College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk te Kampen
Beknopt jaarverslag over 2018
In de beleidsnotitie ‘Diaconaal Beleid 2015 - 2019’ is een aantal voorgenomen concrete
activiteiten van de diakenen, de Wijkraden van Diakenen en het College van Diakenen
opgesomd. Deze activiteiten zijn in drie categorieën ingedeeld, namelijk: gericht op de
samenleving; binnen de kerk; en binnen de diaconie. Nu het jaar 2018 verstreken is, kijken
wij in deze evaluatie terug op dat jaar vanuit het perspectief van het voorgenomen beleid. In
de volgende paragrafen zijn de voornemens van de beleidsnotitie cursief vermeld, met daarop
volgend de activiteiten van 2018.
Door de fusie met de hervormden in 2019 zullen wij komend jaar als gereformeerde diaconie
geen eigen jaarverslag meer uitbrengen.
1. Activiteiten gericht op de samenleving
 Vreemdelingendiaconaat.
De voornaamste activiteiten op het gebied van vreemdelingendiaconaat spelen zich voor ons
af binnen de Interkerkelijke Diaconale Werkgroep AZC Kampen-Dronten. Ooit begonnen als
een samenwerkingsverband van veel kerken van velerlei kleur in Dronten en Kampen, is het
aantal meewerkende kerken in de loop van de jaren aardig geslonken. Dat neemt niet weg, dat
nog altijd een tiental kerken betrokken is. Vanwege de vele religieuze achtergronden van de
bewoners, ziet de leiding van het asielzoekerscentrum er streng op toe, dat er niets gedaan
wordt wat op zending lijkt, omdat dat in het verre verleden tot grote problemen geleid heeft.
De lokale kerken kunnen daardoor slechts een beperkte rol spelen. Zij bieden de christelijke
bewoners een plek aan in hun kerken, waarbij zij ook vervoer aanbieden, en zij beperken zich
verder voornamelijk tot diaconale activiteiten. Heel belangrijk daarin is het kledingwinkeltje,
waarbij door gemeenteleden ingebrachte kleding voor een spotprijs verkocht wordt aan de
bewoners. Al die kleine bedragen leveren met elkaar toch nog een fors bedrag op, dat, zo is de
doelstelling, ten goede moet komen aan de bewoners. Met Kerst krijgen de bewoners daarom
een kerstpakket en soms met Pasen een paaspakket. Verder wordt het geld gebruikt voor
bijzondere activiteiten zoals uitjes voor de kinderen.
De vele vrijwilligers van het kledingwinkeltje worden aangestuurd door de werkgroep, die
ook de verdeling van de inkomsten regelt. In de werkgroep zaten dit afgelopen jaar een
voorzitter, een penningmeester en enkele leden uit onze kerken en die onderhouden contact
met de diaconie.
 Sociale zekerheid, maatschappelijke dienstverlening en armoedebeleid: kritisch volgen van

het Kamper gemeentelijk beleid, met speciale aandacht voor de ouderen (uitvoering WMO
m.n. het beleid t.a.v. Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) ).
De in 2015 ingevoerde decentralisaties, in de vorm van de Jeugdwet, de Participatiewet en
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zijn vooral bedoeld om op gemeentelijk niveau zorg en
ondersteuning dichterbij en meer op maat te organiseren, maar dat moet met minder geld. Het
zou de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar moeten houden. Het zal niemand verbazen, dat
de aanhoudende tekorten op het gebied van onder andere jeugdzorg ons zorgen baren. Als
College van Diakenen proberen wij de ontwikkelingen op plaatselijk niveau zo goed mogelijk
te volgen.
 Aandacht en (financiële) steun voor de Voedselbank Kampen: Naast extra collectes en

giften zal nu al vier jaar durende maandelijkse inzameling van door de Voedselbank
aangegeven producten worden voortgezet, zolang daaraan behoefte bestaat.
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De Voedselbank is ook in 2018 een vast punt op de agenda van het college geweest. Nog
steeds kreeg een kleine 200 een- en meerpersoonshuishoudens die om de week een zo
gevarieerd mogelijk voedselpakket aangeboden. Net als in voorgaande jaren werd dit
belangrijke werk door een maandelijkse bijdrage in natura ondersteund: in elk van onze
wijken Westerkerk, Broederkerk en Open Hof en in De Bron te IJsselmuiden werden
gedurende drie achtereenvolgende maanden per wijk langhoudbare producten en geld
ingezameld. Wij zijn daarin niet de enigen: bijvoorbeeld ook veel andere plaatselijke kerken
doen mee en in december werd er bij winkels een inzamelingsactie gehouden, waarbij ook
gemeenteleden uit onze kerken meegeholpen hebben. Tevens hebben onze kerken meegedaan
met een inzameling van D.E.-bonnen ten behoeve van de Voedselbank. Jaarlijks legt de
Voedselbank aan alle kerken tijdens een vergadering verantwoording af, waarbij alles ter
sprake komt. Hierdoor komen tevens diakenen uit verschillende kerken met elkaar in contact,
wat zeker geen slechte zaak is.
 Samenwerking met andere diaconieën met het oog op de WMO.
Alle initiatieven die er in de afgelopen jaren geweest zijn, zijn stukgelopen. De gemeente
Kampen had graag gezien, dat zij met één gezamenlijke diaconale organisatie kon spreken
over alles wat de mensen die het zwaar hebben, aangaat. Vermoedelijk kwam het daardoor,
dat de ambities om te komen tot een dergelijke organisatie veel te hoog waren. Een aparte
organisatie vergt namelijk ook extra inzet van mensen die het al druk hebben met diaconale
taken of anders vergt het extra menskracht. Maar juist door het gebrek aan dat laatste zijn veel
diakenen in de Kamper kerken al tamelijk zwaar belast. Helaas is het een verschijnsel dat in
de tegenwoordige tijd niet eens eigen is aan de kerken.
Zoals de Voedselbank en andere initiatieven laten zien, zijn de kerken zeker bereid om samen
te werken op het diaconale vlak, maar leveren allerlei gemeenteleden ook in vele organisaties
hun vrijwillige bijdrage. Dus op incidentele basis of met kortlopende en heel specifieke
projecten is er zeker samenwerking tussen diaconieën mogelijk, maar verder hangt het af van
individuele gemeenteleden die zich onbaatzuchtig inzetten.
 Directe steun in noodsituaties van Kamper burgers via het samen met de Rooms-katholieke
Kerk ingestelde Hulpfonds voor de Minima. Om ook hier de continuïteit te waarborgen,
zowel op financieel als personeel gebied zullen concrete mogelijkheden tot uitbreiding van
het aantal deelnemers (bijvoorbeeld de Hervormde Gemeente Kampen) worden
onderzocht.
Dit staat wel nog altijd in de beleidsvoornemens, maar het Hulpfonds voor de Minima is met
ingang van 1 januari 2017 opgeheven, doordat er geen opvolger gevonden kon worden voor
de beheerder. De taak van het Hulpfonds is nu gedeeltelijk overgenomen door het Kamper
Krachtfonds, dat wij in het afgelopen jaar ook wel weer gesteund hebben, en verder kunnen
mensen met financiële problemen natuurlijk nog altijd bij onze diaconieën terecht.
 Ondersteuning van de activiteiten van Kerk in Actie voor het binnenlands diaconaat en
(samen met de commissie ZWO) voor het werelddiaconaat. Daarbij gaat het o.a. om het
organiseren van zogenaamde noodhulpcollectes wanneer er zich waar dan ook ter wereld
rampen voltrekken.
In ons collecterooster hebben wij standaard elk jaar collectes ingeroosterd voor Kerk in Actie:
voor binnenlands diaconaat, voor zending en voor werelddiaconaat, elk met een door Kerk in
Actie aangereikt thema. Daarnaast houden wij elk jaar tijdens de Kerstochtenddienst voor
Kerk in Actie een collecte voor Kinderen in de Knel.
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Ook de Kerstnachtdienst heeft al jaren een speciaal doel, maar dat is meestal niet voor Kerk in
Actie. De laatste jaren en ook in 2018 hielden wij een collecte voor de noodopvang van het
Korps Kampen van het Leger des Heils.
Vier collectes per jaar worden ingeroosterd als Avondmaalscollectes zonder dat meteen al een
doel bekend is. De bevoegdheid om die doelen te kiezen hebben wij eerlijk verdeeld over de
hervormde en de gereformeerde diaconie en tevens hebben wij de doelen eerlijk verdeeld over
binnenland en buitenland. Als gereformeerde diaconie kiezen wij steeds het gereformeerde
binnenlandse doel, terwijl wij de keuze voor het gereformeerde buitenlandse doel overlaten
aan de Commissie ZWO. Soms gaat het hierbij om doelen van Kerk in Actie, maar vaak ook
niet. Wij kozen als diaconaal doel dit jaar voor de stichting Inlia, ofwel het Internationaal
Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, een doelgroep waar wij in Kampen ook
vaak mee te maken hebben en die het niet makkelijk heeft.
Niet alle collectes worden gehouden zoals vantevoren gepland. Een enkele keer vervangen wij
onze reguliere diaconale collecte door een noodhulpcollecte, en dan sturen wij ons geld voor
het beoogde doel door via Kerk in Actie. Sinds een paar jaar worden deze collectes steeds in
samenspraak met de hervormde diaconie gehouden.
In 2018 hebben wij ons drie keer ingezet voor een dergelijk doel.
▪ Op zondag 15 juli is er een noodhulpcollecte gehouden voor de Rohingya-vluchtelingen uit
Myanmar die sinds augustus 2018 vanwege vervolging met honderdduizenden neergestreken
zijn in Bangladesh.
▪ Op zondag 30 september hielden wij er een in verband met de reeks zware aardbevingen in
Lombok in augustus met honderden doden.
▪ Op zondag 21 oktober tenslotte collecteerden wij voor de hulpverlening na de aardbeving en
tsunami in Sulawesi op 28 september waarbij veel van Palu en omgeving weggevaagd werd.
 Het (opnieuw) organiseren van een Sociale Informatiemarkt.
Ons voornemen was en is nog om deze Sociale Informatiemarkt elke vier jaar te organiseren.
In de eerste jaren is dat gelukt, en dat de organisatoren onder ons toendertijd uitstekend werk
afgeleverd hebben, is ons sindsdien heel vaak gebleken. Zo is ons al verscheidene malen
gevraagd of wij net als in 1998, 2002 en 2006 wederom een Sociale Informatiemarkt zouden
willen organiseren. Helaas moeten wij eigenlijk al sinds 2010 telkens weer constateren, dat
wij ‘momenteel’ te weinig diakenen hebben om hier veel energie in te steken. Zeker de laatste
jaren speelt dat des te sterker, door het tekort aan diakenen enerzijds en het extra werk door de
aanstaande fusie anderzijds. En dat is erg jammer. Niet alleen geeft zo’n informatiemarkt alle
diakenen en andere belangstellenden in de gemeente Kampen een beter inzicht in wat er
allemaal mogelijk is in Kampen dan een lijstje met organisaties dat geeft, maar tevens brengt
het diakenen van de meest uiteenlopende kerken met elkaar en met al die hulpverleners in
contact. En alleen als je met elkaar contact hebt, kun je van elkaar leren en met elkaar
samenwerken.
Een op de samenleving gerichte activiteit die niet onder de voorgaande kopjes valt, was het
uitdelen van ‘doorgeefrozen’ door de wijkdiaconie van het Open Hof. Op Michazondag 14
oktober 2018 werden die uitgedeeld in het Open Hof aan kerkgangers. De bedoeling was, dat
ieder de ontvangen roos door zou geven aan een ander die wel een bemoediging, groet of
bedankje kon gebruiken, binnen of buiten de kerk.
2. Binnen de kerk
 Geldwerving binnen de kerk.
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De financiële situatie van de diaconie is gelukkig nog steeds gezond. Het overgrote deel van
de inkomsten komt binnen via de voor de diaconie bestemde collectes. Daarnaast zijn er ook
incidentele giften voor de diaconie te verwelkomen, naast de giften die wij krijgen om door te
geven aan andere diaconale doelen zoals de Voedselbank.
 Thuiskerk.
Bij de thuiskerk heeft het College van Diakenen de eindverantwoordelijkheid in financiële,
maar ook in technische zin. De feitelijke verzorging van de apparatuur en de aansluitingen
berust bij één persoon, die hiermee in januari 2017 begonnen is; en de penningmeester van het
College van Diakenen beheert het geld. Het aantal luisteraars is de laatste jaren drastisch
teruggelopen: hadden wij er op het hoogtepunt ca. 45, eind december waren het er 25. Dat
heeft ook gevolgen voor de inkomsten: met de vrijwillige bijdrage haalden wij jarenlang ca.
95% of zelfs meer van de onkosten binnen; in 2017 was dat plotseling gedaald naar ca. 75%
en in 2018 was het maar ca. 54%. Volgend jaar gaan wij samen met de Hervormde Gemeente
te Kampen, en de gereformeerde Commissie Thuiskerk zal opgaan in de, door de studio en het
grotere aantal luisteraars veel grotere hervormde Commissie Kerkradio. Dan zullen de
gereformeerde luisteraars net als de hervormde een machtiging moeten afgeven voor een
abonnement. Het is nog niet te zeggen, hoe onze luisteraars daarop zullen reageren.
 Financiële ondersteuning van wie dat nodig heeft.
Voor wat betreft de directe ondersteuning van personen kan gemeld worden, dat degene van
wie verwacht werd, dat die keurig de lening zou aflossen, dat inderdaad gedaan heeft. Daarom
hebben wij het allerlaatste stukje van de lening kwijtgescholden. Heel verrassend was, dat een
lening die sinds eind 2016 nog open stond en die wij daarom al in 2017 afgeschreven hadden,
eind 2018 alsnog afgelost werd. Daarnaast werd, bij wijze van gift, voor iemand één maand
huur betaald om de financiële last wat te verlichten. Andere hulpvragen die gesteld werden,
konden opgelost worden door deze personen naar de juiste instanties te verwijzen.
Aan het einde van het jaar werd een aantal huishoudens door de diaconie voorzien van
kerstbijdragen in de vorm van waardebonnen die door de betrokkenen zijn te verzilveren bij
een van de lokale supermarkten.
Daarbij mag niet onvermeld blijven dat ook dit jaar weer een groep gemeenteleden het door
hen zelf ontvangen kerstpakket beschikbaar stelde voor mensen die dat in hun ogen meer dan
zijzelf nodig hebben. Omdat echter steeds minder mensen van hun werkgever een traditioneel
kerstpakket krijgen, is besloten gemeenteleden te vragen het soort producten mee te nemen
dat men in zo’n pakket kan aantreffen, en aldus werden door de diakenen zelf kerstpakketten
samengesteld.
Kort voor de zomervakantie verstrekte de wijkdiaconie van de Protestantse Wijkgemeente
Open Hof aan enkele tientallen “ons bekende adressen in Kampen” binnen en buiten de
(wijk)gemeente ‘zomerbonnen’, ofwel waardebonnen om daarmee iets extra’s te kunnen doen
in de zomerperiode.
Daarmee is het aantal financiële hulpverleningen zoals dat de afgelopen jaren meestal was:
laag. De vraag blijft, of allen die dat nodig hebben de moed opbrengen om de diaconie te
benaderen en of wijzelf als diakenen voldoende zicht hebben op wat nodig is, ook al is het
onderwerp van de diaconale antenne voortdurend in de aandacht en proberen wij ook concreet
vorm te geven aan “de zorgzame kerk”.
In gezamenlijkheid met de Hervormde Gemeente hebben vele ouderen in alle wijken van de
beide kerken een fruitbakje ontvangen rond Dankdag. Een groot deel van de fruitbakjes werd
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rondgebracht door basisschoolleerlingen, de rest door kerkgangers en diakenen. Daarbij was
de medewerking van Kamper basisscholen onmisbaar. Het is elk jaar een enorme operatie die
ook dit jaar weer zeer succesvol was en zeer gewaardeerd werd.
Sinds jaar en dag bestaat de mogelijkheid dat gemeenteleden, al dan niet met een financiële
bijdrage van de diaconie, gebruikmaken van vakantie-arrangementen voor doelgroepen zoals
eenoudergezinnen of gehandicapten. Hoewel onze diakenen die onder de aandacht proberen te
brengen van mensen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, is er net als in de
laatste jaren in 2018 vanuit onze Gereformeerde Kerk te Kampen geen gebruik van gemaakt.
Afgezien van individuele personen worden door de diaconie ook diaconale organisaties
ondersteund.
Sinds 2015 bestaat de Commissie Zorgsaam, opgericht door de diaconie van de Hervormde
Gemeente te Kampen maar al snel mede gedragen door die van de Gereformeerde Kerk te
Kampen. Het betreft een groep van vrijwilligers in onze kerken die anderen willen helpen als
het even niet meer gaat. En dat niet ter vervanging van professionele hulpverlening, maar als
tijdelijke ondersteuning in de dagelijkse dingen. Ook in 2018 hebben wij deze commissie een
financiële bijdrage gegeven.
Indien de jaarrekening een positief saldo laat zien, ondersteunt de diaconie een aantal goede
doelen op vooral lokaal, maar ook regionaal en landelijk niveau. Ook in 2016 en 2017 was er
een positief saldo, maar door omstandigheden zijn wij er niet aan toegekomen om dat van
2016 uit te geven aan die goede doelen. In 2018 hebben wij daarom een extra groot bedrag
aan een tiental organisaties gegeven van € 500,- of soms € 250,- per organisatie.
 Acties in bijzondere situaties.
In de wijken gebeurt er van alles, zoals de Paasgroetenactie voor gevangenen en gezamenlijke
koffiemiddagen, en dat kost allemaal tijd en menskracht, maar wordt met grote inzet gedaan.
In 2017 was er door onze kerken een veertigdagenkalender uitgebracht, waaraan de diaconie
had meegeholpen, maar in 2018 is die niet uitgebracht, omdat er te weinig medewerkers
gevonden konden worden. In het Open Hof zijn toen door de Taakgroep Eredienst weer
gewoon de kalenders van Kerk in Actie verkocht.
Al jaren hielden de hervormden een acceptgiroactie in het kader van Dankdag, en dit jaar
werd aan de gereformeerde diaconie gevraagd of die mee wilde doen. Als wij tevoren geweten
hadden hoeveel werk het zou zijn om eenmalig een actie uit de grond te stampen, waar
niemand van ons ook maar de geringste ervaring mee had, hadden wij het vast niet gedaan.
Maar uiteindelijk werd het een groot succes waarvoor zeker 80 gemeenteleden of gezinnen
van gereformeerde huize een vaak niet geringe bijdrage geleverd hebben. Als doelen was
gekozen voor de Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië en de Stichting Harul
Moldavië.
De wijkdiaconie van het Open Hof heeft een eerste Diaconale Dag gehouden op zaterdag 15
september, waarbij de opkomst niet tegenviel. Allerlei diaconale groepen binnen en deels
buiten de wijk konden zich goed presenteren, en het heeft zelfs nieuwe kerkgangers
opgeleverd. Voor 2019 staat er dus weer een nieuwe editie gepland.
 Diaconale voorbede in de eredienst.
De diaconale voorbede bedoelt ons te bepalen bij datgene dat anders onopgemerkt blijft. De
gebedsintenties worden bij toerbeurt opgesteld door de Wijkraden van Diakenen van onze drie
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kerken en het College van Diakenen van ‘De Bron’ te IJsselmuiden. Ook worden de intenties
gepubliceerd in de Kerkbode van die week.
 Ruime publiciteit over diaconale doeleinden in kerkbode en anderszins.
Naast gerichte publiciteit in de Kerkbode en vanaf september in Mozaïek in verband met de
themazondagen en bijzondere collectes, kan verwezen worden naar de vaste rubriek
‘Diaconalia’ in dit blad, waarin elke keer melding wordt gemaakt van de diaconale voorbedeintentie van de afgelopen zondag. Daarnaast bevat deze rubriek van tijd tot tijd ook specifieke
informatie over een actueel thema.
De paas- en kerstpakkettenacties ten behoeve van de vele vluchtelingen in het AZC Dronten,
waarbij naast diakenen ook vele vrijwilligers uit de verschillende kerken van Kampen en
Dronten betrokken waren, hebben ruim aandacht gekregen in de kerkbode. Zo is er ook een
oproep geplaatst voor nieuwe vrijwilligers in het kledingwinkeltje, die inderdaad nieuwe
vrijwilligers opgeleverd heeft.
3. Binnen de diaconie
 Onderlinge aansporing en toerusting met het oog op goed gebruik en verdere ontwikkeling
van de ‘diaconale antenne’.
Zowel in de Wijkraden van Diakenen als in het College van Diakenen is dit punt bij herhaling
ter sprake gekomen. Het gaat om het ontwikkelen en bevorderen van fijngevoeligheid voor de
noden van de ander.
Ook in 2018 hebben weer enkele diakenen de Landelijke Diaconale Dag voor diakenen en
predikanten te Utrecht bezocht. Het is elk jaar opnieuw een inspirerende dag met veel
aandacht voor actuele diaconale thema’s.
Andere belangrijke bronnen van inspiratie voor de diakenen vormen het tweemaandelijks
verschijnende blad Diakonia en de maandelijkse Nieuwsbrief van Kerk in Actie.
 Samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden.
Deze samenwerking is in 2018 beperkt gebleven tot het bij toebeurt opstellen van de
diaconale voorbede-intenties en de inzameling van houdbare producten voor de Voedselbank.
Wel blijft gelden, dat wij elkaar weten te vinden indien dat nodig of praktisch mag zijn.
 Organisatie van één bezinningsavond per jaar voor alle diakenen van de Gereformeerde
Kerken van Kampen en IJsselmuiden.
Na de twee avonden die er het vorig jaar waren, is het dit jaar helaas niet gelukt een avond te
organiseren. De voorbereidingen voor de fusie hebben daarvoor te veel gevraagd van alle
diakenen.
 Instandhouding en actualisering van het ‘Handboek voor de Diakenen’ met praktische

informatie voor alle diakenen van de Gereformeerde Kerken te Kampen en IJsselmuiden.
Door het aanstaande ineenschuiven van beide diaconieën zullen veel zaken in het – strikt op
gereformeerde leest geschoeide – Handboek voor de Diakenen opnieuw bekeken moeten
worden. Vooral daarom is er ook in 2018 geen enkele wijziging meer in aangebracht. Te zijner
tijd zal bekeken moeten worden of er voor de nieuw gevormde diaconie weer zo’n handboek
gemaakt zal moeten worden.
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 Regelmatig aanbod aan (nieuwe) diakenen van deelname aan de basiscursus diaconaat
van de Dienstenorganisatie PKN.
De basiscursus wordt jaarlijks aangeboden op een plaats in de regio en soms doen daar nieuw
bevestigde diakenen van ons aan mee.
 Zoeken van mogelijkheden van praktische samenwerking met de diaconie van de
Nederlands Hervormde Gemeente te Kampen.
Ook in 2018 is er geregeld overleg geweest tussen de voorzitter van hervormde diaconie, de
plaatsvervanger van de voorzitter van de gereformeerde diaconie en de gemeenteadviseur
dhr. J. Boer om te zoeken naar een werkbare structuur waarin het beste van de sterk van elkaar
verschillende structuren en culturen van beide kerken verenigd wordt.
Op praktisch vlak loopt de samenwerking steeds beter, ondermeer binnen de wijken waarin de
gezamenlijke Wijkraden van Diakenen in zowel wijkgemeente Open Hof als wijkgemeente
Westerkerk steeds meer fungeren als één ongedeelde wijkdiaconie. Ook naar buiten toe,
bijvoorbeeld rond de inzamelingen ten behoeve van Voedselbank en de activiteiten ten
behoeve van het AZC Dronten opereren wij steeds meer als één diaconie. Ook op andere
vlakken, zoals bij de kerkradio, is de samenwerking goed.
4. Nog enkele punten
 Het College van Diakenen is in 2018 zesmaal in vergadering en had op het eind vam het

jaar de volgende samenstelling:
 Voorzitter: vacant sinds 19 februari 2017.
 Penningmeester: begonnen op 11 november 2018 na een vacante periode sinds 1 januari
2014.
 Secretaris en notulist, en tot 11 november 2018 tevens penningmeester ad interim en tot
het eind van 2018 administrateur ad interim.
 Algemeen adjunct: feitelijk vacant sinds 30 augustus 2010. Sinds 23 september 2013
‘tijdelijk’ ingevuld door een niet-diaken, die ook in 2018 het voorzitterschap op zich
nam voor de duur van elk van onze vergaderingen.
 Voorzitter van de wijkdiaconie van de wijkgemeente Open Hof, die tevens ad interim de
voorzittersrol van ons college vervulde als afgevaardigde van ons college (en van het
Open Hof) naar de Algemene Kerkenraad, naar de gezamenlijke Algemene Kerkenraad,
en als contactpersoon in de vele gesprekken met de hervormde diaconie.
 Voorzitter van de wijkdiaconie van de wijkgemeente Westerkerk, en tevens in zijn eigen
wijk jeugddiaken.
 Administrateur: vacant sinds 1 januari 2016, maar per januari 2019 zal de
penningmeester deze taak op zich nemen tot aan de fusie met de hervormde diaconie.
Het hoeft geen betoog, dat het met zo veel vacatures en zo weinig medewerkers die stuk voor
stuk dubbelfuncties hebben, lastig werken is. Alle perikelen rond de aanstaande fusie en
problemen met de bank hebben het alleen maar ingewikkelder gemaakt. Gelukkig dat er in de
Wijkraden voor Diakenen, ondanks de openstaande vacatures, nog zoveel gebeurt, want
anders was het met het diaconale gehalte van onze kerk maar droevig gesteld geweest. En dat
terwijl het omzien naar de ander het hart van een diaconale gemeente hoort te zijn. Wat is een
kerk van Christus zonder diaconie?
Vastgesteld door het College van Diakenen op 2 juli 2019.
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