
Wat deed de Diaconie in 2017? 

Graag wil het College van Diakenen de leden van onze kerkelijke gemeente informeren over 

wat er in 2017 zoal aan de orde is geweest in de Diaconie. We willen hieronder kort stilstaan 

bij een aantal activiteiten van de Diaconie, en hoe de beschikbare middelen zijn besteed. Bij 

die activiteiten moeten we onderscheid maken tussen de activiteiten van de diaconieën van de 

verschillende wijkgemeenten, en de activiteiten vanuit het College van Diakenen. In dit 

College zijn de diaconieën van de verschillende wijkgemeenten vertegenwoordigd. Tezamen 

wordt het algemeen beleid van de Diaconie bepaald en worden jaarlijks de collecteroosters 

vastgesteld en de beslissingen genomen over de besteding van de gelden die door u via de 

jaarlijkse Missionaire en Diaconale Bijdrage ('de MDB-actie')  en de collectes in de kerken 

beschikbaar komen. 

De wijkdiaconieën hebben in 2017 tal van activiteiten ontplooid en ondersteund. Zoals het 

bezoeken en ondersteunen van mensen die in ernstige problemen zijn gekomen, en het zo 

mogelijk helpen oplossen van die problemen, het ondersteunen van de activiteiten voor de 

Voedselbank en de activiteiten in het kader van de 40-Dagentijd, de schoenendoosacties voor 

Polen, de kaartenschrijfactie voor de mensen die de zondagse bloemen van de kerk krijgen, de 

Bethelbazar, de vakantiekaartenactie, de kaartenschrijfactie voor Amnesty International, het 

brengen van een attentie aan onze oudste leden in het kader van Dankdag voor Gewas en 

Arbeid, enzovoort. Diverse van deze activiteiten komen primair tot stand vanuit de werkgroep 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (de ZWO-groep), de Hervormde 

Vrouwendienst, de Zusterdienst en de contactpersonen van de Carnisse Havenkerk. 

Het overkoepelende College van Diakenen heeft in 2017 veel aandacht gegeven aan hulp, 

samenwerking, en ondersteuning van activiteiten voor mensen-in-de-knel hier in Barendrecht. 

Dit, naast het voortzetten van de steun voor de beide Kerk in Actie projecten van de ZWO-

groep. U weet wel, de beide projecten in Pakistan, het NOAD-project voor steun aan kleine 

boeren en gezinnen met een gehandicapt kind, en het werk van Kor Grit. Uit die activiteiten is 

de samenwerking met de Pakistaanse Protestantse Gemeente in Rotterdam voortgekomen. Het 

project van Kor Grit is eind 2017 tot een eind gekomen, en de ondersteuning van het NOAD-

project is met ingang van 2018 overgenomen door de Protestantse Gemeente van Zoutelande. 

Onze gemeente zal voorlopig jaarlijks een collecte blijven houden voor het werk van NOAD. 

In Barendrecht heeft de Diaconie in 2017 vooral financiële steun verleend aan de 

Voedselbank, de Stichting Present, het werk van de Zusterdienst en de Hervormde 

Vrouwendienst, de Kledingbank, en de Zorgnijverij. Daarnaast is steun verleend in diverse 

situaties van acute, incidentele financiële problemen in de privé-sfeer. Ook diverse 

instellingen in Barendrecht en in de regio hebben steun ontvangen via de Diaconie, zoals de 

Pauluskerk, het Havenpastoraat, Stichting De Boei, inloophuis De Bron, het 

Studentenpastoraat in Rotterdam, Meliom, de Vrienden van De Elf Ranken, Humanitas, 

Hospice De Reiziger en Zorgboerderij De Buitenhof. 

Het overleg van de diaconieën van acht verschillende kerken hier in Barendrecht heeft in 

2017 geleid tot een vaste relatie in de vorm van het Diaconaal Platform Barendrecht. De 

eerste Diacodoe-dag met tientallen jongeren uit die verschillende kerken, op 30 september j.l., 

was een initiatief van het Diaconaal Platform. Die dag krijgt op zaterdag 3 november a.s. een 

vervolg. We hopen dan, samen met de Stichting Present, met een nog grotere groep jongeren 

aan de slag te gaan. 

Momenteel is in opdracht van het Diaconaal Platform een werkgroep bezig om de oprichting 

van een Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden ('Noodfonds') voor te bereiden. Dit fonds 



heeft als doel om, met steun van de Gemeente Barendrecht, inwoners van Barendrecht te 

helpen die een absoluut minimuminkomen hebben en geconfronteerd worden met een acuut 

incidenteel financieel probleem. Daarnaast wil het Diaconaal Platform de werkzaamheden van 

het Platform voor Vluchtelingen en Statushouders ondersteunen en de integratie van 

statushouders bevorderen. Bijvoorbeeld via taalcoaches, en Tafels van Hoop. De maaltijd die 

op 18 december j.l. door de Diaconie in samenwerking met het Platform Vluchtelingen en 

Statushouders in De Ontmoeting is georganiseerd voor enkele tientallen statushouders hier in 

Barendrecht, was onderdeel van de landelijke actie Tafels van Hoop. 

Het College van Diakenen is bijzonder dankbaar voor de financiële steun en persoonlijke 

inzet vanuit onze kerkelijke gemeente voor het werk van de Diaconie. Zonder uw steun was 

het onmogelijk deze hulp te verlenen. Vaak hulp waar geen of onvoldoende andere helpers 

zijn. In april a.s. komt de nieuwe MDB-actie 2018. Op de gebruikelijke manier zult u 'een 

envelop' van de Diaconie ontvangen voor het missionaire en diaconale werk van onze 

gemeente. We hopen dat u weer meedoet! 

Rob Benner, vz. College van Diakenen 

 

 
 


