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1. Voorwoord
Het College van Diakenen staat voor:
• de kerkelijke PGO gemeente activeren tot diaconaal denken en handelen.
• misstanden en onrecht bestrijden en onder de aandacht brengen van de kerkelijke PGO gemeente.
• hulpverlener en wegwijzer zijn voor hen die dat nodig hebben.
• zo nodig een aandeel leveren aan meerdere vergaderingen en/of samenwerkingsverbanden zowel binnen
als buiten de kerkelijke PGO gemeente.
• in de kerk dienst doen bij het collecteren en het verzorgen van het Heilig Avondmaal.
• inzamelen en beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het College van Diakenen.
De plaats van het College van Diakenen in de Protestantse Gemeente Oudewater:
Het werk van het College van Diakenen bestaat uit het omzien naar elkaar, de zorg voor de medemens in de
breedste zin van het woord. Dit is belangrijk in het dagelijkse leven van de gemeente. Binnen de kerkelijke
PGO gemeente wordt er naar gestreefd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van alle geledingen,
van jong tot oud.
Hoe is het College van Diakenen georganiseerd
Het College van Diakenen bestaat uit acht diakenen, waaronder één voorzitter, twee secretarissen en één
penningmeester. De overige taken zijn over alle acht diakenen verdeeld. Er wordt gewerkt volgens een
jaarplan. In een opgestelde actieplanning staat maand voor maand genoteerd waar het College van Diakenen
zich mee bezig houdt. In het ‘Handvat voor diakenen’ staan alle werkzaamheden van de diakenen uitgebreid
beschreven.
Het beleidsplan 2016 - 2020
We volgen het beleidsplan 2016 - 2020 dat is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 mei 2016. De
voornemens van het College van Diakenen zijn in dit document opgenomen onder hoofdstuk 4.1.

2. Bezetting / taakverdeling diakenen 2018:
In 2018 waren er geen vacatures. Begin van het jaar is Ied van Baren afgetreden en zijn Kees en Selma de
Bruijn nieuw toegetreden. Dit betreft een duo-functie als 1 diakenfunctie. Marja Gorter heeft haar ambt met 2
jaar verlengd. De verdeling van taken is gepubliceerd in de Ontmoeting van februari en tevens vermeld op
de website van de PGO.

3. Bestemming van de ingezamelde gaven:
Een overzicht van de ingezamelde gaven is te vinden in de toelichting op de jaarrekening 2018 van het CvD.
In de Ontmoeting is maandelijkse de financiële barometer vermeld. Ten aanzien van goede doelen is ons
beleid voortgezet om doelen in Nederland die dicht bij onze aandachtsvelden liggen extra te ondersteunen.
De diaconie heeft het initiatief genomen en de publicatie gedaan voor een extra bijzondere collecte in de
periode 14 t/m 28 oktober voor giro 555 i.v.m. de tsunami in Sulawesi. De opbrengst was €713,25. Als
diaconie hebben we dit bedrag aangevuld met €150,00. Daarnaast heeft de kinderkledingbeurs Oudewater
ook €50,00 gedoneerd.

4. Nationale Ziekendag met de Zonnebloem:
Vrijwilligers van de Zonnebloem en diakenen hebben deze dienst van 9 september voorbereid. Het thema dit
jaar was: ‘zieken en gezonden, wij zijn er voor elkaar’. Zes bewoners van de Wulverhorst en de Schoutdreef
werden per brief uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Niemand hiervan was aanwezig in de kerk. Ten
huize van iemand in de Schoutdreef werd gezamenlijk het Heilig Avondmaal gevierd. Door de Zonnebloem
werd voor hen die ziek zijn, of veel zorg nodig hebben zoals de bewoners van de Wulverhorst en het
Futurahuis, een fruitbakje geregeld. Door onze gemeenteleden werden 36 fruitbakjes weggebracht. Het is
bijzonder dat in de gemeente Oudewater drie kerken en de Zonnebloem dit gezamenlijk doen.

5. Kerk TV:
De diensten van de PGO kunnen direct of achteraf via internet of via een TV aansluiting bij de Rekam
worden gevolgd. Het kijken via internet (via de website PGO) is voor iedereen vrij toegankelijk, wel wordt er
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een vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de kosten gevraagd. De diaconie verzorgt de contacten met
mensen die de diensten via de TV aansluiting bij Rekam kijken. De decoderkaartjes die daarvoor nodig zijn
worden door de coördinator Kerk TV van de diaconie verstrekt en bij mensen thuis geïnstalleerd. Tevens is
deze diaken voor deze groep aanspreekpunt bij eventuele problemen en of storingen. De bijdrage voor de
aansluiting op Kerk TV via Rekam bedroeg in 2018 €70 voor het gehele jaar. Het aantal kijkers voor Kerk TV
via de Rekam was 20 huishoudens. Het beamerteam van de commissie Multimedia zorgt voor de bediening
van de apparatuur in de kerk tijdens de (bijzondere avond-)diensten en ook bij rouw- en trouwdiensten indien
de familie dat wenst. Elke week werd door een pool van vrijwilligers de Nieuwsbrief en incidenteel de liturgie
rondgebracht bij mensen met Kerk TV.

6. Vluchtelingenwerk:
Door het ondertekenen van het Charter van Groningen op 7 december 2011 heeft de PGO zich als lokale
gemeente aangesloten bij een netwerk van kerken die zich ter plaatse willen inzetten voor asielzoekers in
nood. Door het lezen van verslagen / publicaties zijn in 2018 de werkzaamheden van het Internationaal
Netwerk van Lokale Initiatieven t.a.v. Asielzoekers (INLIA) gevolgd. De regio-bijeenkomsten van 6 maart en
25 september zijn niet bezocht. De opbrengst van de HA-collecte van oktober is, met een aanvulling vanuit de
diaconie, overgemaakt naar INLIA.
Net als in 2016 en 2017 is er in 2018 in samenwerking met de diaconieën van de HGO-H en de RK-Parochie
een week caravanvakantie aangeboden aan nieuw binnengekomen vluchtelingengezinnen met een
verblijfstatus. Hiervan hebben in 2018 twee gezinnen gebruik kunnen maken.

7. Heilig Avondmaal:
In de morgendiensten werd het Heilig Avondmaal “lopend” gevierd. Op witte donderdag vierden we het Heilig
Avondmaal “in de kring”. We hebben in totaal 6 x het Heilig Avondmaal in de kerk gevierd. Tegelijk was er
huisavondmaal bij een gemeentelid aan de Schoutdreef waar ook andere gemeenteleden van de Schoutdreef
aanwezig waren. Bij een ziek gemeentelid is thuis 2x avondmaal gevierd.
Over de HA collecte werd vooraf informatie verstrekt via de Ontmoeting, de Nieuwsbrief en zo mogelijk op de
beamer en/of de website. In de Wulverhorst is vijfmaal avondmaal gevierd, verzorgd door de HGO-H, waar
ook leden van de PGO aan deel namen. Hierbij was ook een ouderling en/ of een contactpersoon van de PGO
aanwezig.

8. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)/Participatieraad Oudewater:
Roelofien de Ridder, Henk Brouwer en Hans van Zijl zijn leden van onze kerk die in de Participatieraad
Oudewater zitten. Zij informeren ons als diaconie zo nodig over wat er speelt en zijn onze contactpersonen
bij eventuele vragen / signalen onzerzijds.

9. Financiële Noodhulp particulieren/SchuldHulpMaatje:
We houden ogen en oren open voor mensen die door welke reden dan ook in financieel zwaar weer
verkeren of die al voor langere tijd in een uitkeringssituatie zitten. In 2018 is er éénmaal een verzoek om
bijzondere financiële hulp gehonoreerd en is er éénmaal een verzoek om financiële hulp uit het noodfonds
gehonoreerd. Als diaconie ondersteunen wij SchuldHulpMaatje financieel. Dit is een organisatie met
getrainde vrijwilligers om mensen met financiële problemen te helpen. We doen dit in samenwerking met de
diaconieën van de andere kerken uit Oudewater. Als diaconie zijn wij met ingang van 2017 gestart met een
voorziening voor een diaconaal noodfonds. Onder bepaalde voorwaarden worden vanuit dit fonds renteloze
leningen verstrekt. Hierop kan alleen door inwoners van de gemeente Oudewater een beroep worden
gedaan.

10. Boodschappenpakketten actie:
Tezamen met de diaconieën van de RK-Parochie en de HGO-H en de Voedselbank hebben we in januari en
februari 2018 weer spaarzegels voor boodschappenpakketten van de Emté ingezameld. Ook dit jaar was
deze actie een groot succes. Er zijn maar liefst 188 zegelboekjes geplakt en bezorgd bij mensen, waarmee
zij een boodschappenpakket op konden halen bij de Emté. Dit waren 68 adressen via antwoordstrookjes van
de gemeente, 18 adressen van de Voedselbank,8 adressen via Schuldhulpmaatje, 24 adressen via de kerk
en anderen. 70 pakketten zijn opgeslagen in het depot van de Voedselbank.

11. Aanschuifdiner:
Het aanschuifdiner is een initiatief van de Stichting Ouderenzorg Oudewater (= De Wulverhorst) samen met
de KBO, PCOB en de drie diaconieën. Door vrijwilligers wordt een 3-gangendiner geserveerd in de
Wulverhorst. Gemiddeld komen er nu 80 personen. De coördinatie ligt bij de Wulverhorst; de diaconieën
zorgen, indien nodig, voor de publiciteit binnen de eigen kerkelijke gemeenten. Tevens is het mogelijk om bij
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de Wulverhorst een bon te kopen voor het aanschuifdiner. In de loop van 2018 is het aantal deelnemers aan
het aanschuifdiner gestegen van 70 naar ongeveer 100 per maand. Voor het kerstdiner zijn 125 aanmeldingen
ontvangen.

12. Netwerkorganisatie Welzijn Oudewater:
Sinds 2012 worden er door het Stadsteam Oudewater Netwerk Informatie Ondersteuning (NIO) bijeenkomsten
georganiseerd. Hiervoor worden alle vrijwilligersorganisaties uitgenodigd die in Oudewater informele zorg en
ondersteuning bieden. In 2018 hebben deze overleggen echter niet plaatsgevonden..

13. Hulp van de zondag:
Al sinds september 2013 helpt per zondag één kind de diakenen bij de dingen die moeten worden gedaan. Dit
is bijvoorbeeld het uitdelen van de nieuwsbrief, het klaarzetten van de spaarpotjes voor de kinderkerk, het
aansteken van lichtjes voor de kinderkerk, het collecteren en het tellen van de collectes na de dienst. Bij het
begin van de dienst komen ze samen met de kerkenraad naar binnen en gaan bij de diakenen zitten.
Natuurlijk kunnen ze tijdens de dienst gewoon naar de kinderkerk. Door twee diakenen wordt een rooster
opgesteld. Aan alle kinderen van de groepen 7 en 8 van de bovenbouw die lid zijn van onze kerk werd
gevraagd of ze hieraan wilden meedoen. Het eerste halfjaar van 2018 deden er 15 kinderen mee. Vanaf de
zomer 2018 waren dat 14 kinderen.

14. Diaconale Actiedag :
Op zaterdag 15 september 2018 heeft het College van Diakenen weer een Actiedag georganiseerd om de
kerkelijke gemeente met elkaar te verbinden en de werkgroep “Burkina Faso” financieel te kunnen
ondersteunen. De jeugd had op dezelfde dag de startdag van het nieuwe seizoen.
De activiteiten waren in de middag een rondleiding door de Franciscus- en de Grote kerk in Oudewater,
gevolgd door een bingo in onze eigen kerkzaal. De bingo werd georganiseerd door de Burkina Faso groep.
De maaltijd hebben we met elkaar genuttigd. Een barbecue voor de kinderen en een buffet voor de
volwassenen. Het aantal deelnemers bedroeg 128 waarvan 75 volwassenen en ongeveer 50 jongelui. Deze
gezamenlijkheid werd door vele gemeenteleden erg gewaardeerd. Het resultaat was een mooie opbrengst
van € 550,00 voor Burkina Faso.

15. Overige
Overleg/vergaderingen:















Dit jaar waren er voor de contactpersonen voor het Ontmoetingsteam op 14 februari en
18 september Pastoraatsavonden. Naast het samenbindende aspect van deze avond tussen
ouderlingen, contactpersonen, predikant en diaken, kunnen contactpersonen hier ook hun gemaakte
kosten bij ons declareren. Op 14 februari waren Anneke en Atie niet aanwezig omdat er een spreker
van buitenaf was uitgenodigd. Op 18 september heeft Atie de avond bijgewoond.
Jan is naar de thema avond Kerk, Kinderen en Armoede geweest van de Stichting Rijn en Lekstreek.
Ook heeft een vertegenwoordiging van de diaconie een bijeenkomst van de commissie V&T van de
PKN Gereformeerde Kerk in Waarder over rentmeesterschap bijgewoond.
Op 7 juli bestond de Zonnebloem 50 jaar. Atie is naar de receptie geweest.
In de week voorafgaande aan de H.A. dienst van 3 juni was een diaken aanwezig bij de
voorbereidingsbijeenkomst van kinderen die voor het eerst deel gingen nemen aan het Avondmaal.
Er waren 11 kinderen aanwezig op de voorbereidingsavond, daarvan waren er 9 aanwezig in de
dienst.
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en platform voor
Christelijke Schuldpreventie. In 2014 is ook in Oudewater officieel gestart met SchuldHulpMaatje. Alle
inwoners van Oudewater kunnen gebruik maken van deze vorm van hulpverlening. Eén van de
diakenen zit in het bestuur van SchuldHulpMaatje Oudewater. Er zijn zes SchuldHulpMaatjes
(waarvan één vanuit de PGO) die hiervoor zijn gecertificeerd.
Het jaarlijkse 3-luik overleg tussen de diaconieën van PGO, HGO-H-kerk en RK-Parochie vond op
1 oktober in onze kerk plaats. Middels dit overleg houden de kerken elkaar op de hoogte van hun
diaconale activiteiten.
De Landelijke Diaconale dag op 10 november werd dit jaar door Anneke en Raymond bezocht.
De diaconie heeft 10 keer vergaderd.
Eén diaken had zitting in de Kleine kerkenraad. Jan was de afgevaardigde en Kees/ Selma de
vervanger namens het College van Diakenen.
De diaconie heeft dit jaar een stamppotmaaltijd georganiseerd op 16 februari 2018. De opbrengst
hiervan was bestemd voor de Burkina Faso groep.

Jaarverslag 2018 College van diakenen

15-1-2019

Bijdrage/attenties voor minima/ouderen/gehandicapten:





In december zijn er in samenwerking met de diaconieën van de HGO-H en RK-Parochie
167 supermarktbonnen (141 van Ferm Werk en 26 adressen van de Voedselbank) van elk € 25 van
de Emté gegaan naar de 110% minima van Oudewater en degenen die gebruikmaken van de
Voedselbank Oudewater. Dit alles werd vergezeld met een kerstkaart en een gedicht.
Vanwege privacy regels zorgden Ferm Werk Woerden en de Voedselbank voor de aanlevering bij de
desbetreffende adressen. Ferm Werk stuurt de door ons in een envelop aangeleverde
supermarktbonnen dan op. Dit jaar is er geen berichtgeving gekoppeld dat de betreffende personen
zich ook kunnen aanmelden voor een boodschappenpakket. Deze spaaractie vindt nu plaats in april/
mei 2019 vanwege de verbouwing van de supermarkt Emté naar Coop.
De diaconie wijst de kerkelijke gemeente elk jaar op de vakanties voor ouderen/ gehandicapten/
éénoudergezinnen. Niemand maakte van deze mogelijkheid gebruik.
We hebben 48 kerstattenties met bijbehorende kerstkaart verzorgd voor gemeenteleden boven de 80
jaar. Dit jaar is er voor het eerst per echtpaar één kerstattentie verstrekt. De contactpersonen hebben
de kerstattenties bezorgd bij de gemeenteleden. De afbeelding en het gedicht van de kerstkaart zijn
ook op de cover van het december/januarinummer van de Ontmoeting geplaatst.

Speciale diensten:



Er was dit jaar één dopeling. Een diaken reikte de doopkaars uit. We hebben als diakenen dienst
gedaan in vijf rouwdiensten. Er waren geen trouwdiensten.
De Oecumenische dienst op 21 januari werd in de Ontmoetingskerk gevierd. Geen van onze diakenen
deed dienst. De collecte was bestemd voor werkgroep Burkina Faso.

Algemeen




Elke eerste zondag van de maand konden gemeenteleden hun naam zetten op kaarten die in de hal
van de kerk lagen om verstuurd te worden aan oudere of zieke gemeenteleden. Ook bij geboorten,
huwelijk, verhuizingen buiten Oudewater, verjaardagen ouderen in de tehuizen, worden kaarten
verstuurd.
Jaarlijks wordt er een rooster gemaakt van vrijwilligers die mensen van en naar de kerk rijden. Er zijn
12 vrijwilligers, één voor elke maand. In 2018 werd hiervan door 3 gemeenteleden, soms of vaker,
gebruik gemaakt.

16. Hebben we onze beleidsvoornemens gehaald?
We hebben alle activiteiten kunnen continueren.
De gemeente hebben we kunnen activeren om mee te doen aan de acties die de diaconie organiseerde, zoals
het inzamelen van zegeltjes voor boodschappenpakketten, het tekenen van de maandelijkse kaarten die
namens de kerk worden verstuurd.
Ook waren er weer voldoende kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs om als Hulp van de zondag
hun bijdrage te leveren aan de kerkdienst. Zo proberen we ook deze leeftijdsgroep bij de diaconie te
betrekken.
In september hebben we een Diaconale Actiedag georganiseerd. Met de opbrengst hiervan hebben we een
bijdrage kunnen geven voor Burkina Faso. Ook nu weer heeft deze dag een sterk stimulerende werking op de
saamhorigheid en verbondenheid onder de gemeenteleden gehad.
Daarnaast hebben we onze bijdrage geleverd aan het maandelijkse aanschuifdiner in de Wulverhorst, Welzijn
Oudewater, Inlia en SchuldHulpMaatje. Het is fijn te merken dat zovelen uit onze gemeente betrokken zijn bij
deze activiteiten.
De contacten met de plaatselijke diaconieën, RK-Parochie en de HGO-H verliepen ook in het afgelopen jaar in
een prettige sfeer.
In de dienst van dankdag in oktober was het thema duurzaamheid/ rentmeesterschap. Voor het programma
van Vorming & Toerusting heeft de diaconie als suggestie de Micha cursus aangedragen. Dit is door deze
commissie overgenomen en wordt door hen in 2019 ook ingevuld.
Goedgekeurd binnen het College van Diakenen op de diaconievergadering van 14 januari 2019.
namens de diakenen,
Selma de Bruijn
e
1 secretaris CvD
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