
 

 

Jaarverslag 2019 wijkdiaconie Haarlem-Centrum 

 

Samenstelling wijkdiaconie Haarlem-Centrum. 

In 2019 was de samenstelling van de wijkdiaconie als volgt: 

Niek Rooseboom, voorzitter 

Marianne Hes-Immink  

Hans Nagelkerke 

Henk Vonk, secretaris 

Govert Jeronimus, diaconaal medewerker, fungeerde als penningmeester.  

In 2019 heeft John Helsloot na een ambtstermijn van vier jaar afscheid genomen van  de 

wijkdiaconie. Hij heeft vooral zijn sporen verdiend als coördinator van de broodbankactie. 

 

Het afgelopen jaar hebben we weer verschillende diaconale activiteiten opgepakt naast onze 

bijdrage als ambtsdrager aan alle erediensten. De diakenen bidden in elke kerkdienst het kyri-

egebed dat ze zelf maken. Dat is ook een kerntaak van de diaken. Zij brengen namelijk op 

deze wijze met dit gebed de nood van de wereld binnen in de dienst op zondag. Verder zijn de 

diakenen  ambtsdrager in de zomeravondvespers in de Grote of St. Bavokerk; ze waren dit 

ook in de bijeenkomst  “Gedenk je geliefden” op zondagmiddag 4 november, waar Haarlem-

mers  een kaarsje konden aansteken en de naam van hun overledengeliefden, konden laten 

klinken.   

 

Verder is aan alle ouderen een kerstattentie gebracht. Een kleine werkgroep van vier gemeen-

teleden zorgt ervoor dat de ouderen met hun verjaardag  een felicitatiekaart ontvangen. In 

2019 is de ouderenpastor begonnen met een maandelijkse theemiddag.   

Na de kerkdienst op eerste Paasdag konden gemeenteleden 1 of 2 plantjes meenemen   als 

groet uit deze dienst aan een oudere, of zieke. 

 

 

STAD HAARLEM 

 

- Platform Haarlem Centrum 

Vanwege het gezamenlijke belang van kerkelijke diaconieën en maatschappelijk organisaties 

is in 2018 gestart met het Diaconaal Platform Haarlem Centrum.  

Doelstelling is om voor haalbare doelen samen te werken. Er zijn in 2019  enkele bijeenkom-

sten gehouden met de volgende onderwerpen: 

 



 

 

 1. Psychisch kwetsbaren. 70% van de mensen heeft er in zijn leven mee te maken.           Ds. 

Jan Eerbeek  gaf op 26 februari in de Doopsgezinde kerk een inleiding over  psychisch 

kwetsbaren. Hij is initiatiefnemer van het MyHome-project 2018  in Drenthe. My Home is 

bedoeld voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn en zelfstandig wonen. Ze hebben alle-

maal hun eigen persoonlijke problematiek die hen beperkt, en hebben meer aandacht nodig 

dan professionele hulpverlening kan geven. Zij heten in het project de deelnemers. Ze wor-

den gekoppeld aan een persoonlijke vrijwilliger met wie ze regelmatig contact hebben. 

Deelnemers en vrijwilligers vormen samen een coöperatie. Doel van de coöperatie is stabi-

liteit en structuur te brengen en te houden in de levenssituatie van de deelnemers. Alles in 

My Home is erop gericht dat de deelnemer zich goed voelt in zijn of haar eigen woning en 

levenssituatie. Iedere deelnemer houdt daarnaast zijn of haar eigen professionele hulpver-

lener.  

Alle deelnemers en vrijwilligers van de coöperatie kennen elkaar, zodat er ook sprake is 
van gemeenschappelijkheid en de vrijwilligers voor elkaar kunnen inspringen. De co-
operatie staat niet op zichzelf, maar is verankerd in een gemeenschap die de vrijwil-
ligers levert. Daarbij wordt vooral gedacht aan kerken, maar het kunnen ook andere 
duurzame gemeenschappen zijn.  
Het idee is besproken.  Er waren 10 kerkgemeenteleden en 11 maatschappelijke organi-
saties enthousiast aanwezig. 

 

  2. Kinderarmoede. Op 21 mei 2019 hielden Joris Obdam en Daniëlle Leder  een inleiding 

over kinderarmoede. Er kwamen zeer vruchtbare ideeën naar voren. Joris kreeg voor elkaar 

dat de aanwezigen de oprichting van een Haarlemse Alliantie tegen kinderarmoede steunden. 

Zo kwam er een samenwerking tot stand voor de rugzakjes-actie bij leden van het Platform  

Er waren weer 10 kerkgemeenteleden en 11 werkers van maatschappelijk organisaties aanwe-

zig in de Oude Groenmarktkerk. 

 

3. Groene kerk - Duurzaam kerkzijn vanuit gezamenlijk denken en de gemeenteleden  stimu-

leren. Wegens omstandigheden is het platform in 2019 hierover niet bijeengeweest, wel zijn 

op 30 november, 7 en 14 december duurzame activiteiten in de Bavo gepresenteerd op een 

belevenismarkt: tijdens de broodbankactie  (zie verderop). 

 

De Haarlemse alliantie tegen Kinderarmoede is ontstaan met daarin: Danielle Leder namens 

de diaconie, Joris Obdam namens de Antonius gemeenschap, Marcella van Vloten namens de 

gemeente Haarlem en Lodewijk de Ruiter van Haarlem Effect. We hebben op de Dag tegen 

Armoede, op 17 oktober 2019, aandacht gevraagd voor de kinderarmoede in Haarlem bij de 

broodbank in de Bavo. Daar waren de wethouder en velen van de wijkgemeente centrum ook 

aanwezig. 

  

Ook in 2019 is een wandelgroep op een donderdagochtend in de wijk Vijfhoek actief voor 

bewoners en geïnteresseerden. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de 

eenzaamheid in de wijk. 

 

 



 

 

- Rugzakjesproject 2019. 

In de zomer van 2019 werden vanuit PGH-Centrum 35 Haarlemse kinderen in de leeftijd van 

4-12 jaar, die wegens financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, verrast met een 

rugzakje met speelgoed. Deze rugzakjes werden in de laatste week voor de zomervakantie 

uitgedeeld door de organisaties met wie de diaconie hiervoor de samenwerking had gezocht, 

mede om zo de privacy van de kinderen te waarborgen.  

Net zoals in 2018 wilden we hierin samenwerken met twee scholen. Dit jaar ging het om twee 

andere scholen uit het gebied van Haarlem Centrum. Van deze twee scholen deed uiteindelijk 

alleen de OBS De Peppelaer (Leidse buurt) mee voor zeven kinderen. De Hannie Schaft-

school (Rozenprieel) zag er vanwege stigmatisering vanaf. Daarnaast wilde de wijkdiaconie 

ook meer vorm geven aan samenwerking met passende partners uit het Diaconaal Platform 

Haarlem Centrum: HomeStart (21 rugzakjes) en Haarlem Effect (zeven rugzakjes).  

In de maand juni hebben gemeenteleden in totaal 35 rugzakjes met speelgoed gevuld. Veel 

gemeenteleden deden als gezin mee of werkten samen met andere gemeenteleden. Tevoren 

was een deel van de rugzakjes gelabeld, omdat vanuit Homestart en Haarlem Effect specifiek 

was aangegeven welke leeftijden de kinderen hadden. Hierdoor konden gemeenteleden ge-

richter inkopen doen. Een enkel gemeentelid heeft geld gegeven, zodat anderen het speelgoed 

konden kopen. De rugzakjes werden verzameld in de Bavo en vandaar uitgedeeld aan de 

school en de twee organisaties.  

Wij hebben van de coördinatoren terug gehoord dat de rugzakjes heel goed werden ontvan-

gen: Ook de school heeft aangegeven dat ze het een sympathiek gebaar vonden.  

 

- Broodbankactie  

Met de broodbankactie, die uitgaat van de diaconie van de Protestantse wijkgemeente 
Haarlem-Centrum, de diaconie van de Lutherse Kerk Haarlem en 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 middeleeuwse broodbank in de 
Grote Kerk. 

Op 14 februari werd in de Grote of St. Bavokerk de broodbankactie 2018, die in het teken 

stond van het Werk van Barmhartigheid ‘De doden begraven’, afgesloten. De opbrengst van 

de verkoop van 1300 diakenbroodjes bedroeg € 6.000. Dit bedrag werd eerlijk verdeeld onder 

de beide goede doelen van de broodbankactie 2018: de stichting ‘Eenzame uitvaart Haarlem’ 

die uitvaarten verzorgt van degenen  die zonder geld of nabestaande komen te overlijden, en 

naar de stichting  ‘Achter de regenboog'. Zij ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwer-

ken van het overlijden van een dierbare.  

 

De broodbankactie van 2019 stond in het teken van het 8
e
 Werk van Barmhartigheid 

 ‘zorg voor de mens en de schepping’. Dit thema is door Paus Franciscus ingesteld.  De op-

brengst werd bestemd voor twee goede doelen, Het opleidingsrestaurant  Smaak, waar men-

sen met een achterstand op de arbeidsmarkt  een opleiding krijgen in de horeca en naar  Thijs-

se’s Hof in Bloemendaal, waar leerlingen van basisscholen leren over de natuur. Op de Ad-

ventszaterdagmiddagen 30 november , 7 december en 14 december werden door de brood-

bankcommissie, bijgestaan door gemeenteleden en leden van de Soroptimistenclub Haarlem 

en Omstreken, zo’n 1300 diakenbroodjes verkocht.  



 

 

De opening van de broodbankactie werd opgeluisterd door een optreden van de leerlingen van 

het Eerste Christelijk Lyceum o.l.v. Christa Filius. Thema: het milieu en de bedreiging van de 

aarde en de mens . Daarna droeg de stadsdichter Willemien Spook in het broodbank en ge-

dicht voor en kon de actie van start. Gedurende de Adventsweken waren prachtige foto’s te 

zien waarop jongeren van de OJ van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum en de 

Lutherse Kerk de Zeven Werken van Barmhartigheid zelf hadden uitgebeeld. 

Dit jaar was er in de Bavo ook op enkele adventszaterdagen een belevingsmarkt, waar organi-

saties op het gebied van natuur, milieu en hergebruik  het publiek lieten kennismaken met het 

thema “zorg voor de mens  en de schepping”. Dankzij de vele sponsors, o.a. ook enkele ker-

ken uit Haarlem-Centrum. was deze broodbankactie geslaagd. 

 

 ZWO 

De eerste activiteit van de ZWO-commissie vond plaats op zondag 3 februari, 

traditioneel de zondag werelddiaconaat. 

We hadden een gezamenlijke dienst met de Lutheranen en de Remonstranten. Veel gemeente-

leden hadden thuis een taart gebakken, een salade gemaakt of een koek in de oven gehad. Die 

namen ze mee naar de dienst en na afloop werden deze heerlijkheden verkocht voor het 

ZWO-project. De voorzitter van de ZWO-commissie had in de dienst het nieuwe project van 

de ZWO toegelicht: de bouw van een kindcentrum in Malawi. Een kindcentrum is een ge-

bouw in een dorp, waar een kleuterschool in zit, de kinderen elke dag een maaltijd krijgen, er 

schoon drinkwater is en medische zorg. 

 

De Remonstranten waren een aantal jaren geleden uit de ZWO-commissie gegaan. 

We hebben ze weer gevraagd toe te treden nu we met een nieuw project bezig gaan. Ze heb-

ben daarin toegestemd omdat ze een kindcentrum in Malawi een heel mooi project vinden. De 

ZWO-commissie is dus een interkerkelijke commissie van de Lutheranen, Remonstranten en 

de Protestantse gemeente Haarlem-centrum. 

Ook de Waalse kerk heeft belangstelling getoond mee te gaan doen. 

 

 De ZWO-commissie heeft een aantal jaren geld ingezameld voor een project in Kenia: de 

bouw van een school (4 klaslokalen) en zes toiletten in Koiban. Dit is een school die mede 

voor kinderen met beperking is. In juni 2019 is de school feestelijk geopend. Door ons initia-

tief is in Koiban ook door andere partijen een steentje bijgedragen: de overheid heeft ook 

twee klaslokalen gebouwd en datzelfde geldt voor Safaricom, een Keniaanse telecomprovider. 

In Koiban staat nu een volledige gemengde school, mede voor kinderen met een beperking. 

Het is pas de vierde basisschool van die soort in het land. 

De ZWO-commissie heeft contact gezocht voor de financiering van dit project met stichting 

Wilde Ganzen die een derde van het totale bedrag betaald heeft. 

Wij hebben ook geld ingezameld voor het tweede deel van ons project in Koiban: de bouw 

van een dormitory: een verblijfsgebouw waar 100 kinderen kunnen wonen. Dit gebouw zal in 

februari 2020 geopend worden. 

 



 

 

De ZWO-commissie heeft tweemaal vergaderd in 2019. In de Adventsperiode heeft de com-

missie met een aantal andere vrijwilligers een kraam bemenst in de Bavo. Daar hebben we 

kaarsen, kerstukjes etc. verkocht voor ons project in Malawi. 

In de veertigdagentijd heeft er een grote spaardoos in de kerk gestaan ten bate van het 
project in Malawi. Hierin konden gemeenteleden een bijdrage deponeren van het geld 
dat is bespaard door te consuminderen in de veertigdagentijd. Verder zijn er in de loop 
van het jaar postzegels en kaarten ingezameld voor Kerk in Aktie.  

 

OUDERENWERK  

- Ouderenuitje  

Op 11 mei 2019 vertrokken 37 gemeenteleden, waaronder 11 chauffeurs voor het jaarlijkse 

ouderen-uitje. De bestemming was voor de gasten een verassing, dus  toen de auto’s richting 

Hoorn en Enkhuizen reden, bleef de bestemming ongewis. Het einddoel was de expositie-

ruimte De Mantel in Andijk van Marius van Dokkum. Hij maakt met olieverf levensechte 

schilderijen en de humor, die hij erin verwerkt, zorgt voor een glimlach. In een lezing vertelde 

zijn zus over details in zijn schilderijen en in en filmpje liet ze zien hoe een schilderij werd 

gemaakt. Na de lunch reden de chauffeurs via een toeristische route naar Groot Schermer 

voor een afsluitend kopje thee.  

 

Verder is aan alle ouderen een kerstattentie gebracht. Een kleine werkgroep van vier gemeen-

teleden zorgt ervoor dat de ouderen met hun verjaardag  een felicitatiekaart ontvangen. In 

2019 is de ouderenpastor begonnen met een maandelijkse theemiddag.   

Na de kerkdienst op eerste Paasdag konden gemeenteleden 1 of 2 plantjes meenemen   als 

groet uit deze dienst aan een oudere, of zieke. 

 

 

OVERIG 

Op 12 juli was de jaarlijkse ontmoetingsavond van de drie wijkdiaconieën, die deze keer was 

georganiseerd door de wijkdiaconie Centrum. Iedereen was uitgenodigd om iets lekkers mee 

te nemen en wij zorgden o.a. voor de barbecue.  Tijdens de maaltijd ontstonden er goede ge-

sprekken in het wijkgebouw in de Vijfhoek. Het tweede deel van de avond vond plaats in de 

Nieuwe Kerk tegenover het wijkgebouw, waar we met een kennismakingsspel elkaar beter 

leerden kennen. 

 

De wijkdiaconie is in 2019 met twee diakenen vertegenwoordigd als regent in het hofje van 

de diaconie  Vrouwe Anthonie Gasthuys door het feit dat Louis Mathijsen als regent  is toege-

treden. Hij zal zijn kennis en kunde betreffende de inventaris van het hofje en de historie in-

brengen. 

 

Na  een oproep van Stem in de Stad om met Kerst een kerstkaart te sturen voor ongedocu-

menteerden die verbonden zijn met Stem in de Stad hebben gemeenteleden hieraan gehoor 



 

 

gegeven. Na de inzameling heeft de diaconie deze kaarten voor de Kerst ingeleverd bij Stem 

in de Stad. 

 

    

De wijkdiaconie Haarlem Centrum 

 

 

 


