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TAAKGROEP DIACONAAT 

 

Jaarverslag 2017  
 

Het ontstaan van de taakgroep diaconaat 

Op 1 januari 2017 zijn 5 wijkgemeenten van de PGM – de Hofpleinkerk, de Hoeksteen, de 

Morgenster, de Oostkerk en de Nieuwe Kerk – samengevoegd tot één wijk: de Nieuwe kerk -

gemeente. Dit betekent dat de 5 wijkdiaconieën werden samengevoegd tot de taakgroep diaconaat. 

 

De vergaderingen 

Op 28 november 2016 kwamen vertegenwoordigers van de vijf wijkdiaconieën samen om de 

samenvoeging te bespreken. Er passeerden diverse praktische zaken.  

De taakgroep vergadert iedere 2e maandag van de oneven maand: zes keer in 2017. 

Op 17 januari kwam de taakgroep voor het eerst bijeen onder leiding van Ivette van der Sluijs, 

voorzitter van de kerkenraad, die als ‘coach’ was toegewezen aan de taakgroep. Als (tijdelijk) 

voorzitter werd benoemd Laus Bosselaar, als secretaris Marieken Mekking. In deze eerste 

vergadering is vastgesteld wie de taakgroep zouden vertegenwoordigen in de verschillende organen. 

De activiteiten van de voormalige wijkdiaconieën zijn op een rij gezet. Aan de hand daarvan is in de 

loop van het voorjaar een jaarkalender opgesteld. In iedere vergadering zijn de activiteiten die 

hadden plaatsgevonden en de komende activiteiten besproken. 

 

De activiteiten 

Emtézegelactie 

In februari zijn er Emté pakketten naar 89 adressen gebracht: 64 waren er bij elkaar gespaard door 

gemeenteleden; 25 zijn daaraan toegevoegd door Emté. Voorheen spaarden de Ontmoeting en de 

Zuiderkerk mee met de Hoeksteen. Deze keer hebben zij zelfstandig gespaard. 

Acceptgiro-acties 

In februari zijn de enveloppen voor de acceptgiro-actie voor het werelddiaconaat  (dit jaar het 

classicale project Pakistan) weer gesorteerd en in de vierplekken klaargelegd om weg te brengen. De 

opbrengst van de hele PGM bedroeg 15.810 euro. In het najaar was er een acceptgiro-actie voor de 

volgende doelen: Stichting Gered Gereedschap, Rudolphstichting, Samen in actie voor vluchtelingen -

een project van kerk in Actie- en Tamar Centre in Thailand. Opbrengst: 23.288 euro. 

Kaarten vluchtelingen- Toilettassen Stichting Door 

Op twee zondagen in mei konden gemeenteleden kaarten kopen om naar vluchtelingen te versturen. 

In mei zijn er 15 gevulde toilettassen gebracht naar de forensisch beschermde woonvoorziening van 

Stichting Door . 

Kleding- en Voedselbank 

Op 11 en 18 juni en in september  is er op alle vierplekken kleding ingezameld voor de Kledingbank. 

De acties voor de Voedselbank worden, op verzoek van de Voedselbank , verspreid over het jaar 

gehouden: in maart in de Nieuwe Kerk; eind september in de Hoeksteen. In december zou de actie in 
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de Hofpleinkerk gehouden worden, maar omdat er die maand al zoveel acties waren is deze 

verplaatst naar juni 2018. 

Actie sociale minima 

In het najaar is in verschillende kerkgenootschappen in Middelburg de collecte voor de sociale 

minima gehouden. De totale opbrengst bedroeg €  5842. De PGM heeft hiervan 4886 bijeen gebracht 

en het tekort van € 192 euro aangevuld. Aan 273 gezinnen met kinderen onder de 16 jaar via Orionis 

een bedrag van 40 euro gegeven worden. 

De Oogstdienst 

Op 5 november werd op de drie vierplekken de Oogstdienst gevierd. Een werkgroepje bestaande uit 

vertegenwoordigers van de taakgroepen ouderenpastoraat, pastoraat en diaconaat had besloten dat 

in de Hofpleinkerk en de Hoeksteen als voorheen fruitbakjes zouden worden bezorgd. In de Nieuwe 

Kerk zouden bloemen worden bezorgd, zoals voorheen in de Morgenster gebeurde. De adressen 

werden aangeleverd vanuit Pasoraat; de verdere organisatie lag bij de Hofpleinkerk en de Nieuwe 

Kerk in handen van Diaconaat.  In de Hoeksteen coördineerden twee vrijwilligers alles en hebben 15 

vrijwilligers de fruitbakjes gevuld met fruit dat de gemeenteleden meegebracht hadden. Vanuit de 

Hoeksteen zijn 200 fruitbakjes bezorgd en vanuit de Hofpleinkerk 63. Deze 63 zijn kant en klaar 

aangeleverd. In de Nieuwe Kerk zijn 209 adressen aangeleverd voor de bloemen. Waarschijnlijk 

doordat de oogstdienst een nieuw fenomeen was voor de vroegere Nieuwe Kerk, waren er te weinig 

bloemen meegebracht en waren er te weinig gemeenteleden om de bloemen de bezorgen. In de 

loop van de week zijn er bloemen bezorgd bij degenen die zondags geen bloemen hadden gekregen. 

Kerstpakketten 

In december zijn door 13 vrijwilligers 200 kerstpakketten gevuld voor de bewoners van de 

P.I.Torentijd. Acht vrijwilligers hebben deze op 21 december bezorgd. Uit de reacties van de 

gedetineerden bleek dat zij het zeer waardeerden dat er op deze wijze aandacht aan hen werd 

geschonken. Eveneens in december zijn er kerstpakketten gevuld met producten die gemeenteleden 

meenamen naar de kerk. Deze pakketten waren bedoeld voor mensen die wat extra’s konden 

gebruiken. Gemeenteleden konden adressen opgeven. In de Hoeksteen zijn 33 pakketten klaar 

gemaakt en bezorgd door de diakenen; in de Nieuwe kerk en de Hofpleinkerk ging het om 23 

adressen. Er is ook een doos met boodschappen bezorgd bij de Voedselbank. 

Maaltijden 

De maaltijden die voorheen werden verzorgd in de Morgenster, zijn verplaatst naar de 
Ontmoetingskerk aan de Oosterscheldestraat en worden vanaf mei 2017 georganiseerd samen met 
wijkgemeente de Ontmoeting. De deelnemers wisten gelukkig de Ontmoeting te vinden. In mei, 
september en november is er  een maaltijd georganiseerd. Er waren gemiddeld zo'n 40 deelnemers. 
In het Hofje is er maandelijks een Eetcafé. Hiermee heeft de diaconie geen bemoeienis.  

Present 

Er zijn door het jaar heen door de ‘Hoeksteengroep’ zes klussen gedaan via de Stichting Present. 

Daarnaast is er één klus gedaan via een ouderling.  Het ging bij deze klussen om verhuizingen, 

tuinwerkzaamheden en het leggen van laminaat. 

 

Het Avondmaal 

Bij de viering van het Avondmaal waren de diakenen actief betrokken. In de Hoeksteen en de 

Hofpleinkerk vond het Avondmaal plaats op dezelfde wijze als voorheen. In de Nieuwe Kerk is 

gekozen voor het vieren van het Avondmaal in een kring. Door de diakenen is hiervoor een draaiboek 

opgesteld en in de loop van het jaar telkens bijgesteld aan de hand van de ervaringen.  
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De collecten 

Door de Centrale Diaconie wordt ieder jaar een collecterooster vastgesteld. Tijdens de 

Avondmaalsdiensten en in de Adventstijd kan de diaconie zelf het doel van de diaconale collecte 

bepalen. Hiervoor is een werkgroepje van drie personen ingesteld die de taakgroep adviseert over 

het doel. In 2017 waren de Avondmaalscollecten bestemd voor Sensoor ,KIA Noodhulp Afrika, 

KIA Noodhulp 4 landen met honger, het Bosnieproject),2-7 Bless (Koptische christenen Egypte), St. 
Project Nepal, St. Aleh (Israel), Sabatia Eye Hospital Kenia, Phila Agaath NL, KIA Pakistan en 
Kinderbijbels India. 
  

Publiciteit 

Gedurende het hele jaar worden acties van de taakgroep aangekondigd in de weekbrief en in het 

Middelburgs Kerkblad. In die organen wordt ook verslag uitgebracht van de acties. 

 

JOP 

De taakgroep diaconie heeft 3 jeugddiakenen, die als werkgroep deel uitmaken van JOP Middelburg. 

Deze werkgroep waarin naast de 3 jeugddiakenen ook niet-ambtsdagers deelnemen wordt ook wel 

stuurgroep genoemd van het jeugddiaconaal project “Middelburg helpt. . . “ In 2017 is er een project 

geweest in Bosnië-Herzegovina in samenwerking met een groep jongeren  van de PKN in Burgh-

Haamstede, die dit al voor het  5e jaar deden. Vanuit Middelburg namen 2 begeleiders en 3 jongeren 

deel aan dit gezamenlijke project.  Meer hierover in het jaarverslag 2017 van JOP. 

 

De werkgroep Zending en Werelddiaconaat 

De werkgroep zw bestond uit 7 leden. Drie diakenen vertegenwoordigde de taakgroep in deze 

werkgroep. Omdat deze werkgroep PGM-breed werkt, valt hij organisatorisch onder  de Centrale 

Diaconie. Helaas was de Ontmoeting niet vertegenwoordigd in de werkgroep, terwijl het contact met 

de Koorkerk  liep via een postadres.  

 De werkgroep is op zoek naar hernieuwde inbreng van de Koorkerk en de Ontmoeting en van leden 

van de NKG. Voor de activiteiten van zw zie het jaarverslag 2016/2017. 

 

De Centrale Diaconie 

De Centrale Diaconie is het overkoepelend orgaan van de drie wijkgemeenten (Ontmoeting, Koorkerk 

en Nieuwe kerkgemeente) van de PGM. Namens de taakgroep diaconaat van de NKG maken drie 

diakenen deel uit van de Centrale Diaconie. Zij hebben 5 vergaderingen bijgewoond. 

 

Het Hofje 

Op 1 januari werd het Hofje onder den Toren, tegenover de Nieuwe Kerk, gehuurd, met het oogmerk 

het op den duur te kopen. Het is de bedoeling om het Hofje te gebruiken als vergaderlocatie voor de 

Nieuwe Kerkgemeente, als ruimte voor de jeugd, als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden en voor 

een diaconaal, maatschappelijke rol in Middelburg. In maart is een groepje – het ‘Hofjesoverleg’ 

geformeerd bestaande uit een predikant (ds. Jan Nauta, vertegenwoordiger van pastoraat en 

diaconaat), drie vertegenwoordigers uit de taakgroep diaconaat en een vertegenwoordiger van het 

Stadspastoraat. In de loop van het jaar is deze werkgroep uitgebreid met twee gemeenteleden  en 

een vertegenwoordiger van JOP. Aan het einde van het jaar is ook een vertegenwoordiger van de 

Gasthuiskerk, medegebruiker van het Hofje, toegetreden. 
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Er is een activiteitenplan opgesteld. Daarin wordt verwoord dat het Hofje een ontmoetingsplek is 

voor mensen binnen en buiten de kerk. Hierbij richt het Hofje zich vooral op mensen die 

geen of een klein sociaal netwerk hebben en op zoek zijn naar gezelschap, en/of willen 

integreren in onze samenleving, en/of weinig geld te besteden hebben.  

In 2017 vonden er vooral pastorale activiteiten plaats: het Eetcafé uit het Bolwerk, is in 

september overgegaan naar het Hofje. De 10 vrijwilligers gingen mee. Per maaltijd is er 

plaats voor 40 gasten. De vier maaltijden waren zeer goed bezocht, vooral door gasten die 

voorheen naar het Bolwerk kwamen, maar er kwamen ook een paar ‘nieuwelingen’ bij. In de 

loop van het jaar is het Hofjesoverleg vrijwilligers gaan werven voor een wekelijkse 

inloopochtend voor gemeenteleden. Die werving verliep voorspoedig. Op 29 september 

konden er gestart worden met de inloopochtend. Het was een aarzelend begin, maar in de 

loop van het najaar kwamen er meer bezoekers. Er zijn plannen gemaakt om ook een 

inloopochtend te starten voor mensen buiten de NKG. De eerste vrijwilligers hebben zich 

hiervoor aangemeld. Ook hebben zich vrijwilligers gemeld voor het organiseren van een 

lunch op zondag voor leden van de Nieuwe Kerkgemeente. De eerste lunch zal starten in 

januari 2018. Daarna wordt besloten of deze lunch maandelijks georganiseerd zal worden. 

 

Individuele hulp 

Er is één persoon doorverwezen naar het noodfonds voor financiële hulp. 

 

Nieuwe diakenen 

In januari treden er twee leden van de taakgroep af. We hebben 2 mensen bereid gevonden om 

diaken te worden. Ij worden 28 januari 2018 bevestigd. 

 

Leden taakgroep diaconaat 

Laus Bosselaar  voorzitter 

Marieken Mekking secretaris 

Annelies Bijleveld 

Dora Willemse 

Henny Donk 

Jacco Riemens 

Jan Korteweg 

Jan Willem de Hoop 

Leen Tange 

Marianne Osté 

Marlous van Ingen 

Ronny Boogaard 

ds Jan Nauta 

ds Chris Bakker 

Andrea van der Vegt 

Jan Joosse 

Joke Verkerk 

Anton van Berchum tot juni 2017 
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Riet Huijsman  tot juni 2017 

Henk van Dijk  tot juni 2017 

Ko de Jonge  tot juni 2017 

Nicole van Luijk  tot juni 2017 

Frank Vos  tot juni 2017 

Nico Jan Valk  tot juni 2017 

Joop van de Vrie tot juni 2017 

 

Vastgesteld door de taakgroep diaconaat in de vergadering van 12 maart 2018 


