TAAKGROEP DIACONAAT
Jaarverslag 2018
De vergaderingen
De taakgroep heeft zes keer vergaderd: iedere oneven maand één keer. In een van deze
vergaderingen is de jaarkalender 2018, met daarop alle activiteiten, vastgesteld.
De activiteiten
Emtézegelactie
Ook in 2017/18 konden er bij Emté zegels gespaard worden voor boodschappenpakketten.
Gemeenteleden hebben 61 pakketten bij elkaar gespaard. Dat waren er 3 minder dan het jaar
daarvoor. In 2017 heeft Emté aan het aantal gespaarde pakketten 25 toegevoegd. Dit jaar verblijdde
Emté een andere organisatie met extra pakketten.
Acceptgiro-acties
In februari zijn de enveloppen voor de acceptgiro-actie voor het werelddiaconaat (noodhulp) weer
gesorteerd en in de vierplekken klaargelegd om weg te brengen. De opbrengst van de hele PGM
bedroeg 17.156 euro; 1346 euro meer dan in 2017. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat
‘noodhulp’ meer aanspreekt dan het Pakistan-project waar voor vorige jaren geld werd ingezameld.
In ieder geval een heel mooi resultaat. In het najaar was er een acceptgiro-actie voor de volgende
doelen: Mercy Ships Holland, Edukans, Het vergeten kind en Stichting Leergeld Walcheren. De
opbrengst bedroeg € 19.216.
Stichting Door en Penitentiare inrichting Torentijd
In de forensisch beschermde woonvoorziening van Stichting Door is er regelmatig een wisseling van
bewoners. Wanneer er 15 nieuwe bewoners zijn krijgt de diaconie een seintje. Dan zorgen wij voor
15 gevulde toilettassen. Dit jaar gebeurde dat in april en in oktober.
Ieder jaar krijgen de bewoners en personeel van Torentijd een kerstpakket. De taakgroep neemt
hierin het voortouw en vrijwilligers helpen met het vullen van de doosjes. Er werden 198 pakketten
gevuld en bezorgd bij de bewoners. Er was ook een groot pakket voor het arrestantencomplex.
Kleding- en Voedselbank
Op 6 en 13 mei en 21 en 28 oktober 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: op 18 en 25 maart in de Nieuwe Kerk; op 10 en 17 juni in de Hofpleinkerk en op 23 en 30
september in de Hoeksteen. Er wordt altijd veel voedsel en kleding ingezameld. Reden om met deze
acties door te gaan.
Actie sociale minima
Eind september is in verschillende kerkgenootschappen in Middelburg weer de collecte voor de
sociale minima gehouden. Deze collecte is en blijft hard nodig. Deze actie wordt gecoördineerd
vanuit de Centrale Diaconie. De totale opbrengst bedroeg € 8723, € 2005 minder dan in 2017. De
PGM heeft hiervan € 3745 bijeen gebracht, € 1141 minder dan in 2017. Aan 250 gezinnen met
kinderen onder de 16 jaar via Orionis een bedrag van 40 euro gegeven worden. Dit waren 23
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gezinnen minder dan vorig jaar, wat op zichzelf een verheugend teken is. Desondanks was er een
tekort van € 1276 (in 2017 : € 192), dat is aangevuld door de PGM. Om te voorkomen dat het tekort
in 2019 verder oploopt, zal er meer aandacht aan de noodzaak van deze actie besteed moeten
worden.
De Oogstdienst
Op 11 november werd op de drie vierplekken de Oogstdienst gevierd. Werden er vorige jaar in de
Hofpleinkerk en de Hoeksteen fruitbakjes en in de Nieuwe kerk bloemen verzorgd, dit jaar waren er
in alle vierplekken fruitbakjes. In de Hoeksteen zijn deze bakjes gevuld door gemeenteleden; in de
Hofpleinkerk en de Nieuwe Kerk werden ze kant en klaar geleverd door de Landwinkel. De actie werd
voorbereid door een werkgroep bestaande uit pastorale ouderlingen, diakenen en gemeenteleden.
De adressen van gemeenteleden waar de fruitbakjes bezorgd werden, werden aangeleverd door de
taakgroep Pastoraat.
Vanuit de Hoeksteen zijn 195 fruitbakjes bezorgd en dertien schalen voor vier instellingen, vanuit de
Hofpleinkerk 55 en vanuit de Nieuwe Kerk op 149 fruitbakjes.
Kerstpakketten
Er zijn 51 kerstpakketten gevuld met producten die gemeenteleden meenamen naar de kerk. Ook
kon men geld geven, zodat er producten gekocht konden worden. Opbrengst 200 euro. De pakketten
waren bedoeld voor mensen, zowel binnen als buiten de kerk, die wat extra’s konden gebruiken.
Gemeenteleden konden adressen opgeven. In de Hoeksteen zijn 34 pakketten klaar gemaakt en
bezorgd door de diakenen; in de Nieuwe Kerk en de Hofpleinkerk ging het om 17 pakketten. Gezien
de positieve reacties wordt deze actie voortgezet.
Maaltijden
In het Hofje is twee keer per maand een maaltijd verzorgd en een keer per maand een lunch op
zondag (zie de bijlage). In de Hoeksteen is vijf keer een maaltijd verzorgd voor gemiddeld 40 gasten .
In de Ontmoeting is vijf keer een maaltijd verzorg voor gemiddeld 40 gasten. Bij deze laatste
maaltijden werken leden van de Ontmoeting en de NKG samen. Alle maaltijden zijn bedoeld voor
kerkleden en niet-kerkleden.
Stichting Present
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Dat is de missie van Present. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om
je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met
armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Er is door het jaar heen via de Stichting Present zes keer door de ‘Hoeksteengroep’ actie
ondernomen in verband met een aanvraag door het Maatschappelijk Werk . Daarvan zijn drie
projecten niet door gegaan wegens omstandigheden van de bewoners. Twee klussen, een verhuizing
en tuinwerkzaamheden zijn wel gerealiseerd. De uitvoering van de zesde aanvraag, het opschonen
van een tuin is in januari 2019 aangepakt.
Eind april heeft de Stichting Present zich in de drie vierplekken gepresenteerd, vooral met het doel
nieuwe vrijwilligers te werven. Dit heeft één vrijwilliger voor de Hoeksteen opgeleverd.
De week na deze presentatie is er een collecte gehouden voor Present. De opbrengst was 854 euro.
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Vakantieweken
De Zeeuwse vakantieweek vond plaats in Doorn. Het is een ‘Zeeuwse’ vakantieweek, omdat gasten
per bus vanaf verschillende opstapplaatsen in Zeeland, naar het vakantieverblijf worden vervoerd.
Na publicatie hierover in het kerkblad en de weekbrief, hebben zich vijf dames en een echtpaar
aangemeld.
Het vakantiebureau.nl verzorgt vakanties voor senioren en zorgvakanties. In de weekbrief en het
kerkblad is hieraan ruchtbaarheid gegeven. Ook zijn er brochures neergelegd in de vierplekken en
het Hofje. Verder worden de pastorale ouderlingen gewezen op deze vakanties. Omdat mensen zich
meestal zelf opgeven, is niet bekend hoeveel gemeenteleden hieraan hebben deelgenomen.
Het Avondmaal
Bij de viering van het Avondmaal waren de diakenen actief betrokken. Het Avondmaal is gevierd in
de oneven maanden, op Witte Donderdag en in december gevierd; in het totaal acht keer.
De collecten
Door de Centrale Diaconie wordt ieder jaar een collecterooster vastgesteld. Voor de
Avondmaalsdiensten , in de Adventstijd en de Veertigdagentijd kan de taakgroep zelf het doel van de
diaconale collecte bepalen. Hiervoor is een werkgroepje van twee personen ingesteld die de
taakgroep adviseert over het doel van de Avondmaalscollecten. In de Adventstijd en de
Veertigdagentijd is het collecterooster van Kerk in Actie gevolgd. Daarnaast was er drie keer een
noodhulpcollecte voor acute nood: in februari voor Syrië, in juni voor de Rohinghya en in oktober
voor de gevolgen van de tsunami op Sulawesi. De Avondmaalscollecten waren bestemd voor: de
Stichting ‘Help mij leven’ in Brazilië, het binnenlands diaconaat (dit Avondmaal viel in de
Veertigdagentijd), milieuvriendelijk koken in Bangladesh, Stichting Present, wezen in Myanmar,
Stichting Hoveraid, dakloze vluchtelingen en Stichting Boukarabou. Verder waren er collecten voor
het werelddiaconaat in februari en oktober en voor de zending in juni en november. Eind september
werd er, evenals vorig jaar, gecollecteerd voor kerken in het Midden Oosten, waarbij we de landelijke
actie gevolgd hebben. De opbrengsten van alle bijzondere collecten zijn gepubliceerd in de
weekbrieven.
Publiciteit
Gedurende het hele jaar zijn de 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 diaconaat heeft drie jeugddiakenen, die als werkgroep deel uitmaken van JOP
Middelburg. Deze werkgroep waarin naast de drie jeugddiakenen ook niet-ambtsdagers zitting
hebben, fungeert ook als stuurgroep van het jeugddiaconaal project “Middelburg helpt. . . “ In 2018
is er een project gestart om in de zomervakantie van 2019 met een groep jongeren naar Hongarije te
gaan, in samenwerking met de Stichting Embrace in Hongarije, die ook een samenwerking heeft met
de Gasthuiskerk in Middelburg. Nadat aanvankelijk veel jongeren belangstelling hadden getoond ,
waren er uiteindelijk helaas toch te weinig definitieve aanmeldingen om het project door te laten
gaan.
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De werkgroep Zending en Werelddiaconaat
Deze werkgroep valt onder het College van Diakenen omdat zij PGM-breed opereert. De werkgroep
heeft een eigen jaarkalender en jaarverslag De taakgroep is vertegenwoordigd in deze werkgroep.
Het College van Diakenen ( Centrale Diaconie)
De Centrale Diaconie is het overkoepelend orgaan van de drie wijkgemeenten (Ontmoeting, Koorkerk
en Nieuwe kerkgemeente) van de PGM. Het aantal diakenen van de NKG dat deel uitmaakt van dit
College is in de loop van het jaar van drie naar twee gegaan. Daarnaast zijn de voorzitter en
penningmeester afkomstig uit de NKG. De secretaris is afkomstig uit de Ontmoeting, maar moest in
de loop van het jaar wegens ziekte zijn taak neerleggen. Aan het einde van het jaar was er nog niet
iemand gevonden die zijn taak over kon nemen. Het College heeft vijf keer vergaderd.

Individuele hulp
Voor een gezin dat gebruik maakt van de Voedselbank, zijn 3 chauffeurs gevonden die bij toerbeurt
wekelijks een voedselpakket ophaalden, omdat de gezinsleden hiertoe zelf niet in staat waren.
Een gezin is aangemeld bij het noodfonds, dat hen heeft geholpen.
Een gezin heeft een week gratis gebruik kunnen maken van een vakantiewoning van RCN.
Via een oproepen in de weekbrief kwamen er twee kinderfietsjes en fietstassen voor een gezin.
Een persoon, die aanklopte voor financiële hulp, is doorverwezen naar het maatschappelijk werk.,
toen bleek dat er meer aan de hand was. Van daaruit is o.a. een beroep op het noodfonds gedaan.
Vertegenwoordiging
Taakgroepsleden waren vertegenwoordigd in de volgende organen: het College van Diakenen, de
Algemene Kerkenraad, het moderamen van de kerkenraad NKG, de kleine kerkenraad NKG, JOP, de
werkgroep zw, het ouderenpastoraat en de diaconaal maatschappelijke activiteiten van het Hofje.
Alle taakgroepsleden die bevestigd zijn als diaken maken deel uit van de grote kerkenraad NKG.
Aan en aftreden
In januari zijn er twee leden van de taakgroep afgetreden. Halverwege het jaar is ds. Jan Nauta
teruggetreden i.v.m. zijn naderend emeritaat eind september. In oktober trad ds. Chris Bakker terug
wegens ziekte. In januari zijn er twee diakenen bevestigd; in september is er één diaken bevestigd en
zijn er twee niet bevestigde taakgroepsleden toegetreden.
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Leden taakgroep diaconaat
diakenen
Ronny Boogaard
voorzitter
Marieken Mekking
secretaris
Annelies Bijleveld
David Brouwer
Dora Willemse
Francien Boone
Henny Donk
Henk Verbrugge
Jacco Riemens
Jan Korteweg
Laus Bosselaar
Leen Tange
Marianne Osté
Margreet de Muijnck
Marlous van Ingen
Predikant
Chris Bakker
Overige taakgroepsleden:
Andrea van der Vegt
Joke Verkerk
Marjan van Gilst
Trudie Dekker

Vastgesteld door de taakgroep diaconaat in de vergadering van 12 maart 2019

Bijlage: jaarverslag het Hofje
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Diaconaal maatschappelijke activiteiten

Jaarverslag 2018
Het Hofje onder den Toren: maatschappelijk diaconale activiteiten
Een groep van tien hovelingen, afkomstig uit de NKG en Gasthuiskerk sturen de diaconaal
maatschappelijke activiteiten in het Hofje aan. Na de zomer heeft ds. Nauta i.v.m. zijn naderend
emeritaat zijn werk als hoveling beëindigd. Toen waren er nog negen.
De volgende maatschappelijk-diaconale activiteiten vonden er plaats:
- Maaltijden: 1x per maand op woensdag en donderdag
- Lunch: 1 x per maand op zondag
- Inloop: iedere dinsdag van 10.00-12.00, donderdag van 11.00 – 16.00 en zaterdag van 11.0015.00 uur.
Bij deze activiteiten waren in het totaal 45 vrijwilligers betrokken; zeven van hen werkten aan meer
dan één activiteit mee.
Maaltijden en lunches
In april is er een tweede eetcafé gestart: Smikkelhove. En er werd zes keer een maaltijd verzorgd op
de tweede woensdag in de maand. In de zomermaanden jul en augustus waren er geen maaltijden.
In december werd geen maaltijd verzorgd, maar werd er meegewerkt aan de kerstmaaltijden voor de
hele gemeente. Het gemiddeld aantal bezoekers lag rond de 23.
Het reeds bestaande eetcafé op donderdag (eetcafé ’t Hofje) had per keer tussen de dertig en veertig
gasten. Zij verzorgden negen keer een maaltijd. In de maanden juni, juli en augustus was er geen
maaltijd. Daarnaast werd er in januari een ‘Goede Doelen maaltijd’ verzorgd waarvan de opbrengst
(€ 1175) naar het Koningshuis in Vlissingen ging.
De lunch ging van start in januari en werd elf keer aangeboden. Alleen in december was er geen
lunch. Er kamen 16-30 gasten per keer. Voor de maaltijden is de richtprijs 7 euro; iedereen betaalt
naar draagkracht. Voor de lunch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Financieel bedruipen
maaltijden en lunches zich zelf. Voor de Goede Doelen maaltijd werd 25 euro gevraagd.
De inloop
De inloop op dinsdagochtend is van start gegaan in het najaar 2017. In 2018 was de inloop gedurende
elf maanden open. We mochten driehonderd gasten verwelkomen. Dezen waren voornamelijk
afkomstig uit de NKG en vormden een vaste groep, maar er kwamen ook mensen van buiten de
kerken. De inloop was oorspronkelijk ook bedoeld voor leden van de NKG om elkaar beter te leren
kennen, nadat vijf wijken in 2017 waren samengegaan tot één wijk.
Het starten van de inloop op donderdag en zaterdag vergde veel tijd. In februari bezochten twee
hovelingen de Herberg in Vlissingen, een inloop van de PK Vlissingen, om zich nader te oriënteren. In
het voorjaar was er een overleg van de hovelingen met vertegenwoordigers van Emergis,
HerstelTalent en Zeeuwse Gronden. Besproken is of er behoefte bestond aan een inloop op zaterdag,
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specifiek voor cliënten van deze organisaties. Besloten werd ons niet uitsluitend te richten op deze
‘doelgroep’ maar de zaterdaginloop voor iedereen open te stellen.
Gedurende het jaar zijn er vrijwilligers geworven in de NKG, de Gasthuiskerk, de Koorkerk en de
Ontmoeting. Dat leverde 22 gastvrouwen- en heren op. Een van hen is afkomstig uit de Petrus en
Pauluskerk. In juni was er een voorbereidende bijeenkomst met de vrijwilligers, waarin een aantal
praktische zaken werden besproken als ook de vraag wat de vrijwilligers verwachtten en wat er van
hen verwacht werd. Op 20 augustus was er weer een bijeenkomst, waarbij meer inhoudelijke
onderwerpen aan de orde kwamen. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht.
Ondertussen werd geprobeerd bekendheid te geven aan de inloop door het verspreiden van flyers bij
diverse instellingen en organisaties.
Een van de hovelingen was bereid op te treden als coördinator voor de vrijwilligers. Hij heeft een
rooster voor het 4e kwartaal opgesteld. Uitgangspunt is dat men een ochtend en/of een middag
dienst doet. De frequentie verschilt per persoon. Op 4 oktober ging de donderdag/zaterdaginloop
van start. Op 11 november werd deze inloop, onder grote belangstelling, officieel geopend door
burgemeester Bergmann. De bekendheid moet nog groeien, maar er kwamen in het eerste kwartaal
toch 233 gasten; 145 op donderdag en 88 op zaterdag.
Overleggen
Een van de hovelingen was twee keer aanwezig bij een vergadering van het stichtingsbestuur, waar
diverse zaken besproken werden. Toen duidelijk werd dat het tweede deel van het Hofje in 2019
gekocht zal worden, werd er door het stichtingsbestuur een brainstormgroep in het leven geroepen,
om de verbouwing te bespreken. Ook daar waren de hovelingen vertegenwoordigd. Verder zijn er
gesprekken gevoerd met RestoVanHarte over de (on)mogelijkheid periodiek een maaltijd te
verzorgen in het Hofje. Dit heeft nog niets concreets opgeleverd.
Eind november hadden de hovelingen overleg met Jonna van den Berge, specialist missionaire
presentie van de dienstenorganisatie PKN. Zij gaf veel handvatten om mee verder te gaan.
De hovelingen
Andries van der Kaaden
Annelies Bijleveld
Corrie Marijs
Dick van de Kolk
Francien Boone
Frans van Langevelde
Johan Katsman
Johan de Koning
Marieken Mekking
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