
Jaarverslag 2016 van de Diaconie Protestantse gemeente, Borne. 

Algemeen  

Het werk van de diaconie speelt zich van oudsher zoveel mogelijk af ‘in het verborgene’. 
Daar waar het gaat om individuele hulp is dat nog steeds het geval. Wanneer de Diaconie 
daadwerkelijke hulp moet bieden, zoekt zij meer en meer de samenwerking met andere 
spelers op dit vlak en zij kijkt over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen. 
Samen valt er meer te bereiken en samen kan er ook gezorgd worden dat hulpvragers op de 
eerste plaats geholpen worden. Die samenwerking vinden we vooral bij onze 
medekerkgenootschappen en het algemeen maatschappelijk werk.  

Het werken met diaconaal medewerkers is ook in 2016 een hele prettige aanvulling voor de 
diakenen om diaconale taken te kunnen blijven uitvoeren. De diaconale medewerkers zijn 
onmisbaar, door hun inzet kan de diaconie meer daadwerkelijke hulp verlenen.  

De diaconale bezetting  

De bezetting binnen de diaconie is in 2016 aangevuld met diaken Cor van Huizen. Cor heeft 
de verzorging van de kerkomroep op zich genomen en daarnaast nog diverse andere taken. 
In 2016 waren er 6 diakenen, 1 notulist en 6 diaconale medewerkers.  

Onze activiteiten nader belicht  

1. Twenteweek in Roosevelthuis te Doorn 

De gezamenlijke diaconieën in Twente hebben evenals voorgaande jaren de Twenteweek in 
het Roosevelthuis te Doorn georganiseerd. Deze week is bedoeld om mensen, die niet meer 
zelfstandig op vakantie kunnen gaan, een mooie week aan te bieden. Dankzij de inzet van 
veel vrijwilligers is dat weer gelukt. Rika Buist verzorgd de organisatie vanuit Borne. 
De diaconie tekent jaarlijks in voor 5 plaatsen. In 2016 zijn alle plaatsten benut. De diaconie 
draagt, waar echt nodig, voor deelnemende personen bij in de kosten voor deze week.  
Over 2016 heeft de diaconie € 1575.- bijgedragen. 
 Er is voor vernieuwing van het Roosevelthuis gecollecteerd welke collecte € 223.- heeft 
opgebracht. 

2. De ouderenbezoekgroep  

Doel van de bezoekgroep is om te voorkomen dat ouderen in een isolement raken. Ook kan 
van een bezoek een signaalwerking uitgaan ingeval van problemen.  

De ouderenbezoekgroep staat onder leiding van mevr. Gerrie Laarman. De groep kent 29 
bezoekleden en 29 bezoekontvangers. De leden zijn gekoppeld aan een oudere, waarmee 
men afstemt hoe vaak bezoek plaatsvindt. Met mevr. Laarman is afgesproken dat zij jaarlijks 
wordt uitgenodigd in een diaconie vergadering, om verslag te doen. Zij coördineert dit 
bezoekwerk. 

 



3. Ouderenkerstfeest  

Op 20 december 2016 vond het ouderenkerstfeest in het Kulturhus plaats voor mensen van 
71 jaar en ouder. Dit feest wordt ieder jaar georganiseerd door de Protestantse gemeente 
en de Baptisten gemeente. Ineke Miedema verzorgd de organisatie hiervan. Er hebben 140 
ouderen aan deelgenomen. Dat wijst erop dat er nog steeds veel belangstelling bestaat voor 
deze viering. Aan de dienst werkten de Cantorij van de Prot. gemeente en Born2Brass (een 
Koper ensemble van de Euregio Brassband) mee. De collecte bij de uitgang heeft € 495.- 
opgebracht, ook zijn enkele giften ontvangen ten bedrage van € 105.- Deze bedragen zijn 
aangewend ter dekking van de kosten ad € 1490.-voor deze viering.  

4. Kerstenveloppen  

De diaconie stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor mensen, van wie bekend is dat deze in 
de dagen rond kerst een extra financieel steuntje kunnen gebruiken. Dit jaar is op 3 adressen 
een dergelijke enveloppe bezorgd. Er is € 200.- aan besteedt. 

5. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking. (ZWO)  

Voor dit taakgebied is een aparte werkgroep actief. De activiteiten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de diaconie. Daar waar de diaconie zich richt op de plaatselijke 
nood en activiteiten, doet de ZWO dit in de landen om ons heen en wereldwijd.  
Carla Middag vertegenwoordigt de ZWO in de diaconie. Jaarlijks leggen vertegenwoordigers 
in een overleg verantwoording af over activiteiten en vindt afstemming plaats over nieuwe 
activiteiten en spaardoelen.  

6. Jeugddiaconaat  

Het spaardoel van de kindernevendienst was “ de naaimachine actie voor meisjes in Niger”. 
De meisjes krijgen een opleiding en na het behalen van het beoogde resultaat mogen ze de 
naaimachine houden, waarmee ze zich in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze 
actie is opgestart in 2015 en is in juni 2016 voltooid. 1 naaimachine kost €115.- De stichting 
heeft 18 naaimachines kunnen kopen van alle collecten en giften.  

7. Kerkomroep  
 
Er kan gebruik worden gemaakt van de Kerkomroep, met Beeld en Geluid. Ook is er voor 
mensen welke geen internet etc. gebruiken de mogelijkheid om een “kastje” te laten 
plaatsen, waarbij de kerkdiensten gevolgd kunnen worden. De diaconie brengt hiervoor 
kosten in rekening en wel 1 euro per zondag, waarvan een rekening word gestuurd. Er zijn 
veel mensen, welke de diensten volgen via internet. Een gift voor de kerkomroep ter dekking 
van de kosten is van harte welkom en kan overgemaakt worden op bankrekening nummer: 
NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Borne. Onder vermelding van: 
Kerkomroep. 
Er wordt gecollecteerd in de diensten om de kosten van Kerkomroep te dekken. De collecten 
en extra giften in 2016 heeft € 660.- opgebracht. De kosten daar tegenover bedragen € 865.- 
waarbij de opbrengst van de gestuurde rekeningen in mindering is gebracht. In 2016 zijn Cor 
van Huizen en Roel van Os de mensen met kennis van de Kerkomroep. Tevens zijn er zes 
mensen, welke de camera bedienen, zodat de beelden goed overkomen. 



8. Boodschappenmand  

In de 2 kerken staat bij de in/uitgang een boodschappenmand. Op zondagmorgen brengen 
gemeenteleden boodschappen mee naar de kerk om in de mand te doen ten behoeve van 
de voedselbank. Deze worden door gemeenteleden op gezette tijden geleegd bij de 
voedselbank vanwaar de boodschappen verdeeld worden onder gezinnen die daarvoor 
gescreend zijn. Diaconaal medewerker Els van den Berg houdt zich hier mee bezig. Annelies 
van Os is contactpersoon voor de actie Borne voor Bornenaren. Wanneer individuen of 
gezinnen uit Borne geen gebruik (meer) kunnen maken van de voedselbank, kunnen zij 
mogelijk een beroep doen op de pakketten van Borne voor Bornenaren. Ook komen er 
giften in de vorm van “geld” binnen in de “Bus” naast de mand in de Oude Kerk of via de 
bankrekening van de diaconie of via collecten. 
Els van den Berg gaat dan samen met haar man (met rekenmachine) de winkel door om van 
dat geld boodschappen te doen en deze boodschappen worden bij de voedselbank 
afgeleverd. Voor 2016 kon er voor €665.-worden besteed voor boodschappen buiten de 
“manden” om. 

9. Ondersteuning en schuldhulp  

Het aantal verzoeken om steun is dit jaar verder toegenomen. Het bieden van hulp gebeurt 
zoveel mogelijk in anonimiteit. Deze ondersteuning betreft niet alleen financiële steun, maar 
ook uit het op weg helpen in andere noodsituaties. De acute nood vloeit vaak voort uit het 
feit dat er sprake is van een structureel financieel probleem. Daarom wordt naast financiële 
steun ook schuldhulp steun geboden.  
Er zijn in 2016 twee nieuwe situaties bij gekomen en één is volledig afgelost.  
In 2016 is het totaal saldo aan uitgeleende gelden is € 5075.- 
 
Dit jaar is het overleg voortgezet om samen met de plaatselijke Rooms Katholieke 
instellingen Caritas en Vincentius de krachten (mensen en middelen) te bundelen om waar 
hulp nodig is, deze ook te bieden.  
WOB (Welzijn Ouderen Borne) en Stichting POOT (Project Ondersteuning Ordening 
Thuisadministratie) zijn actief op het gebied van schuldhulp en heeft daarvoor de nodige 
expertise in huis. Zij vormen een onderdeel van ‘Wij kracht’. Geconcludeerd is dat het 
raadzaam is om daarvan gebruik te maken en niet zelf nog een aparte organisatie voor 
schuldhulpbegeleiding op te zetten. De wijze waarop de samenwerking, die overigens prima 
verloopt, wordt vormgegeven moet in het komend jaar vastgelegd worden. André Straatsma 
en Cor van Huizen zijn de contactpersonen voor de ondersteuning en schuldhulpverlening. 
 

10. Oogstdienst  

De diaconie heeft dit jaar na afloop van de Oogstdienst, in samenwerking met veel 
gemeenteleden, een Amaryllis bol bezorgd bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder en bij 
de zieken. De bezorging van de bollen(in het verleden fruitbakjes) in het “buitengebied” 
wordt al jaren verzorgd door de heren Nardus Dogger en Piet ten Veen. De bezorging van de 
bol werd door de gemeenteleden zeker gewaardeerd even als de prachtige bloei van de bol. 
De kosten voor de oogstdienst bedragen € 585.- 

 



11. Pastorale raden  

De gezamenlijke vergadering met de pastorale raden plaats vindt jaarlijks plaats. Doel is om 
af te stemmen over de activiteiten en het luisteren naar signalen uit de wijken. Op die wijze 
hopen wij beter geïnformeerd te raken over behoeftes die er leven.  
In dat verband is het ook van belang op de hoogte te zijn van activiteiten van derden. 
Daarom wordt er elk jaar voor gekozen om een thema avond te organiseren rond relevante 
onderwerpen. De gezamenlijke avond van de pastorale raden en diaconie vond plaats op 17 
november en had als doel om te weten van elkaar wat je allemaal doet als pastorale raad en 
als diaconie. Het was een goede avond, waar je weer geconfronteerd word met hoeveel 
werk er wordt verzet en waar het respect voor alle medewerkers nog groter wordt. 

12. Bloemengroet  

Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder kregen een bloemetje rond de verjaardag. De 
bloemengroet wordt door ouderlingen en pastoraal medewerkers bezorgd. Ook worden er 
in diensten een boeket bloemen ter beschikking gesteld voor mensen welke het op dat 
moment erg nodig hebben. De diaconie verzorgt de financiële afhandeling. Met de pastorale 
raad is afgestemd over een uniforme wijze van uitvoeren van de groet, zodat er geen grote 
verschillen in uitvoering kunnen ontstaan, doublures worden vermeden en de kosten 
beheersbaar blijven. De kosten voor de bloemengroet bedragen € 1870.-. Giften voor de 
bloemengroet ad € 220.- zijn in 2016 ontvangen. 

13. Huisavondmaal  

Er is gelegenheid om huisavondmaal te vieren. Dit jaar is er geen gebruik van gemaakt. Als u 
hiervan gebruik wilt maken kunt u dit melden bij onze predikanten of bij Dineke Vriesema. 

14. Paaskaarten  

In de stille week voor Pasen krijgen allen die in het afgelopen jaar alleen zijn komen te staan 
door overlijden een kaart van de diaconie. In deze actie worden ook alle gemeenteleden 
betrokken die in de verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen verblijven. Er zijn 17 
kaarten bezorgd. 

15. WWB (Wet Werk en Bijstand)  
 
André Straatsma is afgevaardigde naar het platform WWB dat de gemeente Borne gevraagd 
en ongevraagd adviseert over hoe er met deze wet binnen Borne wordt omgegaan. Hij zit 
ook dit platform voor en informeert de diakenen over de ontwikkelingen. 
 
 

16. WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

Eén van de diaconaal medewerkers is afgevaardigde naar het platform WMO. Zij geeft de 
verbinding tussen de diaconale taken en de WMO vorm.  
Hetty van Oosten zit als diaconaal medewerker in het WMO platform. Ook is zij de schakel 
tussen de diaconie en het “eetproject” in de Potkaamp. Tevens heeft zij ook overleg met Rita 
Kremer i.v.m. de vakantieactiviteiten.  



17. Vakantieactiviteiten voor kinderen en jonge gezinnen op of onder de armoedegrens  

De werkgroep heeft in de periode van juni tot en met september, meerdere matches 
gemaakt tussen aanbod en vraag waar het gaat om vakantie of uitstapjes voor jonge 
kinderen en/of hun gezinnen.  
Er zijn meerdere toegangskaarten voor pretparken beschikbaar gesteld en gebruikt. Ook zijn 
er vakantiehuisjes en caravans beschikbaar gesteld in Twente, verder weg in Nederland en 
ook in het buitenland. Gemeenteleden van onze kerk maar ook andere inwoners van Borne 
stelden deze beschikbaar. Er is een busreis geweest naar attractiepark het Drouwenerzand.  
Om matches te vinden is samengewerkt met het algemeen maatschappelijk werk van 
Wijkkracht en de pastoraal medewerkers.  
Er hebben zo’n 7 activiteiten plaatsgevonden waar in totaal ongeveer 130 mensen gebruik 
van hebben gemaakt. De kosten zijn in 2016 hoger uitgevallen omdat er 30 vrij kaartjes 
werden gegeven voor een dierenpark, welke in dank zijn aanvaard, maar waar nog wel een 
bus voor vervoer geregeld voor moest worden. 30 personen hebben in de herfst vakantie 
van dit uitje genoten. 
De uitgaven ten behoeve van deze acties zijn € 1963, - en de inkomsten via collectes en 
giften in totaal: € 778, - 
Rita Kremer is diaconaal medewerker binnen deze werkgroep. Zij heeft ook overleg met 
Hetty van Oosten als lid van het WMO platform.  

18. Auto/Klussendienst  

Er zijn een aantal klussen uitgevoerd. Regelmatig wordt er vervoer geregeld voor 
gemeenteleden op zondagmorgen naar de kerk.  
Er zijn in 2016 geen kosten voor deze activiteiten geweest.  
Marieke van Dijk is diaconaal medewerker voor de auto/klussendienst.  

19. Giften 

In 2016 zijn er giften gegeven door de diaconie voor een bedrag van € 1571, - voor 
ondersteuning bij specifieke gebeurtenissen en via het noodfonds, en de Sinterklaasactie 
met de Caritas en Vincentius. 


