dat de dienstdoende ouderling tijdens het HA meedoet met de uitvoering van het HA. Na 
wat aanpassingen is er nu een vaste manier gevonden. In 2018 is deze werkwijze geëvalueerd. 
Hier is onder andere uitgekomen dat de ouderling mee blijft werken, maar mogelijk een 
uitgebreidere taak krijgt. In de loop van 2019 zal dit verder ingevoerd worden. 
Elke HA-dienst wordt door de diaconie een apart collectedoel bestemd in binnen- of buitenland. 
Hier wordt speciale aandacht aan gegeven. 
Op de zondagen dat het HA wordt gevierd, wordt dit ook ’s middags georganiseerd in Parkzicht.  



  

 
Parkzicht en Waerthove 
Eén van de diakenen is altijd aanwezig bij de viering in Parkzicht. In 2017 hebben per viering 20 tot 
25 personen deelgenomen aan het Heilig avondmaal. De zaal wordt met zo’n 6 vrijwilligers  in 
gereedheid gebracht voor de viering. Bemensing blijft een aandachtspunt. 
Enkele keren per jaar hebben diakenen dienst bij het HA in Waerthove. 
 
Diakass 
Het bestuur bestaat uit 6 personen waaronder een afgevaardigde van de diaconie. Er zijn 
ongeveer 30 medewerkers.  
Het bestuur heeft ongeveer 6 tot 7 keer vergaderd. Er zijn ook 4 vergaderingen geweest met alle 
medewerkers. 
Diakass is zelfstandig en bestaat naast segment 75+. Dit jaar is er een gezamenlijke activiteit 
georganiseerd.  
Er zijn veel bezoeken afgelegd aan voornamelijk oudere gemeenteleden en zieken (zowel thuis als 
in het ziekenhuis). Een afvaardiging van diakass was aanwezig bij het condoleancebezoek na 
overlijden, en zo mogelijk ook bij de uitvaart. Nieuw ingekomen zijn ter kennismaking bezocht. Dit 
jaar zijn de gemeenteleden die in instellingen buiten Sliedrecht wonen (de zogenaamde 
verstrooidentocht) niet bezocht. De medewerkers die dit deden hebben hun taak neergelegd en er 
zijn nog geen nieuwe mensen gevonden. In de toekomst hoopt diakass dit weer op te kunnen 
pakken.  
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder kregen een verjaardagskaart en jarigen van 80 jaar en ouder 
kregen bezoek met een bloemetje. Bij geboorte zijn felicitatiekaarten verstuurd. 
Op de gemeentezondag is de rozengroet aan ouderen en andere gemeenteleden, verzorgd door 
diakass. Er is gezorgd voor een bloemetje voor echtparen die 40-50 of meer jaar getrouwd waren. 
Er zijn twee goed bezochte contactmiddagen gehouden met als afsluiting een gezamenlijke 
maaltijd. Ook waren er maandelijks inloopochtenden en maandelijkse spelmiddagen. Deze 
voldoen duidelijk in een behoefte, want worden goed bezocht. 
Diakass heeft tijdens de week van de eenzaamheid in september met een kraam op de 
informatiemarkt gestaan. . 
De kerstattenties voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder en zieken zijn in december bezorgd. 
Tijdens een vergadering van de Kleine Kerkenraad is afgesproken dat vanaf 2019 diakass een 
dagboekje als kerstattentie kan verzorgen. De kosten hiervan worden verdeeld over Kerkenraad, 
diaconie en diakass. 
We  kijken ook dit seizoen weer terug op een jaar waarin met grote inzet  is gewerkt. het is een 
mooie schakel in de gemeente. 
 
ZWO 
In 2018 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het ZWO.  
 
De overgang van de bankrekening van de RABO-bank naar de SKG-bank heeft de 
penningmeester de nodige tijd en aandacht gekost. De bankrekening bij de SKG–bank kan niet als 
gebruiksvriendelijk worden omschreven. Verder zijn ook opbrengsten van verschillende collectes 
direct door middel van overboekingen overgemaakt naar “ Utrecht”  zonder tussenkomst van het 
ZWO. Hierdoor heeft de penningmeester tijd en energie moeten stoppen om de koppeling naar het 
gekozen doel ‘helder’ te maken. 
Het gezamenlijke overleg met de Diaconie heeft meer inzicht gegeven in elkaars activiteiten en 
bevordert de samenwerking.  
De activiteiten van de ZWO bestonden in 2018 uit het organiseren van de onderstaande projecten 
en/of activiteiten: 
 

 Actie Schoenendoos  (Er zijn 184 gevulde schoenendozen verstuurd) 

 Actie Kerstkaarten   (Er zijn 240 Kerstkaarten verstuurd) 

 Actie Spaardoosjes  (Spaardoosjes incl. een kleine aanvulling 600,00 euro) 

 Actie Paaskaarten  (Er zijn 68 Paaskaarten verstuurd) 
 



  

Tevens worden in de hal van de Voorhof, plasticdoppen, oude mobiele telefoons en lege 
inktpatronen ingezameld. 
 
Het ZWO heeft via een brief aan gemeenteleden gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor twee 
projecten van Kerk in Actie. Deze projecten waren: Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid 
Soedan. 
De financiële verantwoording is terug te vinden in het financiële jaarverslag.  
 
Interkerkelijk Diaconale Commissie 
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 plaatselijke diaconieën aangesloten 
bij de IDC. De diaconieën zien het als een gezamenlijke taak om burgers van de gemeente 
Sliedrecht met acute of schrijnende (financiële) nood waar mogelijk bij te staan. 
 
In 2018 waren er 24 hulpvragen, in 2017 waren dit er 39.  
De afname heeft mogelijk te maken met het noodfonds SUN van de Drechtsteden. Zij hebben 
meer budget en verstrekken grotere bedragen. Bovendien is er door de IDC naast financiële steun 
veel in natura geleverd. Door de vele goederen die in beheer zijn levert dat ook een geldbesparing 
op. Toch is daar ook een afname van vraag zichtbaar. Een analyse moet nog gemaakt worden. (In 
bijlage 2 is het volledige jaarverslag te lezen). 
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Bijlage 1:  Jaarverslag 2018 Rwanda Werkgroep Sliedrecht  
 
   2018 was voor de werkgroep een belangrijk en druk jaar. Het jaar stond in 

 het teken van het delegatiebezoek uit Rwanda en de organisatie van de  
jongerenreis in 2019. 

 

      
    
Jongerenreis.  
In het voorjaar heeft de werkgroep definitief het besluit genomen om opnieuw een Rwandareis te 
organiseren.  Alle jongeren tussen de 15 en 22 jaar zijn persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd 
om de informatieavond bij te wonen.  Samen met Kerk in Actie is op 27 juni voorlichting gegeven 
over de reis. Wat gaan we doen  en wat zijn de kosten. De jongeren en de leiding konden daarna 
een motivatiebrief schrijven om deel te kunnen nemen. N.a.v. de brieven zijn persoonlijke 
gesprekken gevoerd met de schrijvers en uiteindelijk zijn er 15 jonge mensen  die zich 
daadwerkelijk hebben opgegeven. Niemand uit de gemeente had zich gemeld als leiding. Zij zijn 
daarom rechtstreeks benaderd met de vraag of ze de groep willen begeleiden. 4 gemeenteleden 
met ervaring op verschillende gebieden gaan uiteindelijk mee. Op 23 september is de groep tijdens 
de ochtenddienst aan de gemeente voorgesteld. Daarna zijn de verschillende acties gestart.  De 
reis betaalt iedereen zelf, maar er moet minimaal € 20.000,-bij elkaar verdiend worden voor: Abaja 
ba Kristo, Mwana Ukundwa en het verzoeningsproject van ds. Jérôme Bizimana. Op 1 januari was 
er met de verschillende acties 
 € 10.000,-- bij elkaar ‘gewerkt. Nog een half jaar om de andere 10 bij elkaar te krijgen.    
 
Delegatiebezoek. 
Vanwege problemen met het verkrijgen van een visum is het bezoek van april uitgesteld en 
verplaatst naar oktober. Wel is de jubileumbijeenkomst ‘30 jaar uitwisseling’ voor de hele regio op 
21 april in de kerk van Sliedrecht gehouden.                                                                                                                   
Op 25 oktober is een delegatie van 4 personen aangekomen. Door alle deelnemende gemeente is 
een programma aangeboden. In Sliedrecht logeerden ze bij 3 gastgezinnen en op verschillende 
momenten waren ze in Sliedrecht aanwezig.                                                                                                                
Zaterdag 27 oktober tijdens een bijeenkomst voor de gastgezinnen  in de Voorhof .                                      
Op zondag 4 november leidde Ds Mariane met ds Veerman een HA dienst en daarna volgde een 
ontmoeting met de gemeente. Afgesloten werd met een lunch waar ook Immaculée zich bij 
aansloot.                 Vrijdag 9 november had Sliedrecht een programma voorbereid. Een bezoek 
werd gebracht aan de PWA school ( Jolanda Maaskant), Calvijn school ( Ruurd Bijlsma), het 
Baggermuseum en sporthal de Basis ( Roel Boer). De afsluiting was in de Voorhof met een 
maaltijd waar vertegenwoordigers van verschillende secties waren uitgenodigd. 
 
Financiën. 
De kerken in de regio betalen € 0,30 per lid aan de Rwanda Stuurgroep. 
De onkosten van de werkgroep worden gedeclareerd bij de Diaconie. 
ZWO betaalt € 500,-- per jaar aan de ‘kleine projecten’ in Rwanda. 
Dit jaar zijn door de gezamenlijke gemeenten financieringen verstrekt van € 1400,-- per project. 
Project 62 Gishubi, voor het fokken van varkens                                                                                       
Project 63 Rubona, voor een brei- en naaiatelier.                                                                                            
De kerk van Mbati was gedeeltelijk ingestort. Met een extra collecte heeft de gemeente € 1000,00 
bij elkaar gebracht en kon de reparatie plaatsvinden.                                                                                           
Het hele jaar door (okt-okt) hebben bij de in – uitgangen van de kerk Rwandese spaarhuisjes 
gestaan  en is er door de gemeenteleden muntgeld gespaard voor onze partnergemeenten Mbati 
en Mwirute. Tijdens het bezoek van ds Mariane is de opbrengst van de contanten bekend 
gemaakt, bestemd  voor nieuwe daken van de allerarmsten, t.w.  € 500,--. Ook per bank is er ruim 
€ 400,00 overgemaakt voor dit doel. Dat betekent: 4 nieuwe daken. Ze zullen  door de jongeren 



  

tijden hun bezoek aan de partnergemeenten  overhandigd worden en mogelijk meehelpen met het 
aanbrengen van de daken.                                                                                               
Samenstelling van de  commissie                                                                                                                   
Rita Verboom vrz. , Conny Middelkoop secr.,  Marjolein Bons penn.,  Hannah Bakker lid , Mari 
Bakker lid namens diaconie, Samira Vastenhout lid  en Mariëlle Verwoerd lid (vertalingen) 
 
 

Bijlage 2: Jaarverslag 2018 Interkerkelijke Diaconale commissie (IDC) 
 
Verslag van het jaar 2018 van de Interkerkelijke Diaconale Commissie, IDC. Hierin kunt u  lezen 
over ontwikkelingen en verrichte werkzaamheden in het jaar 2018. In het jaarverslag is tevens  een  
paragraaf opgenomen over de oprichting van de IDC en een overzicht van de betrokken kerken.  
 
Oprichting                                                                                                                                                 
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 plaatselijke diaconieën 
aangesloten bij de IDC.  De diaconieën zien het als een gezamenlijke taak om burgers van de 
gemeente Sliedrecht met acute of schrijnende (financiële) nood waar mogelijk bij te staan.  
 
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 betreffende  
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 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 2018 waren er 24 hulpvragen en is  € 2.754 uitgekeerd.  Ter vergelijking:                                                                 
In 2017 aantal aanvragen 39 voor een bedrag van € 3.075,--                                                                                
In 2016 aantal aanvragen 37 voor een bedrag van € 7.339,--                                                                    
In 2015 aantal aanvragen 27 voor een bedrag van € 6.806,-- 
De afname heeft mogelijk te maken met het noodfonds SUN van de Drechtsteden. Zij hebben 
meer budget en verstrekken grotere bedragen. Bovendien is er door de IDC naast financiële steun 
veel in natura geleverd.  Door de vele goederen die in beheer zijn levert dat ook een besparing op 
van geld. Toch is daar ook een afname van vraag zichtbaar. Een analyse moet nog gemaakt 
worden. 
 
Aangesloten kerken / leden IDC 

 Kerkgenootschap c.q. afvaardiging Afgevaardigde 

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

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

3 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ronald Schakel (penningmeester)  

4 PKN Hervormde Gemeente Martijn Vermaas 

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 Wim Roukens 

10 Kerk op Straat Kees Hogendoorn 

11 VEG Nieuw Leven Ingrid van Dam 

12 Adviesraad Sociaal Domein Henk Visser 

 
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.  
 
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.     
In 2018 is besloten om de samenwerking voor het kalenderjaar 2019 te verlengen. 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.  

 

Financiën                                                                                                                                                         
De bijdrage van de aangesloten diaconieën is ongewijzigd vastgesteld op € 0,68 per (doop)lid, met 
uitzondering van de Hervormde Gemeente, die een vast bedrag ter beschikking stellen. Voor het 
project Hulp bij thuisadministratie is eveneens een bijdrage van de kerken gevraagd van € 0,68 per 
(doop)lid.  
 

 
Bijlage 3: Jaarverslag 2018 Hulp bij Thuisadministratie (HBT) 
 
In 2018 zijn er 56 (63) nieuwe cliënten aangemeld binnen de HBT. Aan 36 nieuwe zaken zijn 

vrijwilligers gekoppeld en trajecten gestart. Aan een aantal cliënten is nog geen vrijwilliger 

gekoppeld. Een aantal zaken is door de coördinator zelf afgehandeld, of een aantal 

adviesgesprekken was voldoende. Ook zijn er nog vervolgafspraken gepland. Vanuit 2017 liepen 

er nog 32 zaken door. In totaal zijn er dus  88 (91) mensen ondersteund. (Cijfers tussen haakjes = 

2017) 

Cijfers cliënten: 

       2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Aantal nieuwe aanmeldingen  31 39 45 46 40 63 56 

 

Geslacht: Vrouw    17 26 33 24 24 28 37 

      Man    14 13 12 22 16 35 19 



  

  

    

Afkomst: 

Nederlands     19 29 26 32 30 47 

Anders  

  Europees      2    1 2  1 

  Turks       3  5  4  2   1 

  Antilliaans      2   7  2 1  1 

  Marokkaans      3  1  1  2 

  Iran, Irak, Afghanistan    1  1  3  1 3  5 

  Afrikaans      1  3  4  8 2  8 

  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Leeftijdscategorie 

          

Tot 25 jaar         2   3  1  2  1   2  3 

25-35 jaar         5   6  5 13  6   9 12 

35-45 jaar        8  9  8  9  7 12  2 

45-55 jaar       5  5 14 10  5 12 13 

55-65 jaar        5   13 13  8  8       8  9 

65 jaar en ouder        6  3  4  4 13 15 14 

Onbekend            5        3 

 

Hulpsoort     2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Budgetteren         1  1   5  3 

Ordenen administratie / algemeen   7  8   4   5  6  8  7 

Problemen met belastingen    5  8 13 15  10 18 

Belastingen en budgetteren    1  1   2  1   3  

Belastingen, budgetteren en ordenen  6  4   3  4 18 

Inventarisatie schulden / begeleiden SHV  1  1   1   

Complete hulpvraag (ordenen,   

Belastingen, budgetteren, schulden) 11 17 22 19 16 37 28 

 

      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      

Wijken waar cliënten vandaan komen 

 

Centrum     16 19 18 18 20  32 31 

Oost      12 14 25 23 18  26 17 

West       3  6  2  5  2   2  7 

Onbekend/anders           3  1 

 

Door wie zijn cliënten doorverwezen 

 

Yulius       1 

Derden      2   7  4  4  2 

Reling (collega’s SWS)    5   4  4  1  3 

SRW      23   9 19 21 21 



  

Rivas       13  6  6 

Anders (bv MEE)       3  6  2  1 

Kerken         2  1  3  4 

SDD         1  1  1 

WMO-loket        3  2 

Tablis         1  1 

MEE          3 

STS          2  6 

SDD           1 

Reeds zelf bekend         2 

 

Via het registratieprogramma is niet uit de rapportage te analyseren door wie de mensen zijn 

doorverwezen. Veel mensen stromen echter in vanuit het Sociaal Raadsliedenwerk, omdat daar 

vaak de eerste hulpvraag wordt neergelegd en blijkt dat er meer aan de hand is. Cliënten zijn weer 

via andere weg bij Sociaal Raadslieden terecht gekomen. Zie hiervoor ook het jaarverslag van het 

Sociaal Raadsliedenwerk. Daarnaast worden mensen ook veelal doorverwezen door het Sociaal 

Team Sliedrecht, de SDD (met name de Schuldhulpverlening) en de kerken. 

 

Contacten:  2014  2015  2016  2017  2018 

Contact cliënt  112    166   85   158  112 

Contact derden  1029  1196          563  1123  658 

Dossier ea   30     42   18     50    39 

 

Totaal acties   1171  1404         666  1331  809 

 

Cijfers vrijwilligers 

2011:     7 vrijwilligers 

2012:   17 vrijwilligers 

2013:  21 vrijwilligers 

2014:  19 vrijwilligers 

2015:  16 vrijwilligers (algemeen) 

2016:  13 vrijwilligers (algemeen) 

2017:  28 vrijwilligers (12 kerk; 16 algemeen) 

2018:  26 vrijwilligers (12 kerk; 14 algemeen) 

    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Aantal vrijwilligers    17 21 19 16 13 28 26 

 

Geslacht: Vrouw     8  9  8   6  5   9`  9 

      Man     9 12 11 10    8 19  17 

  

Leeftijdscategorie 

 

Tot 25 jaar         0  0 0  0   0 

25-35 jaar         1  1 0  0 1  3 2  

35-45 jaar        1 0 0  0   3 3 

45-55 jaar       4 7 7  6 3  9 8   



  

55-65 jaar        7 7 6  5 4  7 6 

65 jaar en ouder        4 6 6  5 5  6 7 

 

In totaal zijn er 14 vrijwilligers (algemeen) actief. Van deze groep zijn 2 vrijwilligers speciaal 

inzetbaar voor belastingzaken. In 2018 zijn er 3 nieuwe vrijwilligers bijgekomen, maar er zijn ook 5 

vrijwilligers gestopt. Dit in verband met privé-omstandigheden en/of werk. 

Vanuit de kerken staan er 12 vrijwilligers op de lijst. Hiervan is één vrijwilliger ivm 

privéomstandigheden (nog) niet inzetbaar; er heeft zich één nieuwe vrijwilliger aangemeld en er is 

ook één vrijwilliger gestopt ivm studie. In 2018 waren dus 11 vrijwilligers vanuit de kerken actief en 

inzetbaar.  

Financieel Café: 

Elke woensdagavond is er een Financieel Café in de Buurthuiskamer. Dit is een laagdrempelig 

inloopspreekuur voor mensen met vragen op financieel gebied, het invullen van formulieren en het 

aanvragen van voorzieningen. In de zomermaanden, juli en augustus is er geen Financieel Café. 

In totaal zijn 13 vrijwilligers actief binnen het Financieel Café. Vanuit de HBT waren er binnen het 

Financieel Café 10 vrijwilligers actief, vanuit het Bureau Sociaal Raadslieden 1 vrijwilliger. 

Daarnaast zijn er nog twee gastvrouwen. In 2018 zijn 90 mensen binnen het Financieel Café 

geholpen. In totaal hadden de cliënten 125 hulpvragen. Eén cliënt kon dus meerdere hulpvragen 

hebben. De aanvragen konden meestal in het Financieel Café zelf worden afgehandeld. Wanneer 

dat niet mogelijk was, zijn de hulpvragen verder opgepakt door het Bureau Sociaal Raadslieden.  

Cursussen en bijeenkomsten: 

Door de vrijwilligers zijn de volgende bijeenkomsten en cursussen gevolgd: 

- 9 april 2018    Sociale Dienst Drechtsteden: Schuldhulpverlening. 

- 6 en 20 november 2018 Informele bijeenkomst – intervisie 

 

De vier nieuwe vrijwilligers zijn gestart met de digitale cursus van het Nibud “Basistraining Helpen 

met de Thuisadministratie”; de coördinator is hierbij de trainer en coach; de training bestaat uit 9 

lessen; de vrijwilligers volgen in hun eigen tempo de lessen en maken opdrachten, die door de 

coördinator worden gevolgd en nagekeken. 

Voorts zijn alle vrijwilligers persoonlijk begeleid binnen de aan hen gekoppelde casussen.  

 

Door de coördinator zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond en cursussen gevolgd. Zie hiervoor het 

verslag van Bureau Sociaal Raadslieden.  

 

Voorts is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de kerken op 31 mei 2018. 

 

 

 

Marjan Bisschop, 23 januari 2019 

Coördinator SJD 

 


