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ONZE WERKGROEP
In 2016 hebben Janny Kok en Henriëtte Lanz onze werkgroep verlaten, maar mochten we halverwege
het jaar Miranda Verheul verwelkomen als nieuw lid. Hiermee is de groep compleet en bestaat uit 10
diakenen en 2 leden vanuit de voormalige werkgroep Zending.
Taakverdeling 2015
LEDEN VAN DE DIACONIE
+ Tom Uittenbogaard
technisch voorzitter, contactpersoon Amnesty International en eerste
contact “stille hulp”
+ Peter van Barneveld
diaconale berichtgeving Bijeen en zondagsbrief, vertegenwoordiger in het
moderamen
+ Johan de Waal
penningmeester Binnenland
+ Kees Boom
+ René van den Bunt
secretaris, collecten- en dienstenrooster
+ Miranda Verheul
penningmeester Buitenland
+ Saskia van Looveren
voorbereiden Paasmaaltijd en verzorgen Kerstattenties
+ Agnita Dijkstra
+ Wouter van de Kamp
+ Ellen Bousché
LEDEN VAN DE VOORMALIGE WERKGROEP ZENDING
* Argo Burger
(notulist)
* Ada Dalmeijer
(verzorgen dankdagattenties)
In de Ontmoetingskerk in Maartensdijk hebben wekelijks twee diakenen dienst. In de Adventskapel in
Hollandsche Rading is er één diaken die dienst heeft. Regelmatig krijgen wij hulp van onze “vaste
hulpcollectant ” Matthijs Siemons . Ook bij de middagdiensten in de Ontmoetingskerk zijn er twee
diakenen aanwezig. Tevens is er altijd één diaken aanwezig tijdens de ontmoetingsdienst in Dijckstate en
bij de vespers in de advents- en vastentijd.
Bijeen
Via het maandelijkse kerkblad Bijeen worden de gemeenteleden op de hoogte gehouden van het nieuws
op lokaal, landelijk en wereldwijd gebied betreffende diaconie, zending & werelddiaconaat. Tevens
worden hierin de opbrengsten van de collecten vermeld.
Bijeenkomsten
Als lid van de kerkenraad bezoeken de diakenen zo mogelijk de vergaderingen van de kerkenraad. Bij
de bijeenkomsten van het Moderamen zijn we vertegenwoordigd door Peter van Barneveld.
De diaconie heeft dit jaar zeven maal vergaderd.
Avondmaal
Dit vieren we met een frequentie van 1x per 2 maanden en tevens , zoals al jaren
gebruikelijk, op witte donderdag en op 1e Paasdag. De vieringen vinden nu
altijd in een kring plaats, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt een keus te
maken tussen
het nemen van de druivensap uit de grote beker of uit een klein bekertje.
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Interactief project Moldovan Christian Aid (MCA)
Vanaf de startzondag in september 2015 zetten we ons in
voor het project van Kerkinactie: Moldovan Christian Aid
(MCA) . Het MCA is een platform opgezet vanuit
verschillende kerken in Moldavië. Ze bieden hulp aan
ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.
Kerk in Actie drong er in 2002 bij de Wereldraad van Kerken aan om de kerken in Moldavië te helpen
bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet staat
Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer
opbouwen. De kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en
slachtoffers van mensenhandel.

MCA begeleidt en traint kader en vrijwilligers van de (plaatselijke)
kerken, zodat zij beter toegerust zijn om hun sociaal-diaconale werk
op te bouwen en uit te voeren. Jongeren zijn hier actief bij betrokken
en ontdekken op deze manier ook hun eigen mogelijkheden.
In maart zijn ds. René Alkema, Tom en Hetty Uittenbogaard vanuit onze gemeente met een Kerk in
Actie reis voor 50+’ers naar Moldavië gereisd om projecten te bezoeken die door Kerk in Actie, en door
ook door ons, gesteund worden.
Verder zijn er door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd was
voor Moldavan Christian Aid. Zoals :


Pannenkoeken Restaurant op 5 maart

 natuurlijk weer de 24-uurs actie op 13 en
14 mei met allerlei activiteiten zoals ontbijt aan
huis, kinderdisco, dart toernooi, auto wassen,
fietstocht, een barbecue en een veiling.



50% van de opbrengst van de Rommelmarkt op 3 september was voor dit
project



bruincafé Oud Hollandse spellenavond met darttoernooi op 4 november

Tot nu toe hebben we door deze acties al een fantastisch bedrag van €
bij elkaar gespaard.
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6.452,26

Project 40-dagentijd 2016 “steun aan het Vluchtelingenwerk van KerkinActie ”
Veel internationale hulporganisaties hebben nauwelijks
toegang tot Syrië. De kerken vormen daarop een uitzondering.
Talloze Syrische vluchtelingen vinden onderdak dankzij
kerken in Syrië en in omliggende landen. Deze kerken zorgen
bijvoorbeeld voor onderdak, verstrekken voedsel- en
hygiënische pakketten en bieden onderwijs voor de kinderen.
Kerk in Actie is dankzij dit kerkelijke netwerk in staat om
slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te
bereiken. Dat doen we samen met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is
verbonden met de Wereldraad van Kerken. Wij konden € 765,75 overmaken.
Adventsproject 2016 “de Kroeg in de Bilt ”
De Kroeg is een ontmoetingsplaats en een gezellige avond voor (jong)
volwassenen met een verstandelijke beperking. In de organisatie van De Kroeg
trekken medewerkers van Reinaerde, Zideris, Abrona en Thomashuis
Maartensdijk gezamenlijk op. Het wordt elke 1e vrijdag gehouden in restaurant Bij
de Tijd in de Bilt.
De opbrengst van dit adventsproject bedroeg € 506,16
Werelddiaconaat 7 februari
Betere voedselvoorziening door duurzame landbouw in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java zijn landbouwmethodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen te
weinig of onvoldoende gevarieerde voeding. Daarom helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks
vooral vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun
voedselvoorziening te verbeteren. In zes dorpen worden in totaal 150 gezinnen ondersteund met de
aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Deze biogasinstallaties verwerken koemest
tot mest die nagenoeg vrij is van ziektekiemen en leveren bovendien biogas om op te koken. De
opbrengst bedroeg € 108,21

Werelddiaconaat 5 juni
Hulp aan slachtoffers seksueel geweld.
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel
geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De
organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld
een halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische
begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met
(beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen. De opbrengst bedroeg € 124,74
Werelddiaconaat 16 oktober
WERELDVOEDSELDAG
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite voldoende voedsel te
verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan het verbeteren
van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen
bewerken, hoe ze hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op de markt kunnen
verkopen. Ook krijgen gezinnen een geit of buffel om melk te produceren of om in te zetten als ploeg- of
lastdier. De opbrengst bedroeg € 165,60
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Voorjaarszendingscollecte 21 februari
Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India. Lange tijd hadden
kerken in Noordoost-India weinig oog voor vrouwen die door de
voortdurende etnische conflicten hun mannen verloren, in de prostitutie
belandden, drugs gebruikten of hiv/aids opliepen. Totdat het
Priscillacentrum bij deze kerken aanklopte. De organisatie vraagt een kerk
om haar gebouw beschikbaar te stellen en cursusgeld te betalen voor tien
kwetsbare vrouwen. De medewerkers van Priscilla geven deze vrouwen
een jaar lang een vaktraining in naaien en weven.
Wij droegen € 96,85 bij.

Pinksterzendingscollecte 15 mei
Meer jongeren in Rwandese Kerk
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk,
of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk
betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk,
bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo
neemt de betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Wij droegen € 166,15 bij.

Zending, 14 augustus zomercollecte
Onderwijs voor lekenpredikanten op Indonesisch eiland Nias
Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder de armoedegrens. De helft van de bevolking
heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt naar een ander eiland en keert meestal
niet terug. Kerken kampen hierdoor met een tekort aan predikanten. De Lutherse Kerk rust predikanten
en leken op Nias toe om boeiend en relevant te preken, maar ook om hun gemeenten voor te gaan in
diaconale taken. De collecte opbrengst bedroeg € 76,75.

Zending, 6 november
Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde
Colombia
Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden medewerker
in Colombia, dat al zestig jaar geteisterd wordt door geweld. Inge is
betrokken bij het oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat
processen van vrede en verzoening op gang wil brengen. Dit jaar zullen
drie gemeenschappen intensief in dit proces worden begeleid. Inge deelt
de verhalen die ze hoort vervolgens met betrokken kerken in Nederland. Wij droegen € 113,03 bij.
Binnenlands diaconaat , 28 februari
Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland
Talloze kinderen in Nederland groeien in moeilijke omstandigheden op, bijvoorbeeld in de Haagse wijk
Moerwijk. In deze wijk zijn veel sociale en financiële problemen, huiselijk geweld en drugsgerelateerde
criminaliteit. De Kinderwinkel heeft zich ontwikkeld tot een
onmisbare plek in de wijk waar kinderen zich thuis kunnen
voelen, samen kunnen spelen, sporten en knutselen.
Wij droegen € 114,24 bij.
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Binnenlands diaconaat, 13 november
Warmte en steun voor wie tussen wal en schip raken.
In een rijtjeshuis midden in Lelystad runnen enthousiaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum
Waterwijk. Wie wil loopt er binnen voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes.
Kali komt hier iedere dag. “Sinds mijn man overleden is, is dit mijn tweede huis.” Nadia en Fatima
komen voor de naailes. “Zo zijn we er even uit.” Het inloophuis is één van de diaconale activiteiten van
het interkerkelijke samenwerkingsverband IDO.
De opbrengst bedroeg € 124,15.

Kinderen in de Knel 25 december
In Pakistan is het krijgen van een kind met een
verstandelijke beperking een schande. Ouders vinden het
moeilijk hun weg hierin te vinden.
Deze Kerst geven we aan gehandicapte kinderen in
Pakistan. De partner organisatie van Kerk in Actie,
NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische
Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardiger
bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind
opbloeit als het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school kan gaan.
Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie, medicijnen en
medische controles. Dit bracht het mooie bedrag van € 439,52 op.

Noodhulp
Op 18 september is er gecollecteerd voor de noodhulp voor de vluchtelingen in het Midden-Oosten.
Deze collecte bracht €192,69 op.
Paasgroetenactie
Op zondag 13 maart zijn er ongeveer 80 kaarten uitgedeeld in het kader van de
paasgroetenactie die gestuurd zijn aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen
Dankdag voor gewas en arbeid
Op zaterdag 5 november is er een inzameling gehouden van bloemen en fruit.
Hiervan zijn ongeveer 70 attenties gemaakt die na afloop van de kerkdienst van 6
november door de kerkbezoekers werden bezorgd bij ouderen, zieken en
alleenstaanden in onze dorpen.

Amnesty International
De samenwerking met de kerk-werkgroep-leden van Amnesty International
werd ook in 2016 voortgezet. Bijna iedere tweede zondag van de maand
waren er
voorbeeldbrieven verkrijgbaar, aangedragen door Amnesty
International, om te versturen naar gewetensgevangenen. Door een diaken
werd hier, na het aansteken van de Amnesty kaars, aandacht voor gevraagd.
In de voorbeden werden de namen genoemd.
Zondag 2 oktober stond de kerkdienst in het teken van Amnesty International.
De collecte in deze dienst is voor het werk van Amnesty en bedroeg
€ 198,72.
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Schoenendoosactie
In samenwerking met de plaatselijke basisscholen is de schoenendoosactie gehouden. Kinderen in
Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme
landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen.Daarmee leren kinderen in Nederland dat geven om een ander
belangrijk is en kinderen in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau te geven. Er werden 128
dozen gevuld.

Kerstattenties
In december zijn ongeveer 80 attenties rondgebracht bij ouderen,
mantelzorgers en anderen die aandacht verdienden. Dit jaar is gekozen voor een boekje, servetten en
een kaarsje. De attenties werden weer positief ontvangen.

Kerstpakketten
In samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie te Maartensdijk en
de PKN kerk uit Westbroek, zijn er dit jaar 62 kerstpakketten/attenties
uitgedeeld. Het zijn zgn. grote pakketten, kleine pakketten of attenties.
Deze werden uitgedeeld aan gezinnen die slecht rond kunnen komen en
wel iets extra’s kunnen gebruiken.

Kerst-inn
Op initiatief van onze kerk en de St. Maartenskerk was er op 2e Kerstdag een kerst-inn in “De Mantel”,
het gebouw naast de Maartenskerk. Van 11:00 tot 13:00 uur kon iedereen die tijdens de kerstdagen eens
anderen wilden ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie, een hapje, drankje, kopje soep en een
broodje met anderen praten in een huiselijke sfeer.
Volkskerstzang
Na afloop van de Volkskerstzang op 19 december in de Sint Maartenskerk in
Maartensdijk is het blad Open Deur uitgereikt aan de aanwezigen.
Inzameling gebruikte postzegels, kaarten en mobiele telefoons
In beide kerkgebouwen staat een bus waar postzegels, kaarten en niet meer gebruikte mobiele
telefoons in gedeponeerd kunnen worden. Een van onze werkgroepleden zorgt voor
verzending ervan naar een landelijk adres.
De landelijke opbrengst in 2016 is totaal meer dan € 41.000,-.

Voedselbank
In beide kerkgebouwen is er gelegenheid om producten te geven voor
de Voedselbank de Bilt. Één van de diakenen draagt er dan zorg voor
dat deze ook daadwerkelijk bij de voedselbank terecht komen.
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Allereerst de financiële cijfers van de Zending over 2016
Balans per 31 december 2016
31-dec2016

31-dec2015

Activa

31-dec2016

31-dec-2015

2.695,41

2.649,49

Passiva

ING

€ 2.695,41
Nog te ontvangen bedragen

2.649,49

€ 2.695,41

2.649,49

NL40INGB0000633292

Rekening va

Nog te betalen bedragen
Reserve

€ 2.695,41

baten en lasten over 2016

Baten:

Lasten:
2016

2015
Afdracht Kerkinactie

Vrijwillige bijdragen
Coll cten
Ontvangen tbv
Kerkbalans

€ 9.853,50 €10.996,50
€ 452,78
€ 554,01

Afdracht Collecten

€-

GIFTEN:
Edukans
Sr Waridi
St. ORA
Kerk in Actie Noodhulp
AMREF Flying Doctors
Leprazending
Epafrans
Op
Deur, kerstnummers

0,00

€ 350,00

Bankkosten
Doorgestort tbv Kerkbalan
Saldo (positief)
€10.306,28 €11.900,51
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€ 2.649,49

2016
€ 8.000,00

2015
€ 8.000,00

€ 452,78

€ 554,01

€ 250,00
€ 250,00
€
€ 500,00
€ 250,00

€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 1.250,00

€ 250,00
€ 140,75
€ 133,74

€ 250,00
€ 250,00
€ 132,95
€ 131,40
€ 350,00

€ 45,92
€10.306,28

€11.900,51

En hierna de financiële cijfers van de Diaconie over 2016
DIACONIE en ZENDING VAN DE PROTESTANTSE KERK Maartensdijk/ Hollandsche Rading
BATEN
********************
COLLECTEN VOOR EIGEN DIAKONIE
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN DIACONIE

OVERIGE COLLECTEN
(incl.girobijdragen)
via derden
provinciaal / landelijk
wereldwijd

801,48
850,03

298,87
50,00
----------

VASTENPROJEKT Vluchtelingen Midden
Oosten
vastenpot
765,75
bijdragen per bank
----------

ADVENTSPROJEKT de Kroeg
adventspot
bijdrage per bank

681,70

LASTEN
**************
AFDRACHT COLLECTEN
van derden
provinciaal/landelijk
wereldwijd
zending

2016
***********

801,48
850,03
----------------

---------INGELASTE DOELCOLLECTEN
/PROJECTEN
collecteopbrengst
bijdragen per bank

2016
****** *****
1805,72

1651,51

348,87

AFDRACHT PROJEKTEN
vastenprojekt
adventsprojekt
noodhulp
project Moldavie

GIFTEN/ DONATIES/
LIDMAATSCHAPPEN
plaatselijk/kerstattenties
provinciaal/landelijk

765,75
506,16
348,87
5453,72
----------------

1651,51

7074,50

3218,97
500,00

wereldwijd
765,75

----------------

3718,97

PLAATSELIJKE
STEUNVERLENING
506,16
QUOTA
----------

506,16

5353,32
100,40
----------

5453,72

443,57

MOLDAVIE MCA
projectactiviteiten
bijdrage per bank

AVONDMAAL/AMNESTY/
kosten/bijdrage

31,50

DIVIDEND Oikocredit
---------------Bijdrage/giften t.b.v. kerstpakketten

31,50

1456,70
DIV. KOSTEN Diaconie

NEGATIEF SALDO

365,81

651,73
-----------13285,86

-----------13285,86

DIACONIE en ZENDING VAN DE PROTESTANTSE KERK Maartensdijk/ Hollandsche Rading

ACTIVA
beleggingen Oikocredit
Lening renteloos ( stille hulp )
nog te ontvangen bedragen
NL24 INGB 0000 351019

Balans per 31 december
2015
2016
PASSIVA
0,00
2500,00
1324,10
1273,36
-------5097,46
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0,00
2500,00
454,40
5832,50
-----------8786,90

nog te betalen bedragen

vermogen / reserve

2016

2015

586,89

3660,60

0,00
4510,57
------------

0,00
5126,30
--------------

5097,46

8786,90

