College van Diakenen

Jaarverslag 2015-2016
Het College van Diakenen (CvD) bestaat uit 8 ‘gewone’ diakenen. Vanuit de Bethel gemeente neemt
een diaken deel aan de vergaderingen van het CvD van de PGH. Vanuit het pastoresteam is Peter van
Helden als vaste vertegenwoordiger aanwezig bij de vergaderingen van het CvD als liaison tussen
het pastoraat, diaconaat en pastores. Het college heeft maandelijks (met uitzondering van de maand
augustus) vergaderd in de Grote Kerk.
Binnen het college heeft iedere diaken een eigen aandachtsgebied.
Diaken
Maartje van Es

Specifieke taken binnen het college
Helpende handen

Jelske Faber

Ouderenactiviteiten, Schuldhulpmaatje (persoonlijke
ondersteuning)

Klaas Faber

Secretariaat; Penningmeester ZWO; vertegenwoordiging in
Classis

Arla Heins

Voorzitter

Cootje van der Lans

Zorgzame Kerk; Deelname Werkgroep Missionaire Gemeente
(WMG)
Liefdemaaltijden; Ondersteuning projecten op afstand (ZWO)

Jacqueline van der Schans
Ank Spierings

Deelname Werkgroep Missionaire Gemeente; Wijkteam West
(PGH); Netwerk Kind en Armoede

Age Visser

Liefdemaaltijden; Wijkteam Oost; Taakgroep Jeugd en Gezin

Jan Oost

Penningmeester (tot 1 januari 2017)

Alexander van Reenen

Diaken, Bethelgemeente

Peter van Helden

Predikant

Het aantal leden van het CvD is in principe op peil, om dit zo te houden staat het college open voor
nieuwe leden. Op eerste paasdag (27 maart) zijn Ank Spierings, Jacqueline van der Schans en Age
Visser herbevestigd in het ambt van diaken.
Werkgroepen
Organisatorisch zijn de Werkgroep Missionaire Gemeente (WMG), de groep Schrijven voor
Gevangenen en het Bloemenfonds verbonden met het CvD.
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De WMG richt zich op diverse wijzen op het toerusten van de gemeente. Presentie en zichtbaar
missionair zijn zijn hierbij de pijlers. De WMG is actief betrokken bij diverse pastorale projecten
binnen ‘s-Hertogenbosch zoals het pastoraal buurtwerk in Bosveld, gevangenispastoraat en het
studentenpastoraat. Vanuit het CvD zijn twee leden benoemd die afwisselend de vergaderingen van
de WMG bijwonen. De WMG heeft dit jaar de eigen doelstelling nader bekeken en vastgesteld dat
vooral de adviesrol over de invulling van het missionair gemeente zijn van de PGH hun hoofdtaak is.
In dit licht heeft men voorgesteld om de naam te wijzigen naar Werkgroep Missionaire Gemeente
(WMG). De WMG heeft in 2015-2016 de website ‘Hart voor onze stad’ gepresenteerd.
De WMG was vertegenwoordigd bij de avonden van het leerhuis Israël en Palestijnen.
De Werkgroep Schrijven voor Gevangenen heeft maandelijks in de eredienst de aandacht gevraagd
voor schrijnende situaties in het buitenland (politieke gevangenen). De verkoop van brieven aan
regeringsleiders in deze diensten is goed verlopen en wordt ook in het komende jaar gecontinueerd.
Het bloemenfonds heeft in 2015-2016 goed gefunctioneerd. De inkomsten blijven op peil en zijn
dekkend voor de kosten van de bloemengroet.

Vieren
Het CvD heeft in de erediensten zorggedragen voor de collectes, benoemen en aandragen van
voorbeden en ondersteuning bij viering van het Heilig Avondmaal.
Vanaf september 2016 vinden de kerkdiensten van de PGH weer plaats in de Grote Kerk. Het CvD
heeft in de nieuwe inrichting van de kerkruimte een nieuwe routing voor de collecte en de viering
van het Heilig Avondmaal opgesteld. Bij de viering van het Heilig Avondmaal is er in het verslagjaar
voor gekozen om de lopende viering centraal goed in te regelen. Dit is goed verlopen en bracht rust
in de viering voor zowel gemeente als diakenen.
Sinds september zijn de diakenen de beide collectes gaan doen waar dit eerst was verdeeld over
diakenen en een vaste groep collectanten. Er is afscheid genomen van de collectanten die eerder
altijd zorgdroegen voor de tweede collecte. In de praktijk blijkt dat het prima werkbaar is om twee
collecten door één diaken te laten verzorgen.
Er is in het verslagjaar eenmaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot viering van het
thuisavondmaal.
Vanuit het Beraad van Kerken is dit jaar op Stille Zaterdag opnieuw een paasvuur gebrand op de
Parade waaraan alle gemeenten hun paaskaars konden ontsteken. Het CvD heeft aan dit paasvuur
een kaars ontstoken en dit licht overgedragen aan de paaskaars van de PGH (in de Grote Kerk).
Vanuit het College van Diakenen is ondersteuning geboden bij de vieringen van het Heilig Avondmaal
in verzorgingshuizen de Grevelingen en de Taling.
Dienen
Het verlenen van persoonlijke ondersteuning is een belangrijk onderdeel van de diaconale taken in
de PGH. Ook vanuit de Bethel gemeente kunnen vragen om persoonlijke ondersteuning worden
voorgelegd in de vergadering van het CvD. Aanvragen voor persoonlijke ondersteuning worden
zoveel mogelijk met het voltallige college besproken en beoordeeld. Het contact met de aanvrager
verloopt via één of twee diakenen die als aanspreekpunt fungeren gedurende het
ondersteuningstraject.
In het verslagjaar zijn meerdere aanvragen voor persoonlijke ondersteuning behandeld. Een groot
deel van de aanvragen heeft geresulteerd in ondersteuning, al dan niet in samenwerking met andere
instanties. In veel gevallen kon vooral worden ondersteund door hulp in materiële zin dan wel door
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bemiddeling om mensen weer op weg te helpen. In een aantal gevallen is ook in financiële zin
ondersteund. Aan het eind van het kalenderjaar zijn alle lopende ondersteuningsgevallen
geëvalueerd en is bezien welke trajecten zouden kunnen worden afgesloten. Dat bleek voor een één
situatie het geval.
In december 2015 vond de kerstdag voor ouderen plaats in de Grote Kerk. Het middagprogramma
werd verzorgd door muzikaal ensemble ‘Luister’ en door muzikant Oleg Fateev. In de ochtend werd
vooraf aan de kerkdienst door Jacoline Goossen een toelichting gegeven op haar reis als Mimakkus
clown naar Bosnie, een reis die financieel onder andere werd ondersteund door de collecteopbrengst van de gastendag 2015.
Het was de eerste keer dat de kerstbijeenkomst in de Grote kerk plaats vond, eerdere jaren werd dit
in de Wederkomstkerk gepland. Logistiek was dit een uitdaging in verband met het parkeren en de
bereikbaarheid van de Grote Kerk in combinatie met het winkelend publiek. Dankzij de
samenwerking met het college van Kerkrentmeesters en vooral ook de inzet van een grote groep
vrijwillige chauffeurs is dit heel goed verlopen. De nieuwe indeling van de Grote kerk blijkt prima
geschikt voor deze activiteit.
In april 2016 organiseerde het CvD de gastendag voor ouderen, eveneens in de Grote Kerk. IN het
middagprogramma is een lezing over dementie gehouden door een expert uit het Radboud
ziekenhuis. Tijdens de kerkdienst in de ochtend is gecollecteerd voor een scholenproject in Suriname
waar Arma Kooiker naar toe reist, zij heeft hier een toelichting op gegeven. Het aantal bezoekers van
de gastendag lag lager dan voorheen.
Het project Helpende Handen is in het verslagjaar gecontinueerd, een initiatief waarbij
gemeenteleden die voor een klusje wel wat hulp kunnen gebruiken in contact gebracht kunnen
worden met gemeenteleden die af en toe best een klusje voor een ander willen doen. Van de dienst
is nog beperkt gebruik gemaakt, er is bij onder andere de kerstbijeenkomst opnieuw actief reclame
voor gemaakt.
Eén van de pastores van de PGH wordt specifiek ingezet op diaconaal/missionair werk, hiervoor
wordt vanuit het CvD een financiële bijdrage geleverd. Hierover zijn in 2016 nieuwe afspraken
gemaakt tussen College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters voor de periode t/m 2018.
De predikanten zijn in dit kader actief betrokken bij diverse projecten en overleggen in ’sHertogenbosch, één van hen is lid van de Missionaire Werkgroep van de PGH en via deze weg actief
betrokken bij de activiteiten rond ‘Hart voor de stad’. Er is betrokkenheid van de pastores bij onder
andere het Inloopschip, de winterinloop, activiteiten rondom perron 073 en ook de
vluchtelingenopvang in Rosmalen die in het najaar 2015 werd opgestart.
Vanuit de PGH is door één van de predikanten deelgenomen aan de werkgroep die vanuit de
gemeente ’s-Hertogenbosch en hulpverlenende instanties is ingericht ter verwelkoming van de 500
mannelijke vluchtelingen die in Rosmalen, in het voormalige Autotron, zijn opgevangen. Er zijn vanuit
de PGH acties georganiseerd om spullen voor de vluchtelingen te verzamelen (kleding,
sportschoenen) en om hen ontspanning/afleiding te bieden (gezamenlijke picknick, oliebollenfeest,
voetballen).

Delen
In het verslagjaar zijn financiële bijdragen geleverd aan diverse projecten waaronder de
Winterinloop, de Kerstproeverij (Vincentius) en Pastoraal Buurtwerk Boschveld (project stopt eind
2016 vanwege te geringe financiële draagkracht). Het project Kloosterhotel de Soete Moeder kreeg
reeds eerder een toezegging voor financiële ondersteuning, deze is uitgekeerd in het voorjaar van
2016 toen het project daadwerkelijk van start ging. Er is een bijdrage toegezegd aan de opzet van
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‘het Theelicht’, een theehuis op begraafplaats Orthen dat naar verwachting in 2017 geopend zal
worden.
In het afgelopen seizoen is de inzameling van voedsel voor de Voedselbank op de zondagen dat er
Heilig Avondmaal wordt gevierd gecontinueerd. De samenwerking hieromtrent met de Voedselbank
verloopt goed.
Het ZWO project ‘Bestrijding van armoede bij ouderen in Moldavië’ is in januari 2016 afgesloten. Er is
een nieuw project geselecteerd te weten ‘Seeds of hope’ in Jeruzalem. Dat is een project gericht
op het bewerkstelligen van verzoening tussen Joden en Arabieren. Het project wordt gesteund
door Kerk in Actie. Het project is in een kerkdienst toegelicht waarbij alle kinderen een potje
met zonnebloemzaadjes mee naar huis kregen, hun ‘seeds of hope’. Aan het einde van het
verslagjaar blijkt in menig gezin de zonnebloem goed te zijn aangeslagen, hoop!

Iedere laatste donderdag van de maand organiseert het CvD een bijeenkomst waarvoor wisselende
gasten, vaak mensen die het om verschillende redenen goed kunnen gebruiken, worden uitgenodigd
voor de maaltijd. Het aantal deelnemers groeit, de maaltijden zijn goed bezocht.
Leden van het CvD hebben actief meegeholpen bij de ‘Kerstproeverij’, een activiteit van Vincentius
deels gesponsord door de gemeente ’s-Hertogenbosch waarbij mensen die op of onder de
armoedegrens leven een kerstmiddag aangeboden kregen. Het CvD heeft deze activiteit ook
financieel ondersteund.
De Winterinloop is eerder opgezet vanuit de gezamenlijke kerken en hulporganisaties en was gericht
op opvang van dak en thuislozen tijdens de uren dat het Inloopschip gesloten was (tussen 16.00 en
20.30 uur). In het verslagjaar heeft de gemeente met de werkgroep verdere afspraken gemaakt over
het omzetten van de winterinloop naar een 24-uurs voorziening georganiseerd via de gemeente.
Definitieve afspraken zijn gemaakt. De werkgroep Winterinloop wordt derhalve formeel opgeheven,
informeel blijft deze groep en de ontwikkelingen volgen en zal waar men dit nodig acht een
adviserende rol oppakken.
In het verslagjaar heeft het CvD zich georiënteerd op het project ‘Zorgzame kerk’ van de PKN. Een
project waarin kerken worden ondersteund om hun rol te vinden in de overgang van de
verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving, met andere woorden, hoe kan de kerk een rol
spelen in zorgtaken die in 2015 aan de burgerlijke gemeenten zijn toebedeeld in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Een tweetal diakenen heeft bijeenkomsten
over het project ‘Zorgzame kerk’ bijgewoond en heeft gesprek gevoerd met een consulent van het
dienstencentrum over de mogelijkheden specifiek voor de PGH. In dit verkenningstraject is ook het
college van Pastoraat betrokken.
Na de oriëntatiefase is vastgesteld is dat de PGH reeds veel activiteiten verricht die aansluiten bij het
principe van de zorgzame kerk. Een verdere uitwerkingsmogelijkheid ligt in het versterken van de
relatie tussen de PGH en de sociale wijkteams van de gemeente ’s-Hertogenbosch om zo bekendheid
en vindbaarheid van de PGH bij problematiek te vergroten. In het voorjaar heeft een gesprek
plaatsgevonden met een teamleider één van de sociale wijkteams van ’s-Hertogenbosch.
Afgesproken is dat de PGH wordt uitgenodigd bij wijkbijeenkomsten waar hulpverlenende instanties
elkaar treffen en dat de contactgegevens van het CvD bij de wijkteams bekend worden gemaakt. De
eerste ervaringen in de samenwerking zijn in het voorjaar van 2016 reeds concreet opgedaan.
Duidelijk is dat er veel mogelijkheden zijn om burgerlijke en kerkelijke gemeente op dit vlak elkaar te
kunnen laten versterken.
In hetzelfde kader hebben diakenen de WMO bijeenkomst van de PKN bezocht. Eén lid van het CvD
heeft reeds langere tijd contacten met de voorzitter van de WMO adviesraad van de gemeente ’s-
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Hertogenbosch. In het verslagjaar is er enkele malen over ontwikkelingen binnen de WMO vanuit dit
contact ook een stukje in Kruispunt geschreven.
Het CvD is lid van het netwerk “Kind en Armoede’, georganiseerd door de gemeente ’sHertogenbosch. Het CvD wordt vermeld op de gelijknamige website en leden van het CvD nemen
deel aan de netwerkbijeenkomsten.
De WMG heeft de website ‘Hart voor onze stad’ in het verslagjaar gelanceerd als vorm van digitale
presentie. Op de website zijn missionaire projecten en locaties van ’s-Hertogenbosch te vinden
waarbij deze nader worden toegelicht in woord en beeld. Een mooie wijze om deze zaken onder de
aandacht te brengen, met een link naar de PGH maar niet alleen gekoppeld aan de kerk.
Op financieel vlak zien we dat de inkomsten zowel uit collectes als uit rentebaten teruglopen. Dit
vraagt een blijvende kritische kijk op de bestedingen en aan de andere kant ook aandacht voor het
vergroten van de inkomsten. Dit houdt onze aandacht. Bij de bespreking van jaarrekening en
begroting komt deze thematiek terug in zowel CvD als de Kerkenraad.

Leren
Een aantal diakenen heeft deelgenomen aan de landelijke diaconale dag in november. De indrukken
en ervaringen uit deze dag zijn gedeeld in het CvD (via de sluiting van de vergadering) én in de
kerkdienst van eerste kerstdag (plaatsen van ‘aandachtspoppetjes’ met elk een verhaal te vinden op
de website van dat poppetje; gemeenteleden konden deze poppetjes meenemen en doorgeven doro
ze op een bijzondere plek te laten staan voor een willekeurige voorbijganger).
Vanuit het CvD is deelgenomen aan de vergaderingen van de classis.
In het najaar 2014 is gestart met het leerhuis Israël en Palestijnen. In september 2015 werd in dit
kader een interkerkelijke avond rondom het thema Vrede gehouden. Deze avond werd gevuld door
een lezing van Jan Anne Bos over geweldloos verzet én een discussie in groepjes rondom stellingen
over het thema ‘Vrede’. Een plezierige en goedbezochte avond waarin het thema Vrede weer even
in de schijnwerpers stond. In januari 2016 is het leerhuis afgesloten met een bezoek aan de
theatervoorstelling ‘George en Eran lossen wereldvrede op’ in de Verkadefabriek. Al met al kijkt het
CvD terug op een zeer gevarieerd maar vooral ook inspirerend programma van activiteiten.
Eén van de leden van het CvD is lid van de taakgroep Jeugd en Gezin, dit teneinde de verbinding
tussen diaconie en jeugd nader vorm te geven.

En verder
In het verslagjaar hebben we het werken binnen het college en ieder persoonlijke drijfveren en
ervaringen met elkaar geëvalueerd. Dit heeft allereerst een goed gesprek opgeleverd maar bovenal
ook een aantal thema’s waar we in het nieuwe verslagjaar verder mee aan de slag gaan. Goed om dit
zo periodiek even met elkaar te doen.
Het CvD kijkt terug op een plezierig jaar waarin in gezamenlijkheid veel activiteiten en vraagstukken
op een prettige manier zijn opgepakt en waarin we ook prettig hebben kunnen samenwerken, met
elkaar en met al die andere mensen die actief zijn binnen onze gemeente. We zijn blij dat drie
diakenen bereid zijn gebleken om hun termijn voort te zetten, daarmee kunnen we ook in de
komende periode met een mooi en enthousiast team verder werken aan ons kernthema ‘Helpen
waar geen helper is’.
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