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Het jaar 2020 is sterk beïnvloed door de ontwikkelingen rond het corona virus. De activiteiten van de
diaconie zijn hierop waar nodig aangepast. In het verslag hieronder is dit nader omschreven.

1. Hoe is het College van Diakenen georganiseerd
Het College van Diakenen bestaat uit zeven diakenen, waaronder één voorzitter, één secretaris en één
penningmeester. De overige taken worden over alle zeven diakenen verdeeld. Er wordt gewerkt volgens
een jaarplan en in een opgestelde actieplanning staat maand voor maand genoteerd wat te doen. Alle
werkzaamheden zijn in een zgn ‘Handvat voor diakenen’ uitgebreid beschreven.
2. 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 opgenomen onder hoofdstuk 4.1.
3. Bezetting / taakverdeling diakenen 2020
In januari zijn Marja Gorter, Elsbeth Barnard en Rien van der Stok afgetreden. Marian en Rob
Kasbergen als duo en Arjan Verweij zijn als nieuwe diaken bevestigd. De gewijzigde verdeling van
taken is gepubliceerd in de Ontmoeting van februari en vermeld op de website van de PGO.
4. Bestemming van de ingezamelde gaven
Een overzicht van de ingezamelde gaven is te vinden in de toelichting op de jaarrekening 2020. Het
beleid om goede doelen in Nederland die dicht bij onze aandachtsvelden liggen te ondersteunen is
voortgezet.
5. Nationale Ziekendag met de Zonnebloem
In de dienst van 13 september is aandacht besteed aan de Nationale Ziekendag. Vanwege corona zijn
er in 2020 geen bewoners van de Wulverhorst en het Futurehuis uitgenodigd om de dienst bij te
wonen. Door gemeenteleden van de PGO zijn 37 fruitbakjes weggebracht. In Oudewater is deze actie
gezamenlijk gedaan door de diaconieën van drie kerken en de Zonnebloem.
6. Kerk TV
Per 31 december 2020 waren 18 adressen via Rekam aangesloten op Kerk TV. In de loop van het jaar
zijn 5 aansluitingen beëindigd vanwege overlijden. Er zij 5 nieuwe aansluitingen bijgekomen. In het 4e
kwartaal is de mogelijkheid om kerkdiensten van de PGO van Kerk TV te volgen extra onder de
aandacht gebracht. Dit is gedaan door het plaatsen van een artikel in de Nieuwsbrief en de
Ontmoeting en de vraag aan het pastoraatsteam dit bij hun contacten mee te nemen.
7. 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, lees INLIA. De opbrengst van de HA-collecte van oktober is, met een aanvulling
vanuit de diaconie, naar deze organisatie overgemaakt. De gezamenlijke diaconieën van de HGO-H, de
RK-Parochie en de PGO hebben ook dit jaar een week caravanvakantie aangeboden aan een nieuw
ingekomen vluchtelingengezin met een verblijfstatus. Dit gezin heeft hiervan uiteindelijk geen gebruik
gemaakt.
8. Heilig Avondmaal
Door corona zijn er dit jaar geen zes maar twee HA vieringen geweest. Ook vanwege corona is het
aantal huisavondmaal vieringen voor bewoners van de Schoutdreef beperkt gebleven tot één en de
vieringen van de HGOH in de Wulverhorst, waaraan ook leden van de PGO deelnemen, tot twee. De
viering in coronatijd heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden om te kunnen voldoen aan de door de
RIVM en de PKN gestelde richtlijnen. Over de doelen van de HA collectes is vooraf informatie verstrekt
via de Ontmoeting, de Nieuwsbrief, de beamer en de website.
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9 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO / Participatieraad Oudewater
Roelofien de Ridder, Gert Hoogendoorn 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.
10. Financiële Noodhulp particulieren / SchuldHulpMaatje
Er is in 2020 geen aanvraag voor ondersteuning ontvangen en gehonoreerd. Samen met de
diaconieën van de HGO-H en de RK Parochie geven we financiële ondersteuning aan
SchuldHulpMaatje Oudewater. NB: Eén diaken is bestuurslid bij Schuldhulpmaatje.
11. Aanschuifdiner
De rol van de diaconie beperkt zich tot het verzorgen van publiciteit binnen de PGO wanneer dit vanuit
de Wulverhorst wordt gevraagd.
12. “Open tafel” overleggen Oudewater
Hiervoor worden door het Stadsteam Oudewater alle vrijwilligersorganisaties uitgenodigd die in
Oudewater informele zorg en ondersteuning bieden. Er was in 2020 één bijeenkomst met als onderwerp
éénzaamheid. Deze is bijgewoond.
13. Hulp van de zondag / Jeugdwerk
Als gevolg van de coronabeperkingen is Hulp van de zondag half maart stopgezet. Tot een herstart is in
2020 niet overgegaan omdat het takenpakket erg klein is geworden. De Nieuwsbrieven worden aan het
begin van dienst niet meer uitgereikt en collecteren “door de rijen” vindt (nog) niet plaats.
14. Diaconale Actiedag
De voor zaterdag 19 september geplande diaconale actiedag, als onderdeel van het startweekend, is
vanwege corona niet doorgegaan.
15. Stamppotmaaltijd
Aan de door de diaconie georganiseerde stamppotmaaltijd op 15 februari hebben 67 volwassenen en 8
kinderen meegedaan. De opbrengst was bestemd voor de Diaconie en bedroeg (na aftrek van de
kosten) bijna €.200,00.
16 Overige
Overleg / vergaderingen:
 Er is deelgenomen aan de pastoraatsavond van het ontmoetingsteam op 13-februari. Later in
het jaar geplande avonden zijn vanwege corona opgeschort. Daarnaast is er wel regelmatig
informeel en ad-hoc overleg geweest.
 De voorbereidingsbijeenkomst voor kinderen uit groep 3 die voor het eerst gingen deelnemen
aan het avondmaal is vanwege corona dit jaar niet doorgegaan.
 Het jaarlijkse 3-luik overleg van de diaconieën was 5 oktober bij de PGO. Naast de HGO-H, de
RK-Parochie en PGO werd dit jaar voor het eerst ook deelgenomen door De Ambassade van
het Koninkrijk van God en Bijbelgemeente DABAR. In dit overleg houden de deelnemende
kerken elkaar op de hoogte van hun diaconale activiteiten en worden gezamenlijke acties
besproken.
 Vanwege corona is het aantal vergaderingen van de diaconie beperkt gebleven tot vijf.
Daarnaast was er wel regelmatig onderling contact.
 De voorzitter van de diaconie had zitting in de Kleine kerkenraad.
Bijdrage/attenties voor minima/ouderen/gehandicapten:
 In samenwerking met de diaconieën van de HGO-H, de RK-Parochie, de Bijbelgemeenschap
Dabar en de Ambassade van het Koninkrijk van God zijn in december 171 Coöp klantenkaarten
van elk €.30 verstrekt aan de 120% minima van Oudewater + degenen die gebruikmaken van
de Voedselbank Oudewater. Deze klantkaarten werden vergezeld van een korte brief, een
gedicht en een flyer van SchuldHulpMaatje Oudewater. Vanwege privacy regels zorgden Ferm
Werk Woerden en de Voedselbank voor aanlevering bij de adressen.
 Evenals andere jaren heeft de diaconie leden van de kerkelijke gemeente gewezen op de
mogelijkheid van vakanties voor ouderen / gehandicapten / éénoudergezinnen. Dit jaar zijn door
de diaconie geen aanmeldingen ontvangen.
 Via (RCN) Hetvakantiebureau heeft een gezin met opgroeiende kinderen gebruik kunnen
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maken van een gratis weekend in een bungalowpark.
Als extra teken van bemoediging in de éénzaamheid van de coronatijd zijn voor de 80+
gemeenteleden een tweetal acties georganiseerd. In april is er een kaart met een mooi gedicht
bezorgd bij deze gemeenteleden. En in juni is er in samenwerking met het pastoraat nogmaals
op deze adressen een kaart bezorgd met een zakje met bonbons. Waar mogelijk is er ook tijd
gemaakt voor een praatje op anderhalve meter afstand.
Er zijn 57 kerstattenties met bijbehorende kerstkaart voor gemeenteleden boven de 80 jaar
verzorgd. De contactpersonen hebben de kerstattenties bezorgd bij deze gemeenteleden.

Speciale diensten:
 Er waren dit jaar drie dopelingen. Een diaken heeft de doopkaarsen uitgereikt.
 Bij de zes rouwdiensten van dit jaar hebben we als diaken vanwege corona geen dienst
gedaan.
 Er waren geen trouwdiensten.
Algemeen
 Elke eerste zondag van de maand worden kaarten in de hal van de kerk gelegd. Met
passende tekst erop en ondertekend worden deze door de diaken bij de contactpersonen
gebracht. Zij bezorgen de kaarten bij de oudere of zieke gemeenteleden. Dit is ook gedaan bij
geboorten, huwelijk, verhuizingen buiten Oudewater en verjaardagen ouderen in de tehuizen.
Tot half maart konden bezoekers van de diensten hun naam
 Jaarlijks wordt er een rooster gemaakt van vrijwilligers die mensen van en naar de kerk rijden.
Er zijn 12 vrijwilligers, één voor elke maand. Dit jaar is hiervan door 2 gemeenteleden gebruik
gemaakt.
 Eveneens wordt jaarlijks een rooster gemaakt van vrijwilligers die wekelijks de Nieuwsbrief
rondbrengen. Deze worden bezorgd bij mensen die niet naar de kerk kunnen komen, Per 31
december waren dit 24 adressen. NB: Vanwege corona is deze activiteit in periode half maart
tot en met augustus door anderen dan de diaconie gecoördineerd.
17. Hebben we onze beleidsvoornemens gehaald?
Corona heeft voor het jaar 2020 de diaconie beperkingen maar ook nieuwe mogelijkheden gegeven. In
de beschrijving hierboven is aangegeven welke voorgenomen activiteiten wel of niet zijn gedaan. Er
zijn extra initiatieven ontwikkeld om mensen die het nodig hebben aandacht te geven. Hierbij is
samenwerking gezocht met de pastoraatsgroep. De contacten met de plaatselijke diaconieën, RKParochie en de HGO-H verliepen ook in het afgelopen jaar in een prettige sfeer.
Kijkend naar de beleidsvoornemens is invulling gegeven aan het aspect “aandacht voor de naaste”.
Hoe dit te doen en wat wel of niet te doen is vooral bepaald door de praktijk van de dag, lees richtlijnen
RIVM en PKN.

Goedgekeurd binnen het College van Diakenen op de diaconievergadering van 12 januari 2021.

Jan van Wijk / voorzitter

Anneke de Regt – van Schaik / secretaris
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