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We vonden onderstaande tekst, die wonderlijk goed past bij ons logo,            
in de 'huiskamer' van het inloophuis 'Stem in de Stad' in Haarlem.

De boom is een plek voor verschillende soorten'vogels'

We hebben allemaal een boom en een vogel in ons.

Soms ben je als een boom voor de ander,

waar de ander kan uitrusten en schuilen.

Soms ben je als een vogel, die aan komt vliegen

en landt op een boom.

Laten we er zijn voor elkaar . . . 
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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 

 Riny de Groot
tel. 06 40929471, rinystadsdiaconaat@gmail.com

karweitjesdienst: Marien Korevaar,  
tel. 06 28817739, marienkorevaar@hotmail.com

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

Gironummer: NL 56 ING B 000 35 19 045  
t.n.v.: INTERKERKELIJK STADSDIAKONAAT DELFT

Eenmaal per jaar geven we de nieuwsbrief uit, 
tegenwoordig ook digitaal, 
zie ook onze site: www.stadsdiakonaatdelft.nl

Het Stadsdiakonaat eind 2018 in getallen::

Op dit moment werken er 115 actieve vrijwilligers met ons mee.
5 bij de karweitjesdienst en 110 bij de bezoekgroep. 
We hebben 35 mannelijke vrijwilligers, 1/3!
25 vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst, meer dan 1/5!
Aantallen waar we trots op zijn!
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Peter Wibrink bedankt de leden van International Student Chaplaincy, kerstviering 2017

De meerwaarde van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat  Delft

Ook dit jaar deden onze vrijwilligers geweldig werk: zij maakten tijd vrij voor 
een ander, gingen langs bij onze cliënten voor een bezoekje, of gingen 
mee voor een ziekenhuisbezoek of arts, of samen winkelen en dan gezellig 
ergens een kopje koffie drinken. Anderen lazen de krant voor, voor iemand 
die dat zelf niet meer kan of namen voor bepaalde momenten de taken van 
een mantelzorger over.

Echt aandacht geven aan mensen, tijd voor hen maken, met compassie 
voor mensen, dat is de meerwaarde van het ISD.

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam: 
ook in Delft een groeiend probleem. Mensen hebben minder contact met 
andere mensen dan ze wensen. En als dat sterk of langdurig wordt 
gevoeld, dan kan een negatieve spiraal ontstaan met de meest 
uiteenlopende problemen. Bezoek van een vrijwilliger, aandacht en 
meeleven wordt dan vaak bijzonder gewaardeerd.

Al jaren merken wij het effect van bezuinigen in de zorg, inkrimping van 
dienstverleningen. Beperkingen in allerlei voorzieningen zijn daarin steeds 
meer zichtbaar. Ook verwijzen professionele hulpverleners regelmatig en in 
toenemende mate mensen naar het ISD. Het ISD moet vaak alle zeilen 
bijzetten om vraag en aanbod in evenwicht te houden. 
Maar hoe je het wendt of keert, onze vrijwilligers zijn gemotiveerd hun 
tijd te geven, maar het ISD is geen formele zorg- /welzijnsorganisatie.

Door de persoonlijke omstandigheden van onze coördinator Joke Tummers 
kon aan een aantal activiteiten minder aandacht worden gegeven. 
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Zo ging het traditionele zomeruitje niet door, in 2019 gaan we er extra 
aandacht aan besteden.

Gelukkig werd de Stuurgroep weer aangevuld met twee leden, twee 
actieve en betrokken ‘matchmakers’. Want het wordt in onze organisatie 
steeds belangrijker dat er een juiste match tussen zorgvrager en 
vrijwilliger is. De vraag naar vrijwilligers neemt toe, maar ook het aanbod 
van mensen, die vrijwilligerswerk willen gaan doen, neemt toe. 
De zorgvragers hebben verschillende wensen en behoeftes, waar we aan 
tegemoet proberen te komen. Maar ook de vrijwilligers hebben steeds 
meer verschillende motieven om hun diensten aan te bieden. Belangrijk is 
om een goede match te maken – vaak gaat het goed -, zodat aan de 
behoefte van zowel de vrijwilliger als de zorgvrager wordt voldaan. 
Het welzijn van beiden even belangrijk.
Dit jaar mochten we ons verheugen in een mooie gift voor een gezellige 
wok- maaltijd voor alle vrijwilligers. En dát werd een succes: de 
vrijwilligers konden elkaar op een plezierige en ontspannen wijze 
ontmoeten en bijpraten over hun ervaringen bij het ISD.
In oktober zijn er 10 vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om bij te 
praten over het bezoekwerk, karweitjesdienst en al de andere activiteiten: 
ruim zeventig vrijwilligers namen er aan deel.
.
In het najaar zijn twee scholingsbijeenkomsten voor vrijwilligers 
georganiseerd met als thema: 'grenzen stellen'.
Het ISD is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie en - in financiële 
zin - afhankelijk van kerkelijk collectes en giften. Daarom zijn wij blij met 
giften en met financiële bijdragen, die wij vanuit collectegelden van 
diverse kerkelijke gemeentes mochten ontvangen.
Dit jaar lukt het niet in de Hofkerk de traditionele kerstviering te houden: 
die locatie werd helaas te duur voor het ISD. Daarom vieren we nu de 
Kerst/Adventsviering in de aula van de Vrije School Widar begin 
december.

We hopen dat u in deze Nieuwsbrief met plezier kennisneemt van de 
activiteiten van  het ISD en de diversiteit daarin. 
‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’, 
dat is onze inzet en dat is de meerwaarde van het ISD voor Delft.

Peter Wilbrink Blijf niet staren
Voorzitter ISD Op wat vroeger was.

Sta niet stil
In het verleden.
Ik, zegt Hij,
Ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen,
Merk je het niet?
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Kerst 2017 vierden we in de Hofkerk, voor de 10de keer!
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Pien de Jong

Kindertekening

lief kind,
wat jij hier neeerschrijft
in dit bonte krijt
dat heeft de held're adem
van de eeuwigheid
als ik dat nog eens kon …..

te schilderen zó een zon 
zó rood, zó hel
zó fel, zó goud
voor zó een zon 
ben ik te oud

lief kind,
in wat jij neerschrijft
met dit bonte krijt
lees ik hoe mettertijd
de echtheid slijt
ik voel in mij, de zachte pijn
van niet meer zó oprecht te zijn

Toon Hermans
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ADVENT

In 2018 vieren we Kerstmis met een Adventsviering in de eerste 
week van de advent, op zaterdag, 8 december, dat is de zaterdag 
vóór de 2e zondag van Advent in de aula van de Vrije School Widar.

Adventstijd: op weg naar het feest van Kerstmis word iedere week, 
op de vier zondag voor de kerst, een kaars aangestoken op de 
adventskrans tot er vier kaarsen branden.

In de Adventstijd kunnen kinderen vol verwachting iedere dag een 
nieuw luikje of vakje openmaken van hun adventskalender tot het 
kerstfeest. Iedere dag komt Kerstfeest een stukje dichterbij.

‘Advent’ betekent ‘komst’. Uitzien naar iets dat komen gaat.’
Is het een verwachten van en een uitzien naar een wending 
ten goede in ons leven en samenleven?

Het leven keert naar binnen
Nu het winter wordt.
de groeikracht gaat weer ondergronds, 
de dagen worden kort.
En wij, wij wachten op het licht,
Het kind van Licht.

’Adventstijd’: licht ontdekken, hoopvolle tekens zien die ons moed 
geven om de toekomst tegemoet te gaan, mag er steeds meer 
ruimte voor het licht zijn. Peter Wilbrink
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Er zit in het café

Er zit in het café
'n stille grijze man
zo duidelijk allen, zo
van........daar zit ik dan

hij kijkt wat naar zijn glas
de spiegels van 't buffet
hij tast er wat onwennig
naar de deur van het toilet

hij woont hier in de buurt
liep vaak lang het terras
maar nooit ging hij naar binnen
toen zij nog bij hem was

nu hebben ze gezegd
zo'n uitje doet je goed
en dattie ook niet dag aan dag
meer aan haar denken moet

maar 't helpt niet, zonder haar
voelt hij zich leeg en koud
't café waar hij vergeten kan
moet nog worden gebouwd

de warmte die zij had
de dingen die zij dee
als je dat allemaal verliest
wat is dan 'n café

Toon Hermans
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Even voorstellen:

Laat ik mij even voorstellen! 
Ik ben Riny de Groot, 60-er en sinds 
2015 met pensioen. 
In 1977 begonnen als “juf”, maar na 
die periode zijn er diverse 
banen in verschillende richtingen op mijn 
pad gekomen. 
In 2011 ben ik samen met mijn man in 
Delft komen wonen.

Sinds 2017 ben ik vrijwilliger van de 
bezoekgroep van het Stadsdiakonaat.
Ik ga met een dame mee naar huisarts, 
ziekenhuis en naar alle andere dingen 
die zij liever samen doet. 

Begin 2018 ben ik ook matchmaker 
geworden. 
Samen met Joke Tummers spreek ik 
de mensen die vrijwilliger 
willen worden, maar ook diegenen die 
graag bezoek zouden willen hebben. 
We proberen de mensen zo goed 
mogelijk te koppelen, een goede match  
te maken. 

Het blijft bijzonder dat mensen naast 
hun werk, huishouden en/of ander 
vrijwilligerswerk, ook vrijwilliger 
willen zijn van de bezoekgroep! 

Tijd .
alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger – naar later
vroeger is óver
later – een ster
gisteren is oud 
en morgen nog ver    

Toon Hermans
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Vlieg, huil ,lach, speel, duik en bewonder! 
 
Gerard Faber (83), een man van goede komaf met 
een rijke geschiedenis, verheugt zich om bij goede 
weersomstandigheden weer eens te kunnen 
vliegen! Gerard heeft heel wat meegemaakt en ook 
heel veel gedaan. Hij studeerde medische fysica, 
heeft een tijdje in Bandung Indonesië gewoond, is 
in het bezit van een vliegbrevet, een duikbrevet, 
was parachutist en kon op conservatoriumniveau 
viool spelen. Gerard leeft het leven optimaal en is 
overal geweest, waaronder in Griekenland waar 
hij heeft gedoken. Hij kent de wereld van boven 
en van beneden! Kortom, Gerard is een echte 
wereldburger die zijn ‘bucketlist’ aardig heeft 
kunnen afvinken, maar……hij is er nog lang niet; 
er staan nog ‘things to do’ op het lijstje. Want als 
het weer het toelaat, dan gaat hij zo weer de lucht 
in! Ik bezocht hem thuis in zijn appartement in 
Delft. Delft, 16 november 2018 – Raymond Arends 

             Gerard Faber thuis voor een schilderij 
            uit Indonesië 

 
Gerard Faber, zoon van een jurist en diaken, had aanvankelijk een goede relatie met 
de Nederlandse Hervormde kerk, maar de Anglicaanse kerk maakte meer indruk op 
hem. Gerard is trots op zijn vader. Hij vertelde vol lof dat zijn vader de oudste zoon 
was van een herenboer en zwaar christelijk werd opgevoed. Vader Faber had veel 
meegemaakt en was een zorgzame man. Hij heeft het er nooit bij de pakken neer laten 
zitten.  
“Mijn vader was een echte doorzetter en daar heb ik veel bewondering voor”, zegt 
Gerard met trots.  
De eerste steen werd gelegd voor de band die Gerard kreeg met de Nederlandse 
Hervormde kerk. Hij verdiepte zich in de leer, maar was nieuwsgierig naar 
verschillende vormen van religie en had met de Anglicaanse kerk een goede klik. In 
het begin had Gerard een goede relatie met de Nederlandse Hervormde kerk, totdat 
een ouderling hem bezocht en Gerard zijn interesse in de Anglicaanse kerk 
bekritiseerde waardoor het gesprek volledig escaleerde.  
“Nu hoeft het voor mij niet meer”, zegt Gerard en hij wees de ouderling de deur!”  
Gerard kon heel goed viool spelen. Hij heeft les gehad van Johan Elzinga, eerste violist 
van het Brabants Orkest, daarna van Louis de Ruiter, eerste violist bij de opera. Hij 
speelde vlekkeloos partituren van o.a. Bach, maar vanwege podiumangst en ernstige 
complicaties aan zijn rug heeft hij het spelen moeten opgeven. Als alternatief dacht 
Gerard te gaan zwemmen, maar op aanbevelen van een vriend, die neuroloog was, 
heeft hij zich uiteindelijk opgegeven als lid van duikvereniging Barracuda.  
 
Kunstzinnigheid zit wel in de familie, want de oudste dochter van Gerard was een 
zeer getalenteerde kunstschilderes, maar werd gekweld door een borderline-stoornis 
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en MS. Inmiddels is de dochter overleden en Gerard kreeg later een relatie met Wilma, 
zijn tweede levenspartner, die hem heeft gebracht waar hij nu woont. Helaas is Wilma 
tien jaar geleden  aan ziekte overleden.  
“Soms huil ik net als vroeger toen ik kind was, vooral wanneer ik muziek hoor.”  

Gerard had een grote sociale cirkel, maar omdat 
velen zijn weggevallen is deze niet meer als 
toentertijd. Wel heeft hij nog contact met drie 
kleinkinderen en zijn andere dochter die op de 
Hogere Agrarische School heeft gestudeerd. 
Gelukkig heeft hij daarnaast een goed contact met 
twee fantastische vrijwilligers van het 
Stadsdiakonaat, Ioannis Papaioannou en Olga 
Kovaleva. Zij brengen een bezoekje aan Gerard, of 
nemen hem mee om ergens wat te gaan drinken.  
Toen ik aan Gerard vroeg om terug te blikken op 
het jaar 2018 verscheen een twinkeling in zijn 
ogen, want…..“Er hebben dit jaar twee leuke 
gebeurtenissen plaatsgevonden: Ik heb twee 
koeien aan mijn dochter gegeven! Daarnaast heb 
ik een kleinzoon die de duiksport zeer interessant 
vindt en ook   mijn dochter is er helemaal weg van;     
zij heeft haar brevet gehaald!” 

Gerard met links Ioannis Papaioannou  
 

Geweldig, niet waar? Sommige mensen geven een bosje bloemen, Gerard geeft twee 
koeien! Nu het einde van het jaar weer in zicht is en we richting de feestdagen gaan, 
bedenken we langzamerhand wat we volgend jaar willen gaan doen. De goede 
voornemens, de gekoesterde wensen, de plannen, ze komen allemaal weer uit de kast. 
Ook Gerard heeft nog een wens die hij volgend jaar graag in vervulling ziet gaan. 
Hij heeft in het verleden vijftien verschillende vliegtuigen gevlogen en zou graag weer 
eens willen vliegen. Nu dan onder begeleiding van een instructeur, omdat zijn brevet 
is verlopen, maar dat maakt voor de beleving niets uit.  
“Ik wil nog een keer de lucht in, nog één keer vliegen! Vliegen is iets kostbaars voor mij en 
wonderbaarlijk dat ik het luchtruim heb mogen ontdekken!”, aldus Gerard. 
Het was een bijzondere ontmoeting met een bijzondere man. Een man met een 
indrukwekkend levensverhaal.  
 
Wil je ook bijzondere mensen ontmoeten en mooie ervaringen opdoen? Dat kan zeker! 
Jij kunt het verschil maken voor sommige mensen. Al is het maar één iemand 
waarvoor je wat tijd vrijmaakt om een kopje koffie mee te drinken, of erop uit te gaan. 
Goede voornemens voor 2019? Meld je aan bij het Stadsdiakonaat, we kunnen je hulp 
goed gebruiken! Check ook de website: stadsdiakonaatdelft.nl, of bel naar Joke 
Tummers,  015-2140551.  
 
Ik wens een ieder een mooie kerst toe, een happy uiteinde en dat het licht in je hart 
schijnt als het licht van een vliegtuig hoog in de lucht bij helder nachtelijke hemel, al 
reizend van het verleden in het heden, onderweg naar de toekomst: gezond 2019! 
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Yamas op Ioannis Papaioannou!! 
 
Een diep respect voor de achtentwintigjarige 
Griekse Ioannis Papaioannou uit Larisa. Zoon 
van een architect en lerares Frans. Amper twee 
jaar in Nederland, net een maand afgestudeerd 
in de civiele techniek aan de TU in Delft en dan 
ook nog Nederlands kunnen spreken. Zelf 
vindt Ioannis dat zijn Nederlands nog wel 
beter kan en dat was één van de redenen voor 
hem om zich aan te melden bij het 
Stadsdiakonaat. Ioannis heeft zijn 
afstudeerproject bij Prorail gedaan waar hij 
zijn professor heeft ontmoet, die hem 
adviseerde om vrijwilligerswerk te gaan doen 
als hij de taal nog beter wil leren beheersen. Hij 
heeft in militaire dienst gezeten in Griekenland 
en besloot daarna om te gaan studeren. Eerst in 
Thessaloniki Griekenland, daarna in Delft 
Nederland. Ik ontmoette hem bij Gerard Faber 
thuis. Delft, 19 november 2018 – Raymond Arends       

                              Ioannis Papaioannou 
 
Ioannis is door het Stadsdiakonaat in contact gebracht met Gerard Faber met wie hij 
een goede klik heeft en van wie hij de fijne kneepjes van de Nederlandse taal leert. Als 
buddy bezoekt hij Gerard die via ‘Welzijn Op Recept’ bij het Stadsdiakonaat is 
binnengekomen. Gerard is eenzaam en stelt het bezoek van Ioannis altijd zeer op prijs. 
Rechtstreeks uit zijn werk in Zwolle reisde hij naar onze afspraak voor het interview 
bij Gerard thuis. Ioannis heeft het druk. Amper afgestudeerd en nu werkzaam in 
Zwolle en in De Bilt. Hij werkt in de railsector als ontwerper, is medeverantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van de infrastructuur op de rails en voert inspecties uit. Een baan 
met veel verantwoordelijkheid dus. Naast zijn baan heeft Ioannis nog een andere 
passie namelijk atletiek. 
“Ik was professioneel hardrenner in Griekenland en behoorde tot de top tien beste 
atleten” zegt Ioannis. 
Hij kon goed hardrennen op de vierhonderd meter, maar wegens drukte had atletiek 
erbij in moeten schieten. Hij heeft zich vervolgens volledig toegewijd aan zijn studie. 
Toch is Ioannis weer bezig om het hardlopen op te pakken en is hij met regelmaat te 
vinden op de Rotterdamseweg om te trainen.   
 
Momenteel werkt hij bij Sweco, een Zweeds bedrijf met vestigingen verspreid in 
Europa, behalve in Griekenland. Zit er voor de ambitieuze Ioannis een gat in de markt 
in Griekenland? ‘De toekomst zal het uitwijzen’, zegt hij nuchter. 
Wanneer hij terugblikt op wat er allemaal is gebeurd eerder dit jaar zegt hij veel 
stappen te hebben gezet. Niet alleen op de Rotterdamseweg, maar ook wat betreft zijn 
studie en zijn carrière. Tevens geniet hij van de bezoekjes die hij brengt aan Gerard via 
het Stadsdiakonaat. Hij zegt vrienden te hebben gemaakt.  
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“Ik kan veel van Gerard leren. We sparren met elkaar, niet alleen met kennis, maar 
ook met de Nederlandse taal”, aldus Ioannis. 
 

Gerard heeft ook gestudeerd aan de TU in 
Delft en zodoende zijn er veel raakvlakken 
waar de twee elkaar mee treffen. Hij was zelfs 
aanwezig geweest tijdens de eindpresentatie 
en heeft Ioannis Gerard zijn scriptie laten 
lezen. Zo ontstaan voor hen leuke en 
inspirerende gesprekken. Verder ondernemen 
zij samen nog meer leuke dingen. Zo zijn ze 
naar Rotterdam - The Hague Airport gegaan 
om vliegtuigen te spotten en Ioannis kennis te 
laten maken met de vliegclub en de vliegsport 
in het algemeen. Zo’n hobby werkt 
aanstekelijk!  
Ioannis heeft een gemengd sociaal netwerk. Zo 
heeft hij vrienden van de universiteit, vrienden 
afkomstig uit Italië, Spanje, Griekenland en 
Nederland. Daarnaast is hij gelukkig met zijn 
Griekse vriendin Waso die ook bijna klaar is 
met haar studie aan de TU in Delft.  

Ioannis Papaioannou  
 

“Ik spreek mijn ouders dagelijks, hooguit om de dag. Ik vind het fijn dat ik ze weer zie 
binnenkort”, zegt hij. 
Ioannis heeft nog sterke banden met Griekenland. Zijn familie woont er nog en daar 
heeft hij dagelijks contact mee. Lang voor een ontmoeting hoeft hij niet te wachten, 
want in december gaat hij voor twee weken naar Griekenland. Voor het weer hoeft hij 
niet te gaan. In Griekenland is het in de maand december meestal rond de tien graden. 
Niet altijd even warm, maar de warmte vindt hij bij zijn familie aldaar; zijn vader, 
moeder en zus en de vrienden die hij weer kan ontmoeten. 
 
Mensen ontmoeten is leuk, leerzaam en interessant. Met een bezoekje of een dagje uit 
zoals Ioannis en Gerard dat hebben gedaan zorg je voor mooie ervaringen. Zowel 
voor jou als voor de ander. Goede voornemens voor 2019? Meld je aan bij het 
Stadsdiakonaat, we kunnen je hulp goed gebruiken! Check ook de website: 
stadsdiakonaatdelft.nl, of bel naar Joke Tummers,  015-2140551.  
 
Fijne feestdagen! 
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Grenzen stellen: 'Just say no!'

Tja, dat is helemaal niet zo gemakkelijk. A. (een zeer ervaren vrijwilliger) 
belde dat hij wilde stoppen met mevrouw B. die hij bezocht. 
A. ging al enkele jaren met mevrouw eenmaal per week wandelen, vaak 
samen ergens gezellig een kopje koffie drinken. 
Ik had mevrouw atijd vol lof over hem gehoord. Wat was er gebeurd? 
Mevrouw was in de loop van de jaren slechter geworden en had steeds meer 
kleine dingen aan A. gevraagd. En nu, nu verwachtte ze dat hij iedere dag 
voor haar klaar stond. Dat kan natuurlijk niet. Hij had daar geen zin meer in 
en wilde stoppen. Jammer, hoe had hij, met zoveel ervaring, het zover 
kunnen laten komen? Tja, nee zeggen is vaak heel moeilijk.
Ayaan Boxhoorn-Hassan, preventiemederwerkster & trainer bij Doel Delfland 
verzorgde dit najaar de trainingen voor medewerkers van het 
Stadsdiakonnnaat onder de titel: Grenzen stellen: 'Just say no!'
Ze maakte tijdens de training duidelijk dat er heel erg veel aan je eigen 
gedrag ligt. 

Beïnvloed anderen, begin bij jezelf!
Hoe kun je de communicatie onderling verbeteren? Het is belangrijk dat je je 
realiseert wat je eigen gedrag veroorzaakt. 
Aan de hand van het communicatie model: de roos van Leary, werd duidelijk 
hoe mensen elkaars gedrag beïnvloeden. 
Hoe werkt de roos van Leary:
Leary stelde dat er twee assen zijn: de horizontale en de vertikale as.
De vertikale as, die de dominantie as is, heeft een boven positie en een 
onder positie. Hoe hoger op de as, hoe dominanter het gedrag. Als jij in een 
boven positie zit, zal de ander geneigd zijn in de onder positie te gaan en 
omgekeerd. Actie roept reactie op!
De andere as is de horizontale as, de relatie as, links: de tegen positie, 
rechts: de samen positie. Hoe rechtser op deze as, des te meer 
samenwerking in de communicatie. 
Op de horizontale as werkt het anders dan op de vertikale as, op de 
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horizontale as geldt: zit jij in de samenpositie, dan roep je bij de ander ook de 
samenpositie op. Zit jij in de tegenpositie, dan roept dat bij de ander ook een 
tegenpositie op. 

In het model van de Roos van Laery zijn die twee assen in een circel 
getekend. Er ontstaan dan vier kwadranten. Met de klok mee:
boven-samen, onder-samen, onder-tegen en boven-tegen. 
Boven-samen postitie: leidinggevend, helpend, geeft advies, steunt en 
bemoedigd.
bv. Kom we gaan deze tafel in elkaar zetten, dan kunnen we er aan eten.
Onder-samen positie: Meewerkend, volgend, afwachtend, instemmend, 
welwillend.
bv.: Wil je me helpen deze tafel in elkaar zetten? Het lukt me niet alleen.
Onder-tegenpositie: opstandig, teruggetrokken, defensief, kritisch, klagerig, 
voelt zich hulpeloos
bv. Die tafel zetten we niet in elkaar, dat doen ze morgen maar. 
Boven-tegen positie: aanvallend, concurerend, imponerend, confronterend, 
streeft naar macht en succes
dan wordt het: Hé, zet die tafel eens inelkaar! 
.

Er gelden twee hoofdregels:
het symetrie-principe:

samengedrag lokt samengedrag uit
tegengedrag lokt tegengedrag uit

en het complementarireit- principe:
bovengedrag roept ondergedrag op
ondergedrag roept bovengedrag op.

.

bv. de begeleider: Als je dat nog eens doet, stuur ik je naar je kamer. (aanvallend 
gedrag, neemt boven-tegen positie in.)
De jongen: Nou stuur me dan maar meteen naar mijn kamer. 
(opstandig gedrag, neemt de onder-tegen positie in.)
Als je dit voorziet, kun je dit voorkomen, als je wilt dat de jongen samen-onder 
gedrag vertoont, moet jij samen boven-gedrag vertonen.
bv. De begeleider: Op de corvee lijst staat dat jij de afwasmachine moet uitruimen, 
gaat dat je lukken? (Leiding-gevend, boven-samengedrag.)
Antwoord: Ik weet niet hoe dat moet, kun je me helpen?
(Samen-ondergedrag, conflict vermijdend, meewerkend.)
.

Door slim en bewust gebruik te maken van de Roos van Leary leer je het 
gedrag van anderen te beïnvloeden en te voorspellen. Je leert je eigen 
houding herkennen en zonodig te veranderen.
Wil je alles van de Roos van Leary weten, kijk dan op:
https://www.youtube.com/watch?v=x1UBEQVcnQE
Aan de hand van een aantal voorbeeld filmpjes wordt het je heel duidelijk 
gemaakt hoe het werk, hoe een bepaalde een bepaalde reactie oproept
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Vrijwilligster Truus de Weger
.
Voor vrijwilligster Truus de Weger (71) was 2013 een vreselijk jaar. Ze werd 
weduwe, werd door een fietser aangereden waardoor ze haar enkel brak, 
en haar poes overleed. Hoe om te gaan met zoveel leed? Gelukkig kreeg 
ze veel hulp van buren en bekenden voor haar gebroken enkel. Maar hoe 
om te gaan met de eenzaamheid nu haar man was overleden en ze geen 
kinderen heeft?
.

Op een avond ging ze achter haar computer zitten en kwam op de site van 
het Stadsdiakonaat. Ze belde Joke Tummers op een zaterdagavond op en 
werd hartelijk begroet. Ze kon direct aan de slag als vrijwilligster van een 
mevrouw in een rolstoel. Niet de makkelijkste mens, zo bleek. Gelukkig 
heeft Truus 41 jaar in de zorg gewerkt en heeft ze haar babbeltje bij zich, 
dus is ze wel wat gewend. Nu, vijf jaar later, komt ze er nog steeds iedere 
week; het is een waardevol contact.
.

Intussen is er nog een cliënt bijgekomen, een autistische meneer met een 
spierziekte. Een lieve man, zegt Truus, hij kreeg alleen een keer een 
woedeaanval toen Truus op bezoek was, ze hoefde niet meer te komen. 
Daar was ze best door van slag. Ze wilde Joke bellen om het er met haar 
over te hebben, maar toen drukte ze per ongeluk het nummer in van de 
betreffende meneer. Alsof het zo moest zijn, de cliënt in kwestie was heel 
blij dat Truus belde, bood zijn excuses aan en vroeg of ze weer terug wilde 
komen. Dat deed Truus en het gaat tot nu toe goed. Hij is zelfs een keer bij 
haar thuis geweest, dat heeft hij heel erg gewaardeerd. 
.

Truus werkt niet alleen voor het Stadsdiakonaat, ze doet ook nog 
vrijwilligerswerk in huize Stefanna, iedere donderdag. Daarnaast heeft ze 
haar huishouden en haar sociale contacten. En zeis graag creatief bezig, 
ze schildert en is nu bezig met een keramiekcursus. 

    Truus redt zich wel. Els Van Der Brugge
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Op bezoek bij Jos Veerman 
Mevrouw Jos Veerman (88) is een voorbeeld van hoe het kan gaan in een 
mensenleven. Ze is geboren in Delft aan de Laan van Overvest, haar ouders 
hadden daar een kruidenierswinkeltje. Ze verhuisde naar Den Haag, trouwde en 
kwam weer terug naar Delft. Toen ze tegen de 60 liep is haar man overleden. 
Dat kon ze moeilijk verwerken. Ze begon ‘s nachts te dwalen op straat en kwam 
terecht bij een maatschappelijk werkster. Deze maatschappelijk werkster belde 
Joke Tummers. Joke zag dat Jos hulp nodig had, maar ook als vrijwilligster aan 
de slag zou kunnen voor het Stadsdiakonaat.
.

Zo kwam Jos o.a. ook terecht bij een alleenstaande moeder met een 1-jarige 
dochter. Deze mevrouw was getrouwd met een buitenlandse man, maar toen hij 
zijn verblijfsvergunning op zak had, heeft hij zijn vrouw verlaten. Moeder en dochter 
gingen bij de ouders van moeder wonen, Jos is deze mevrouw nog een tijdje blijven 
bezoeken, maar het klikte niet met het kleine meisje. Daardoor is het contact 
gestopt. Jos bezocht ook een dove mevrouw en ging iedere week boodschappen 
met haar doen. Na een jaar of drie kwam de zoon van deze mevrouw weer thuis 
wonen, waardoor het contact met Jos niet meer nodig was. 
. 

Omdat Jos nu 88 jaar oud is, heeft ze een tijdje geleden tegen Joke gezegd dat ze 
geen bezoekjes meer wil brengen, maar zelf graag bezocht wil worden. En daar 
kwam Trang Le (35) om de hoek kijken. Trang is geboren in Vietnam en is vijf jaar 
geleden voor de liefde naar Nederland gekomen. Inmiddels heeft ze een zoontje, 
Robert, nu drie jaar oud. Trang heeft het naar haar zin in Nederland, ze vindt vooral 
de seizoenen erg mooi, in Vietnam zijn maar twee seizoenen. Naast het bezoeken 
van Jos, werkt ze twee dagen per week in het Grand Café van GGZ Delfland.

Trang komt iedere dinsdagochtend naar Jos en samen gaan ze dan heerlijk 
wandelen in het nabijgelegen park. Als het regent, doen ze spelletjes of maken een 
puzzel. Robert is op dinsdagochtend naar de peuterspeelzaal, in de vakanties gaat 
hij mee naar Jos. Jos geniet erg van het gezelschap en zij leert Trang Nederlands, 
zo snijdt het mes weer aan twee kanten, wat heel vaak zo is bij het Stadsdiakonaat. 
Soms ben je de vogel die beschutting zoekt in een mooie boom en soms ben je de 
boom die beschutting geeft aan een vogel.     Els Van Der Brugge
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    Jos met de kleine Juliana, Jos 2010, 80 jaar! 

Een heel opmerkelijke vrouw
De telefoon, een maatschappelijk werkster, of ik eens langs wilde gaan bij Jos Veerman. 
Ze woonde net enkele maanden in Delft toen haar man plotseling overleed. 
Dat was natuurlijk een ramp, nu al meer dan dertig jaar geleden! 
En aardige vrijwilligster ging Jos bezoeken, het liep goed, beiden hadden er plezier in.
.

De telefoon, inmiddels 1993. Weer een maadschappelijkwerkster. Ze zat met een 
probleem. Een jonge moeder had een post-natale depressie, ze ging zwerven, 
professioneel kreeg ze een paar ochtenden per week hulp, maar dat was niet genoeg. 
Of wij als Stadsdiakonaat iets konden betekenen. Ttja en daar zit je dan, wie zou ik 
kunnen vragen.
.

Ineens een brainweef! Jos, hoe zou het met haar gaan, ze was een lieve relatief jonge 
vrouw, zou ik haar durven bellen? Ik trok de stoute schoenen aan en maakte een 
afspraak. Legde het geval uit en vroeg of ze één of twee keer per week 's ochtends de 
moeder zou willen helpen. Samen de baby Juliana in bad doen, samen een eindje 
wandelen etc. Jos keek me verrast aan, haar ogen twinkelden. 
Ze zei: 'ik heb zelf geen  kinderen, maar ik wil het best proberen.' .

En zo begon haar eerste job als vrijwilligster van het Stadsdiakonaat.
.

Op de foto Jos met Juliana, inmiddels 3 jaar oud. Nu is Juliana midden twintig. Heel 
sporadisch is er nog wel eens contact met Jos.
Na dat eerste bezoekadres volgden voor Jos nog een aantal bezoekadressen, veelal 
oudere dames die eenzaam waren. Als het ene adres stopte belde ik of Jos nog moed 
had voor een ander adres, we kwamen immers altijd vrijwilligers te kort. 
Totdat ik op een gegeven moment belde en ik Jos hoorde zuchten. 
'Weet je Joke' zei ze, ik ben zelf al bijna tachtig, en eigenlijk best eenzaam.
Ik schrok, dat had ik niet beseft, Jos zag er altijd zo goed uit, haar stem klonk altijd best 
opgewekt. 'Joh', zei ik, 'sorry dat had ik helemaal niet beseft, je bent er zelf aantoe om 
eens bezocht te worden! Goed dat je het zegt'.
Ik vroeg Manuella, een jonge aardige vrijwilligster, ze was niet mobiel, reedt op een 
scootmobiel. Het bleek een gouden keus, Jos en Manuella,  Het werd bijna een moeder 
dochter relatie. Manuella trouwde, Jos ging mee de trouwjurk kopen. Manuella verhuisde 
naar Vlaardingen, maar de donderdag was heilig, die was voor Jos, dan kwam ze een 
dagje naar Delft.  Helaas, groot was voor iedereen het verdriet toen Manuella 
onverwachts overleed. Voor Jos kwamen er nieuwe vrijwilligers, ook aardig maar niet 
zoals Manuella.
.Jos is een prachtig voorbeeld hoe het werkt bij het Stadsdiakonaat, soms sta je voor
de toonbank, soms er achter! Bedankt Jos voor je inzet al die jaren.        Joke Tummers
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Een middagje bij Joke Tummers thuis
Omdat de bezoekgroep van het Stadsdiakonaat de laatste jaren zo 
ontzettend is gegroeid en nu al uit ongeveer 100 mensen bestaat, lukt het 
niet meer om alle vrijwilligers in één keer aan tafel te hebben. Daarom 
organiseert coördinator Joke Tummers één à twee keer per jaar zo’n tien 
middagen en avonden waarin ze zoveel mogelijk vrijwilligers ontvangt en 
met ze bijpraat.

Nieuwe ruimte kerstfeest
Ook deze zonnige woensdagmiddag in oktober heeft Joke haar deuren 
geopend voor tien vrijwilligers. Joke ontvangt iedereen hartelijk met een 
kopje koffie of thee. We zitten in de woonkeuken om de grote tafel. 
Joke vraagt allereerst of een ieder mee wil denken, er is namelijk nog 
geen geschikte ruimte voor het kerstfeest. Deze werd steeds gehouden in 
de Hofkerk, maar sinds de contactpersoon met pensioen is gegaan, is de 
kerk niet meer beschikbaar. Joke krijgt wat tips en gaat er achteraan. 

Onuitputtelijke database
Dan vraagt Joke een ieder zich kort voor te stellen en te vertellen wie je 
wanneer bezoekt. Gisela, Sylvia, Riny, Nel, Adriana, Ludy, Sabrina, 
meneer Boerendonk, Els en Riet nemen om beurten het woord. Sommige 
vrijwilligers zijn zelf eerst cliënt geweest, maar nu het weer beter gaat, 
gaan ze zelf op pad om iemand te ondersteunen. Er zijn vrijwilligers die 
het werk pas sinds een paar maanden doen, maar sommigen doen het al 
jaren. Er zijn veel cliënten met een hoge leeftijd, dus niet zelden gebeurt 
het dat er iemand overlijdt. Of dat iemand zichzelf weer kan redden. Maar 
Joke heeft een onuitputtelijke database van mensen die bezocht kunnen 
worden, dus zonder werk hoeft niemand te zitten. Als iemand toe is aan 
een nieuwe cliënt, vraagt Joke of de vrijwilliger een “makkelijk of een 
lastig persoon” wil.

Terwijl de aanwezigen hun verhaal doen, maakt Joke aantekeningen op 
haar laptop. Ook beantwoordt ze de telefoon die een paar keer gaat en 
voorziet de aanwezigen nogmaals van koffie en thee en later van een 
drankje en een chocolaatje.

20



Joke zoekt nog een paar ‘matchmakers’, daar is de aanwezige Riny er 
één van. Een matchmaker is iemand, het woord zegt het al, die vraag en 
aanbod bij elkaar brengt. Handig is als je van zowel telefoneren als van 
mensen houdt. In het najaar van 2019 gaat Joke hier actief naar op 
zoek, dan wil ze een stapje terug doen.

Gratis training
De bezoekgroep van het Stadsdiakonaat wordt in Delft tegenwoordig zo 
serieus genomen, dat er een gratis training wordt aangeboden door 
Doel-Preventie van GGZ Delfland. Joke inventariseert wat de 
aanwezigen zoal in het werk tegenkomen en of er onderwerpen zijn die 
door Doel-Peventie kunnen worden opgepakt. Bijvoorbeeld hoe ga je 
om met claimend gedrag of als iemand maar doorpraat en zich niets 
aantrekt van wat de vrijwilliger zegt of juist als je moeilijk contact krijgt 
met een cliënt. 
Als de middag ten einde loopt, geeft Joke aan alle aanwezigen een 
zakje met chocolaatjes en een leuk kaartje er aan met het nieuwe logo 
van het Stadsdiakonaat, als dank voor het mooie werk dat de 
aanwezigen doen! 

Els Van Der Brugge
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Ook dit jaar konden we weer dankzij een gulle geefster samen woken.
Dank, heel veel dank, daarvoor.

Hoop

geef elkander hoop
dan gaat alles goed
geef elkander hoop
als j'elkaar ontmoet

niet met dure woorden
een rede of een preek
nee, zo maar bij de slager
of in de apotheek

op een café-terrasje
of in de bioscoop
al is het nóg zo vluchtig
maar geef elkander hoop

uit: Alles is heimwee,
     Toon Hermans
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God woont in de Fokke Simonszstraat

Ik hoorde het van een zeer eerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
de Here wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij Hem overstelpen
met eredienst en dankgebed,
het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.

Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo'n rotjoch in de grote stad
een doodziek duiffie aan 't verzorgen
dat-die op straat gevonden had.

'Kristis, wat mot je dan? Wat wil je?
Ja, kijk me maar es effe an.
Godsallejeises, beest, wat tril je.
Leg nou toch effen rustig man.'

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen, 
de zieke duif en het heelal.

Willem Wilmink 
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Ook in 2018 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
Joke Tummers
Peter Wilbrink 

Foto’s: 
Raymond Arends
Roland Bezemer
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Joke Tummers
Peter Wilbrink

Layout: Joke Tummers

Iedereen geweldig bedankt voor het meewerken!



Plafondschildering van  Guatiento uit 1345   Museo Civico, Padua

Je bent een engel!

Je bent een engel,
Als ik  jou niet had . . .
en mijn beide handen niet
vervolgt ze relativerend

Ik lach,
Ze heeft gelijk,
Ze heeft het zelf gedaan!

Ze lacht en zegt:
maar ik meen het hoor,
je bent een engel,
jullie zijn engelen.
Ik ben er heel blij mee,
alleen had ik het nooit gered!

Helpen en geholpen worden
Delftenaren staan klaar voor elkaar
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft
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