Jaarverslag 2020 van de Diaconie Protestantse gemeente te 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 is er meer te bereiken en samen kan ervoor 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 diaconale medewerkers is ook in 2020 een hele prettige aanvulling voor de
diakenen om diaconale taken te kunnen blijven uitvoeren. Helaas heeft Covid-19 een
belangrijk deel van hun bijdrage stilgelegd. Toch blijven diaconale medewerkers onmisbaar,
door hun inzet kan de diaconie meer daadwerkelijke hulp verlenen.
De diaconale bezetting
De jeugddiaken is gestopt en kon niet vervangen worden. De bezetting binnen de diaconie is
daarmee in 2020: 5 diakenen, 1 notulist/secretaris en 5 diaconale medewerkers.
Door Covid-19 hebben diverse activiteiten geen doorgang kunnen vinden in 2020.
Onze activiteiten nader belicht
1. Twenteweek New Hydepark te Doorn
De Twenteweek is altijd in maart. Door Covid-19 is deze week verplaatst naar december
2020, maar kon ook niet doorgaan. Annulering van de vakanties lijkt een probleem te zijn
voor de Twenteweekcommissie.
Rika Buist en Ineke Damhuis verzorgen de organisatie vanuit Borne. Carla Middag is als
diaken contactpersoon.
2. Ouderenkerstfeest
Niet doorgegaan
Dineke Vriesema is als diaken contactpersoon.
3. 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 7 adressen
een enveloppe bezorgd. Er is € 500.- aan besteed.

4. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking. (ZWO)
Voor dit taakgebied is een 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.
Jaarlijks vindt afstemming plaats over nieuwe activiteiten en spaardoelen. Dit jaar is besloten
om de gecollecteerde gelden bij de najaarzendingsactie ten goede te laten komen aan
projecten die verbonden zijn met leden van onze protestantse gemeente en doen we mee
met kerken uit Overijssel en Flevoland voor onderwijs en bestrijding van armoede in ZuidAfrika, een KIA (Kerk in Actie) doel. Een “ZWO jaar” loopt van 1 november tot en met 31
oktober. Over het jaar november 2019 tot en met 31 oktober 2020 heeft de ZWO € 11492.kunnen geven aan de 5 projecten nl. Kerk in Actie, Stichting naar School in Haïti, Stichting
Shoma, Kindertehuis Hanukkah en Schoolgeld voor de kinderen van Mawa.
Carla Middag vertegenwoordigt de ZWO in de diaconie.
5. Jeugddiaconaat
Er heeft geen diaconale activiteit in 2020 plaatsgevonden vanuit de diaconie. Wel heeft
Teamjeugd verschillende activiteiten voor en met de jongeren georganiseerd.
6. Kerkomroep
In 2020 zijn mede door het Covid-19 virus de uitzendingen via de kerkomroep heel goed
bekeken. Er is door het CvK nieuwe apparatuur aangeschaft waardoor het beeld van de
uitzendingen kwalitatief enorm verbeterd is. In mei 2020 heeft Erik Middag de
coördinerende taken overgenomen van Cor van Huizen en hij trekt nu samen met Roel van
Os de kar. Er zijn zeven mensen die de camera kunnen bedienen. Ook de beeldschermen in
de kerk vervullen een welkome bijdrage m.b.t. het zichtbaar maken van filmpjes en teksten.
Helaas nog voornamelijk bij rouwdiensten, omdat de erediensten online zijn.
7. Boodschappenmand
Uit collecten en giften via de bank voor de voedselbank is er door u bij elkaar gespaard een
bedrag van € 500.- en voor 21 boodschappenpakketten aan zegeltjes, van de Plus markt. Els
van den Berg is diaconaal medewerker voor de Boodschappenmand en verzorgt de inkopen
van de goederen en bezorgt deze bij de voedselbank. Dineke Vriesema is als diaken
contactpersoon.
8. Ondersteuning en schuldhulp
Het aantal verzoeken om steun is dit jaar afgenomen. Het bieden van hulp gebeurt zoveel
mogelijk in anonimiteit. Deze ondersteuning betreft niet alleen financiële steun, maar
bestaat 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, in een aantal situaties in samenwerking met
het algemeen maatschappelijk werk. In 2020 is er voor de diaconie een nieuwe aanvraag
binnengekomen. De lopende leningen worden, zoals afgesproken, afgelost.
In 2020 is het totaal aan uitgeleende gelden € 2714,-. In 2020 zijn er giften gedaan door de
diaconie voor een bedrag van € 4167, - aan ondersteuning. In december ontvingen we een

bijzondere gift van iemand die de extra uitkering in de zorg door Covid-19 beschikbaar
stelde. Ook hier hebben we mensen kunnen steunen die het nodig hebben.
Samen met de PCI en Vincentius heeft de Diaconie een Sinterklaasactie gedaan. De kosten
hiervoor zitten bij in het bedrag aan ondersteuning.
Michiel Boersma heeft namens de diaconie zitting genomen in het bestuur van het
Noodfonds. Het Noodfonds voorziet in de financiële hulpverlening en heeft nauw contact
met de Rooms Katholieke instellingen Caritas en Vincentius en diaconie van de PgtB. Op
deze manier worden de krachten (mensen en middelen) gebundeld om waar hulp nodig is,
deze te bieden. Er is samengewerkt met Wijkracht, die expertise heeft om de
zelfredzaamheid van mensen te verbeteren. Wijkracht is onder anderen actief op het gebied
van schuldhulp en heeft daarvoor de nodige expertise in huis. André Straatsma en Wim
Zaalberg zijn de contactpersonen voor ondersteuning en schuldhulpverlening en
onderhouden alle contacten.

9. Oogstdienst
In 2020 is er een kaart gemaakt door Carla Middag en deze is bezorgd bij de leden van 80
jaar en ouder. De verspreiding is verzorgd door Jenny van Huizen. Carla Middag is als diaken
contactpersoon.
10. Pastorale raden
In 2020 is er geen gezamenlijke vergadering van diaconie en pastorale raad geweest. Wel
weten wij elkaar, als het nodig is, zeker te vinden.
11. Bloemengroet
Alle gemeenteleden van 80, 85, 90, 95 en 100 jaar of ouder kregen een bloemetje rond de
verjaardag. De jarigen met de tussenliggende leeftijden kregen een kaart. De bloemengroet
wordt door ouderlingen en pastoraal medewerkers bezorgd. Het boeket bloemen in de
kerkdienst wordt, in overleg met de pastorale raad, bezorgd bij gemeenteleden als groet van
onze gemeente. Het gaat dan veelal om mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. 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 zodat de kosten
beheersbaar blijven. De kosten voor de bloemen- en kaartengroet bedragen € 1080.-. In
2020 zijn er ten behoeve van de bloemengroet voor € 60.- aan giften ontvangen.
12. Huisavondmaal
Er is gelegenheid om het avondmaal thuis te vieren. Dit jaar is er geen gebruik van gemaakt.
Men kan zich hiervoor melden bij onze predikanten of bij Dineke Vriesema.
In 2020 heeft er geen avondmaalsviering in kleine kring kunnen plaatsvinden.
Dineke Vriesema is hiervoor het 1e aanspreekpunt binnen de diaconie.
13. Paaskaarten/Kerstkaarten

In de Stille week voor Pasen krijgen gemeenteleden die in het afgelopen jaar alleen zijn
komen te staan door overlijden van een naaste, een kaart van de Diaconie. Er zijn 5 kaarten
bezorgd. Voor de kerst worden er kaarten gestuurd naar mensen welke het nodig hebben. Er
zijn er 26 gestuurd. Carla Middag is de diaken die deze groet verzorgt.
14. Vakantieactiviteiten voor kinderen en jonge gezinnen op of onder de armoedegrens
De werkgroep Vakantie en Vrije tijd 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. In de herfstvakantie is er een extra uitstapje
geweest. Dit ook mede dankzij de vele vrijkaarten, welke de groep mocht ontvangen.
Er zijn meerdere toegangskaarten voor pretparken beschikbaar gesteld en gebruikt. Ook is er
een vakantiehuisje gehuurd.
Om matches te vinden is samengewerkt met het algemeen maatschappelijk werk van
Wijkracht, de Voedselbank en de pastoraal medewerkers.
De werkgroep heeft vele gezinnen een mooie dag of week kunnen bezorgen.
De uitgaven ten behoeve van deze acties zijn € 3981.- en de inkomsten via collectes en giften
in totaal: € 1234.- Via de burgerlijke gemeente is een subsidie van € 1000,- ontvangen.
Rita Kremer is diaconaal medewerker en samen met Goos Griffioen en Jacqueline ten Veen
vormt zij de werkgroep. Dineke Vriesema is als diaken contactpersoon
15. Matenwerk/Autodienst
In 2020 zijn er geen aanvragen geweest voor klussen welke gedaan worden voor mensen die
het zelf niet kunnen en daar ook geen mogelijkheden binnen familie of kennissen voor
hebben. Deze diaconale taak wordt “Matenwerk” genoemd. Wim Zaalberg is hiervoor de
verantwoordelijke diaken.
Geregeld wordt er, op aanvraag van gemeenteleden, vervoer geregeld voor gemeenteleden
om op zondagmorgen naar de kerk gebracht te worden. Helaas heeft dit in 2020 alleen de
eerste 2 maanden gekund.
Er zijn in 2020 geen kosten voor deze activiteiten geweest.
Jolanda Broekate is diaconaal medewerker voor de autodienst.

16. Administratie en verantwoording.
De diaconie is een zelfstandig rechtspersoon. De vergaderingen worden genotuleerd en er
wordt een financiële administratie bijgehouden: er wordt een begroting en jaarrekening
gemaakt.
17. Covid-19 en contact
Corona maakte veel onmogelijk. Maar het bracht ook veel teweeg in goede zin. We zijn in
april gestart met een bel-boom onder noemer “Gemeenteleden bellen gemeenteleden”. Er
is contact geweest met 240 voornamelijk oudere gemeenteleden met als doel de
vereenzaming een klein beetje te verlichten. Hieruit is een vaste kern ontstaan die nog
regelmatig contact heeft met elkaar. Jenny en Cor van Huizen en ds. Gerco Veening hebben
het initiatief hiertoe genomen.

