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Het bestuur
In 2016 is ons team van diakenen uitgebreid met Tineke Lavies. Daarmee hebben we vijf
diakenen: Truus Bakker (voorzitter), Tim van Eekelen (secretaris), Ruben Donselaar
(penningmeester), Tineke Kwakernaak (doe-diaken) en Tineke Lavies (doe-diaken).

Speciale momenten in de gemeente
We begonnen 2016 met de jaarlijkse nieuwjaarswensenborrel met een hapje en een
drankje.
Al enkele jaren een welkome traditie, verzorgden we eenvoudige maaltijden bij de
Vespers in de Stille Week: soep, brood en fruit. Tijdens de maaltijd las dominee David
voor uit een boek over het leven van zuster Minke van Grandchamp. Op Witte Donderdag
was er een zogenaamde Sedermaaltijd.
Startzondag heeft de diaconie ondersteund met een ontbijt in de kerk. Daarbij werd ook
het nieuwe jaardoel gepresenteerd: de non-foodbank Gouda e.o. Vanuit de non-foodbank
heeft Gerard Schotanus een presentatie gehouden. De diakenen zijn zelf trouwens ook
een keer op bezoek geweest bij de non-foodbank. Voor de startzondag hebben Tineke en
Tineke voor mooie borden gezorgd met elk één van de tien geboden. De startzondag is
ook gebruikt om ons vorige jaardoel, “Versterk de Kerk” van Kerk in Actie, af te sluiten.
De uiteindelijke gift hieraan bedroeg € 2.500,Op kerstavond werd weer gewoontegetrouw warme chocolademelk en glühwein
geschonken bij de ingang. Tevens zorgde de diaconie, met hulp van Berend-Kees, voor
wat lichtjes en een muziekje.
De ouderen in onze gemeente (75+) hebben ook dit jaar weer een presentje ontvangen
van de Diaconie. De contactpersonen van het Pastoraat hebben voor de Kerstdagen bij
meer dan 80 adressen een boekwerkje langsgebracht: “Op de drempel”. Een
bezinningsboekje met teksten en beelden voor drempelmomenten in het leven.

Ontmoetingslunch
In 2015 zijn we gestart met ontmoetingslunches in De Ark. Dit initiatief hebben we in
2016 voortgezet. Ondanks de gemeenteleden (veelal van De Ark) die regelmatig komen
lunchen, lijkt de oorspronkelijke doelgroep niet te bereiken. De opkomst blijft beperkt:
gemiddeld zo’n 15 personen. Behalve vanuit de Elim-gemeente was er ook nauwelijks
interesse vanuit de andere kerkelijke gemeenten in Reeuwijk. We overwegen om te
stoppen met dit initiatief.

Hulp aan anderen en andere gezellige activiteiten
Met NL-doet hebben we als gemeente dit jaar geholpen bij het Thomashuis en de
Herbergier in Reeuwijk. Uiteindelijk waren we met zo’n 12 “Arkers” aanwezig. We werden
hartelijk ontvangen en het was een gezellige dag.
De Dorcas-actie was ook dit jaar een groot succes. Naast de hoeveelheid ingezamelde
kleding, hadden we weer een gezellige sorteermiddag. In het kader van de jaarthema
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van dit jaar, de non-foodbank Gouda e.o., hebben we de verzamelde kleding over beide
doelen verdeeld.
De Diaconie heeft ook “mobiele” assistentie verleend bij de avondmaalsviering tijdens het
huwelijk van een gemeentelid in de Oudkatholieke Kerk in Gouda. In de Reehorst hebben
we dit jaar ook weer een avondmaalsviering verzorgd.

Tijdens de dienst
We hebben zes keer het avondmaal verzorgd in de Ark. Zoals boven aangegeven, hebben
we ook enkele keren ondersteuning verleend bij een avondmaalsviering buiten de Ark.

Collecten en giften
Via de collectes hebben we negen zogenaamde A-doelen ondersteund. Dit zijn
organisaties met een duidelijke verbinding met leden van onze gemeente, waarvoor we
tweemaal per jaar collecteren. Vaak worden deze collectes ondersteund met een
presentatie. Daarnaast ondersteunen we de eigen kerk (pastoraat, jeugd, diaconie) en 26
zogenaamde B-doelen. Dit zijn veelal wat grotere, meer bekende organisaties, zoals
Amnesty International, Cordaid, Open Doors en Tear. Echter ook kleinere doelen zoals
Exodus, inloophuis Domino en leefgemeenschap l‘Arche in Gouda. Via de collectes
hebben we in totaal € 21.052 opgehaald voor deze doelen.
Ook hebben we dit jaar weer een aantal collectes opgedragen aan Algemene Diaconale
Doelen (ADD): financiële ondersteuning bij rampen. In totaal is hieraan € 1.158 aan
uitgegeven. Uit ons lokaal noodfond hebben we € 900 mogen doneren voor lokale noden.
Het resterende saldo van het Abbemafonds is gebruikt als bijdrage voor de renovatie van
de “jeugdruimte” in De Ark.
Tot slot hebben we als gemeente een bedrag van € 5.457 verzameld als vrijwillige
bijdrage. Hiermee ondersteunen we het jaardoel en Kerk in Actie.
We danken alle gemeenteleden voor hun gaven.

Cursussen en evenementen voor diakenen
De landelijke diaconale dag (19 nov) was ook dit jaar weer een indrukwekkend
evenement. We hebben workshops gevolgd, naar toespraken geluisterd, gezongen en
met andere diakenen gesproken. Truus Bakker is naar een workshop over Groene Kerk
geweest en dat heeft geleid tot de groene ecoboxen bij beide ingangen.
Tineke Lavies en Tim hebben de cursus “Beginnend ambtsdrager” gevolgd, die ditmaal in
Bodegraven werd gegeven. Een aantal erg inspirerende avonden met andere beginnende,
maar ook ervaren, ambtsdragers uit de wijde omgeving.
De organisatie achter de LeeftSamen-app is helaas tot de conclusie gekomen dat het niet
levensvatbaar is. Hoewel de app nog gebruikt kan worden, is de ondersteuning
stopgezet. Hierop hebben we helaas moeten besluiten om ook vanuit de Diaconie dit
initiatief te stoppen.

Administratie en organisatie
De brief met het verzoek om de VVB (vaste vrijwillige bijdrage) begin 2016 is succesvol
gebleken: steeds meer gemeenteleden zijn bereid om periodiek een bijdrage te leveren
aan het werk van de diaconie en de doelen die we als gemeente steunen.
Net als in begin 2016, is ook begin 2017 de VVB brief weer gecombineerd met de brief
van de kerkrentmeesters voor de actie Kerkbalans.
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