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ALGEMENE GEGEVENS 

De Diaconie van de Protestantste Gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading is onderdeel van de 
Protestantste Gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading (96030000). 

De instelling is gevestigd op de Kon. Julianalaan 26, 3738 VC te Maartensdijk. 

DOEL EN MISSIE 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading vervult een actieve rol. 
Er wordt geprobeerd om doelgericht en herkenbaar te werken. Onze diaconie heeft aandacht voor situaties 
van ‘achterstand’ of zelfs ‘stille armoede. Er wordt gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van 
directe bijdragen of assistentie bij het vinden van wegen naar uitkomst. Dit geldt niet alleen voor leden 
van de eigen gemeenschap. Aandacht gaat uit naar hulpbehoevenden in onze gemeenschap en voor allen 
die het minder hebben wereldwijd. 

Taken bij de zondagse erediensten zijn: 
 Collecteren; 
 Assisteren bij de viering van het avondmaal; 
 Assisteren bij de  vieringen met aandacht voor Amnestybrieven. 
 Binnendragen van de mand met middelen voor de voedselbank. 

Bij de ontmoetingsdiensten in Dijckstate is tevens een diaken aanwezig. 

Het volledige beleidsplan is terug te vinden op de website: www.pknmaartensdijk.nl. 

ONZE WERKGROEP 

Begin 2018 hebben Peter van Barneveld en Johan de Waal onze werkgroep verlaten. De vacante taken 
zijn onderverdeeld tussen de overige leden van de Diaconie. 

Taakverdeling 2018  
   Leden van de Diaconie 

 Ellen Bousché  technisch voorzitter en vertegenwoordiger in het kleine Kerkenraad 
 Albert ploeg  secretaris, collecten-  en dienstenrooster, en contactpersoon kerstpakketten 
 Miranda Verheul penningmeester Binnen- en Buitenland en eerste contact “stille hulp”   
 Wouter van de Kamp contactpersoon Amnesty International 
 Kees Boom   verzorgen van Vastenpot en Adventspot en contactpersoon met jeugdclub  

voor Moldovan Christian Aid 
 Agnita Dijkstra  diaconale berichtgeving Bijeen en zondagsbrief en vertegenwoordiger in de  

kleine Kerkenraad 
 Saskia van Looveren voorbereiden Paasmaaltijd en verzorgen Kerstattenties 

 
   Leden van de werkgroep Zending (aanvullend): 

 Argo Burger  notulist 
 Ada Dalmeijer verzorgen dankdagattenties 

 
Leden van de Diaconie en werkgroep Zending ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. 
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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 wordt de diaconie bij de kerkenraadsvergaderingen vertegenwoordigt door 
twee diakenen. De diaconie vergaderd tevens periodiek zelfstandig. 
 
Avondmaal 
Dit vieren we met een frequentie van 1x per 2 maanden en zoals al jaren  
gebruikelijk op  witte donderdag.  De vieringen vinden  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.  
 
 

 

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 op 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. 

Dor onze gemeente zijn er door het jaar heen wederom diverse activiteiten georganiseerd waarvan de 
opbrengst bestemd was voor Moldovan Christian Aid: 
 

 Happen en trappen; 
 Auto’s wassen; 
 Paasontbijt organiseren; 
 Statiegeld bonnen inzamelen; 
 Collecte tbv voedselpakketten (welke jeugd uit onze Gemeente zelf in Moldavië heeft 

uitgedeeld) 
 Opbrengsten rommelmarkt afgesloten met een diner. 
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In 2018 hebben we dit project na een periode van ruim 3 jaar inzet, van met name onze jeugdleden, 
afgerond met in totaal een opbrengst van € 16.464,13 (volledige project), waarvan een deel is omgezet in 
voedselpakketten tbv ouderen in Moldavië en het resterende deel is overgemaakt via Kerk in Actie aan 
dit doel.  
 
Bijzonder aan dit project is dat een groep jeugdleden, onder begeleiding van 2 Gemeenteleden naar 
Moldavië is geweest om een deel van deze opbrengsten daar zelf te bezorgen. Maar voornamelijk om 
kennis te maken met de jeugd, de cultuur en het land Moldavië. Er is veel uitwisseling geweest en het is 
een hele bijzondere, mooie en leerzame reis geweest. Een fantastische manier om dit project  als 
Gemeente af te kunnen sluiten.   
 
Vastenpot 
In de periode van 18 februari t/m 1 april 2018 stond de vastenpot bij de uitgang van de Kerk. Dit keer 
was het doel Stichting Ambulance Wens. Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep medisch 
geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die 
afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor 
ontwikkelde ambulances. De opbrengst van de vastenpot was in totaal € 515,02.  
 
Adventspot 
In de periode van 2 december t/m zondag 25 december 2018 stond de adventspot bij de uitgang van de 
Kerk. De opbrengst was dit keer bestemd voor: Hart voor kinderen. De adventspot heeft in totaal een 
bedrag van € 676,82 opgebracht. 
 
Noodhulp 

 In 2018 is een gift overgemaakt van € 100 aan giro 555, tbv Nederland helpt Sulawesi. 
 

 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Op zaterdag 10 november is er een inzameling gehouden van bloemen en fruit. 
Hiervan zijn  ongeveer …. attenties gemaakt die na afloop van de kerkdienst van  
zondag 11 november 2018 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 in 2018 voortgezet. Periodiek 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 27 mei stond de kerkdienst in het teken van Amnesty International. 
De collecte in deze dienst is voor het werk van Amnesty  en bedroeg              
€ 169,10. 
 
Kerstattenties 
In december zijn 88 attenties rondgebracht bij ouderen, mantelzorgers en anderen die aandacht 
verdienden. Dit jaar bestond de attentie uit een lampenkapje op een glas, gevuld met bonbons en een 
lichtje. De attenties werden weer positief ontvangen. 
 
Kerstpakketten 
In samenwerking met de werkgroep Caritas van de R.K. Sint Maartenskerk en de Hervormde Gemeente 
Westbroek, zijn er dit jaar 40 kerstpakketten/attenties uitgedeeld. Deze werden uitgedeeld aan gezinnen 
die slecht rond kunnen komen en wel iets extra’s kunnen gebruiken.  
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Volkskerstzang 
Na afloop van de Volkskerstzang op 10 december in de Sint Maartenskerk in 
Maartensdijk is het blad Open Deur uitgereikt aan de aanwezigen. 
 
Project Schoenmaatjes Edukans 
Schoenmaatjes is een actie georganiseerd door Edukans. 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. Voor dit project zijn 3 basisscholen binnen onze 
gemeente benadert. Zij hebben evenals voorgaande keren met veel enthousiasme meegedaan aan 
dezeactie. Dit succesvolle project heeft in totaal 137 gevulde schoenendozen opgeleverd voor kinderen in  
Ghana, Irak en Sri Lanka. 
 
 
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. 
 

 
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 bij de voedselbank terecht komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorgenomen bestedingen 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande 
jaren. Het diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de begroting 2019 is dit 
cijfermatig in beeld gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


