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Jaarverslag 2015 

 

Dit jaar was in een aantal opzichten een bijzonder jaar. Allereerst natuurlijk de 

bestuurswisseling, maar ook diverse nieuwe en oude initiatieven. 

Bestuurswisseling 
We hebben afscheid genomen van Marc Hop, Pieter van Warmenhoven en Kees van der 

Does. Als nieuwe leden traden aan: Truus Bakker (voorzitter) en Tim van Eekelen 

(secretaris). Ruben Donselaar (penningmeester) en Tineke Kwakernaak (doe-diaken) 

bleven zitten. 

Het nieuwe postadres hebben we aan zoveel mogelijk instanties door gegeven en ook de 

contactgegevens op de website zijn bijgewerkt tot de huidige stand van zaken. 

Speciale momenten in de gemeente 
Om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar de hand te kunnen schudden onder het 

genot van een glaasje en een hapje, was er de jaarlijkse nieuwjaarswensenborrel. 

Vespers (30-mrt – 4-apr) hebben we ondersteund met eenvoudige maaltijden in 

kloosterstijl. De soepen waren divers en vielen in de smaak bij de aanwezigen. 

Startzondag (11 okt) heeft de diaconie ondersteund met een ontbijt in de kerk, waarbij 

meer mensen dan verwacht koffie bij ontbijt dronken. Dit nemen we mee in de 

organisatie voor een eventueel volgend ontbijt. Tevens heeft de diaconie het nieuwe 

jaardoel gepresenteerd: Versterk de Kerk van Kerk in Actie, dat christenen in het 

buitenland ondersteund. Na een project in de buurt leek het tijd voor een project over de 

grens. 

Op kerstavond werd weer gewoontegetrouw warme chocolademelk en glühwein 

geschonken bij de ingang. Tevens zorgde de diaconie, met hulp van Marc en Berend-

Kees, voor een vuurtje, wat lichtjes en een muziekje. 

Als vast onderdeel van kerstdagen, hebben we ook dit jaar weer een presentje gebracht 

bij de (75+) ouderen in onze gemeente. Meer dan 100 ouderen hebben het boek 

“Stroom van hoop, psalmen van nu” ontvangen. Een fraai geïllustreerd boek met 

hedendaagse psalmen. 

Nieuwe initiatieven 
Onze broeders van de Elim-gemeente kwamen met het idee om lunches te organiseren in 

Reeuwijk voor mensen die het gezellig vinden om een keer met anderen te eten. 

Aangezien De Ark de enige collega-gemeente was die positief reageerde op dit idee, zijn 

we op vrijdag 23 oktober van start gegaan met een “pilot” van 6 bijeenkomsten. Daarna 

volgt een evaluatie. 

Hulp aan anderen en andere gezellige activiteiten 
De Dorcas-actie was ook dit jaar een groot en gezellig succes: we wisten met elkaar 80 

zakken veelal goede kleding in te zamelen. 
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In het kader van ons vorige jaardoel (l’Arche), hebben we op 21 maart met een gezellige 

groep gemeenteleden geholpen bij de l’Arche gemeenschap in Gouda. De pipowagen 

werd gesloopt, de tuin werd op orde gebracht en binnen werd sprankelend 

schoongemaakt. En als klap op de vuurpijl nog een cheque (€2.500) van onze gemeente. 

Het team “mobiele diaconale ondersteuning” heeft op 28 juni assistentie verleend bij de 

avondmaalsviering in de Reehorst. Dit werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. 

Vanuit het noodfonds heeft de diaconie een cursus Nederlands ondersteund voor een 

allochtone moeder. Van de gemeente kon ze geen subsidie krijgen, omdat ze vanwege 

een arbeidshandicap niet kan werken. 

In de zomer is een groep van tien gemeenteleden naar Ghana geweest om daar mee te 

helpen bij de Hand-in-Hand community. Dit in het kader van het laatste werk van 

barmhartigheid dat jaar: de zieken bezoeken. 

Om de jeugd te ondersteunen in haar jaarlijkse initiatief om oliebollen te bakken voor de 

gemeente en de voedselbank, heeft de diaconie een financiële bijdrage geleverd. 

Tijdens de dienst 
Een aantal van onze jeugdcollectanten werd geleidelijk aan minder jeugdig en heeft 

afscheid genomen. Hartelijk dank voor hun assistentie bij de wekelijkse collecte. 

Tineke heeft met een enthousiaste belronde een flinks aantal jeugdigen bereid gevonden 

om ons te helpen in het nieuwe jaar. Welkom! 

In overleg met dominee David hebben we de gang van zaken tijdens het avondmaal 

doorgenomen en dit op enkele punten opgepoetst. 

Leren is spelen en spelen is leren 
De diakenen zijn continue bezig geweest met eigen ontwikkeling en 

informatieverzameling. 

Hoogtepunt was de landelijke diaconale dag (21 nov), waarbij workshops werden gevolgd 

en inspirerende verhalen van andere diaconieën werden beluisterd. 

Ondanks verwoede pogingen is het Ruben en Tim niet gelukt om de basiscursus diaconie 

te volgen. We hopen in het jaar 2016 wel te kunnen deelnemen. Helaas werd ook de 

instap-bijeenkomst “zorgzame kerk” afgelast. Dit betekent echter niet dat we willen 

wachten met zorgzaamheid tot de volgende cursusdatum. Hetzelfde lot viel de 

bijeenkomst “Schuldhulpmaatje” van de PKN te deel. De cursusdag “zorgzame kerk” ging 

wel door. 

Ook hebben we ons georiënteerd op moderne, digitale, vormen van hulp aan anderen. 

Een lokaal initiatief is hier het LeeftSamen platform waarvoor in Bodegraven-Reeuwijk 

een pilot wordt verwacht. 

Administratie en organisatie 
Dit was het jaar waarin de diaconie ook zelfstandig ANBI-proof moest worden. Hiervoor is 

allerlei informatie op de website gezet in het kader van transparantie. 

Daarnaast zijn we gestart met een Handboek De Ark om te voorkomen dat we het wiel 

steeds opnieuw uitvinden. Hoewel een dergelijk handboek al eens eerder is gemaakt…. 

De notitie van Kees van der Does over de avondmaalsviering was nuttige input. 
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Om kosten te besparen hebben we het aantal bankrekeningen teruggebracht naar één 

enkele Rabobank-rekening. De meeste gemeenteleden bleken in staat om van de oude 

nummers afscheid te nemen. Een enkeling bleef nostalgisch van het oude nummer 

gebruik maken en is door Ruben liefdevol geholpen met de overgang. 

Voor het noodfonds heeft de diaconie een formelere beoordeling opgesteld. Hier hebben 

we ook richtlijnen vastgelegd voor het geven van ondersteuning, zoals de vereiste van 

een incidenteel karakter en een maximum van 250 euro. In dit kader heeft de diaconie 

op 29 mei een “expertise meeting” bijgewoond over dit thema. Ook hebben we het 

armoedebeleid en de minimawijzer van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

doorgenomen. 

Om alle communicatie in goede banen te leiden zijn de diakenen begonnen met het 

gebruik van DropBox, om zo overal en altijd toegang te hebben tot relevante diaconale 

documenten. 

De brief met het verzoek om de VVB is voor 2016 weer gecombineerd met de brief van 

de kerkrentmeesters voor de actie Kerkbalans. We hebben er voor gekozen om geen 

invulstrookjes mee te sturen om toezeggingen te registreren. 

 

 

 

 


