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JAARVERSLAG 2017

Diaconale Welzijnscommissie van de Hervormde Gemeente Huizen

1.

Samenstelling van de commissie per 31-12-2017:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ouderenbezoekwerk
Zieken-, kraam- en welkomstbezoek
Aangepaste kerkdiensten
Vakantieweken gehandicapten

2.

: dhr. G.J. Schaap
: mw. M. Boomsma-Veerman
: dhr. J. Moll
: mw. R. Mantel
: mw. R. Mantel
: dhr. B.J. Lohuis
: dhr. J. Bout

Langestraat 33
Kamperzand 41
Karel Doormanlaan 83
Colijnlaan 5
Colijnlaan 5
Keucheniusstraat 22
Omroeplaan 11

Financiën

De uitgaven in het verslagjaar 2017 waren € 26.793 (in 2016 € 29.723).
Dit jaar dus beduidend lager dan voorgaande jaren; voornamelijk doordat er uiteindelijk minder
deelnemers gingen naar een vakantieweek voor lichamelijke gehandicapten dan begin 2017 werd
ingepland. Verder is in dit verslagjaar de eigen bijdrage voor de busreis beperkt verhoogd.
De overige uitgaven en inkomsten lagen grotendeels rond het niveau van het voorgaande jaar.
Zodoende kon de bijdrage vanuit de Diaconie met € 2.000 worden verlaagd t.o.v. 2016.
Per saldo dit jaar een overschot van € 1.872, dat gelet op de verwachte hogere uitgaven in 2018
volledig zal worden aangewend.
Wij zijn dankbaar dat onze Hervormde Diaconie ook in 2017 ons weer voldoende middelen ter
beschikking stelde om de velerlei activiteiten binnen onze commissie te kunnen realiseren.
Voor de nadere specificaties en de overzichten verwijzen wij u naar de bijlagen op de pagina´s 10 en
11.
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3.

Bezoekwerk

Kraambezoek
In 2017 werden er in totaal 27 kraambezoeken afgelegd, als volgt over de wijken verdeeld:
Oude Kerk 5, Nieuwe Kerk 4, Zenderkerk 11 en ten slotte in de wijk Meentkerk 7 bezoeken.
Kraambezoek
2015
2016
2017

Oude Kerk
4
3
5

Nieuwe Kerk
11
1
4

Zenderkerk
7
12
11

Meentkerk
6
4
7

Totaal
28
20
27

Welkomstbezoek
In de wijk Oude Kerk werden 4 adressen bezocht. Verder werden er in de wijk Nieuwe Kerk 7 bezoeken
afgelegd. In de wijk Nieuwe Kerk betrof dit voornamelijk personen die in Voor Anker zijn komen wonen.
In de wijk Zenderkerk werden 27 en in de wijk Meentkerk 31 adressen bezocht. Dat betekent dat er in
totaal 69 welkomstbezoeken zijn afgelegd door de bezoekdames.
Welkomstbezoek
2015
2016
2017

Oude Kerk
2
7
4

Nieuwe Kerk
16
12
7

Zenderkerk
14
32
27

Meentkerk
19
22
31

Totaal
51
73
69

Ziekenbezoek
In de wijk Oude Kerk werden 5 en in de wijk Nieuwe Kerk 9 zieken bezocht. Verder werden er in de
wijk Zenderkerk 22 en in de wijk Meentkerk 27 ziekenbezoeken afgelegd. In totaal werden er in 2017
63 ziekenbezoeken afgelegd.
Ziekenbezoek
2015
2016
2017

Oude Kerk
9
10
5

Nieuwe Kerk
17
5
9

Zenderkerk
15
37
22

Meentkerk
25
33
27

Totaal
66
85
63

Hierbij komen nog de bezoeken aan de chronisch zieken en eenzamen, die wisselend werden bezocht.
Dit varieert binnen de diverse wijken van 1 x per maand of 1 x per kwartaal tot 2 x per jaar.
Na het overlijden van een (chronisch) zieke die voorheen bezocht werd, werd in de meeste gevallen
een rouwbezoek aan de achterblijvende partner gebracht.
In de diverse wijken werden ook een aantal kerkradioluisteraars enkele keren per jaar bezocht.
Mw. R. Mantel coördineerde het bezoekwerk in de wijken Oude Kerk en Nieuwe Kerk. Het bestuur van
de Vrouwencontactgroep verzorgde de coördinatie van de bezoeken in de wijken Zenderkerk en
Meentkerk. Onze dank gaat uit naar de bezoekdames, die al deze bezoeken bij de gemeenteleden
hebben afgelegd.
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Bezoekwerk tehuizen

Gemeenteleden die in tehuizen of inrichtingen buiten Huizen worden verpleegd, krijgen enkele malen
per jaar bezoek vanuit de kerkelijke gemeente door leden van de ‘Commissie Bezoekwerk Tehuizen’.
De commissie bestaat uit ambtsdragers of oud-ambtsdragers en bestaat nu uit drie bezoekbroeders en
een coördinator.
Op 1 januari 2017 waren in totaal 28 gemeenteleden opgenomen in diverse tehuizen.
In de loop van het jaar werden drie personen in één van de tehuizen opgenomen, terwijl één persoon
huiswaarts keerde of naar een ander tehuis in Huizen kwam. Omdat door overlijden ons helaas drie
gemeenteleden zijn ontvallen, stonden er aan het eind van 2017 nog 27 te bezoeken personen
geregistreerd. Er werden in 2017 in totaal 40 bezoekjes afgelegd.
Dit werk wordt financieel ondersteund door de Diaconale Welzijnscommissie.
Bezoekwerk
Tehuizen
2015
2016
2017

4.

totaal per
1 januari
35 personen
35 personen
28 personen

totaal
opgenomen
4 personen
2 personen
3 personen

huiswaarts
of anders
1 persoon
3 personen
1 personen

totaal
overleden
3 personen
6 personen
3 personen

totaal per
31 december
35 personen
28 personen
27 personen

Ouderenwerk

Ouderenbezoek
In het afgelopen jaar werden in de wijken Oude Kerk/Nieuwe Kerk door 26 bezoekdames evenzoveel
adressen bezocht vanuit het ouderenbezoekwerk. Deze ouderen werden gemiddeld eenmaal per drie
à vier weken bezocht. De bezoeken vonden plaats bij ouderen die zelfstandig wonen of in Voor Anker
en De Marke. Ook hier geldt onze dankbaarheid voor de afgelegde bezoeken. Deze bezoeken werden
gecoördineerd door mevr. R. Mantel. Het ouderenbezoekwerk is ondergebracht bij de
Vrouwencontactgroep Oude Kerk/Nieuwe Kerk.

Kerstvieringen voor ouderen
Dit jaar was de organisatie van de kerstvieringen voor de ouderen in handen van: mevr. G. Jansen en
mevr. C. Rebel voor ’t Visnet, mevr. W. de Groot en mevr. J. Klijn voor de Zenderkerk.
Ook dit jaar werden de kerstvieringen vanwege het aantal deelnemers op twee locaties gehouden.
Gelukkig waren er ook nu weer voldoende vrijwilligers om dit mogelijk te maken. In de Zenderkerk
werd de kerstviering op 12 december gehouden. Deze werd ondanks het slechte weer door 75
personen bijgewoond. Naar de kerstviering in ’t Visnet, op 14 december, kwamen 125 bezoekers. In ’t
Visnet verleende het Chr. Seniorenkoor “De Lofstem” zijn medewerking en in de Zenderkerk werd de
viering opgeluisterd door het kinderkoor “Jong Holland”. Op beide locaties heeft onder
pianobegeleiding van mevrouw J. van ’t Hof een groep musicerende kinderen kerstliederen ten gehore
gebracht, waarvan de bezoekers zichtbaar genoten. De meditatie werd in de Zenderkerk gehouden
door ds. Weerd. In ‘t Visnet werd deze door ds. van ’t Hof verzorgd. De liturgie voor deze middag wordt
rond een thema opgebouwd. Dit jaar was dat “Gods belofte heerlijk vervuld”. Het was verheugend dat
er ook jongere ouderen aanwezig waren. Tijdens deze middagen staan in geval van calamiteiten een
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aantal BHV’ers paraat. Het vervoer naar de bijeenkomsten werd ook dit jaar door vrijwilligers verzorgd.
De bezoekers hebben genoten van het programma en de hun aangeboden broodmaaltijd.
Namens de diaconie was in de Zenderkerk de voorzitter van de diaconie, de heer M. Voerman
aanwezig. In ’t Visnet was mevrouw M. Boomsma namens de DWC aanwezig.

70+-bustocht
De jaarlijkse bustocht voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder werd dit jaar op 1 juni gehouden. Er
gingen ca. 200 personen mee, verdeeld over verschillende touringcars. Dit jaar hebben we daarbij
gebruik gemaakt van twee liftbussen, hetgeen het in- en uitstappen vergemakkelijkte. Incl. begeleiding
bestond de groep uit 220 personen. Dit jaar gingen er weer veel vrijwilligers mee om het in- en
uitstappen van de bus vlotter te laten verlopen. Er zijn veel jongere vrijwilligers bij gekomen.
Ook gingen er weer enkele BHV’ers mee. We zijn blij dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar waren.
Via een toeristische route reden de bussen dit jaar naar Urk, waar de middag werd vervolgd in “De
Koningshof”. Dat was een hele geschikte locatie voor deze grote groep. Na de koffie leverde een Urker
inwoner een geanimeerde bijdrage over Urk en de Urkers. Daarna werd er samen gezongen met
muzikale begeleiding door Bert Moll. Vervolgens werd er een luxe broodmaaltijd gebruikt. Alles was
dit jaar weer uitstekend verzorgd. De deelnemers hebben dan ook intens genoten van deze middag.
Ds. Weerd was bereid om mee te gaan. Vanuit de Diaconale Welzijnscommissie ging de voorzitter mee.
Aan de deelnemers werd een vrijwillige bijdrage van € 7,50 gevraagd.
De bustocht werd georganiseerd door mevrouw G. Honing, mevrouw J. Schaap, mevrouw G.
Teeuwissen.

Contactmiddagen 70+
Op elke vierde donderdag van de maand worden er in ’t Visnet contactmiddagen voor de ouderen
georganiseerd. Sinds begin 2016 worden de contactmiddagen 70+ in de huidige vorm gehouden.
Het doel van deze middagen is samenkomen rondom een geopende Bijbel, elkaar ontmoeten en iets
horen en met elkaar in gesprek gaan over een interessant onderwerp.
Thema’s die aan de orde zijn geweest, zijn “Natuur in het Gooi”, “Bijbelvoorwerpen op schaal”, “500
jaar Hervorming”. Er werden presentaties gehouden over Israël en werd er een samenzangmiddag
georganiseerd met “De Lofstem”. Met elkaar werd ook het Paasfeest gevierd.
Wij zijn heel blij dat deze middagen voorzien in een behoefte en elke maand de nodige bezoekers
trekken.
Het bezoekersaantal is wisselend. Gemiddeld worden deze middagen door ca. 50 gemeenteleden
bezocht. Dat betekent dat er een lichte stijging van het aantal bezoekers valt waar te nemen ten
opzichte van 2016, toen er gemiddeld ca. 45 bezoekers kwamen.
De middagen worden georganiseerd door mevr. J. van ’t Hof, mevr. L. Teeuwissen, mevr. A. Schram,
mevr. M. Spaan, mevr. C. van Slooten en mevr. E. Van der Poel.

Christelijk Seniorenkoor “De Lofstem”
“De Lofstem” bestaat uit een enthousiaste groep zangers. Nadat er een aantal leden vanwege hun
hoge leeftijd het koor hebben verlaten en er weer nieuwe leden bijgekomen zijn, telt het koor nu 29
leden, onder wie 4 heren. Dat betekent dat het koor nu 2 bassen heeft en, met twee tenor zingende
dames, 4 tenoren telt. Enkele leden zijn al op zeer hoge leeftijd. Het oudste lid was 95 jaar, maar heeft
dit jaar vanwege haar leeftijd het koor verlaten.
“De Lofstem” verleende medewerking aan een contactmiddag 70+ waar een samenzangmiddag werd
gehouden. Het koor luisterde de kerstviering voor ouderen in ’t Visnet op en verzorgde ook optredens
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in “Voor Anker” en “Naarderheem”. Nieuw waren optredens in “De Oude Pastorie” en in ’t Visnet
tijdens een PCOB-middag. De optredens van het koor worden zeer gewaardeerd.
“De Lofstem” repeteert elke vrijdagmiddag in de Nieuwe Kerk onder de deskundige en inspirerende
leiding van mw. M. Veerman.

5.

Werk voor gehandicapten

Aangepaste kerkdiensten
In de Zenderkerk werden onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad weer vijf
aangepaste kerkdiensten gehouden. Deze werden bijgewoond door bewoners van Sherpa, De Haar,
Visio, De Dissel en diverse andere tehuizen en door personen die thuis worden verzorgd. De bezoekers
komen zowel uit Huizen als de regio. De predikanten uit onze eigen gemeente gingen voor. Tijdens
deze diensten leverden personen uit de doelgroep een bijdrage door het lezen van een Bijbelgedeelte
en het voorlezen van de geloofsbelijdenis of de tien geboden, en soms werd er ook door één of
meerderen van hen een muzikale bijdrage geleverd. Bij de collecte worden ook altijd mensen uit de
doelgroep betrokken.
Deze diensten worden gedurende een seizoen gehouden rond één thema. Naast het jaarthema heeft
elke dienst zijn eigen subthema.
Voor 2016-2017 was het thema “Herder en Koning” met de subthema’s “Reusachtig”, “Een echte
vriend” en “Een koninklijke ontvangst” aan de hand van verhalen waarin David centraal staat.
Het thema voor het lopende seizoen 2017-2018 is “Op weg naar het Licht” met als subthema “God
verhoort het gebed” n.a.v. het verhaal over Samuel en “Gods plan gaat door” n.a.v. de geschiedenis
van de geboorte van Johannes.
Muzikale medewerking werd in deze diensten verleend door de muziekgroepen van de verschillende
kerken. Het inzetten van de muziekgroepen heeft als toegevoegde waarde dat er meer samenzang
mogelijk is dan wanneer er een koor komt zingen.
De betrokkenheid van de doelgroep bij deze diensten is nog altijd hartverwarmend. Deze diensten zijn
voor alle aanwezigen bijzonder waardevol. Het is dan ook jammer dat het aantal bezoekers van deze
diensten zichtbaar afneemt. Dit is deels het gevolg van de toenemende secularisatie onder de
doelgroep en de gemeenteleden die deze diensten altijd bezochten. Het is ook te wijten aan de
verminderde aandacht van de verzorgers in de tehuizen voor de doelgroep om deze diensten te
bezoeken.
In een poging meer bezoekers naar deze diensten te trekken is besloten om in 2018 weer enkele keren
een koor uit te nodigen. Daarna zal worden geëvalueerd of dit ook werkelijk meer bezoekers aan de
diensten heeft opgeleverd.
Met dankbaarheid kunnen we vermelden dat er ook in het afgelopen jaar een groep vrijwilligers bereid
was de gehandicapten te vervoeren en te begeleiden.
De commissie die deze diensten samen met de dienstdoende predikant voorbereidt, bestaat uit dhr.
B.J. Lohuis, mevr. L. Baas en mevr. G. van de Put. Vanuit de Diaconale Welzijnscommissie zijn
afwisselend de heer J. Bout en de heer G.J. Schaap aanwezig in de aangepaste dienst.

Bijbels onderwijs
Elke donderdagavond komt een aantal verstandelijk gehandicapten uit onze gemeente in ’t Visnet bij
elkaar voor Bijbels onderwijs, dat gegeven wordt door mevr. N. Alta-Verhoef, bijgestaan door mevr. A.
Visser-van Wessel. Deze catechese heeft momenteel 10 deelnemers.
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Vakantie lichamelijk en verstandelijk gehandicapten
Na bemiddeling van onze commissie hebben in 2017 negen personen uit de gemeente aan een
vakantieweek deelgenomen. De vakantieweken werden weer georganiseerd door de Hervormde
Vrouwenbond op G.G. Uit de ontvangen reacties blijkt telkens weer dat de leiding, organisatie en
verzorging door de deelnemers bijzonder gewaardeerd worden.

Kerstviering verstandelijk gehandicapten
Voor onze verstandelijk gehandicapten werd op 16 december in de Zenderkerk een kerstviering
gehouden, die dit jaar voor het eerst georganiseerd werd door mevr. L. Baas en mevr. H. Zeeman.
Jarenlang werd deze kerstviering georganiseerd door de dames C. Klein-Rebel en D. van der RoestRebel. Begin 2017 hebben zij echter te kennen gegeven dat zij hiermee wilden stoppen en hebben wij
afscheid van hen genomen. We zijn heel blij dat de dames Baas en Zeeman bereid werden gevonden
de organisatie over te nemen.
Het was fijn om op deze manier het kerstfeest met de gehandicapten en hun begeleiders of
familieleden te vieren. Velen verleenden hun medewerking aan deze viering, d.m.v. het vertellen van
het kerstevangelie, het voordragen van een gedicht, samenzang, een vrije kerstvertelling en niet te
vergeten de muzikale bijdragen die de personen uit de doelgroep leverden. We hebben er met elkaar
van genoten. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Na afloop
ontvingen alle personen uit de doelgroep een kerstattentie. Vanuit de DWC waren de secretaris en de
penningmeester aanwezig.

Op weg met de ander
Doelstellingen van de vereniging “Op weg met de ander” zijn:
• de christelijke gemeente bewustmaken van de plaats die mensen met een handicap in haar
midden zouden moeten innemen.
• mensen met een handicap mogelijkheden bieden voor contact en ontmoeting, om zo een plaats
binnen de christelijke gemeente te vinden.
Vanuit de Diaconale Welzijnscommissie werd er gezorgd dat uitnodigingen voor het bijwonen van
thema-avonden tijdig in het kerkblad verschenen.

6.

Diaconaal werk

“De Herberg” - Aanspreekpunt Huizen
Het aanspreekpunt heeft tot doel:
• Het verzorgen van publiciteit en het verstrekken van informatie over het Pastoraal Diaconaal
Centrum “De Herberg” in Oosterbeek.
• Het verwijzen en begeleiden van mogelijke gasten naar “De Herberg”.
Het aanspreekpunt heeft zich gericht op het verzorgen van meer publiciteit middels het plaatsen van
artikelen (naast de wekelijkse korte vermelding van het Herberg-Aanspreekpunt met het
telefoonnummers van de contactpersonen) in het Huizer Kerkblad.
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7.

Ten slotte

De Diaconale Welzijnscommissie is in het afgelopen jaar vier keer in vergadering bijeengeweest.
Tussentijds waren er per mail veel contactmomenten tussen de bestuursleden en de commissieleden.
In het afgelopen jaar konden weer veel verschillende bijeenkomsten en aangepaste kerkdiensten
worden georganiseerd.
Het was fijn dat er ook financiële ondersteuning geboden kon worden voor de diverse activiteiten.
Deze middelen werden weer beschikbaar gesteld door de diaconie. Tevens ontvingen wij giften en
opbrengsten van collecten. We zijn dankbaar te merken dat de gemeente hierin ook meeleeft en oog
heeft voor het welzijn van onze broeders en zusters in de gemeente.
We willen ook in dit jaarverslag niet onvermeld laten dat wij bijzonder dankbaar zijn voor het grote
aantal vrijwilligers dat zich beschikbaar stelde om de activiteiten te organiseren en te begeleiden. We
ervaren dat steeds weer als een zegen van God. We danken Hem voor de energie en het enthousiasme
aan ons allen gegeven om dit werk te kunnen verrichten in de gemeente.
In 2018 hopen we zo ook onder Zijn zegen verder te gaan!
Huizen, februari 2018

M. Boomsma-Veerman
Secretaris
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Financieel Jaarverslag 2017
Diaconale Welzijnscommissie van de Hervormde Gemeente Huizen

Uitgaven:
Ouderenwerk
Bustocht
Kerstviering
Ouderenkoor
Vak. lich. gehand.
Contactmiddagen 70+

Bezoekwerk
Ziekenbezoek
Welkomst/geboortebezoek

Gehandicaptenwerk
Onkosten kerkdiensten
Koffie/frisdrank e.d.
Onkosten koren
Onkosten bijbels onderwijs
Kerstviering

Interkerkelijke Werkgroep
Kerstinloop

Diaconale Bezoekcommissie
Algemene kosten
Bankkosten, porti e.d.
Diverse kosten

Totaal uitgaven

Werkelijk
2017

Werkelijk
2016

Begroting
2018

Begroting
2017

Euro

Euro

Euro

Euro

8.215
2.512
3.000
6.928
1.385
22.040

7.994
2.812
3.000
9.190
1.566
24.562

9.000
3.000
3.000
10.000
2.000
27.000

9.200
3.500
3.000
9.000
2.000
26.700

363
367
730

601
473
1.074

500
500
1.000

650
450
1.100

877
254
160
408
1.339
3.038

1.142
284
180
500
1.278
3.384

1.200
300
500
500
1.500
4.000

1.300
300
300
500
1.500
3.900

160
160

180
180

200
200

200
200

617

322

800

800

131
77
208

122
79
201

250
250
500

250
250
500

26.793

29.723

33.500

33.200
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Financieel Jaarverslag 2017
Diaconale Welzijnscommissie van de Hervormde Gemeente Huizen

Ontvangsten:
Bijdrage diaconie
Collecten en giften
Bijdragen vak.lich.gehand.
Bijdragen busreis
Diverse ontvangsten

Werkelijk
2017

Werkelijk
2016

Begroting
2018

Begroting
2017

Euro

Euro

Euro

Euro

22.500
1.253
1.465
1.726
1.721

24.500
1.232
1.685
1.203
1.780

25.000
1.200
2.000
1.500
1.300

25.000
1.200
1.000
1.500
2.000

Totaal ontvangsten

28.665

30.400

31.000

30.700

Totaal uitgaven

26.793

29.723

33.500

33.200

1.872

677

-2.500

-2.500

Toename resp. afname saldo

Saldi-vergelijkingen

31-12-17

31-12-16

31-12-15

Bank

7.409

8.850

10.146

-/- Nog te betalen posten

1.443

4.756

6.729

Beschikbare saldi

5.966

4.094

3.417

Saldi per 31 december 2017 resp. 2016
Saldi per 31 december 2016 resp. 2015

5.966
4.094

4.094
3.417

Toename saldo

1.872

677
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