COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE IN
BLOEMENDAAL EN OVERVEEN

Goede Herder in de tuin van klooster Euphrasia, Bloemendaal

Jaarverslag
Kerkelijk seizoen 2019-2020

Inleiding
Graag informeert het College van Diakenen u met haar jaarverslag over de activiteiten en ontwikkelingen
binnen de Diaconie in het kerkelijk seizoen 1919 - 2020. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst in deze vorm, op
verzoek van PKN/GCBB (het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken binnen de PKN).
Volgens de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN 2020 wordt de Diaconie gevraagd om uiterlijk op 1
juli 2021 een Jaarverslag 2020 in te dienen, bestaande uit drie delen:
1. bestuursverslag,
2. een jaarrekening
3. een aantal verklaringen.
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1. Bestuursverslag
Wie zijn we?

Samenstelling College van Diakenen seizoen 2019-2020
Carolien Oosterhof

diaken

voorzitter

Ineke Abbekerk

diaken

penningmeester

Monique Brink

diaken

Klaas van Giffen

diaconaal medewerker

Bea te Winkel

diaconaal medewerker

Kees van Krimpen

diaconaal medewerker

Bart Kramer

diaconaal medewerker

secretaris

Aan het begin van het seizoen namen we afscheid van Annet Swarts, die vier jaar lang de rol
van secretaris heeft vervuld. Klaas van Giffen heeft haar opgevolgd.
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Wat doen we?
De Diaconie is in het kerkelijk seizoen 2019-2020 in totaal zes keer bijeen geweest, en wel op 9/9, 11/11,
27/1, 2/3, 11/5 en 6/7, steeds bij één van de diakenen thuis, gecombineerd met een eenvoudige maaltijd.

In de zondagse kerkdienst doet altijd minimaal één diakenen dienst, die verantwoordelijk is voor de
goede gang van zaken bij de collectes. Bij de bediening voor het Heilig Avondmaal zijn doorgaans
vier diakenen betrokken. Hieronder een overzicht van de diverse taakverdelingen en de
aandachtsgebieden waar de diakenen bij betrokken zijn.

Taken en activiteiten van diakenen:
Carolien
Oosterhof
Taak
Vertegenwoordigd in Moderamen
Vertegenwoordigd in KR
Collecteren
Financiën
Postoverzicht
Secretariaat / correspondentie
Particuliere steunverzoeken
Vergadering voorbereiding
Notulering
Collecte jaarrooster
Avondmaal werkwijze
Jaarmarkt voorbereiding
Nieuwjaarstractatie bij de koffie
Communicatie website
Communicatie Maandbericht

Contactpersoon naar:
Consistorie overleg
Sierlijke Kroon
Werkgroep Groene kerk
Jongerendiaconie (PM)
Stem in de Stad
De Ark
Wereldwinkel (FairTrade)
Voedselbank
SAM's kledingactie contactpers.

(vz.)
x
x
x

Ineke
Abbekerk

Klaas van
Giffen

(penn.m.)

(secr.)

x
x
x

x

Monique
Brink

Bea te
Winkel

Kees van
Krimpen

Bart
Kramer

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

3/8

Covid 19
Als gevolg van de Covid-pandemie zijn vanaf maart 2020 steeds meer beperkingen van kracht geworden, die
ook voor de Diaconie gevolgen hebben gehad:
- geen Avondmaalsvieringen, voedselbank inzameling en fysieke collectes tijdens de kerkdiensten.
- De geplande Rooseveltweek van 20-27 juni 2020 in het Hydepark in Doorn met 35 gasten en
40 vrijwilligers kon geen doorgang vinden.
- Datzelfde gold voor de voorbereidingen voor de geplande jaarmarkt op 5 september 2020.

Collecten
We besluiten om bij het Collecterooster 2020 het volgende vierwekelijkse ritme aan te houden:
1e zondag - Collecte voor de Diaconie algemeen;
2e zondag - Collecte volgens rooster van PKN / Kerk in Actie;
3e zondag - Collecte voor projectsteundoelen* volgens de Zeven Werken van Barmhartigheid**;
4e zondag - Collecte voor een bestaand doel, waarvoor we al eerder hebben gedoneerd.
* Daartoe is een groslijst van goede doelen opgesteld, gerubriceerd naar de 7 WvB, plus de zorg voor de
schepping (ingevolge de pauselijke encycliek Laudato Si uit 2015).
** Voor de projectcollectes in het eerste halfjaar kiezen we categorie 1 (het voeden van de hongerigen) en
voor het tweede halfjaar categorie 5 (de zieken verzorgen).

Activiteiten
In grote lijnen zijn de volgende activiteiten aan de orde geweest:
- De Jaarmarkt op zaterdag 7 september 2019 was een groot succes, met voor het eerst een bijdrage van het
Prijzen Paleis. Loten werden in de winkelstraat verkocht en konden in de kerktuin worden opgehaald.
Daar werd in de middag ook elk uur een verloting uitgevoerd. Het Prijzen Paleis en de Loterij gaven veel
extra aanloop naar onze goede-doelen-Jaarmarkt in de kerktuin, met kramen van Philadelphia, De Ark, De
Stampertjes, Stichting Partners Pays Dogon (Mali) en Het Roosevelthuis. Maar ook naar ons koffie- en
theeterras met huisgemaakt gebak en broodjes knakworst en naar onze kramen met jams, quilts, kameren tuinplanten. De dames van de Retirade Beheer Groep leverden voor het eerst hun bijdrage door te
waken voor de betaling van het toiletgebruik. Al met al heeft onze goede-doelen-markt een bedrag van
meer dan 3.500 euro opgebracht, gelijkelijk verdeeld onder de Roosevelt vakantieweek en Partners Pays
Dogon (Mali). De ervaringen zijn geëvalueerd en alle 70 vrijwilligers zijn hartelijk bedankt voor hun inzet!
- Voor SAM's kledingactie hebben we twee keer een inzameling georganiseerd: op 12 oktober 2019
(opbrengst 600 kg) en op 12 maart 2020 (opbrengst 800 kg). Een mooi resultaat, waarvan de opbrengst
bestemd is voor diverse hulpprojecten van Cordaid.
- Op 5 februari 2020 bezochten we de nieuw geopende Voedselbank aan de Amsterdamse vaart in Haarlem.
- In mei 2020 is vanuit de middenstand via de predikant een gift van 295 doosjes bonbons ontvangen; deze is
door de kerk verdeeld onder de oudere gemeenteleden en de kerkelijke vrijwilligers.
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