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In 1971 begonnen we onder de naam:  Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft
In 1996 gingen we door onder de naam: Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft.
Rik Meinema maakte ter ere van ons 45 jarig bestaan een nieuw logo:
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Vandaag
ik wil vandaag eens lekker denken
lekker denken positief
niks te morren
niks te knorren Vraag 
alle mensen heb ik lief Vandaag is het geluk je deel

en morgen krijg je klappen 
geen seconde wil ik balen oh, er gebeurt zoveel, zoveel
't wordt een vlekkeloze dag waar wij geen barst van snappen
duizendmaal wil ik herhalen:
heerlijk dat ik leven mag!

Te hoog
hij was niet gelukkig
hij was nooit eens blij       
hij reikte te hoog
hij kon er niet bij Geluk

'k zie geluk soms duidelijk om ons heen. 
toen hij niet meer reikte 'k zie het and'ren in hun ogen dragen
maar bukte verdeeld in doordeweekse dagen
toen zag hij opeens 'gelukkig zijn', dat doe je niet alleen
dat het lukt

 uit de bundel 'Ik denk me blij, van Toon Hermans
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Een deel van de stuurgroep aan het werk, van links naar rechts:
Inge Arends, Ruud Overtoom, Corrie Vrij, Peter Wilbrink en Joke Tummers. 

De stuurgroep bestaat uit:

Voorzitter: Peter Wilbrink, 
tel. 2564535, e-mail: p.a.wilbrink@casema.nl

 
Penningmeester: Ruud Overtoom

tel. 2615923, e-mail: r  uudovertoom@gmail.com  

Secretaris: Inge Arends 
tel. 06 44952794, e-mail:, ingevdjagt@hotmail.com

bezoekgroep: Corrie Vrij 
tel, 2137322, e-mail:   nelicor@hetnet.nl 

karweitjesdienst:  Rob van Meurs,
tel. 06 55727425, meurs509@planet.nl

Algemeen coördinator: Joke Tummers
Nieuwe Plantage 25, 2611XJ
tel. 2140551, e-mail: tumdelft@hotmail.com
 

De stuurgroep wordt bijgestaan door:
 Willem Joosten, IT, site en ledenadministratie

Raymond Arends, public relations

Gironummer: NL 56 ING B 000 35 19 045  
t.n.v.: INTERKERKELIJK STADSDIAKONAAT DELF
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Het Interkerkelijk Stadsdiakonaat:
45 jaar staan Delftenaren klaar voor elkaar

Met onze vrijwilligers vierden wij dit jaar op 8 oktober in de Hofkerk het  
lustrumfeest van het Stadsdiakonaat: 
'45 jaar staan Delftenaren klaar voor elkaar.'

Hoe het stadsdiakonaat begon?
In 1971 gestart, als Interkerkelijk Jongerendiakonaat. Een groepje 
jongeren vanuit de studentengemeente – een gespreksgroepje - wilde 
vrijwilligerswerk gaan doen: mensen thuis bezoeken, een klusje voor 
hen doen, samen boodschappen doen. Dat was hun idee. Het groepje 
van zes groeide en groeide in de loop van de jaren, gestimuleerd door 
mevr. Miep Meinema, destijds diaken van de Gereformeerde Kerk. 
Die jongeren werden ouder: bij het 25 jarig bestaan vonden de 
vrijwilligers van het eerste uur dat de naam van Jongerendiakonaat 
veranderd moest in Stadsdiakonaat, Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft.
Het ISD: een organisatie van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. 
Wij zijn één van de weinige vrijwilligersorganisaties in Delft die 
zelfstandig werken zonder enige overheidssubsidie, met heel veel dank 
aan kerken met hun collectes en met dank aan een aantal donateurs.

Onze wortels:  Interkerkelijk: geen beperkingen door schotjes van 
kerken, geloofsgemeenschappen en religie.
Kerkelijken of onkerkelijken, Humanisten, Moslims, Hindoestanen: in 
die veelkleurigheid vormen wij samen het Stadsdiakonaat Delft.
Interkerkelijk. In de loop van de tijd moet je ook wel eens je wortels 
omwoelen: interkerkelijk of interreligieus of …. daarover moeten we 
voor ons 10e lustrum maar eens over filosoferen.

Hoe concreter hoe beter. 
Onze ander pijler: een diaconale bewogenheid, een bewogenheid en 
inzet die zich kenmerkt door omzien naar de ander, die ander helpen, 
die geen helper heeft. De praktisch concrete kant is een 
gemeenschappelijke noemer van ons diakonaal werk. En dat, dat doen 
we 45 jaar: 45 jaar staan Delftenaren klaar voor elkaar.
Is het vaak niet zo, dat we liever zelf helpen dan dat we geholpen willen 
worden, dat we liever geven dan ontvangen. Zo houden we zelf de 
regie in handen.

Maar helper en geholpene. Vrijwilliger - cliënt, maatje van die ander,
al die rollen kunnen zomaar stuivertje wisselen.
Al naar gelang de loop van ons leven en de situaties waarin je verzeild 
raakt, kan de helper de geholpene worden en de geholpene de helper.
Zowel de één als de ander huist in ons. Ik denk dat je pas weet wie je 
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De verhalen verteld door Gerard, de muziek gemaakt door Tonneke en Rik,
het eten van Joke en Hans, alles was even geslaagd! 
Dat alles maakte de viering van ons 45 jarig bestaan tot een geweldig feest!
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naaste is, als je je zelf in zijn/haar plaats hebt gezien en je doordrongen 
bent van de mogelijkheid dat je voor je 't weet in andermans schoenen 
kan komen te staan.
Die wederkerigheid tussen elkaar en betrokkenheid op elkaar: dat is de 
kern van onze diaconale bewogenheid als vrijwilliger.

In al die decennia is zoveel veranderd in vrijwilligerswerk. 
In de jaren zeventig nam de overheid veel sociale- en welzijnstaken 
over van kerken en welzijnsinstellingen: de verzorgingsstaat. 
En vervolgens in de loop van de jaren tachtig en negentig: zoveel 
bezuinigingen in de maatschappelijke sector, in het welzijnswerk.  
Door een terugtredende overheid en decentralisatie van overheidstaken 
werd en wordt steeds meer beroep gedaan op vrijwilligerswerk.
We horen de laatste tijd steeds meer spreken over participatiesamen-
leving, het belang van mantelzorg, van informele hulp en zorg aan buren, 
aan familieleden. Over het geven van hand- en spandiensten in je 
omgeving. En dan is inzet en betrokkenheid van vrijwilligers essentieel. 
Daaraan wordt door het Stadsdiakonaat nu 45 jaar vorm en inhoud 
aangegeven. In hun bezoekwerk, in de karweitjes dienst, als maatje 
boodschappen doen met iemand, noem maar op….  

Onze vrijwilligers - dit jaar gegroeid tot 120 betrokken mensen – wij 
willen tijd maken voor een ander. Delftenaren staan zo klaar voor 
elkaar, ieder op zich, ieder op eigen wijze mag bijdragen aan een 
zorgzame samenleving. 
Een ‘zorgzame samenleving’ met aandacht voor elkaar, een 
samenleving van onderlinge betrokkenheid.
Dit jaar ons lustrumjaar. Als aandenken kregen onze vrijwilligers op het 
lustrumfeest een jubileumgeschenk. Een prachtig beeldje van giethars, 
gemaakt door Rik Meinema en Erik de Jong. 

Het is een beeld van een boom, plek voor vogels in al in 
hun verscheidenheid. Dit wordt ons nieuwe logo.
De boom is een plek voor verschillende soorten vogels.
We hebben allemaal een boom en een vogel in ons.
Soms ben je zo’n rustpunt, boom voor de ander, waar die 
ander even kan schuilen en op verhaal komen. 
En soms ben je zelf een vogel, die aan komt vliegen en 
ernaar verlangt even op adem te komen en landen wil op 
een boom.De helper kan de kwetsbare partij worden en de 
vogel de rustplaats voor iemand. 
Laten we er zo zijn voor elkaar. 

Peter Wilbrink, voorzitter ISD
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16 juli waren we als Stadsdiakonaat te gast bij de Papaver. Iedereen genoot van de gastvrijheid. 
Het optreden van de stadsclowns van Delft tijdens de lunch was een hoogtepunt.
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Joke Tummers en het Stadsdiakonaat
`Vaak liggen oplossingen voor mensen dichterbij dan je denkt`

Als je de naam Joke Tummers google't, verschijnt meerdere keren haar naam en 
telefoonnummer. Als je hulp nodig hebt, kun je haar bellen. En dat al bijna veertig 
jaar lang. Het gaat vaak om mensen die in heel schrijnende situaties leven. 
In 2006 ontving Joke de Delftse Roos, als dank voor haar inzet en die heeft ze 
toen al niet voor niets gekregen.

Badkamer
Joke is in 1946 geboren in Zwolle. Toen ze 18 jaar was, is ze verhuisd naar Delft 
om daar Bouwkunde – Stedebouw te gaan studeren. Ze werkte als 
stedebouwkundige, tot ze ongeveer zeven jaar geleden met pensioen ging. 
Het werk voor het Stadsdiakonaat heeft ze er altijd naast gedaan. Ook naast de 
zorg voor haar gezin met drie kinderen: `Ik ben begonnen met het 
Stadsdiakonaat toen mijn jongste dochter drie jaar was. Ik zag een advertentie 
staan in het parochieblad van de Maria van Jessekerk en ben iemand gaan 
bezoeken terwijl de kinderen op school waren.` Joke herinnert zich haar eerste 
bezoekadres nog goed. Als ze de kinderen naar school had gebracht, stapte ze 
op de fiets om op bezoek te gaan bij mevrouw M. Die lag dan te kreunen op de 
bank, niet tevreden met haar leven. En dat terwijl ze een mooi huis had, alles 
keurig opgeruimd, in de keuken de aardappels al geschild in de pan. Dan dacht 
ik: `Oh, oh, mevrouw, u zou even bij mij om het hoekje in de badkamer moeten 
kijken, dat zou een goede remedie zijn.` 

Gigantisch grote bezoekgroep
Joke geeft haar huishouden geen prioriteit, net als sporten of met een vriendin 
koffie drinken. Dat zou ze allemaal kunnen doen in de tijd dat ze met het 
Stadsdiakonaat bezig is. Ze rolde van het één in het ander. `Eerst alleen 
bezoekwerk, daarna ook de coördinatie van de bezoekgroep. Daar kwam het 
organiseren van de jaarlijkse uitje en de kerstbijeenkomst bij. Op dit moment is 
de bezoekgroep gigantisch groot: meer dan 200 cliënten en ruim 130 vrijwilligers. 
Joke: “Vroeger heetten wij het Jongeren Diakonaat, de vrijwilligers bestonden 
vaak uit verpleegsters en leraressen, echt jonge mensen die in hun vrije tijd 
oudere mensen bezochten. Maar de hulpvragers werden steeds jonger en de 
vrijwilligers steeds ouder. Daarom hebben we de naam veranderd. Het is soms 
heel moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Als het even mogelijk is vragen we 
mensen die zelf geholpen worden, als het weer goed met ze gaat, of ze dan 
zelf mee willen werken.`

Afwisselend cliënt en vrijwilliger 
Het mooiste voorbeeld is van een vrouw, nog net geen 60, die met haar man 
naar Delft was verhuisd. Ze woonden hier nog geen twee maanden toen haar 
man zeer plotseling overleed. Ze werd depressief, en een vrijwilliger van het 
(toen nog) Jongeren Diakonaat ging haar bezoeken. Na enkele jaren knapte 
ze op en we vroegen haar of ze zelf niet wat vrijwilligerswerk wilde gaan doen. 
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Daar voelde ze wel wat voor en ze ging een jonge moeder met een postnatale 
depressie bezoeken. Twee keer per week ging ze er heen, deed samen met 
moeder baby J. in bad en genoot ervan. Nu meer dan 20 jaar later heeft ze nog 
altijd contact met de inmiddels 21 jaar oude J. Ze heeft sinds die tijd nog heel wat 
mensen bezocht. Toen Joke haar zo'n vijf jaar geleden belde of ze niet nog een 
adresje wilde zei ze: `Joke, weet je, ik ben inmiddels ook bijna 80!` Ze zei dat ze 
eigenlijk zelf best eenzaam was, zou het leuk vinden om zelf bezoek te krijgen.     
Daar werd natuurlijk voor gezorgd. Zo zie je maar, het ene moment ben je cliënt, 
het ander moment vrijwilliger.

Tweerichtingsverkeer
Vaak is het bezoekwerk voor de vrijwilliger net zo belangrijk als voor de cliënt. 
Joke herinnert zich een cliënt, een mevrouw die aan de zuurstof lag. Die heeft 
ze toentertijd gekoppeld aan een afgestudeerde ingenieur die vreselijk 
stotterde en geen baan kon vinden. Die mevrouw praatte veel met hem, gaf 
hem zelfvertrouwen, regelde een goede therapeut. Het stotteren werd veel 
minder, de vrijwilliger ging weer solliciteren en vond uiteindelijk zelfs een baan! 

Magie
Joke is op dit moment vooral bezig met het koppelen van cliënten aan vrijwilligers. 
Sinds ongeveer een jaar helpt Corry Vrij bij de coördinatie van de bezoekgroep. 
Joke is daar erg blij mee: De groep wordt zo groot, dat het niet meer door één 
iemand is te overzien. Ook is het heel fijn en leuk om de intakegesprekken met z’n 
tweeën te doen. Joke: `Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik een vrouw 
bezocht voor een intakegesprek. Ze had veel sloten op de deur, dat was me wel 
opgevallen. Maar ik had nooit verwacht dat ze toen ik na een uurtje weg wilde 
gaan, zou zeggen: ´Weggaan, dat zou je wel willen, mooi niet, ik ga 1000,- voor je 
vrijlating eisen.´ Ik schoot in de lach en zei: denk maar niet dat mijn man dat voor 
mij over heeft. Ze keek me aan, ineens was de magie verbroken en kon ik gaan. 
Maar ik dacht toen wel, ik moet eigenlijk iedere keer thuis een briefje achter laten 
waar ik ben.” Dat heeft Joke uiteindelijk nooit gedaan, maar nu is ze blij met de 
hulp van Corry en gaan ze er samen op af.

Bewonderenswaardig
Joke is momenteel een dag of drie per week bezig met haar vrijwilligerswerk. Maar 
ze wordt een dagje ouder. `Niemand is onmisbaar,` zegt ze. `Als ik gezond blijf, wil 
ik het nog vijf jaar doen, dan kijken we weer verder.` Ze heeft nog steeds veel 
plezier in het werk: `Het kost veel tijd, maar ik vind het interessant om te zien hoe 
mensen elkaar helpen, hoe mensen met hun situatie omgaan, vaak 
bewonderingwaardig. Vaak liggen oplossingen voor mensen dichterbij dan je 
denkt.`
Joke is een goedlachse, bescheiden vrouw met een zeer groot hart. Laten we 
hopen dat het werk dat zij samen met wijlen mevrouw Meinema heeft gedaan en 
nog steeds doet, kan worden voortgezet. Zij zorgt voor minder eenzaamheid en 
meer kwaliteit van leven van vele mensen in onze mooie stad Delft. 
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Ingeprek met Achmed Mashaei

De bel, voor de deur staat Achmed, achter een rollator? Wat krijgen we nou, zou hij …
Maar ik zie zijn lach, nee er is niets aan de hand. Hij kon de rollator niet laten staan, 
ik zou er wel iemand voor weten. Het gaat prima met hem, hij ploft neer op een stoel.

Een beetje verliefd
Weet je zegt hij meneer D. is een beetje verliefd! Ik zeg tegen hem, man je bent bijna 90, 
moet je niet aan de dood gaan denken. Maar nee hoor, hij straalt, een tweede jeugd, al ziet 
hij zeer slecht en heeft hij vele kwalen, hij viert het leven. 
Achmed vertelt dat meneer D. vroeger een heel vooraantaand geleerde was op één van de 
beste universiteiten in Iran, zijn specialiteit was metallurgie. Dat wist ik niet.
Achmed is ook in Iran geboren. Ze spreken samen farsi, maken samen grappen, 
meneer D. leeft op als Achmed er is. 
Achmed zegt: zolang ik andere mensen blij kan maken ben ik ook blij. 

Dat kan geen toeval zijn.
Meneer D. is heel gelukkig met Achmed. Hij zegt: ik was vroeger een beetje 
communistisch, geloofde aan God noch gebod, maar nu begin ik toch in een hogere macht te 
geloven. Mijn dochter, die in Zoetermeer woont, deed indertijd een beroep op het 
Stadsdiakonaat. Een dag later meldde Achmed zich, net terug uit Hongarije. Hij wilde  
vrijwilligerswerk doen bij het Stadsdiakonaat, een wonder! Dat kan geen toeval zijn. 
Ik realiseer me dat dat best vaak het geval is. Het Stadsdiakonaat krijgt aanvragen waarvan 
we denken, dat gaat echt niet lukken. Zo ook het geval van meneer D., een oude man ver in 
de tachtig, die farsi spreekt, bijna geen nederlands, hoe kunnen we die nu helpen. En dan 
komt er ineens een vrijwilliger, die wonderlijk genoeg precies te bieden heeft wat we nodig 
hebben. Zo ook in dit geval, Achmed, een man die farsi sprak en vrijwilligerswerk wilde  
gaan doen. Het werd een geweldige match. 

Uitzonderingen bevestigen de regel
Achmed kwam in het begin éénmaal in de week bij meneer D., dat is de afpraak bij het 
Stadsdiakonaat. Vrijwillgers bezoeken éénmaal in de week een cliënt; als er meer hulp nodig 
is dan wordt er een tweede vrijwilliger ingezet. Maar uitzonderingen bevestigen de regel. 
Achmed kan het goed vinden met meneer D., die twee zonen verloor, één op een leeftijd van 
30 jaar en één op de leeftijd van 42 jaar. Doordat Achmed het goed met hem kan vinden, het 
gezellig vindt om naar hem toe te gaan en meneer D. steeds meer hulp nodig had, ging 
Achmed steed meer doen. Nu belt hij elke dag, gaat heel vaak even langs om te kijken of 
alles goed gaat.

Samen eten
Meneer D. ziet in Achmed een zoon. Als Stadsdiakonaat maakten we ons zorgen om 
Achmed, werd er niet veel te veel een beroep op hem gedaan? Er werd gebeld met de 
dochter van meneer D. uit Zoetermeer. Alle nog levende kinderen van meneer D zijn vanuit 
Amerika, Duitsland naar Nederland gekomen, Achmed heeft ze ontmoet. Maar het bekende 
verhaal iedereen heeft het druk, echt Achmed ontlasten kunnen ze niet. 
En in zijn hart vindt Achmed dat niet zo erg. Hij geniet evenals de meneer D. van hun 
contact. Gelukkig krijgt hij op dit moment veel steun van zijn vriendin, die regelmatig meer 
kookt zodat ze alle drie bij meneer D. gaan eten.
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Een heel gevarieerd leven 
Ik uit mijn zorgen, kijk Achmed aan, hij ziet er gelukkig uit. Een heel andere man dan 
degene die 3 jaar geleden aanbelde en vroeg of ik vrijwilligerswerk voor hem had.
Achmed is inmiddel 58 jaar oud, heeft een heel gevarieerd leven achter zich.
Hij moest in 1980 vluchten uit Iran, ging naar Pakistan waar hij voor apotheker ging 
studeren. De Iraanse regering liet hem niet met rust. Hij werd op verzoek van de Iraanse 
ambassade gearresteerd, vluchtte naar India. Hij werd weer opgepakt en kwam in de 
gevangenis. Honderd dagen werd hij geslagen en mishandeld. Door tussenkomst van een 
Zweedse mensenrechtenorganisatie kwam hij vrij. Dankzij zijn broer, die in Nederland 
woonde werd hij uitgeleverd naar Nederland. Hij kwam in 1988 in Nieuwegein te wonen. 

Erkend vluchteling
Achmed laat een krant zien, met een artikel over hem. Hij was de eerste asielzoeker in 
Nieuwegein met een A-status. Dat betekent dat hij erkend werd als vluchteling.
Hij zegt: ik werd hier vorstelijk ontvangen, politie en hulpverlener die te vertrouwen waren, 
een huis, werk bij een bedrijf in de farmacie. Helaas ging de firma falliet, en om apotheker 
te worden moest er een aanvullende studie gedaan worden. Helaas, daar was geen geld voor, 
Achmed was 27 jaar, studiekosten werden niet meer vergoed. Maar ik voelde me hier veilig 
dat was het aller belangrijkste. Achmed ging werken in Canada en daarna nog jaren in 
Hongarije. Hij zette een bedrijf op, verzamelde oude rolstoelen, rollators etc. in Nederland, 
repareerde die en bracht ze naar Hongarije. Een hele onderneming. 

100%  arbeidsongeschikt
Vier jaar geleden vestigde hij zich weer in Nederland, hier voelde hij zich thuis. Inmiddels 
was hij boven de 50 en werd door het UWV voor 100% arbeidsongeschikt verklaard. 
Hij is Nederland nog steeds dankbaar voor de ontvangst van eertijds. Ze hebben mijn 
angsten weggehaald. Ik wil iets terug doen. Zo belandde hij bij het Stadsdiakonaat Delft. 

Één GOD
Op de vraag of hij een geloof aanhangt, en zo ja welk geloof. Kijkt hij me aan, ik heb niet 
gekozen voor een bepaald geloof, als mijn wieg had gestaan in een joods gezin was ik joods, 
in een christelijk gezin was ik christelijk, bij moslims ben ik islamiet. Mensen nemen het 
geloof aan van hun ouders en accepteren dan een ander geloof niet meer, dat is niet goed.
Er is maar één god! Ik heb de Koran, de Bijbel en nog veel meer boeken gelezen.
Ze zeggen allemaal hetzelfde: We moeten als mensen allemaal eerlijk blijven en elkaar 
helpen. Achmed zegt: Ik voel dat God dingen met mij voor heeft, met mij speelt. 
Wil  onbaatzuchtig bezig zijn. Wil de mensen als het even kan  blij maken. 
In 2013 had ik het moeilijk, maar alles is goed gekomen, ik ben hier gelukkig. 

Dankbaar
We zijn als Stadsdiakonaat dankbaar dat Achmed besloot om vrijwilliger te worden. 
Altijd kunnen we een beroep op hem doen. Bij nacht en ontij staat hij klaar om mensen 
die dat nodig hebben te helpen, moet iemand ergens naar toe, geen probleem hij brent hem.
Ook is Achmed al een paar jaar een trouwe medewerker van de uitjesbus.                               
Heel onbaatzuchtig, als we vragen of hij voor de vierde keer mee wil gaan met het zelfde 
uitje zegt hij: natuurlijk ik ga mee, ik ga voor de mensen, om ze een gezellig dagje uit te 
bezorgen.

Achmed, bedankt! Joke Tummers
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De uitjesbus,
Sinds voorjaar 2013 werden er heel wat avonturen beleefd met de uitjesbus. Indertijd 
gestart door Wim van Leeuwen, die met zijn eigen busje 4 woensdagen in de maand met 3 
bejaarden en een vrijwilliger op stap ging. Toen Wim's bus het begaf, huurden we een 
busje, maar dat ging erg in de papieren lopen. Dankzij het busje van het Rode kruis dat we 
mochten gebruiken en de giften die we kregen van o.a.kapper Hype en tot eind 2016 van de 
Soroptimisten Club Delft konden we doorgaan met het organiseren van de uitjes. 
Helaas lukte het ons niet genoeg bijdragen voor na 2016 te vinden. Vandaar het besluit te 
stoppen met de uitjesbus. 
We zijn reuze blij dat de vrijwilligers, in het begin Wim vam Leeuwen, Karin van Es en Jos 
Jeuritsma en op dit moment Martin van den Berg, Fred Hammers, Gerda Borgers, Laura 
van der Geer en Achmed Mashaei altijd weer klaar stonden om er een gezellig dagje van te 
maken. We willen ze daarvoor heel hartelijk bedanken. 
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De jaarlijkse Kerstviering

Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer de zaterdag voor kerst te gast in de Hofkerk
om ons kerstfeest te vieren. Elk jaar een feestelijk en gezellig samenzijn. 
We zingen samen kerstliederen, horen piano- en gitaarmuziek, er is koorzang en we 
luisteren naar het verhaal van de Kerstnacht en naar een kerstmeditatie. Er is ook een 
heerlijke en goed verzorgde  kerstlunch, waar veel vrijwilligers zich voor inspannen. 
‘s Middags is er gelegenheid om Kerststukjes te maken en voor kinderen is er een 
kerstfilm of kerstverhaal

De kerstviering: we worden aangetrokken door hét verhaal: 
het  verhaal  gezongen, gesproken en gemusiceerd, hét verhaal van de kerstnacht?
Ervaren wij in het verhaal iets gemeenschappelijks: een gevoel, een gedachte, een 
verlangen? En met ons miljoenen anderen, waar ze ook in de wereld het kerstfeest 
vieren.
Wat ons – mensen van het Kerstfeest – bindt is misschien wel het gevoel  de 
toekomst open te willen dromen. Wat ons bindt is die dromen van vrede en 
gerechtigheid op aarde te laten dalen, zodat de aarde een menselijk gezicht krijgt.  
De aarde bloeiende van vrede en gerechtigheid: wat een geschenk, wat een kans 
van leven, van toekomst  zou dat zijn.
 
Wat ons op de kerstviering misschien ook wel bindt is de gedachte dat de nachtmerrie 
van geweld en oorlog, die ook anno 2016 bittere werkelijkheid is, dat die nachtmerrie 
nooit de laatste waarheid en het laatste woord heeft. 
Wat ons bindt is verlangen, verlangen dat het visioen van leven en samenleven van  
mensen, die elkaar het licht in de ogen gunnen, van mensen die elkaar niet naar 
beneden halen, het gaat winnen op aarde. Wat ons bindt in de kerstviering is dat dat 
visioen ons blijft inspireren: dat wij onszelf en elkaar opnieuw daarin vinden en weten 
aan te spreken.           

Peter Wilbrink
Abuis 

Verdwaald op de kerstafdeling
 van het giga warenhuis
 waarin alles te koop lijkt 
ervaar ik pijn

op zoek naar
gerechtigheid 
probeer ik ook eindelijk
vrede te vinden 
maar vooral liefde 

dan bots ik tegen een Engel op 
ze zegt u bent hier abuis 
en in haar hoffelijkheid 
wijst ze naar de uitgang 

voor doe het zelf artikelen 
moet u buiten zijn Cor van Vliet.
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Ook in 2016 kregen we weer een gelabelde gift, voor een etentje met alle vrijwilligers! 
Het werd een heel gezellige avond, we hebben er van genoten. De gulle gever veel dan!
Onder:
De kersviering 2015 in de Hofkerk werd opgeluisterd door het International Student Chaplaincy
in heel veel verschillende talen werden er kerstliederen gezongen en een vrolijk kerst gewenst.
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The A-Team van het ISD:  
Rik Meinema & Erik de Jong 
 
Het was koud, donker en regenachtig. Ik liep door een 
lange brede hal wat veel weg had van een loods. De 
verlichting was schaars en het maakte een schimmige 
indruk op mij. Het zag er vervallen uit, alsof het al jaren 
leegstond en de tijd was stil blijven staan. Een plaats waar 
je snel het gevoel krijgt dat je achtervolgd wordt en in de 
gaten wordt gehouden, terwijl er niemand is. De scene uit 
de film ‘The Marathon Man’ (1976), waarin Laurence 
Olivier Dustin Hoffman te grazen nam met instrumenten 

uit het arsenaal van een tandartspraktijk had hier makkelijk plaats kunnen vinden, 
zonder dat daar veel voorstellingsvermogen voor nodig is. Een ideaal decor dus voor 
een misdadige scene in een Duitse Krimi of thriller, maar ook voor andere artistieke 
zaken. Delft, 14 november 2016 - Raymond Arends 

 
In de oude kabelfabriek aan de Schieweg, nu een plaats waar kunstzinnige mensen 
samenkomen om hun creativiteit tot uitdrukking te brengen, ontmoette ik Erik de Jong in zijn 
atelier aan het einde van die hal. Het leek wel of er een bom ontploft was, maar toch was er 
orde, de orde van een kunstenaar die inspiratie vind in een omgeving waarin chaos aan het 
begin van het creatief proces staat om daarvanuit een bestaan in de wereld te geven aan het 
kunstwerk.  
 
Het ISD bestaat dit jaar 45 jaar en dat hebben we in oktober uitgebreid gevierd. Missie 
geslaagd, maar nog lang niet voltooid. Nog steeds staan meer dan 100 vrijwilligers klaar om 
mensen in Delft te helpen die eenzaam zijn of door omstandigheden bepaalde zaken zoals 
tuinwerkzaamheden, kleine klusjes in en om de woning niet meer zelf kunnen doen. Bekijk 
hiervoor eens onze website: www.stadsdiakonaatdelft.nl. Iemand aanmelden kan altijd; we 
hebben nog steeds mensen nodig.  
Ter gelegenheid van het 45 jarige bestaan van het Diakonaat en als dank voor de geweldige 
inzet hebben de vrijwilligers een beeld gekregen met het logo van het Diakonaat, wat 
ontworpen is door Rik Meinema en geproduceerd door Erik de Jong. Even later kwam Rik 
aanschuiven en onder het genot van bier en Wicky (gesuikerde zuiveldrank) kon het interview 
beginnen. 
 
Rik zit al sinds zijn 20e bij het Diakonaat, wat toen nog het 
jongerendiakonaat was en zat er al vanaf het eerste uur bij. De moeder 
van Rik heeft met een aantal studenten het diakonaat opgezet en later 
samen met Joke Tummers verder groot gebracht. Hierdoor werd Rik er 
al snel bij betrokken en groeide hij mee met het Diakonaat. 

“De ene vogel maakt contact met de ander vogel op het logo en 
dat staat voor mensen met elkaar verbinden. Zo breng ik mensen 
in verbinding met elkaar door middel van muziek”, aldus Rik.  
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Persoonlijk heeft het logo voor Rik de betekenis van mensen met 
elkaar verbinden en dat brengt hij tot uiting door middel van 
zijn muzikaliteit. Rik is klassiek onderlegd en speelt piano. Zo 
speelde hij met een oudere vrouw die erbij zong. ‘Dat was een 
fijne samenwerking’, zei hij. Op deze manier helpt Rik niet alleen 
mensen met anderen in contact te brengen, maar ook met 
henzelf. Daarnaast geeft hij pianoles aan een dame met 
hersenletsel en komt hij regelmatig bij een invalide echtpaar, die 
hij meeneemt naar cultuurvoorstellingen of begeleidt naar het 
ziekenhuis. Rik doet dus eigenlijk wat andere vrijwilligers ook 
doen binnen het Diakonaat, maar dan hoofdzakelijk 
georiënteerd op muziek en culturele activiteiten. Ook is Rik 
goed met de penseel. Vol trots overhandigde hij mij een 
boekwerk met foto’s van schilderijen die hij heeft geschilderd.  
 

Rik is goed in 2D kunstwerken en Erik in 3D kunstwerken. Erik werd benaderd door Rik met 
de vraag of hij iets in 3D kon maken van het logo. Erik spoorde in eerste instantie Rik aan om 
zelf iets te fabriceren en ging aan het werk met klei. Echter, het exemplaar van klei ging tijdens 
het maken van de mal kapot. Erik stapte over op een kunststoffen materiaal, waardoor er een 
matachtige en doorzichtig effect ontstond in het beeld. Het beeld werd eerst in spiegelbeeld 
met twee plaatjes gemaakt, waardoor de oorspronkelijke twee vogels in drie werden 
afgebeeld. 

Erik: “De drie-symbolisering, de drie-eenheid; grafisch gezien zit het er nu eenmaal in 
voor een kunstenaar om van twee drie te maken. Het eindresultaat was nog 
onduidelijk, maar zo gaat het creatief proces nu eenmaal.” 
 
Erik en Rik hadden 92 beeldjes gegoten toen de mal opraakte, 
aanvankelijk met de gedachte deze in te kleuren en verder te 
bewerken. Ze zijn ermee aan de haal gegaan en uiteindelijk is er 
gekozen voor het doorzichtig effect in combinatie met het 
matachtige, omdat hierdoor de drie vogels goed te zien waren in 
het beeld. Dit was tevens de oorspronkelijke staat van de 92 
gefabriceerde beeldjes. Kortom, het eindresultaat was het 
beginresultaat en ook dat is mogelijk als resultaat van het creatief 
proces. Erik is meegegroeid in de passie van zijn schoonmoeder. Hij 
zet zich in voor het diakonaat voor het reproduceren van sculpturen 
voor ieder jubileum van het ISD. Af en toe helpt hij Joke met hand- 
en spandiensten, vooral als het gaat om karweitjes zoals het 
leegruimen van een woning, het verven van muren en het in elkaar 
zetten van geleverde rollators.  

“Kunstenaar zijn is een maatschappelijk beroep; mensen met elkaar en zichzelf in 
verbinding brengen, door middel van creatieve tijdsbesteding.”, aldus Erik. 
 
Rik vertrok al eerder op de avond, waarna Erik en ik nog een biertje namen (de Wicky was 
dus voor Rik!) en gitaar hebben gespeeld in de studio boven het atelier. Het was een bijzondere 
ontmoeting met het A-rtistiek Team van het Diakonaat. Twee kunstzinnige geesten die 
inspiratie, creativiteit en kennis in een mal gegoten hebben met als eindresultaat een beeld wat 
symbool staat voor de mens als middelpunt van een samenleving waarin iedereen meetelt en 
meedoet. Op naar de volgende 45 jaar! Ik wens een ieder een fijne kerst en een mooi, gezond 
2017 met veel bijzondere ontmoetingen! 
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Stand van zaken bij de karweitjesdienst.
Ja het gaat weer geweldig goed met de karweitjesdienst, maar we hebben wel even in de rats 
gezeten, nadat, hiep hoi, Ronald de Light begin 2016 een baan gevonden had! 
Ronald kwam uit de bouw, nooit één dag ziek geweest. zei hij trots toen we kennismaakten. 
Door de recessie gingen veel aannemers failliet, zo ook het bedrijf waar Ronald werkte. 
Het was voor hem niet eenvoudig om vervangend werk te vinden. Naast al het solliciteren 
wilde hij er toch iets bij gaan doen. Zo kwam hij bij het Stadsdiakonaat terecht en nam met 
veel humor de coördinatie van de karweitjesdienst op zich. Hij kwam een heel andere 
wereld tegen dan in het bedrijfsleven, hij genoot ervan op zijn manier. Hij deed het werk 
enkele jaren, alles liep gesmeerd. En nu had hij werk! Geweldig toch! 

Maar o,o, wat misten we hem, hoe moest het nu met al die karweitjes?
Advertenties hielpen niet echt, mensen wilden best een klusje doen, maar coördineren dat nu 
net weer niet. Als Stadsdiakonaat krijgen we regelmatig mensen via de gemeente.
Dus we belden met de noodkreet: help ons uit de brand, komt er wel eens iemand bij jullie 
langs die geschikt is om onze karweitjesdienst te coördineren?
De vraag was nog niet uitgezet of we kregen een enthousiaste mail. 
Er was een ideale man, we moesten snel kennismaken. En zo stond Rob Meurs op de stoep.  

Inderdaad een ideale kandidaat, hij kan alles, ziet nergens tegen op en 
begrijpt prima, dat voor veel van onze cliënten, een beetje aandacht, 
een gesprek, bijna net zo belangrijk is als het klusje dat gedaan moet 
worden.
Hij doet sinds april de coördinatie van de karweitjesdienst met veel 
plezier, geniet juist van de verschillende contacten. Maar wat niet 
meevalt is het gebrek aan spullen. We hebben een groot gebrek aan 
middelen, inmiddels hebben we via de beursvloer wat gekregen van
installatie bedrijf van der Ende uit Schipluiden een boor en ander 
gereedschap waar we erg blij mee zijn,  van de Gamma kregen we 
een gereedschapskist. Maar dat is nog lang niet genoeg, er moet nog 
veel meer komen. Rob vergelijkt het met zijn vorige baan, hij was 
toen vrijwilliger bij een pilot voor energie besparende middelen. 
De gemeente subsideerde het bedrijf dat dat uitvoerde, watertandend 
denkt hij terug aan het gereedschap, het busje, de laptops. Rob heeft 
nog even geprobeerd na de afronding van de pilot wat van het 
gereedschap te achter halen, maar helaas, in rook opgegaan.  
Het is wel wennen voor hembij het Stadsdiakonaat, geen subsidie, 
we vragen 5 euro per uur als een cliënt het kan betalen tenminste. 
Dat geld gebruiken we om zo nu en dan wat gereedschap te kunnen 
kopen, zo werd er een heggeschaar gekocht. Maar het haalt niet bij 
de professionele spullen waaraan Rob gewend was. 

Daarnaast heeft Rob geen auto, hij moet alles doen op de fiets. We werken over heel Delft, 
dus er wordt heel wat afgefietst. 
Het ideaal van Rob zou zijn een karweitjesdienst met een aantal medewerkers, een busje, 
goed gereedschap maar waar halen we het geld vandaan. Pogingen om via de gemeente 
wat los te krijgen mislukten, men is blij met alles wat we doen, maar bezuinigingen etc. 
je begrijpt het wel. 
Het is wennen voor Rob, maar hij blijft optimistisch en verzet met zijn vrijwilligers heel wat 
werk.  Rob bedankt voor je geweldige inzet!
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Ook in 2016 heeft het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft 
weer haar werk kunnen doen, dankzij de inzet van alle 
geweldige vrijwilligers. 

Vele bezoeken zijn afgelegd, karweitjes gedaan.
Verschillende mensen zijn geholpen om naar buiten te gaan  
met of zonder rolstoel. Patiënten zijn naar het ziekenhuis 
gereden. Zaken zijn geregeld en opgelost, enz. enz. 

Hartelijk dank voor de vele handen die uitgestoken zijn, 
zowel om te geven als om te ontvangen.

Deze Nieuwsbrief werd tot stand gebracht door:

Tekst:
Raymond Arends
Els van der Brugge
Rob van Meurs
Joke Tummers
Peter Wilbrink 

Foto’s: 
 Roland Bezemer

Alleen ga je sneller
Samen kom je verder!

Iedereen geweldig bedankt voor het meewerken!
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          Vrije tijd,   voldoening,   plezier

Vrijwilligers gevraagd voor het Stadsdiakonaat!

Wat wordt er van je verwacht als je mee gaat doen?
….. regelmatig een bezoekje brengen bij iemand die dat erg nodig heeft                        
….. een eindje om gaan met iemand die alleen niet meer buiten komt
….. samen winkelen, of gezellig ergens een kopje koffie drinken
….. de krant voorlezen voor iemand die dat zelf dat niet meer kan
….. een tuintje winterklaar maken
….. een wandje witten, een lamp ophangen, kleine klussen in huis doen

….. interesse?!?!?!?

Bel:  Joke Tummers  015- 2140551
Kijk op: www.stadsdiakonaatdelft.nl

Ook als we iets voor u kunnen betekenen dan horen we dat graag!

http://www.stadsdiakonaatdelft.nl/
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