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Jaarverslag 2017 

Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum  

 

Samenstelling van de wijkdiaconie: 

Diakenen 

Ati Blom: Tot haar aftreden in september 2017 was zij lid van de ZWO-

commissie, van het College van Diakenen en hield zij zich bezig met het 

organiseren van en het assisteren bij het avondmaal in de Roos en verzorgde zij 

samen met vrijwilligers de gespreksgroep in de Roos en was zij actief betrokken 

bij de voorbereidingsgroep voor de vastenmaaltijden en afgevaardigde naar de 

ZWO. Verder is zij lid van de Broodbankcommissie en actief bij Stem in de Stad. 

Sietse Bouma: Zit in het College van Diakenen en is daar penningmeester. 

John Helsloot: Is coördinator van de Broodbankactie en penningmeester van 

de wijkdiaconie. 

Hans Nagelkerke: Zit sinds september in het College van Diakenen, sinds 

oktober in de ZWO-commissie, neemt vanaf november deel aan de commissie 

ter voorbereiding van de Vastenmaaltijden en heeft in de commissie 

taakomschrijving missionaire predikant gezeten. 

Lize de Regt: Lid van de werkgroep Migranten en van een werkgroep die 

felicitatiekaarten schrijft aan gemeenteleden van achtenzeventig jaar en ouder, 

zij is voorzitter van het College van Regenten van het hofje Vrouwe en Antonie 

Gasthuys, zij zat vanaf maart 2017 in de profielschets commissie voor een 

nieuwe predikant en is aansluitend in september lid geworden van de 

beroepingscommissie. Verder zit zij in een commissie die beleidsstukken van de 

kerk op juridische omissies nakijkt. 

Henk Vonk: Secretaris van de wijkdiaconie, voorzitter van de wijkkerkenraad, 

lid van de algemene kerkenraad, regent en penningmeester van hofje Vrouwe 

en Antonie Gasthuys en lid van de Broodbankcommissie. 

Robinia de Vries: Voorzitter van de wijkdiaconie, lid van de 

broodbankcommissie en de migranten werkgroep en sinds november 2017 

organiseert zij samen met vrijwilligers de gespreksgroep in de Roos. 
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Diaconale medewerkers 

Govert Jeronimus: Boekhouder en kasbeheerder van de wijkdiaconie, 

penningmeester van de Broodbankcommissie, bestuurslid en penningmeester 

van Stichting Coelombie en van de oecumenische werkgroep ‘de Grote Kerk 

door de week’ en vrijwilliger bij stichting DOCK. 

Fieke Prinsen: Organiseert samen met een gemeentelid het ouderen uitje, en is 

vrijwilligster bij de diensten in de Janskliniek. Verder verzorgt zij de 

kerstattenties met hulp van diakenen en andere vrijwilligers voor oudere 

gemeenteleden en voor bezoekers van de diensten in de Janskliniek. Ook 

zamelt zij koffie en thee in voor SIS en bezorgt die daar vervolgens. 

 

Inleiding 

De wijkdiaconie ziet het als haar taak om barmhartigheid en gerechtigheid te 

bevorderen, zowel door haar eigen activiteiten als ook door de gemeente tot 

haar diaconale roeping aan te sporen en haar daartoe uit te rusten. De 

diakenen proberen dat onder meer te doen tijdens de eredienst in het 

kyriegebed, het inzamelen van de gaven en soms met een toelichting op de 

collecte. Verder door activiteiten te organiseren, door stukjes voor het kerkblad 

te schrijven en door gemeenteleden voor vrijwilligerswerk te vragen. 

 

Diaconaal ouderen werk 

In 2017 zijn er 25 ouderen mee geweest met het ouderen uitje van de kerk en 

waren er 10 chauffeurs uit de gemeente. Na de koffie met gebak mocht men 

mee op een rondvaart door het tuinbouwgebied van Aalsmeer, de kapitein gaf 

onderwijl een toelichting bij wat er te zien was. Vervolgens was er een heerlijke 

lunch en daarna ging men naar Fort Rijsenhout, een onderdeel van de stelling 

van Amsterdam, waar het interessante Luchtoorlog- en verzetsmuseum 40-45 

bezocht werd. Afgezien van een enkel buitje, was het een fantastische dag. 

De oudere gemeenteleden kregen dit jaar een zendingskalender met de Kerst 

en met Pinksteren kregen de bezoekers van dienst in de Janskliniek rode 

bloemen, die de tongen van vuur symboliseerde. 

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking  
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De eerste zondag van februari werd er door de ZWO een speciale dienst 

georganiseerd; de zondag voor het werelddiaconaat. In die dienst was er 

speciale aandacht voor onze partnerorganisatie in Kenia, de African Divine 

Church. Na de dienst was er een heel gezellig samenzijn met allerlei hapjes en 

drankjes. Onze gemeenteleden hadden zelf taarten en ander lekkers gebakken 

of gekocht en gratis ter beschikking gesteld voor het goede doel. De 

heerlijkheden konden na de dienst gekocht en geconsumeerd worden en dat 

bracht het prachtige bedrag van ruim € 880,- op. 

 

In het voorjaar van 2017 kwam de financiering voor het eerste deel van het 

project te Koiban in Kenia rond; de bouw van een school die ook voor kinderen 

met een beperking bedoeld is. Het geld dat wij als Lutherse en Protestantse 

gemeenten hiervoor hebben ingezameld kreeg een extra premie van stichting 

Wilde Ganzen. Zo kon er begonnen worden met de bouw van vier klaslokalen 

en zes toiletten voor de school waar ook gehandicapte kinderen naartoe 

kunnen. Op 3 oktober 2017 was de voorzitter van de ZWO, Hans van Driel, 

aanwezig bij de eerste steenlegging van dit project in Koiban. 

Inmiddels wordt er geld ingezameld voor de tweede fase van dit project; een 

internaat met slaapkamers waar de kinderen met een beperking straks kunnen 

wonen en slapen. Ook bij dit deel van het project is er weer steun van stichting 

Wilde Ganzen toegezegd. 

 

Er is in 2017 meerdere malen overlegd over de bouw van het vorige project; 

een kraamvleugel aan een kliniek in Boyani. Door diverse oorzaken heeft dit 

project vertraging opgelopen. Er is goede hoop dat de start van de bouw in 

2018 zal plaatsvinden. 

De ZWO-commissie heeft ook weer deelgenomen aan de jaarlijkse advent 

openstelling op een drietal zaterdagen in december. Zij hadden daar een stand 

en hebben Kerstproducten verkocht voor het goede doel. 
 

Vastentijd 

In de 40-dagentijd zijn er doosjes uitgedeeld aan zowel volwassenen als 

kinderen uit de gemeente, om in de tijd voor Pasen te consuminderen, met de 

bedoeling het uitgespaarde geld aan het ADC (African Divine Church) te geven. 

Deze actie, met zelfgemaakte doosjes, voerden wij samen met de Lutheranen. 
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Postzegels 

De diaconie zamelt ook postzegels t.b.v. Kerk in Actie in. De opbrengst uit de 

verzameldoos gaat naar het landelijk coördinatiepunt.  

 

Week van de Ontmoeting 

Dit jaar heeft de diaconie voor de Week van de Ontmoeting contact gezocht 

met de Janskliniek. Men vroeg ons om samen met vrijwilligers van Sint 

Antonius een high tea te verzorgen. Dat was een succes; er hielpen zowel 

mensen van de kerkenraad als gemeenteleden mee en de bewoners genoten 

van de gezelligheid en de vele hapjes. 

 

Migrantenwerk  

Myrna Bockhout van SIS is na een dienst komen vertellen over het Haarlem- 

maatjes project; meerdere gemeenteleden hebben zich daarna opgegeven om 

Haarlem-maatje te worden. 

Wij hebben voor vluchtelingen op Lesbos warme jassen ingezameld en die 

vervolgens naar een kerk in Schalkwijk gebracht, vanwaar ze tezamen met nog 

veel meer jassen met een vrachtauto naar de plaats van bestemming zijn 

gebracht. 

De gemeente is opgeroepen om huisraad in te brengen voor statushouders in 

Haarlem-Noord, en een van de diakenen heeft de verworven spullen naar het 

Delftplein gebracht.  

 

Janskliniek 

Als kerk zijn wij van ouds al betrokken geweest bij wat vroeger de Stichting 

Hervormde Diaconale Huizen heette en nu is opgegaan in Kennemerhart. Nu er 

niet meer elke zondag kerkdiensten in de Janskliniek gehouden worden, zijn er 

vrijwilligers, zowel uit de kerkenraad als anderen gemeenteleden, die op de 

zondagen waarop geen dienst is, een ochtendgebed organiseren, naar het 

voorbeeld van de diensten die zomers door ‘de Grote Kerk door de week’ 

georganiseerd worden.   

De kerkelijk werker, mevrouw van Driel, komt eens per jaar over haar werk in 

het genoemde verpleeghuis vertellen op de diaconie. 
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In afwisseling met de ouderlingen functioneren de diakenen in de diensten als 

ambtsdrager. 

 

Broodbankactie 

Met de broodbankactie, die uitgaat van de diaconie van de Protestantse 

wijkgemeente Haarlem-Centrum, de diaconie van de Lutherse Kerk Haarlem en 

van de directie van Stem in de Stad, wordt sinds 2005 geld ingezameld voor een 

goed doel dat beantwoordt aan een van de Werken van Barmhartigheid. Deze 

staan vermeld op de achterzijde van de middeleeuwse broodbank in de Grote 

Kerk. 

Op 3 februari werd in de Grote of St. Bavo Kerk de broodbankactie van 2016 

afgesloten, die in het teken stond van het Werk van Barmhartigheid ‘De 

vreemdeling opnemen’. De opbrengst van de verkoop van 1200 diakenbroodjes 

bedroeg € 6766,22 en was bestemd voor het Nieuwe Wereldhuis van Stem in 

de Stad. Dit Wereldhuis helpt asielzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten 

met cursussen en excursies om hun weg te vinden in de Nederlandse 

samenleving. 

De slotbijeenkomst van de Broodbankactie werd gehouden bij de pilaar waar 

vroeger het altaar van het bakkersgilde stond. Op deze pilaar is een 

tapijtschildering aangebracht, waarop kleine ovens en broodschieters te zien 

zijn. Met een echte broodschieter, geleend van bakkerij Van Vessem, 

overhandigde Henk Vonk, lid van de broodbankcommissie, op originele manier 

een symbolische cheque met daarop het bedrag van € 6766,22 aan Bernice 

Boermans, toenmalig coördinator van het Nieuwe Wereldhuis. De coördinator 

van de broodbankactie bedankte de sponsoren, de J.C. Ruigrok Stichting, het St 

Jacobs-Godshuis en Soroptimistclub Haarlem en Omstreken, evenals directeur 

Jos Huijbregts van bakkerij Van Vessem en zijn collega’s die de diakenbroodjes 

in hun vrije tijd hadden gebakken, de pers en de vele anderen die met de 

broodbankactie hadden meegeholpen. 
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Foto: Gert Dannenberg. 

 

Ook in 2017 was bakkerij Van Vessem weer van harte bereid mee te werken 

aan de boodbankactie. Dezelfde sponsoren als van het jaar daarvoor hebben 

door hun financiële steun de broodbankactie 2017 mede mogelijk gemaakt. 

De broodbankactie van 2017 stond in het teken van het Werk van 

Barmhartigheid ‘De naakten kleden’. Gekozen werd voor zowel een goed doel 

in onze eigen regio als voor een bestemming verder weg. De helft van de 

opbrengst was bestemd voor de Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis, 

ten behoeve van kleding voor (ex-)gedetineerden, en de andere helft, via Kerk 

in Aktie van de PKN, voor de organisatie SAVE in India, die strijdt tegen 

kinderarbeid in de Indiase stad Tirupur, ook wel ‘T-shirt City’ genoemd.  

Op 2 december werd de broodbankactie van 2017 in het vrijwel geheel gevulde 

koor van de Grote Kerk geopend met een bijzonder evenement, een 

modespektakel onder regie van Joke van Dijk van het Haarlemse Couturage. Op 

een catwalk toonden modellen, merendeels leden van onze wijkgemeente en 

van de Lutherse Kerk Haarlem, kleding uit tien tijdvakken van de 20e eeuw, 

telkens tegen de achtergrond van muziek uit de betreffende periode en met 

deskundige toelichting op de kledingstukken door Joke van Dijk. Het ‘De 
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naakten kleden’ werd uitgebeeld doordat een ‘rijk’ model, op de manier zoals 

liefdadigheid vroeger ging, een jas weggaf aan een ‘arm’ medemens. De show 

eindigde in het heden, met een oproep om na te denken over eerlijke kleding, 

betere werkomstandigheden in de kledingindustrie en minder vervuilende 

materialen. Bij een ‘protestjas’ in de kerk konden bezoekers een papier met 

hun eigen opvattingen hierover achterlaten.  

Stadsdichter Willemien Spook besloot de opening door vanaf de broodbank 

haar gedicht ‘Bij het eten van brood’ voor te dragen. 

 

BIJ HET ETEN VAN BROOD 
 
De bakker bakt het brood dat 
ik dagelijks gedachteloos eet. 
Ik bak geen brood, als tegenwicht 
schrijf ik een gedicht voor de Broodbank 
 
omdat ik Godzijdank niet weet hoe het is 
om niets te bezitten of in de hitte van 
verre fabrieken op lege magen de kleding 
te naaien die wij zo achteloos kopen en dragen. 
 
Van de hand naar de mond 
naar de maag heb ik een vraag: 
had ik één kruimel 
zou ik hem delen? 
 
Van de hand naar de mond 
naar de maag koop ik vandaag 
het wonderbrood dat mensen kleedt 
eet het brood dat de kinderen niet vergeet. 
 
Maar: 
van Werken van Barmhartigheid 
naar werken aan barmhartigheid 
blijft een besluit van binnenuit. 
 
Willemien Spook, Stadsdichter 

 

Over de openingsmanifestatie verscheen in het Haarlems Dagblad van 4 

december 2017 een groot artikel door Nuel Gieles. 
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Foto: Gert Dannenberg. 

 

Op de Adventszaterdagen 2 december, 9 december en 16 december heeft de 

broodbankcommissie, bijgestaan door vrijwilligers zowel uit onze 

wijkgemeente als van de Soroptimistclub Haarlem en omstreken, meer dan 

1300 diakenbroodjes verkocht. Medewerkers van De Sluis en Kerk in Actie 

waren in de kerk aanwezig en vertelden bezoekers over hun werk. 

De opbrengt van de broodbankactie 2017 was € 7000,- en werd in februari 

2018 tijdens de slotbijeenkomst bekend gemaakt. 

In de kooromgang hingen gedurende de Advent reproducties van schilderijen 

en prenten waarop het Werk van Barmhartigheid ‘De naakten kleden’ was 

afgebeeld. Ook waren er foto ’s te zien van een koormantel met borduurwerk 

dat de Werken van Barmhartigheid verbeeldde. De originele koormantel 

bevindt zich in het museum in de R.K. Bavokerk. In een vitrine lagen oud 

naaigerei, patronen e.d. 

In het kader van de broodbankactie hield op 7 december in de Nieuwe Kerk  

dr. Pieter Biesboer, oud-conservator van het Frans Hals Museum, een zeer 

boeiende lezing met dia’s getiteld ‘“De naakten kleden”: Naastenliefde 

verbeeld in de kunst’. De lezing werd door zo’n veertig mensen bijgewoond. 


