
 
 
Jaarverslag   Commissie  
 
1. Doelstelling van de commissie 
Het College van Diakenen staat voor het omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de 
kerk, en het zo veel mogelijk organiseren en bieden van hulp op sociaal en financieel gebied. 
Deze kerntaken van de diaconie vinden hun inspiratie in onze geloofsbeleving en zijn daar 
een uiting van (beleidsplan 2016-2022). 
 
2. Samenstelling commissie/taakverdeling/personele inzet 
In 2021 traden drie nieuwe leden aan: Martin Weerstand als voorzitter, Cisca Zwiep, 
secretaris en Ria Brandenburg als gewoon lid. Samen met Kees de Bruin, Rob en Marian 
Kasbergen, Annemarie Verweij en Arjan Verwey is de diaconie compleet. De taken zijn 
opnieuw verdeeld en genoteerd in het handboek en zijn op de website terug te vinden. 
3. Aansluiting bij het meerjarenplan (beleidsplan 2016-2022) 
1. Stimuleren van betrokkenheid binnen de gemeente 
2. Diaconale zondagse dienst 
3. Sociale betrokkenheid naar de samenleving 
4. Meekijkdiensten in de Wulverhorst 
4. Uitgevoerde activiteiten 
Het jaar 2021 werd beheerst door de corona-pandemie en het visitatie en mediationtraject 
met de predikant. Dit beïnvloedde veel activiteiten. 
*Gemeentediaconaat: Er zijn talloze kaarten gestuurd naar jarigen, jubilaressen en 
rouwenden. We waren aanwezig bij rouwdiensten, doopdiensten en we regelden de 
avondmaalsvieringen die op aangepaste wijze plaatsvonden. Er werd in de zomerperiode en 
tijdens de kerst een attentie bezorgd bij  80+ gemeenteleden; we organiseerden een 
gezellige maaltijd op de startzaterdag gezamenlijk met de jeugd, waarbij 60 volwassenen 
aanwezig waren.  
Kerktv werd uitgevoerd in samenspraak met de multimediacommissie. 
*Jeugddiaconaat: de ‘hulp van de zondag’ kon geen doorgang vinden. Er werd een 
bijeenkomst georganiseerd voor de kinderen die voor het eerst aan het Avondmaal 
deelnamen. 
*Samenwerking en communicatie: we namen actief deel aan kerkenraadsvergaderingen, we 
schreven maandelijks iets in ‘Ontmoeting’ en op regelmatige basis in de ‘Nieuwsbrief’ over 
onze activiteiten. We waren aanwezig bij de 3-Luik ontmoeting; het jaarlijkse overleg van de 
plaatselijke diaconieën. Gezamenlijk werd een inzamelactie voor de Voedselbank 
georganiseerd. Tijdens de Ziekenzondag (sept) werden 37 fruitmandjes bezorgd in 
samenwerking met Stichting de Zonnebloem’.  



*Diaconale taken: er werd één individuele steunaanvraag die via Schuldhulpmaatje 
binnenkwam, gehonoreerd. 
Collectes en giften werden digitaal of via collecteschalen ingezameld.  
 
5. Wat is er gerealiseerd? Hebben we onze beleidsvoornemens behaald? 
1. Betrokkenheid binnen de gemeente is gerealiseerd 
2. Dit is nog niet gerealiseerd 
3. Vanwege corona zijn overleggen met gemeente Oudewater afgezegd 
4. Ook dit kon vanwege corona geen doorgang vinden 
 
6. Andere zaken die gedeeld moeten worden met de KR 
 
7. Plannen voor komend jaar 
Organiseren van meerdere activiteiten die de ontmoeting van gemeenteleden onderling 
bevorderen, zoals een maaltijd of ontmoetingsestafette 
-Aandacht voor het betrekken van kinderen en jeugd bij de eredienst, zoals collecteren 
-Zorgvuldig beheer van giften en collectes  
-Ondersteunen en faciliteren van het pastoraatsteam 
-Diaconale dienst voorbereiden 
-Sociale taak buiten de eigen kerk 
-Veilige kerk 
 
Oudewater, 18 februari 2022 
 
 


