JAARVERSLAG DIACONIE 2017
Samenstelling
De diaconie heeft sinds het seizoen 2017/2018 een bezetting van 10 personen.
De structuur van de Kerkenraad en Breed Moderamen is in 2017 gewijzigd. Er is nu een
Kerkenraad (alle ambtsdragers) en een Kleine Kerkenraad (KKR) met een of meer afgevaardigden
uit alle secties.
In 2017 is ook de gemeentelijke indeling van wijken gewijzigd in leeftijdssegmenten. Het streven is
dat er in elk segment een diaken vertegenwoordigd is, indien mogelijk twee. De
vertegenwoordigers vanuit de diaconie in de KKR zijn hiervan in principe vrijgesteld, evenals het
moderamen van de diaconie.
De diakenen vervullen o.a. de volgende taken:
– voorzitter (tevens vertegenwoordiger KKR)
– penningmeester
– secretaris
– vertegenwoordiger KKR (+ reserve)
– minimaal 5 diakenen nemen deel aan segmenten
– PR
– ZWO
– Rwanda-werkgroep
– jongerendiaconaat
– (terminale thuiszorg)
– Diaconale Commissie Classis Alblasserdam (DCCA)
– Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC)
– kerkauto
– bediening Heilig Avondmaal (ook in Parkzicht)
– Diacass
– diverse inzamelingen, zoals zegels en boodschappen
– kerstactie
Speerpunten
De diaconie formuleert aan het begin van een seizoen een thema waar extra aandacht aan wordt
gegeven. Het eerste deel van 2017 heeft in het teken gestaan van het thema: 'Deel je leven'. Met
ingang van het nieuwe seizoen is aangesloten bij het thema 'Kerkproeverij'. Beide thema's lenen
zich bij uitstek om diaconaal werk concreet vorm te geven. In 2017 heeft de diaconie haar
beleidsplan en werkplan geactualiseerd.
Diversen
Het afgelopen jaar heeft de diaconie 7 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn
verschillende zaken uit de eerder vermelde commissies besproken.
In november zijn 4 diakenen naar de Landelijke Diaconale Dag geweest. Deze dag wordt jaarlijks
door Kerk In Actie georganiseerd. Het was een informatieve en vooral inspirerende dag. De kosten
hiervoor zijn voldaan door Vorming & Toerusting.
Financiën en ondersteuning binnen de gemeente
Voor het volledige beeld van de financiële situatie is er de jaarrekening, inclusief een toelichting.
Hieronder volgt een deel van die toelichting.
De extra inspanningen, aandacht en communicatie rondom (collecten van) de Diaconie, en het
betrekken van de rest van de Gemeente, is opnieuw terug te zien in de cijfers van de Diaconie:
een positief resultaat, zowel inhoudelijk als financieel.
Er is een klein negatief resultaat vanwege de onttrekking aan de voorziening. Dit vertalen we niet
in een slecht resultaat. Een voorziening voor extra ondersteuning tijdens de economische crisis

van enkele jaren geleden, moest worden afgebouwd. Daarom hebben tien doelen extra steun
gekregen. Hierdoor was er dus geld uit de pot extra voorziening nodig. Er is dus een klein negatief
resultaat te zien, maar er blijft de komende jaren ruimte voor extra’s.
– Er zijn dit jaar minder uitgaven gedaan voor ondersteuning. Dit komt vooral door de gedoneerde
levensmiddelen.
– Er heeft met Diakas een duidelijker afstemming plaatsgevonden m.b.t. de kerstattenties. De
uitgaven zijn hierdoor verlaagd, zonder minder ‘te delen’.
– De Rwanda werkgroep heeft niet veel uitgegeven. Ze sparen voor het delegatiebezoek in
oktober/november 2018.
– Er is minder uitgegeven aan bloemen, deels omdat de kerk dit heeft betaald.
– V&T heeft de kosten voor de diaconale dag op zich genomen.
De posten die zijn overschreden betreffen:
– de bankkosten. Deze waren hoger omdat er nog twee bankrekeningen waren. In 2018 is er nog
maar één rekening.
– de bus naar de EO-jongerendag. Deze heeft veel minder opgebracht doordat er maar weinig
jongeren meegingen.
– Het kerkreisje heeft weer meer gekost dan begroot.
De ‘voorziening ondersteuning’ is aangesproken, waardoor het ‘eigen vermogen’ onveranderd
blijft. Een deel van de gelden is belegd in het OIKOCredit Nederland Fonds. Het wordt gebruikt
voor kapitaalarme maar wel initiatiefrijke mensen in ontwikkelingslanden.
Ondersteuning binnen en buiten de gemeente
Verschillende gemeenteleden worden ondersteund door af en toe een tas met levensmiddelen.
Deze zijn aan de diaconie gedoneerd, een deel gaat naar de voedselbank in Sliedrecht. Er wordt
een gezin van buiten onze gemeente ondersteund, vooral in het regelen van officiële zaken. Eén
gemeentelid krijgt ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe woning. die ze verdeeld heeft
over de voedselbank en diverse privéadressen.
Kerstattenties
In totaal werden 14 kerstpakketten uitgedeeld in de vorm van cadeaubonnen van verschillende
winkels. Er zijn 18 boeketten ter bemoediging weggebracht. Er zijn 10 kerstattenties, ter
bemoediging, overhandigd aan kinderen / jongeren.
Diaconale zondag
In februari is er een Diaconale zondag gevierd. Hierbij krijgt het werk van de Diaconie extra
aandacht. Daarnaast is de dienst bedoeld om de gemeente actief bewust te maken van de
diaconale activiteiten door gemeenteleden. Diakenen hebben gezamenlijk een lied gezongen over
het bouwen en zijn van een huis. De euro-collecte heeft een mooi bedrag opgebracht.
PR
Voor elke collecte voor het Heilig Avondmaal is in 'Ik Geloof' een informatief artikel over het
vastgestelde collectedoel geschreven. Ook over andere onderwerpen die van belang zijn is
geschreven. In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal en op de dag zelf
wordt in de Zondagsbrief kort informatie gegeven over het collectedoel. Verder is er geregeld
geschreven over de zegelspaaracties. Ook dit jaar de zijn gespaarde zegels via de actie van de
Lions club besteedt aan koffie voor de voedselbank.
Jongerendiaconaat
Bus voor de EO-jongeren dag
In juni 2017 heeft het Jongerendiaconaat, voorlopig voor het laatst, een bus geregeld naar de EO
jongeren dag in het Gelredome in Arnhem. Naar aanleiding van de geplaatste oproepen in kranten,
website, facebook en bij diverse kerken hebben zich uiteindelijk 26 jongeren aangemeld. Namens
het jongerendiaconaat heeft iedereen voor het vertrek een goody bag ontvangen met daarin een
flesje water, fruit en snoepgoed. De toegangskaart moesten de jongeren zelf verzorgen en de
gemaakte kosten voor de bus werden doorberekend aan de jongeren. Het uitgangspunt is dat
deze activiteit kosten neutraal is. Gezien het geringe aantal aanmeldingen dit jaar heeft de

diaconie een forse financiële bijdrage moeten leveren in de kosten. We zien de trend dat de
jongeren steeds minder interesse hebben om de EO jongerendag te bezoeken, daarom is besloten
om in 2018 geen bus te reserveren.
Examenkandidaten
Elk jaar worden ouders/verzorgers van eindexamen kandidaten van het voortgezet onderwijs
opgeroepen, om hun kind aan te melden voor het ontvangen van een presentje namens het
jongerendiaconaat. Op deze oproep zijn dit jaar 3 aanmeldingen ontvangen. Nadat de eindexamen
uitslag bekend was, is namens het jongerendiaconaat bij de aangemelde kandidaten (dit jaar
allemaal geslaagd ) een felicitatiekaart met een boekenbon afgegeven.
Jeugd en Jongerenwerk (JJW)
Bij de 3 vergaderingen van het JJW is namens het jongerendiaconaat een diaken aanwezig
geweest om op te hoogte te blijven van de activiteiten die binnen de kerk voor jongeren worden
georganiseerd.
Kaarten
De jongeren t/m 18 jaar ontvangen op hun verjaardag namens de kerk een felicitatiekaart.
Jongeren ontvangen een kaart ter bemoediging als ze te maken krijgen met een ongeval, ziekte of
overlijden.
Rwanda werkgroep
In het voorjaar is de werkgroep actief leden gaan werven. Dat leidde er toe dat 2 jongeren van de
Rwanda- reis uit 2016 zich hebben aangesloten. Vanuit de diaconie is versterking gekomen
middels een extra diaken. Er was onverwacht bezoek van Ds. Jérôme Bizimana, President van de
Presbytery Remera-Rukoma. Hij verbleef voor een vakantie bij familie en als afsluiting heeft hij op
7 en 8vond plaats op 12 november. Dit was ook de start van het project: ‘Voor iedereen een dak’.
Er staan nu permanent twee Afrikaanse klei-huisjes bij de uitgangen van de kerk. Hier kunnen de
kerkgangers hun bijdragen in doen. Er zijn adventskalenders verkocht in december.
2018 staat in het teken van het delegatiebezoek aan Nederland en aan Sliedrecht. Ook zal er
gestart worden met de voorbereiding van een nieuwe jongerenreis naar Rwanda. (In bijlage 1
uitgebreide informatie van de Rwanda werkgroep)..
Kerkauto
9 personen maakten gebruik van de kerkauto. 32 Chauffeurs hebben bij toerbeurt gereden.
Viering Heilig Avondmaal
In de ochtenddienst vieren we lopend het Heilig Avondmaal (HA). We gebruiken zowel grote
bekers als kleine bekertjes wijn. Er is druivensap in kleine glaasjes. In de middagdienst vieren we
in een kring voor in de kerkzaal. In de 40-dagentijd is de kinderavondmaalcatechese afgesloten
tijdens een HA dienst. De kinderen hebben actief meegewerkt aan de dienst.
In 2017 is, na voorbereiding door een werkgroep waar ook een diaken aan deelnam, door de KR
besloten dat de dienstdoende ouderling tijdens het HA meedoet met de uitvoering van het HA. Na
wat aanpassingen is er nu een vaste manier gevonden. (In 2018 wordt deze werkwijze
geëvalueerd). Elke HA-dienst wordt door de diaconie een apart collectedoel bestemd in binnen- of
buitenland. Hier wordt speciale aandacht aan gegeven.
Op de zondagen dat het HA wordt gevierd, wordt dit ook ’s middags georganiseerd in Parkzicht.
Parkzicht en Waerthove
Eén van de diakenen is altijd aanwezig bij de viering in Parkzicht. In 2017 hebben per viering 20 tot
25 personen deelgenomen aan het Heilig avondmaal. De zaal wordt met zo’n 6 vrijwilligers in
gereedheid gebracht voor de viering. Bemensing blijft een aandachtspunt.
Enkele keren per jaar hebben diakenen dienst bij het HA in Waerthove.
Diacass
Het bestuur bestaat uit 6 personen waaronder een afgevaardigde van de diaconie. Er zijn
ongeveer 30 medewerkers. Het bestuur heeft ongeveer 6 tot 7 keer vergaderd. Er zijn ook 4

vergaderingen geweest met alle medewerkers.
In 2017 is diacass gaan samenwerken met het segment 75+. Op dit moment wordt nog gezocht
naar een manier van samenwerken waarbij voldoende onderlinge afstemming is en een goede
communicatie. Dit is in ontwikkeling. Diacass blijft zelfstandig maar er zullen wel gezamenlijke
activiteiten georganiseerd worden (in 2018 voor het eerst).
Er zijn veel bezoeken afgelegd aan voornamelijk oudere gemeenteleden en zieken (zowel thuis als
in het ziekenhuis). Een afvaardiging van diacass was aanwezig bij het condoleancebezoek na
overlijden, en zo mogelijk ook bij de uitvaart. Nieuw ingekomen zijn ter kennismaking bezocht. Ook
dit jaar zijn de gemeenteleden die in instellingen buiten Sliedrecht wonen (de zogenaamde
verstrooidentocht) bezocht. In 2018 leggen deze medewerkers hun taken neer. Gezocht wordt
naar nieuwe mensen die deze taak op zich willen nemen.
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder kregen een verjaardagskaart en jarigen van 80 jaar en ouder
kregen bezoek met een bloemetje. Bij geboorte zijn felicitatiekaarten verstuurd.
Op de gemeentezondag is de rozengroet aan ouderen en andere gemeenteleden, verzorgd door
diacass. Er is gezorgd voor een bloemetje voor echtparen die 40-50-60 of meer jaar getrouwd
waren. Er zijn twee goed bezochte contactmiddagen gehouden met als afsluiting een gezamenlijke
maaltijd. Ook waren er maandelijks inloopochtenden en maandelijkse spelmiddagen. Deze
voldoen duidelijk in een behoefte, want worden goed bezocht.
Diacass heeft tijdens de week van de eenzaamheid in september met een kraam op de
informatiemarkt gestaan. .
De kerstattenties voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder en zieken zijn in december bezorgd.
Dit jaar zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de diaconie. Diacass verzorgt deze attenties. De
diaconie verzorgt attenties voor specifieke situaties, boeketten voor nabestaanden en pakketten
voor minderbedeelden.
We kijken ook dit seizoen weer terug op een jaar waarin met grote inzet is gewerkt. We zijn
dankbaar dat we zo in de gemeente elkaar tot een hand en een voet mogen zijn .
ZWO
De activiteiten van het ZWO bestonden in 2017 uit het organiseren van de onderstaande projecten
en/of activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Actie Schoenendoos
Actie Kerstkaarten
Actie Spaardoosjes
Actie Paaskaarten
Actie Dapperbrood
Omkeer collecte

Er zijn bijna 200 gevulde schoenendozen verstuurd
Er zijn 143 Kerstkaarten verstuurd
De opbrengst hiervan was € 724,39 euro
Er zijn 88 Paaskaarten verstuurd
Er is deeg/gist aan kinderen gegeven om samen brood te maken
Deze collecte heeft 659,- euro opgeleverd

Tevens worden in zakken/bakken bij de toegangsdeur van de Voorhof, plastic doppen,
postzegels/ansichtkaarten, oude mobiele telefoons en lege inktpatronen ingezameld. (In bijlage 2
het volledige jaarverslag van het ZWO).
Interkerkelijk diaconale commissie (IDC)
Het IDC is in 2017 drie keer in vergadering bijeen geweest.
Begin 2017 is besloten om de samenwerking met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, m.b.t. Hulp bij
thuisadministratie (HBT), voor het kalenderjaar 2017 te verlengen. De IDC draagt een vast bedrag
per jaar bij.
In 2017 ontving de IDC 39 hulpaanvragen. In 20 gevallen is financiële steun verleend. 1 aanvraag
is afgewezen en 2 zijn ingetrokken. In andere gevallen is steun verleend door middel van het
inzetten van vrijwilligers, of is gratis inboedel verstrekt. In totaal is € 3.075,- uitgegeven aan
hulpverlening. (Een uitgebreid jaarverslag van het IDC is te vinden in bijlage 3).
De diaconie,
mei 2018

Bijlage 1: Jaarverslag Rwanda Werkgroep
Het jaar had een rustige start vergeleken met voorgaande jaren. Wel waren er veranderingen in de
samenstelling van de commissie. In het voorjaar zijn we actief leden gaan werven. Dat leidde er toe dat 2
jongeren van de Rwanda- reis in 2016 zich aansloten en er ook vanuit de Diaconie versterking kwam. Dat
betekent dat de werkgroep in 2017 uit 7 leden bestond waarvan er vijf in Rwanda geweest zijn: Hannah
Bakker (2016), Mari Bakker, Marjolein Bons (1997), Conny Middelkoop ( 2016), Samira Vastenhout (2016),
Rita Verboom (2015) en Marielle Verwoerd. Er zijn dit jaar 4 werkgroepvergaderingen geweest in Sliedrecht.
De vergaderingen in de regio werden in wisselende samenstellingen bezocht. Rita Verboom is betrokken bij
de voorbereidingen van het delegatiebezoek.
Op 13-14 mei namen we afscheid van Ds Joost Schelling. Hij was een bevlogen Rwanda-ganger dus
hebben we daar als werkgroep extra aandacht besteed. Ds. Samuel en Ds Jérôme hadden een
videoboodschap gemaakt; Marjolein heeft hem namens de werkgroep toegesproken en de jongeren-groep
heeft een lied gezongen. Dit alles met een cadeau natuurlijk. De helft van de afscheidscollecte van 14 mei, €
180,- was bestemd voor de Lightgroup.
Dit jaar kregen we onverwacht bezoek van Ds. Jérôme Bizimana. President van de Presbytery RemeraRukoma. Hij verbleef voor een vakantie bij familie en als afsluiting heeft hij op 7 en 8 augustus een bezoek
gebracht aan Sliedrecht. We hebben een sightseeing voor hem georganiseerd en zijn met z’n allen mee
geweest. Maandagavond was voor de regio. Ds. Jérôme vertelde over het verzoeningsproces waar hij
leiding aan geeft in de Presbytery. Namens de Diaconie werd hem een cheque van € 500,-- overhandigd
voor de Lightgroup. 9 augustus vertrok hij weer naar Rwanda.
De Rwandazondag werd gehouden op 12 november. Ds Amanda Spies uit Hardinxveld heeft de dienst met
ons voorbereid en geleid. Het was ook de start van de actie ‘Voor iedereen een dak’. Er staan nu permanent
Afrikaanse klei-huisjes bij de uitgangen waar de kerkgangers hun bijdragen in kunnen doen. Gedurende de
adventstijd hebben we adventkalenders verkocht.
Van onze partner gemeenten Mwirute en Mbati hebben we diverse brieven gekregen. Wij hebben onze post
steeds meegegeven met Janny Oorebeek. In december zijn er ook kerstgroeten verstuurd naar de
gemeenten Gishubi en Kagina omdat zij in Nederland geen partnergemeenten hebben. De Franse
vertalingen zijn steeds gemaakt door Marielle.
.1.
Financiën
Tot halverwege het jaar had de werkgroep geen budget. Door de Kerk en ZWO wordt rechtstreeks geld
overgemaakt naar respectievelijk de Stuurgroep en de Kleine projecten. Op 14-09-2017 heeft de diaconie
besloten structureel jaarlijks € 500,-- opzij te zetten voor de Rwandawerkgroep.
In 2017 is slechts € 71,-- uitgegeven aan de kosten van het bezoek van Ds. Jérôme. De rest van het bezoek
is gefinancierd met het geld wat de jongerengroep over had. Dat betekent dat op 31-12-2017 er een saldo
was van € 429,--. Het restant wordt naar 2018 overgeheveld i.v.m. de kosten van het delegatiebezoek. Alle
financiële handelingen lopen via de rekening van de diaconie.
Vergaderingen Rwandawerkgroep Sliedrecht
22-02-2017 Reguliere vergadering
01-05-2017 Reguliere vergadering
08-05-2017 Uitwerkingsbijeenkomst
31-10-2017 Voorbereiding Rwanda zondag
Regionale vergaderingen - diensten
05-02-2017 Kerkdienst Oosterkerk in Capelle aan de IJssel. Rita Verboom heeft tijdens een zendingsdienst
een presentatie gegeven over Mwana Ukundwa.
04-04-2017 Kerkenvergadering in Rijsoord. Joost Schelling en Hannah Bakker hebben daar een
presentatie gegeven over de Rwanda-jongerenreis 2016.
19-04-2017 Werkgroepvergadering in Sliedrecht . Louise, diacones uit Rubengera was op de vergadering
aanwezig om o.a. over de technische School in te vertellen.
06-05-2017 Afsluitende bijeenkomst met de jongerengroep en ouders. Terugblik op de reis. Financiële
verantwoording ( overschot van € 241,30). Afsluiting met foto’s en film.
20-06-2017 Werkgroepvergadering in Slikkeveer
04-10-2017 Werkgroepvergadering in Alblasserdam
23-11-2017 Werkgroepvergadering Bolnes

Bijlage 2: Jaarverslag ZWO
2017 was het jaar van meerdere veranderingen in de samenstelling van de ZWO-commissie.
In het begin van 2017 stopte Dick de Jong als penningmeester. Het penningmeesterschap is
binnen de commissie door Nico Bouwman overgenomen. Na het bereiken van haar 75e verjaardag
is Dicky Pitlo als voorzitter gestopt. Ook deze functie is intern opgevuld door Elna de Zwart. De
afgevaardigde van de diaconie, Dini Hoogendoorn, is opgevolgd door Tom Scholten.
De overgang van de bankrekening van de RABO-bank naar de SKG-bank heeft de
penningmeester de nodige tijd en aandacht gekost. Immers deze nieuwe bankrekening bij de
SKG–bank kan niet bepaald als gebruiksvriendelijk worden omschreven. Het voordeel is dat de
bankkosten die in voorgaande jaren rond de 200 euro per jaar lagen, nu zijn teruggebracht tot rond
de 30 euro.
Tijdens de ZWO-vergaderingen is gesproken over het oppakken, invullen en uitvoeren van de
verschillende acties die door het ZWO zijn gedaan.
Ook is de band met de diaconie aangehaald en is tijdens een gezamenlijk overleg afgesproken om
tenminste 1 keer per jaar een gezamenlijk overleg te houden. Als blijkt dat dit te weinig is,
verhogen we deze frequentie. Verder is afgesproken om, gelet op het aantal commissieleden, te
bekijken en te organiseren wat rendement oplevert en wat mogelijk is om te doen.
De activiteiten van het ZWO bestonden in 2017 uit het organiseren van de onderstaande projecten
en/of activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Actie Schoenendoos
Actie Kerstkaarten
Actie Spaardoosjes
Actie Paaskaarten
Actie Dapperbrood
maken
Omkeer collecte

Er zijn bijna 200 gevulde schoenendozen verstuurd
Er zijn 143 Kerstkaarten verstuurd
De opbrengst hiervan was € 724,39 euro
Er zijn 88 Paaskaarten verstuurd
Er is deeg/gist aan kinderen gegeven om samen brood te
Deze collecte heeft 659,- euro opgeleverd

Tevens worden in zakken/bakken bij de toegangsdeur van de Voorhof, plastic doppen,
postzegels/ansichtkaarten, oude mobiele telefoons en lege inktpatronen ingezameld.
Los van bovenstaande acties heeft het ZWO een bijdrage kunnen overmaken aan twee projecten
van Kerk in Actie. Dit d.m.v. het verzoek aan gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage over te
maken.
Het ZWO heeft gekozen om in 2017 een bijdrage te leveren aan de projecten:
•
•

Honger in Ethiopië
Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Ghana.

De ZWO-commissie bestaat uit: Elna de Zwart, Nico Bouwman, Peter Kreuk en Tom Scholten.
De financiële gegevens en de verantwoording zijn in het financiële jaarverslag vastgelegd.
Inmiddels heeft de kascontrole commissie de penningmeester decharge verleend.

Bijlage 3:

JAARVERSLAG 2017
INTERKERKELIJKE DIACONALE COMMISSIE IDC

Dit is het verslag van het jaar 2017 van de Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC). Hierin kunt
u lezen over ontwikkelingen en verrichte werkzaamheden in het jaar 2017. In het jaarverslag is
tevens een korte paragraaf opgenomen over de oprichting van de IDC en een overzicht van de
betrokken kerken.
Oprichting
In 1985 is door 5 kerken uit Sliedrecht het initiatief genomen om een diaconaal platform op te
richten: de Interkerkelijk Diaconale Commissie (hierna: IDC). Nu zijn 11 plaatselijke diaconieën
aangesloten bij de IDC. De diaconieën zien het als een gezamenlijke taak om burgers van de
gemeente Sliedrecht met acute of schrijnende (financiële) nood waar mogelijk bij te staan.
Doel / voorwaarden / werkwijze IDC
De activiteiten van de IDC zijn uitsluitend gericht op financiële noodhulpverlening en/of hulp in
natura. Deze noodhulp is gericht op inwoners van Sliedrecht die niet aangesloten zijn bij één van
de kerken. Inwoners die aangesloten zijn bij een kerkgenootschap kunnen geen aanspraak doen
op noodhulp van de IDC omdat zij een beroep kunnen doen op de diaconie van de betreffende
gemeente.
De criteria voor bovengenoemde noodhulp zijn in 2011 uitgewerkt en zijn als volgt:
1. Betrokkene dient inwoner te zijn van de gemeente Sliedrecht.
2. Betrokkene dient niet aangesloten te zijn bij een kerkgenootschap.
3. Er worden geen leningen verstrekt maar uitsluitend eenmalige giften tot een bedrag van
maximaal € 1.000,-. In gevallen van uitzondering kan hiervan worden afgeweken.
4. Er moet sprake zijn van een crisissituatie, dus geen structurele financiële problemen.
Over het algemeen komt de vraag voor noodhulp binnen via plaatselijke instanties als bijvoorbeeld
Sociaal Team, Rivas, Home-Start, Vluchtelingenwerk, Humanitas, et cetera.
Eén van de IDC-leden coördineert de hulpvragen en legt een hulpvraag ter goedkeuring voor aan
drie leden van de IDC die daarvoor mandaat gekregen hebben. Als er vragen zijn die de criteria
overtreffen, of waarin niet wordt voorzien, vindt eerst overleg plaats met de overige leden.
In 2017 ontving de IDC in totaal 39 hulpaanvragen. In 2016 waren dat er 37. Van deze
hulpaanvragen is in 20 gevallen financiële steun verleend. 1 aanvraag is afgewezen en 2 zijn
ingetrokken. In andere gevallen is steun verleend door middel van het inzetten van vrijwilligers, of
is gratis inboedel verstrekt. In totaal is € 3.075,- uitgegeven aan hulpverlening. In 2016 was dat ter
vergelijking € 7.339,Aangesloten kerken / leden IDC
Kerkgenootschap c.q. afvaardiging
1
PKN Hervormde Kerk
2
Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El
3
Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer
4
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
5
6
7
8
9
10
11

Nederlands Gereformeerde Kerk
PKN Gereformeerde Kerk
Rooms Katholieke Kerk
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Gereformeerde Gemeente Boaz
Kerk op Straat
VEG Nieuw Leven

Afgevaardigde
Marien Boers
Aart Piet Blokland (secretaris)
Gert Brandwijk
Ronald Schakel (penningmeester)
en Maurits de Haan (voorzitter)
René Prins
Rita Verboom-Hofman
Henk van de Graaf
Hans van Leeuwen
Cojan Beverloo
Kees Hogendoorn
Piet van den Berg
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Vergaderingen 2017
Datum
Vergaderlocatie
30 maart 2017
GK – De Voorhof, Middeldiepstraat 6
15 juni 2017
CGK Eben-Haëzer – De Hoeksteen, Karel
Doormanstraat 1
11 oktober 2017
GK – De Voorhof, Middeldiepstraat 6
In maart hebben we een HBT-vrijwilliger ontvangen om zijn ervaringen met Hulp bij
thuisadministratie met ons te delen. Het is mooi om mensen te helpen hun administratie weer op
orde en de financiën onder controle te krijgen.
Besloten is om de samenwerking met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht aangaande HBT voor het
kalenderjaar 2017 te verlengen .
De voorzitter Maurits de Haan en de penningmeester Gerben van der Veen hebben te kennen
gegeven hun taken te willen beëindigen. Maurits was als diaken reeds opgevolgd door Ronald
Schakel, maar nog wel als voorzitter aangebleven. In 2017 heeft hij zijn taken afgerond. Er is nog
geen nieuwe voorzitter benoemd. Tot de benoeming van een nieuwe voorzitter zal het voorzitten
van de vergaderingen rouleren.
Gerben van der Veen is als penningmeester opgevolgd door Ronald Schakel.
Voedselbank
In februari 2007 is op initiatief van de IDC de Voedselbank Sliedrecht van start gegaan. De eerste
uitgifte van pakketten heeft plaats gevonden op 28 februari 2007. De voedselbank is
ondergebracht in een aparte stichting, heeft een eigen bestuur en valt daarom niet onder de
verantwoordelijkheid van de IDC. Wel wordt de IDC regelmatig op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen via de voorzitter van de voedselbank. Het IDC heeft de voedselbank bij aanvang
een startkapitaal verstrekt van € 1.000,-. De voedselbank is gevestigd in een bedrijfspand aan de
Elzenhof dat door de eigenaar gratis ter beschikking is gesteld. In dit pand is eveneens een
kledingbank gevestigd.
Adviesraad sociaal domein
Namens de IDC vertegenwoordigt Henk Visser de kerken in de plaatselijke Adviesraad Sociaal
Domein (voorheen: Wmo-adviesraad). 2017 was voor de adviesraad vooral een jaar van transitie
naar een nieuwe raad. De adviesraad gaat over de Participatiewet, de Jeugdwet en het passend
onderwijs. Er is veel aandacht voor mantelzorg.
Hulp bij thuisadministratie
Met ingang van 1 februari 2015 is er voor de periode van 2 jaar een samenwerkingsovereenkomst
tussen Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) en de IDC. Onderdeel van de samenwerking is dat
de IDC 20 vrijwilligers zal werven om als HBT-er in de gemeente Sliedrecht aan de slag te gaan.
De IDC draagt financieel bij aan kosten voor onder andere coördinatie en opleiding van deze
vrijwilligers door SWS.
Voorheen waren er vanuit Stichting Welzijnswerk Sliedrecht reeds 20 vrijwilligers actief om
mensen te helpen bij hun thuisadministratie, waar ze er zelf mee vastlopen. Om dit ook beter
bereikbaar te maken voor mensen uit de bij de IDC aangesloten kerken en om de huidige
capaciteit van het aantal vrijwilligers uit te breiden, heeft de IDC besloten om een samenwerking
aan te gaan met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.
Begin 2017 is besloten om de samenwerking voor het kalenderjaar 2017 te verlengen. De IDC zal
een vast bedrag bijdragen aan HBT. Ieder jaar zal afhankelijk van nut en noodzaak beoordeeld
worden om de samenwerking met telkens 1 jaar te verlengen.
PR
De IDC is terughoudend om PR-activiteiten te ondernemen. In het verleden is besloten om de
noodgevallen eerst door diverse professionele instantie te laten ‘selecteren’. Onder andere
vanwege het feit dat we geen mankracht beschikbaar hebben om de gevallen te beoordelen of er
werkelijk sprake is van een nood- c.q. crisissituatie. In de praktijk wordt het merendeel van de

noodhulp-gevallen door deze instanties aangereikt. Wel is de IDC opgenomen in de zogenaamde
zorgmap van de gemeente Sliedrecht. Hierin zijn alle maatschappelijke instanties uit Sliedrechts
opgenomen. Deze zorgmap ligt voor een ieder ter inzage bij openbare gebouwen en bij de
huisartsen in Sliedrecht.
In 2016 is door de IDC de website www.idcsliedrecht.nl gelanceerd met meer informatie over de
IDC.
Financiën
De bijdrage van de aangesloten diaconieën is ongewijzigd vastgesteld op € 0,68 per (doop)lid, met
uitzondering van de Hervormde Gemeente, die een vast bedrag ter beschikking stellen. Voor het
project Hulp bij thuisadministratie is eveneens een bijdrage van de kerken gevraagd van € 0,68 per
(doop)lid. Door de bijdrage van de IDC aan het project HBT, is de IDC ingeteerd op haar reserve.
Voor meer informatie verwijzen we naar het financieel overzicht 2017.
Vastgesteld tijdens de IDC vergadering van 18 april 2018.

