
Diaconaal jaaroverzicht 2020. 

Het jaar begon op  5 januari met de spetterende start van het project Dim Dirk Jana. Vanaf 16 
februari heette de boom op het grasveld bij De Rank ‘Zorgboom’ en kwam binnen enkele weken 
vol te hangen met gesponsorde gebreide vierkantjes. Er werden keuken en thee doeken verkocht 
en zelf gemaakte cadeautjes. Vanwege het coronavirus, die zich in maart deed gelden, konden 
geplande activiteiten, zoals een paasworkshop om een mooi bloemstuk te maken, helaas niet 
doorgaan. Maar de werkgroep bleef creatief en de verkoop van mooi producten ging gewoon door. 
In de zomermaanden, op woensdagmiddag, gezellig op het kerkplein van De Rank. Nieuwe 
producten dienden zich aan, zoals de mondkapjes. Er werden sieraden gemaakt, (kerst) kaarten 
en kerstversieringen. Honing en jam, we werden iedere keer opnieuw verrast. We vinden het 
fantastisch dat zovelen een creatieve bijdragen aan het project hebben geleverd. Er werden 
collectes gehouden en giften bleven binnenkomen. Begin december kon de 10e dakpan geplaatst 
worden!  Binnen 1 jaar is er €10.000 opgehaald! Geweldig, heel veel dank! 

Van een kweker uit de regio kreeg Ds. Erick met 
Pasen en Pinksteren gerbera’s aangeboden om uit 
te delen in de gemeente. De diaconie werd 
benaderd om verdeling van de bloemen te 
organiseren. De Pastorale wijkteams werden 
ingeschakeld om in de wijken rond te zien wie er 
met een bloemetje bemoedigd verdiende te 
worden. Op 8 april (voor de Pasen) en op 28 mei 
(voor de Pinksteren) zijn er, vanuit De Rank, 350 
boeketten gerbera’s uitgereikt aan en door de 
wijkteams rondgebracht. Een kleurrijke en 
geslaagde actie, met dank aan de kweker. 

Zondag 10 mei werd er in de dienst gestart met 
de actie Vakantietas. Met deze actie wilde de diaconie klanten van de Voedselbank uit de Ronde 
Venen een hart onder de riem steken. Aan de gemeente werd gevraagd om op woensdagmiddag, 
als De Rank open was, spullen in te leveren die voor jong of oud leuk zouden zijn in een vakantie 
tas. Het resultaat was overweldigend! Iedere week opnieuw werden we verrast door wat er wel 
weer niet allemaal gebracht was. De crèche in De Rank, die diende als opslagplaats, raakte 
overvol. Uiteindelijk zijn er ruim 100 Vakantie 
tassen gevuld. Het was voor de diakenen een feest 
om dit met elkaar te doen. Onze dank gaat uit naar 
alle gemeenteleden die dit mogelijk hebben gemaakt 
en naar IJssalon Mijdrecht, Blik op Hout, 
Schadebedrijf Kranenburg, Van Walraven, 
boekhandel Mondria en die door middel van 
sponsoring bij hebben gedragen aan deze actie. Op 
14 juli, heeft de Voedselbank alle tasjes opgehaald. 
In eerste instantie werd daar gedacht dat het met 
een auto wel zou moeten lukken, maar na het zien 
van enkele foto's werd meteen geconcludeerd dat 
daar absoluut de vrachtwagen voor nodig was! Ze 
waren enorm onder de indruk. Mede namens de 



Voedselbank willen we iedereen nogmaals hartelijk danken voor het bijdragen aan deze geslaagde 
actie. 

Op 4 november, Dankdag, zijn er fruitbakjes 
uitgedeeld in de gemeente. Fruit e.d. om de 
bakjes te vullen, kon door gemeenteleden op 3 
en 4 november gebracht. Wat was het veel, 
dozen vol! Ook hier was het resultaat weer 
overweldigend. Met elkaar hebben we ongeveer 
150 bakjes gevuld en die zijn door de Pastorale 
wijkteams weer rondgebracht naar de door hen 
daarvoor uitgekozen adressen. Maar toen was 
er nog fruit e.d. over! Dat is o.a. naar Mariaord 
en de Voedselbank gebracht. 

Een nieuw project werd gestart op de 1e 
zondag van Advent: het Kerstengelen project. Op de vier zondagen van 
Advent brengt een “Kerstengel” anoniem een kleine attentie bij iemand 
langs of stopt het een de brievenbus. De “Kerstengel” kon zelf een adres 
hebben waar hij/zij langs wilde gaan of kreeg een adres van de lijst, 
samengesteld door Ds. Elise en Ds. Erick. Er zijn in de Adventstijd 42 
“Kerstengelen” langsgegaan bij 65 adressen. Een mooi resultaat waar we 
zeker volgend jaar mee doorgaan.  

Naast deze projecten gebeurd er nog meer. Maandelijks (met een korte stop in de zomer) werd 
er een product van de maand ingezameld voor de Voedselbank. Er worden met de schrijfacties 
bij Pasen en Kerst 50 kaarten geschreven voor de vrouwen in de gevangenis in Nieuwersluis. 

In januari is er gestart met het zendingsproject: Bijbels voor 
China. Door de coronacrisis is er voor dit project minder 
binnengekomen als waar op was gerekend. De opbrengst van de 
Zendingsbussen hebben wij aan kunnen vullen tot € 2000,-. Bij 
diensten, met name als er gecollecteerd wordt voor het 
Werelddiaconaat, word er door commissieleden van ZWO, 
medewerking verleent aan de dienst.  

Voor de kinderen en tieners was het ook een bijzonder jaar. 
Veel activiteiten, zoals het kinder- en tiener kamp ging niet 
door. Door de jeugddiaken en de Taakgroep Jeugd zijn daar 
creatieve oplossingen voor bedacht.  

Met het aantreden van nieuwe diakenen in september is er ook 
gestart met een regelmatig contact met de commissie OKD. Zij 

organiseren een huiskamerproject in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Financieel wordt 
deze commissie ondersteunt door o.a. de diaconie. Naast het jaarlijks overleg in februari wordt 
word vaker contact erg op prijs gesteld. 

Helaas zijn er veel activiteiten voor de ouderen uit onze gemeente stil gevallen vanwege de 
beperkingen ten gevolge van de coronacrisis. Hierbij denken wij aan de ontmoetingsochtenden 



van de OKM, de zondagmiddag bijeenkomsten van Even niets te doen en de vieringen in De Kom. 
Wel is het gelukkig gelukt om begin december een Adventsviering te organiseren, samen met Ds. 
Elise en Ds. Erick, in de Janskerk voor de vaste bezoekers van de vieringen in De Kom. 

De financiën. Ondanks dat er geen collectes meer gehouden konden worden in de kerk is de 
gemeente heel trouw gebleken in het overmaken van hun bijdragen aan de genoemde collecte, 
iedere zondag opnieuw. Veel giften bleken er uiteindelijk overgemaakt te zijn zonder daarbij de 
bestemming daarbij te vermelden. Dit alles gaf ons de mogelijkheid extra schenkingen te doen 
aan diverse goede doelen. Er is o.a. geld overgemaakt voor noodhulp na de overstromingen in  

Honduras, voor de vluchtelingen kinderen op Lesbos 
in Griekenland en de Stichting Gezinsbuddy’s in De 
Ronde Venen. Daarnaast hebben wij geld 
gereserveerd voor noodhulp in onze eigen gemeente. 
Het afgelopen jaar hebben wij 6 gezinnen financieel 
kunnen ondersteunen. En het gaf ons ook nog de 
mogelijkheid om het opgehaalde bedrag van de 
collectes die op zondagen, in de afgelopen maanden 
waren gehouden, aan te vullen tot €400,- 

Ook ontvingen wij in het afgelopen jaar een legaat 
vanuit de gemeente. Jaarlijks gaan wij daarvan een deel besteden. Er is geld overgemaakt naar 
de Stichting Bootvluchteling, Kerk in Actie t.n.v. predikanten opleidingen in Libanon, INLIA: 
juridische en maatschappelijke ondersteuning aan asielzoekers, Pastoraal Diaconaal Centrum De 
Herberg en de Voedselbank. 

De diaconie ziet met dankbaarheid terug op een jaar waarin we, samen met een heel betrokken 
gemeente, veel hebben mogen doen en kunnen betekenen voor mensen dichtbij en ver weg. 


