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JAARVERSLAG 2021

Diaconale Welzijnscommissie van de Hervormde Gemeente Huizen

1.

Samenstelling van de commissie per 31-12-2021:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bezoekwerk Oude Kerk
Bezoekwerk Nieuwe Kerk
Aangepaste kerkdiensten
Vakantieweken gehandicapten

: dhr. T. Lubbers
: mw. M. Boomsma-Veerman
: dhr. J. Moll
: mw. A. Brasser
: mw. C. Wiesenekker-Ligtenberg
: mevr. L. Baas-den Besten
: dhr. T. Lubbers

Doolhofstraat 11
Kamperzand 41
Karel Doormanlaan 83
Ceintuurbaan 21
Gr.v.Prinstererlaan 36
De Sav. Lohmanlaan 36
Doolhofstraat 11

Mutaties
In mei 2021 hebben wij afscheid genomen van de heer G.J. Schaap, die sinds 2012 voorzitter is geweest
van de DWC. De jaren daarvoor had hij ook al zitting in de DWC. Toen coördineerde hij de
vakantieweken voor gehandicapten.
Wij zijn hem dankbaar voor het vele werk dat hij al die jaren heeft verricht en voor zijn inbreng en
betrokkenheid bij de Diaconale Welzijnscommissie en alles wat vanuit de DWC georganiseerd wordt
voor de verschillende groepen gemeenteleden.
De heer T. Lubbers is hem opgevolgd als voorzitter.

2.

Financiën

De uitgaven in het verslagjaar 2021 waren € 4.386 (in 2020 € 5.723).
Door de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus konden net zoals vorig jaar ook in 2021 veel
activiteiten niet plaatsvinden, waardoor de uitgaven in 2021 ook weer beperkt bleven.
Derhalve bleef de bijdrage vanuit de Diaconie op hetzelfde niveau als vorig jaar, namelijk € 5.000.
Per saldo dus in 2021 een overschot van € 1.021.
Wij zijn dankbaar dat onze Hervormde Diaconie ook in 2021 de middelen weer ter beschikking stelde.
Daar aannemelijk is dat ook in 2022 verschillende activiteiten nog niet kunnen doorgaan, zal de
bijdrage van de Diaconie ook voor 2022 geringer worden dan wat is begroot.
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

Het was wederom een bijzonder jaar. Veel bezoeken hebben opnieuw niet kunnen plaats vinden, maar
zijn veelal vervangen door een het sturen van een kaartje of een bloemetje of door een telefoontje.
De aantallen betreffen dan ook niet alleen bezoeken, maar in dit geval ook de contactmomenten.
Kraambezoek
In 2021 werden er in de verschillende wijken diverse kraambezoeken afgelegd.
Het komt tegenwoordig meerdere keren voor dat een gezin geen prijs stelt op een kraambezoek. Dan
wordt in sommige wijken bij de doop van het kind een attentie gegeven namens de
vrouwencontactgroep of er wordt een kaartje gestuurd.
Kraambezoek
2019
2020
2021

Oude Kerk
onbekend*
1
0

Nieuwe Kerk
4
6
4

Zenderkerk
9
6
24

Meentkerk
7
4
5

Totaal
onbekend*
17
33

Welkomstbezoek
Er zijn in het afgelopen jaar weer veel welkomstbezoeken afgelegd aan nieuw ingekomen gemeenteleden in de wijken. Deze bezoeken worden gewaardeerd, hoewel ook hier een enkeling aangeeft geen
bezoek te wensen.
Welkomstbezoek
2019
2020
2021

Oude Kerk
onbekend*
onbekend*
0

Nieuwe Kerk
2
7
2

Zenderkerk
18
14
6

Meentkerk
29
20
24

Totaal
onbekend*
onbekend*
32

*Doordat in de wijk Oude Kerk in 2019-2020 het bezoekwerk opnieuw opgezet is, ontbraken nog de
exacte cijfers.

Ziekenbezoek
De zieken in de gemeente konden ook rekenen op een bezoekje van de bezoekdames. Zij hebben
veel zieke gemeenteleden bezocht als blijk van meeleven vanuit de kerk.
Ziekenbezoek
2019
2020
2021

Oude Kerk
onbekend*
9
0**

Nieuwe Kerk
9
2
0

Zenderkerk
15
17
15

Meentkerk
21
11
13

Totaal
onbekend*
39
28

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.
Om een idee van de aantallen te geven: in de wijkgemeente Zenderkerk werden 55 bezoekjes afgelegd
aan 20 chronisch zieken. In de wijk Meentkerk werden 56 bezoeken afgelegd bij 14 chronisch zieken.
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Na het overlijden van een (chronisch) zieke die voorheen bezocht werd, werd in de meeste gevallen
een rouwbezoek aan de achterblijvende partner gebracht.
Mevr. C. Wiesenekker verzorgt de coördinatie voor de wijk Nieuwe Kerk. Voor de wijk Oude Kerk
coördineert mevr. A. Brasser de bezoeken.
De wijk Oude Kerk heeft 17 bezoekdames/-heren, de wijk Nieuwe Kerk heeft er 6. In de wijk Oude Kerk
werden 18 adressen bezocht. Dit waren altijd ouderen, die bezocht werden.
**De aantallen die bij de ziekenbezoeken genoemd zijn onder de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk geven
een vertekend beeld omdat die over chronisch zieken en ouderen tezamen gaan. In de wijk Nieuwe
Kerk werden geen namen van zieken doorgegeven om te bezoeken. In de wijk Nieuwe Kerk worden de
meeste ouderen bezocht door het ouderenpastoraat, dat gecoördineerd werd door br. J. van de Beek.
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.

4.

Ouderenwerk

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 twee bezoekbroeders
en een coördinator.
Op 1 januari 2021 waren in totaal 26 gemeenteleden opgenomen in diverse tehuizen.
In de loop van het jaar werd een persoon in een van de tehuizen opgenomen. Omdat door overlijden
ons helaas een gemeentelid is ontvallen en een persoon een tehuis verliet stonden er aan het eind van
2021 nog 25 te bezoeken personen geregistreerd. Er werden in 2021 in totaal 8 bezoekjes afgelegd.
Dit lagere aantal bezoeken is te wijten aan de beperkingen vanwege COVID-19 en ziekte van een
bezoekbroeder. Met sommigen werd er telefonisch contact opgenomen, bij anderen werd met hun
verjaardag een kaartje gestuurd.
Dit werk wordt financieel ondersteund door de Diaconale Welzijnscommissie.
Bezoekwerk
Tehuizen
2019
2020
2021

totaal per
1 januari
24 personen
24 personen
26 personen

totaal
opgenomen
2 personen
3 personen
1 persoon

huiswaarts
of anders
1 persoon

totaal
overleden
2 personen
1 persoon
1 persoon

totaal per
31 december
24 personen
26 personen
25 personen

Ouderenbezoek

In het afgelopen jaar werden in de wijken Oude Kerk/Nieuwe Kerk door een aantal bezoekdames weer
verschillende gemeenteleden bezocht vanuit het ouderenbezoekwerk. Zie de aantallen en toelichting
onder ziekenbezoek hierboven. Deze ouderen werden variërend van 1x per drie weken tot 1x per twee
5

maanden bezocht. Al naar gelang de behoefte van de bezochte. De bezoeken vonden plaats bij
ouderen die zelfstandig of in Voor Anker en De Marke wonen. Ook hier geldt onze dankbaarheid voor
de afgelegde bezoeken. Het ouderenbezoekwerk is ondergebracht bij de Vrouwencontactgroep Oude
Kerk/Nieuwe Kerk en wordt door mevr. A. Brasser en mevr. C. Wiesenekker gecoördineerd.

Kerstvieringen voor ouderen

Dit jaar zag er voor onze ouderen evenals in 2020 heel anders uit dan voorgaande jaren. In augustus
hebben we contact gehad met de commissie die jaarlijks de kerstviering voor de ouderen organiseert
en hebben bekeken of er dit jaar mogelijkheden zouden zijn om iets voor deze doelgroep te
organiseren rond de Kerstdagen. Daarbij hoopten we nog op betere omstandigheden wat betreft
COVID-19 tegen het einde van het jaar. De commissie heeft de organisatie vol enthousiasme en met
grote betrokkenheid op de ouderen om hen een fijne kerstviering te bieden op zich genomen. Er
rekening mee houdend dat de viering wellicht vanwege oplopende besmettingen geen doorgang zou
kunnen vinden. Alle voorbereidingen waren klaar, maar gezien de ontwikkelingen in december hebben
we moeten besluiten om de kerstviering niet door te laten gaan. Dat vinden wij allen heel erg spijtig,
omdat dit een viering is waar de ouderen altijd erg naar uitkijken en waar naast de viering van het
Kerstfeest ook de onderlinge contacten heel belangrijk zijn. We hopen en bidden dat we in 2022 de
kerstviering weer met elkaar kunnen beleven.

70+-bustocht

De jaarlijkse busreis voor de senioren van de gemeente neemt altijd een grote plaats in binnen de
activiteiten die voor de ouderen worden georganiseerd. Velen kijken ernaar uit. Maar ook dit jaar
hebben we moeten besluiten dat er geen reis gemaakt kon worden vanwege de COVID-19 maatregelen
en de zorg om de gezondheid van de ouderen.

Contactmiddagen 70+

Op elke vierde donderdag van de maand worden er onder normale omstandigheden in ’t Visnet
contactmiddagen voor de ouderen georganiseerd. Alweer enkele jaren 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.
In het eerste halfjaar van 2021 konden er nog geen contactmiddagen worden gehouden. Voor de
tweede helft van het jaar stonden drie middagen gepland. Het was fijn dat de ouderen weer bij elkaar
konden komen in september. Er werd toen een presentatie gehouden over het ontstaan van de
Statenbijbel. De middag werd bezocht door 33 personen. In oktober werd ook een contactmiddag
gehouden. 44 bezoekers waren aanwezig. Op die middag was het thema “Onderwijs, vroeger en nu”.
In november stond de derde middag gepland, maar uiteindelijk veranderde de situatie in het land weer
zodanig dat de organisatie de verantwoordelijkheid niet aandurfde om met zoveel kwetsbare ouderen
bij elkaar te komen en werd de middag geannuleerd.
De middagen werden georganiseerd door mevr. J. van ’t Hof (t/m april), mevr. N. van Es, mevr. L.
Teeuwissen, mevr. A. Schram, mevr. M. Spaan, mevr. L. van Vliet, mevr. C. van Slooten en mevr. E. Van
der Poel.
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Christelijk Seniorenkoor “De Lofstem”

“De Lofstem” bestaat uit een enthousiaste groep zangers. Helaas kon het koor, na even bij elkaar
geweest te zijn om het te proberen, ook in 2021 weer niet repeteren. Het risico werd toch te groot om
samen te komen met een groep ouderen. Hierdoor konden er ook geen optredens plaatsvinden. Het
bestuur van het koor heeft besloten om het koor tot 1 april 2022 in de slaapstand te zetten en daarna
te kijken hoe de omstandigheden zijn om weer van start te kunnen gaan met de repetities. “De
Lofstem” heeft tijdens de lockdowns ongeveer de helft van het aantal leden verloren. Het koor telt op
dit moment 14 leden, maar hoopt na 1 april toch weer meer leden aan te kunnen trekken.
“De Lofstem” repeteert onder normale omstandigheden elke vrijdagmiddag in de Nieuwe Kerk onder
de deskundige en inspirerende leiding van mw. M. Veerman.

5.

Werk voor gehandicapten

Aangepaste kerkdiensten

De aangepaste kerkdiensten konden lange tijd niet doorgaan. Daarom heeft ds. Van ’t Hof voor de
doelgroep in maart een uitzending gemaakt die via YouTube te bekijken en te beluisteren was. We
hoopten hen zo te bemoedigen en aandacht te geven. Dat initiatief is zeer gewaardeerd.
In juni, oktober en december was het toch weer mogelijk om een fysieke dienst te houden. Nu niet in
de Zenderkerk, zoals gebruikelijk was, maar in juni en december in de Nieuwe Kerk en in oktober zijn
we uitgeweken naar de Meentkerk. Het was heel fijn dat dit weer mogelijk was. De bezoekersaantallen
waren nog niet hoog. Enkele woongroepen durfden het nog niet aan om naar de dienst toe te komen.
In juni stond de dienst nog in het teken van het jaarthema 2020-2021 “Held met God” en dan in het
bijzonder “Jericho ingenomen”. In oktober volgden we het jaarthema 2021-2022 “Jezus vertelt
verhalen” met deze keer “De verloren zoon” als thema. In december werd een kerstspecial gehouden
samen het koor Jong Holland. Deze dienst had als thema “Het Licht komt”. De mensen uit de doelgroep
leverden een bijdrage aan de dienst door de verzorging van de schriftlezing, het lezen van de
geloofsbelijdenis of een muzikale bijdrage.
Deze diensten zijn voor alle aanwezigen bijzonder waardevol.
De commissie die deze diensten samen met de dienstdoende predikant voorbereidt, bestaat uit mevr.
L. Baas en mevr. G. van de Put.

Bijbels onderwijs

Elke donderdagavond komt normaal gesproken een aantal verstandelijk gehandicapten uit onze
gemeente bij elkaar voor Bijbels onderwijs, dat gegeven wordt door mevr. A. Visser-van Wessel en
Judith Visser.
Deze catechese heeft momenteel 9 deelnemers.
Vanwege COVID-19 is in de zomer van 2020 de vraag gekomen om de catechese op een andere locatie
te geven, waar meer ruimte beschikbaar is om op ruime afstand van elkaar te kunnen zitten. De
deelnemers verlangen namelijk altijd erg naar het donderdagse uurtje samen zijn rond de Bijbel.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Zelfleesbijbel van Vrouwke Klapwijk en de leiding maakt
daaromheen het verhaal met een verwerking.
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Tevens bestond al langere tijd de wens om gebruik te kunnen maken van een digibord. De voorkeur
ging uit naar de Beatrixschool, omdat het dicht bij ’t Visnet is. Na verkregen goedkeuring van de
schooldirectie zou de catechese in de Beatrixschool van start gaan. Helaas is dat toen niet gebeurd
vanwege oplopende besmettingen en de kwetsbaarheid van de doelgroep.
En omdat ook 2021 een bijzonder jaar was met meerdere lockdowns vanwege de pandemie openden
in september pas de deuren van de Beatrixschool voor de groep van negen gehandicapten. Vlak voor
de kerstdagen moesten ze helaas al weer sluiten.
Pasen 2021 en Kerst 2021 konden vanwege de lockdown niet gezamenlijk worden gevierd. Beide keren
zijn er attenties rondgebracht in de vorm van kaarten, boekjes cd’s en wat lekkers.

Vakantie lichamelijk en verstandelijk gehandicapten

Evenals in 2020 hebben in 2021 vanwege de bijzondere omstandigheden geen gemeenteleden kunnen
deelnemen aan een vakantieweek, die normaal gesproken voor hen georganiseerd wordt door de
Hervormde Vrouwenbond. We hopen dat dit komend jaar weer mogelijk zal zijn.

Kerstviering verstandelijk gehandicapten

De commissie die deze kerstviering voorbereidt had gehoopt dat het mogelijk zou zijn om dit jaar weer
het Kerstfeest te kunnen vieren met elkaar. Vanwege de oplopende besmettingen aan het einde van
het jaar en vanwege de kwetsbaarheid van de gezondheid van deze doelgroep was dit toch niet
verantwoord en moesten alle plannen die er al gemaakt waren opnieuw in de wacht worden gezet.
Evenals vorig jaar bedachten mevr. G. Honing-Kos en mevr. M. Veerman-Bor een andere manier om
hen te verrassen. Zij stelden een verrassingspakket samen en brachten dat vervolgens naar allen die
de Kerstviering in de Zenderkerk altijd bijwonen. Dit gebaar werd zeer op prijs gesteld.

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.
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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.

7.

Ten slotte

De Diaconale Welzijnscommissie is in het afgelopen jaar opnieuw slechts twee keer in vergadering
bijeen geweest. Tussentijds waren er per mail diverse contactmomenten tussen de bestuursleden en
de commissieleden. Het was weer een jaar waarin beduidend minder kon worden georganiseerd voor
de diverse doelgroepen dan we gewend zijn. Het was goed om halverwege het jaar met de diverse
commissies rond de tafel te zitten en met elkaar van gedachten te wisselen wat er wel of niet mogelijk
was binnen de COVID-19-beperkingen. Het was moeilijk dat voor sommige activiteiten, waarvan we
dachten dat ze doorgang zouden kunnen vinden, uiteindelijk toch moest worden besloten om ze niet
te laten plaatsvinden.
De Diaconie zorgde ervoor dat er voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de activiteiten
die wel doorgingen te kunnen bekostigen. Daar zijn wij de Diaconie dankbaar voor. Daarnaast
ontvingen wij ook giften en opbrengsten van collecten die voor dit doel werden gehouden. 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.
Voor het jaar 2022 hopen en bidden we dat er toch gaandeweg iets meer activiteiten doorgang kunnen
vinden en dat we daarin ook iets van Gods liefde mogen laten zien aan onze medebroeders en -zusters.
Huizen, februari 2022

M. Boomsma-Veerman
Secretaris
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Financieel Jaarverslag 2021
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

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

Begroting
2022

Begroting
2021

Euro

Euro

Euro

Euro

0
0
1.500
0
309
1.809

87
0
2.500
0
254
2.841

11.000
3.000
1.500
6.000
1.500
23.000

11.000
3.000
1.500
6.000
1.500
23.000

268
353
621

597
507
1.104

500
500
1.000

500
500
1.000

248
96
160
233
596
1.333

207
47
0
246
701
1.201

750
300
250
500
1.250
3.050

750
300
250
500
1.250
3.050

0
0

0
0

250
250

250
250

198

341

750

750

146
279
425

140
96
236

200
250
450

200
250
450

4.386

5.723

28.500

28.500

Interkerkelijke Werkgroep
Kerstinloop

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

Totaal uitgaven
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Financieel Jaarverslag 2021
Diaconale Welzijnscommissie van de Hervormde Gemeente Huizen

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

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

Begroting
2022

Begroting
2021

Euro

Euro

Euro

Euro

5.000
317
0
0
90

5.000
288
0
0
93

20.000
1.000
3.000
4.000
500

20.000
1.000
3.000
4.000
500

Totaal ontvangsten

5.407

5.381

28.500

28.500

Totaal uitgaven

4.386

5.723

28.500

28.500

Afname resp. toename saldo

1.021

-342

0

0

Saldi-vergelijkingen
Liquide middelen

31-12-21

31-12-20

31-12-19

7.220

6.278

6.664

13

92

136

Beschikbare saldi

7.207

6.186

6.528

Saldi per 31 december 2021 resp. 2020
Saldi per 31 december 2020 resp. 2019

7.207
6.186

6.186
6.528

Afname resp. toename saldo

1.021

-342

-/- Nog te betalen posten
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