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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 

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

karweitjesdienst: Peter Beuman, tel.: 0648051519                                       
 e-mail:  peterbeuman@live.nl 

    
 

digitale karweitjesdienst en site: 
Louis Harmsen, tel. 2614796                                             
email: interkerk.diakonaat.delft@gmail.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, te zien op de site. 
Allemaal kijken op: www.stadsdiakonaatdelft.nl

Het Stadsdiakonaat eind 2019 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,  bijna 1/3!
25 vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst, meer dan 1/5!
Aantallen waar we trots op zijn!
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Het Interkerkelijke Stadsdiakonaat Delft: 
mensen hebben mensen nodig!

Bijna de helft van inwoners Delft voelt zich eenzaam: ik schrok van 
die kop boven een krantenartikel dit najaar in een Delfts Dagblad. 
De eenzaamheid bij inwoners van Delft is hoog, zo bleek uit een 
onderzoeksrapport. Ruim 49% van de Delftenaren voelt zich ‘matig 
tot ernstig’ eenzaam. 
In dat dagblad stond ook een mooi artikel over: ‘hoe eenzaamheid in 
Delft te lijf wordt gegaan’. Een interview met een vrijwilliger en een 
cliënt van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft.                                
Wij hebben dat artikel mogen opnemen in deze nieuwsbrief.

Iedereen kan iets doen aan eenzaamheid. Openstaan voor een 
steuntje in de rug van een familielid, vriend of buur kan al veel 
betekenen. Contact leggen met iemand van wie je vermoedt dat hij 
of zij weinig contacten heeft en zich eenzaam voelt. Het zijn vaak de 
kleine dingen die het doen. We moeten niet meteen denken dat 
iemand zich eenzaam voelt als hij weinig sociale contacten heeft. 
Van buitenaf is eenzaamheid echt niet te zien.
Maar vrijwel iedereen vindt aandacht, je verhaal kunnen doen, 
omzien naar elkaar, positief en fijn: ‘het doet je goed’.                      
Mensen hebben mensen nodig. 

Onze vrijwilligers geven daaraan vorm, ieder met eigen kwaliteiten 
en mogelijkheden: een bezoekje, kopje koffie bij iemand gaan 
drinken, hulp met een karweitje in huis of tuin, hulp bij 
boodschappen doen, of voor vervoer en begeleiding naar bv een 
arts of ziekenhuis. En vaak ontstaan en blijven zulke waardevolle 
contacten!
Wij zijn blij dat we dit jaar ook weer een aantal nieuwe vrijwilligers 
konden begroeten. Voor de versterking van de Stuurgroep nam 
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Peter Beuman – een oude bekende van het ISD – de coördinatie 
van de karweitjes dienst op zich.

Voor een gezamenlijk gezellig etentje was in juni  een grote groep 
vrijwilligers van het ISD bij elkaar in een Wok restaurant. Voor dit 
etentje kregen we een mooie gift, als waardering van het 
vrijwilligerswerk. In juli was er voor de cliënten van het ISD het 
jaarlijkse zomeruitje in De Papaver, het Duurzaamheidcentrum in 
Delft. Een zonnige dag, veel mensen jong en oud genoten van dit 
zomeruitje.
In het najaar waren er een aantal bijeenkomsten met onze 
vrijwilligers om ervaringen in het vrijwilligers werk, in het bezoekwerk 
te delen. 
Onze kerstviering was dit jaar in de aula van Widar, een feestelijk en 
gezellig samenzijn.
Wij zijn 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 mogen ontvangen. 
Veel dank aan onze donateurs en dank voor  de kerkelijke collectes! 
Ze zijn voor de continuïteit van het ISD onmisbaar.
Kern van alle inzet van vrijwilligers én van de Stuurgroep: 
mensen hebben mensen nodig, Delftenaren staan klaar voor elkaar! 
Daaraan hebben wij al 48 jaar vorm gegeven.  
En – reken even mee- in 2021 ons jubileum: 
50 jaar Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft.

Peter Wilbrink, voorzitter ISD
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De boodschap van Kerstmis: 'je toewenden tot het licht' 
klinkt in de Kerstviering van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft.

Vrijwilligers en gasten van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat vieren ieder jaar 
het kerstfeest met een feestelijk en gezellig samenzijn. 
In 2018 waren we voor het eerst te gast in de aula van de Vrije School Widar. 
We zongen samen de traditionele kerstliederen, hoorden pianomuziek, genoten 
van de prachtige koorzang van het Internationaal Studentenkoor (ISC) 
Na een heerlijke kerstlunch, werd ’s middags een klein kerstboompje versierd. 
Iedereen ging tevreden naar huis. Voor herhaling vatbaar!
We zijn daarom blij dat we ook weer in 2019 te gast bij de Widar kunnen zijn. 
De Kerstoverdenking heeft dit jaar als thema: je toewenden naar het  licht. 
Met samenzang, een kerstlunch en kerstboompjes versieren belooft het een 
gezellig samenzijn te worden. Ook het Internationaal Studentenkoor (ISC) zal 
weer hun feestelijke bijdragen geven met hun koorzang.  

Peter Wilbrink
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Jan Aarts met vrijwilliger Bart van Cleef  foto  Fred Leeflang 

onderstaand  interview met Bart van Cleef, één van de vrijwilligers van 
het Stadsdiakonaat Delft, en Jan Aart één van de cliënten van het 
Stadiakonaat verscheen in het A D. van 7 okt 2019, in het kader van de 
week van de eenzaamheid. 

Hoe eenzaamheid in Delft te lijf wordt gegaan
De helft van de inwoners van Delft heeft last van eenzaamheid, blijkt uit 
cijfers van de GGD. Marcel de Jong 

Bart van Cleef is vrijwilliger bij het Interkerkelijk stadsdiakonaat Delft en Delft 
voor Elkaar, twee deelnemende partijen van de Delftse coalitie tegen 
eenzaamheid. Hierin werken de gemeente Delft en verschillende 
maatschappelijke instellingen samen om de eenzaamheid in de stad te 
verminderen.

Van Cleef gaat iedere week bij meerdere mensen in de stad langs. ,,Met een 
cliënt schaak ik en voor twee anderen ben ik vooral een luisterend oor. Die 
bezoeken zijn belangrijk. Ik merk dat de mensen graag hun verhaal kwijt 
willen. Vaak weten ze niet bij wie ze terecht kunnen. De samenleving wordt 
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wat dat betreft steeds harder. Mensen leven langs elkaar heen. Ik wil graag 
dat mensen elkaar meer zien staan. Daarom ben ik ook lid van het 
Adviesorgaan Sociaal Domein. Die adviseert de gemeente onder andere over 
hoe ze mensen die het moeilijk hebben goede ondersteuning kan bieden."

Van Cleef kon met zijn zestigste met pensioen. Niet lang daarna had hij het 
gevoel dat de muren op hem afkwamen en was hij bang voor verveling.        
,,Ik woon alleen en ik heb geen kinderen. Eerst ging ik regelmatig naar 
Limburg om voor mijn moeder te zorgen. Dat vond ze geweldig. Na haar 
overlijden had ik plotseling veel meer vrije tijd. Ik heb toen de stap genomen 
om maatschappelijk actief te worden en daarmee iets voor andere mensen te 
betekenen."

Pannetjes

Iedere donderdagmiddag drinkt Bart van Cleef koffie bij de 94-jarige Jan Aarts. 
Zijn cliënt houdt het deze middag op bier. ,,Ik heb dorst als de pest", zegt Aarts 
met een grijns. Hij zet de deksels op de drie pannetjes op het vuur. ,,Echte 
Hollandse kost", legt hij uit. Twaalf jaar geleden overleed zijn vrouw. Tot dat 
moment had hij nog nooit zelf een maaltijd bereid. ,,Ik wilde het niet, ik kon het 
niet, ik had het te druk met werk. Ik had altijd wat te doen." 

In het begin viel het koken hem niet mee. ,,Maar ik sprak met mezelf af dat ik 
ook het aangebrande vlees of de vastgekoekte aardappelen op zou eten.        
" Die afspraak met zichzelf hielp. Het koken ging steeds beter. Hij zet het vuur 
onder de pannen laag. ,,Ik kijk iedere vijf minuten of het nog goed gaat."

Eenzaam wil Jan Aarts zichzelf niet noemen. ,,Kijk, alle mensen die ik heb 
gekend zijn dood. Ik ben de laatste van mijn gezin. Mijn vrienden zijn 
overleden. Mijn zoon is er niet meer. Ik leef al twaalf jaar zonder mijn vrouw. 
Alleen mijn dochter is er nog." 

Even dwaalt zijn blik af naar de foto's van zijn overleden echtgenote in de 
meterslange eikenhouten kast in de woonkamer. Haar overlijden viel hem 
zwaar. ,,Zoiets is onbegrijpelijk. Ik heb nog heel lang het gevoel gehad dat ze 
er gewoon was. Dat ik dingen tegen haar kon vertellen, haar dingen kon 
vragen. Pas na verloop van tijd besefte ik pas dat ze er echt niet meer was." 
Bart van Cleef herkent dit: ,,Toen mijn moeder was overleden, had ik zelfs 
maanden later nog de neiging om haar te bellen. Dit jaar maak ik voor het 
eerst een Kerstmis zonder haar mee. Gelukkig heb ik enkele goede vrienden 
waar ik mijn verhaal kwijt kan".

Jan Aarts loopt inmiddels ook steeds meer tegen zijn lichamelijke beperkingen 
aan. Daar heeft hij grote moeite mee. ,,Vroeger kon ik alles. Als bedrijfschef 
van de TU had ik altijd wat te doen. Maar een paar jaar geleden ben ik een 
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keer lelijk op mijn stuit gevallen. Sindsdien heb ik veel pijn, vooral in mijn 
hoofd, en loop ik met een kruk." Met autorijden is hij gestopt. ,,Dat kan niet 
meer. Dan rijd ik iemand dood. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben." De 
heer Aarts herhaalt meerdere keren dat hij niet klaagt. ,,Maar ik vind het  
moeilijk om mijn lichamelijke beperkingen te accepteren. Dat is echt een 
worsteling."

Jan Aarts in zijn keuken. ,,Ik kijk iedere vijf minuten of het nog goed gaat." © Fred 
Leeflang 

Bezorgdheid

Hij heeft verder moeite met de wijze waarop de generatie na hem naar hem 
kijkt. ,,Jongeren zeggen dat ik iets niet meer moet doen, omdat het te 
zwaar is voor me. Of dat ik moet letten op mezelf. Dat ik dit of dat moet 
laten omdat ik daar te oud voor ben. Neem mijn dochter. Die is heel 
bezorgd over me. Goedbedoeld. Maar al die waarschuwingen vind ik 
pijnlijk. Ik wil nog steeds die man zijn die alles kan, de vader die alles doet 
voor zijn kinderen. Al die bezorgdheid confronteert me voortdurend met 
mijn eigen beperkingen."
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Jan Aarts merkt ook hij bij het ouder worden steeds meer nadenkt over zijn 
verleden. Over zijn moeder bijvoorbeeld, die op 32-jarige leeftijd overleed. 
Maar ook over zijn oorlogsverleden. ,,Meneer, tien jaar van mijn leven heb ik in 
oorlog geleefd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ik te werk gesteld in 
Duitsland. Direct daarna moest ik als dienstplichtig militair voor Nederland 
vechten in Nederlands-Indië. Ik heb tien jaar bombardementen meegemaakt, 
tien jaar lang beschietingen doorstaan, tien jaar lang doden gezien. Oorlog is 
verschrikkelijk. Oorlog is waanzin. En dan zie ik iedere avond op de televisie al 
die deftige heren hun stropdas rechtdoen en lullen dat al die oorlogen van 
tegenwoordig in het belang van de burgers zijn." Zijn gezicht kleurt rood. ,,De 
brutaliteit! Oorlog is niets anders dan zinloze vernietiging van de medemens."

De herinneringen blijven maar terugkomen, naarmate 
ik ouder wordt, steeds sterker, lijkt het wel

Medelijden

De oorlogsherinneringen wroeten nog diep in Jan. ,,De herinneringen blijven 
maar terugkomen, naarmate ik ouder wordt, steeds sterker, lijkt het wel. Soms 
moet ik oppassen dat ik niet met terugwerkende kracht medelijden met mezelf 
krijg."

Hij pakt zijn kruk en loopt naar de keuken om te kijken of het nog goed gaat 
met het eten. Even later zet hij een tweede flesje bier neer naast de enorme 
loep waar hij dagelijks de krant mee doorpluist. Hij is blij dat Bart van Cleef 
hem iedere week bezoekt. ,,Laatst was Bart ziek. Ik miste zijn bezoek meteen. 
Gelukkig was hij er een week later weer gewoon."

Raakvlakken

Ook Van Cleef geniet van de bezoeken. ,,We voeren mooie gesprekken met 
elkaar over politiek, de natuur, filosofie, onze levensverhalen, de Tweede 
Wereldoorlog. We hebben veel raakvlakken." Juist dat vindt Aarts prettig. 
,,Dan hoef ik niet alles uit te leggen. Ik voel me door Bart begrepen."

Volgens Van Cleef komt dat door de waarde die hij hecht aan prettige sociale 
relaties. ,,Ik kan goed luisteren. Dat is waar de mensen behoefte aan hebben. 
Dat is ook nodig om mensen te kunnen begeleiden. Net als het stadsdiakonaat 
en Delft voor Elkaar wil ik van waarde zijn voor anderen. Ik had het vermogen 
om te voorkomen dat de muren op me afkwamen. Ik ging bij een fietsclub en 
dronk in het buurthuis bij mij in de buurt koffie met andere ouderen. Maar ik 
merk dat er mensen zijn die daar veel meer moeite mee hebben. Die thuis 
alleen zitten te piekeren. Voor die mensen wil ik er zijn."
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Volg je hart! 
 
Mooier weer dan een dag met plensbuien konden we niet krijgen. Tussen de buien  
door snel lopen naar de bibliotheek aan het Vesteplein waar ik heb afgesproken 
met Masja van den Ende (46). Binnen was het behaaglijk. Het cafégedeelte zag er 
uitnodigend uit om een kopje koffie te bestellen en een goed plekje te zoeken waar 
ik met Masja het interview kon afnemen. Soms voel je gewoon van tevoren dat het 
een leuk contact zal worden en niets was minder waar. Daar kwam ze en na kennis 
gemaakt te hebben en een kopje thee te hebben gehaald raakten we al snel aan de 
praat. Wat mij meteen opviel was de warme klankkleur in haar stem en zo ze klonk, 
zo was ze ook! Ho ho……even wachten, snel de dictafoon aanzetten hoor! Het 
interview ging als vanzelf van start….. 13 november 2019, Raymond Arends 

 
Masja had zich ingeschreven op 
nlvoorelkaar.nl, een platform waar 
vrijwilligersorganisaties, hulpaanbieders en 
hulpvragers elkaar treffen. Op deze  manier 
kwam Masja in contact met het 
Stadsdiakonaat. Al gauw had ze een 
kennismakingsgesprek met Joke Tummers 
en sinds september van dit jaar is zij actief 
binnen het Stadsdiakonaat.  
 
“Er wordt binnen het Stadsdiakonaat rekening 
met mij gehouden als vrijwilliger, het gaat twee 
kanten op.” 
 
Wat Masja zo enorm aanspreekt binnen het 
Stadsdiakonaat is dat er rekening met haar 
wordt gehouden als vrijwilliger zijnde. ‘Er 
wordt niet alleen vanuit het belang van de 

organisatie gedacht en gehandeld, maar ook vanuit het perspectief en belang van mij 
als vrijwilliger en dat vind ik heel prettig’, zei Masja. Ze omschrijft het Stadsdiakonaat 
als een warme organisatie waar persoonlijke aandacht voor zowel cliënt als vrijwilliger 
centraal staat. Dit is ook precies waar wij als organisatie voor staan. Het is en blijft per 
slot van rekening mensenwerk. Van inborst is Masja dienstbaar en staat ze klaar voor 
de ander. Met deze eigenschappen kan ze op geheel eigen wijze vorm geven aan het 
vrijwilligerswerk binnen het Stadsdiakonaat. Met mensen, voor mensen, waarbij soms 
de rolverdeling niet helemaal duidelijk is en hoeft te zijn. Wie helpt wie nu? Laten we 
zo zeggen: we helpen elkaar.  
 
“Ik vind het werk ontzettend leuk; de dankbaarheid is groot en je kunt het verschil maken in 
iemands leven. “, aldus Masja. 
 
Masja bezoekt Sumiya, een Pakistaanse vrouw, gescheiden, heeft een kind en staat er 
helemaal alleen voor. Ze helpt Sumiya een netwerk op te bouwen en wegwijs te maken 
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in Nederland. Ze heeft een goed contact met haar. Toen ze een keer een bezoekje bracht 
aan haar kreeg ze een kopje thee, maar dan wel op z’n Pakistaans! 
Dat wil zeggen, met veel, héél veel suiker! Masja lachte toen ze mij dit vertelde, omdat 
ze zelf geen suiker eet. Ze wilde Sumiya niet in verlegenheid brengen dus dronk ze de 
thee zonder in het kopje te roeren, zodat de twee centimeter dikke laag suiker onder 
op de bodem bleef.  
 
In de geestelijke gezondheidszorg heeft 
Masja eerder vrijwilligerswerk gedaan, 
maar het vrijwilligerswerk voor het 
Stadsdiakonaat is beter te combineren met 
thuis. Ze is net getrouwd en heeft twee 
kinderen van vier en zes jaar oud. Ze heeft 
de PABO-opleiding gevolgd en evenals 
haar vader een tracking record in het 
onderwijs. Zoals we allen inmiddels weten 
vanuit de media en wellicht ook vanuit je 
eigen cirkel, is de werkdruk voor het 
onderwijspersoneel hoog. Voor Masja was 
het niet anders. Daarnaast had ze het ook 
niet zo erg naar haar zin in het onderwijs 
en kampte ze met gezondheidsklachten 
dus besloot ze ermee te stoppen. Ze richt 
zich op het thuisfront en de opvoeding van 
haar kinderen.  
 

“Doe wat je leuk vind en blijf vooral dichtbij jezelf” 
 
Masja geeft niets om status en carrière. Het hoogste doel is om gelukkig te zijn en dat 
doet ze op haar eigen manier. Je moet immers zelf de slingers ophangen en niets 
aantrekken van wat anderen daarvan vinden. Het helpen en klaarstaan voor anderen 
draagt bij aan het geluk. Ze vindt het belangrijk om dichtbij jezelf te blijven, de dingen 
te doen die je echt leuk vind en waar je hart ligt. Dit is ook de boodschap die ze haar 
kinderen wil meegeven voor later. ‘Het maakt niet uit wat ze gaan doen later, of ze 
willen studeren en wat ze dan willen studeren, of dat ze concrete arbeid willen doen 
of niet, zolang zij er maar gelukkig van worden’, zei Masja.  
 

“Ik durfde niet naar buiten, ik was bang” 
 

De wijze waarop ze nu in het leven staat heeft wel een geschiedenis. Ze heeft ruim 
twintig jaar lang psychische klachten gehad, waaronder een angststoornis. Masja 
durfde niet naar buiten. Inmiddels is ze al tien jaar genezen en heeft ze het gevoel dat 
de angst die zij heeft gehad haar leven tussen haar vijftiende en vijfendertigste heeft 
gekaapt. Ze had het gevoel in die periode stil te hebben gestaan en maakte toen een 
inhaalslag. Ze trouwde, kreeg kinderen en haalde op latere leeftijd zelfs nog haar 
rijbewijs. ‘Zo,…. nu ben ik helemaal bij!’, zei ze. Des te meer ze geniet in het hier en nu 
en van haar gezin.   
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“Ik voelde mij in die tijd heel erg alleen. Daarom vertel ik mijn verhaal aan iedereen, want ik 
ben niet de enige”, aldus Masja.  
 
Er heerst een grote taboe op psychische klachten volgens haar. Wanneer men 
bijvoorbeeld een been breekt, of suikerziekte heeft, dan wordt er openlijk hierover 
gesproken, terwijl wanneer men iets psychisch mankeert, dan wordt er gezwegen. Het 
wordt niet breed maatschappelijk gedragen en geaccepteerd wanneer je een 
angststoornis, depressie of dwangstoornis hebt. Dit is voor haar ook de reden waarom 
ze openlijk verteld over haar verleden; ze wil de taboesfeer doorbreken en de 
onderwerpen juist bespreekbaar maken. Er zijn meer mensen dan je denkt die 
rondlopen met psychische klachten. Iedereen doet wel eens iets dwangmatigs, is wel 
eens somber, of is ergens bang voor, maar het wordt pas een probleem wanneer het je 
leven gaat beheersen en invloed heeft op je dagelijks leven.  
 

“Jodela-hitiiiii!!! Alle lof voor Masja!!” 
 

Ze heeft zich uit het dal gewerkt en praat 
nu vol enthousiasme over haar favoriete 
vakantiebestemming: Oostenrijk! ‘We 
zijn al een poosje niet meer in Oostenrijk 
of Duitsland geweest vanwege de 
afstand en de kinderen die een lange 
autorit moeten doorstaan. Daarom gaan 
we naar de Veluwe, want ook de Veluwe 
is mooi hoor’, zei ze. De Veluwe is zeker 
ook mooi Masja, maar goed,…. dat is 
toch different kuchen! 
Masja houdt van de natuur, het groen in 
het glooiende landschap, de ‘Milka’-
koeien en de Alpen. Naast Oostenrijk en 
Zwitserland gaat ze ook graag naar 
Duitsland. ‘Ik hou van de taal, de cultuur 

en ook de bouwstijl van de huizen vind ik mooi. Heerlijk wandelen en genieten van 
het landschap vind ik geweldig’, vervolgt ze.   
 
Tja,…de wereld kent mooie plekken. Maar daar hoef je niet altijd ver voor te reizen 
gelukkig. Ook hier in Delft en omstreken kan je heerlijk genieten van boswandelingen 
en mooie natuur. Denk bijvoorbeeld aan het Stiltegoed, waarover ik heb geschreven. 
 
De beste reclame is herhaling dus nogmaals; je bent welkom om mee te wandelen 
wanneer het Stadsdiakonaat een wandeltocht organiseert. Wandel je mee? Voor 
aanmelding neem je contact op met Corrie Vrij tel.nr.: 015-2137322, of mail naar 
nelicor@hetnet.nl. Bekijk ook onze site: www.stadsdiakonaatdelft.nl  
 
Fijne feestdagen en in alle mensen welbehagen deze dagen! 
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Voor een goed gemoed naar het Stiltegoed! 
 
Wanneer Inge en ik terug rijden 
naar huis van onze vakantie in het 
zuiden van Europa, waar we 
genieten van de natuur, de rust, 
vooral niet te veel mensen om ons 
heen en zeker ver weg van de 
massatoerisme, voelen wij, vooral 
met name ik, de druk van de 
randstad steeds groter worden zo 
gauw we over de snelweg bij Breda 
richting Rotterdam – Delft rijden. 
Met de druk bedoel ik niet alleen 
de drukte in het verkeer, maar ook 
de druk van industrie en netwerken 
in de ether die op de één of ander 
manier een invloed hebben op het energetisch veld van mij als wezen. Ook de 
algehele atmosfeer, energie, of zo gezegd collectief bewustzijn in een dichtbevolkt 
gebied heeft invloed op het gemoed en gedrag. 30 oktober 2019, Raymond Arends 

 
We moeten zo veel van onszelf en van onze omgeving. De verwachtingen zijn hoog en 
de lat wordt steeds maar hoger gelegd. We hebben een volle agenda, worden erdoor 
geleefd en zijn er als het ware mee vergroeid. Daarnaast wordt onze aandacht 
voortdurend naar buiten toegezogen, rechtstreeks de smartphone, laptop, tablet en 
televisie in. We worden overspoeld met (des-)informatie, terwijl geavanceerde 
marketingstrategieën ons gedrag zodanig manipuleren, dat we nog meer gaan 
consumeren en nog wilder worden. Denk aan de opening van de Mediamarkt in 

Leidschendam begin oktober dit 
jaar, waar mensen in de 
verdrukking raakten om gratis 
‘oortjes’ te kunnen bemachtigen. 
Tja, de ruis van de wereld kan een 
enorme zuigingskracht en 
tegelijkertijd een grote druk op 
onze weerbaarheid uitoefenen. De 
één heeft er meer last van en is er 
gevoeliger voor dan de ander, maar 
dat het invloed heeft op onze 
gezondheid is wel degelijk waar. 
Het kan mede leiden tot stress, 
burn out, depressie, hart- en 
vaatziekten en noem zo maar op. 
Behoefte aan rust en stilte is niet zo 
vreemd, wanneer we voortdurend 
worden blootgesteld aan prikkels. 
Nou…..’niet zo vreemd?’…  
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Zullen sommige mensen nog wel weten hoe het is om stil te zijn, de blik naar binnen 
te richten en stilte te ervaren (in de natuur bijvoorbeeld) en niet hoeven ‘te doen’ en ‘te 

moeten’? “Nu e-ven niet!” STILTE!!! 
 

Voor Josje Duijndam (60), de 
initiatiefneemster van het 
Stiltegoed - zoals zij het stiltegebied 
op de grens van Pijnacker en Delft 
heeft genoemd - is dit ook de reden 
waarom er zo’n natuurgebied in de 
randstad in Delft moet zijn, 
vertelde ze in verschillende media. 
De provincie Zuid-Holland zocht 
naar een bestemming voor een 
gebied van circa tien hectare tussen 
Pijnacker en Delft. Toen ontstond 
het plan bij Josje Duijndam en 
kwam ze met het voorstel om er een 
stiltegebied van te maken. Hoewel 
één hectare iets kleiner is dan een 
voetbalveld, kan je bij benadering 
voorstellen dat het om een gebied 

gaat van twintig voetbalvelden. De provincie Zuid-Holland zag wel wat in het plan en 
ging ermee akkoord. Vervolgens heeft ze drie jaar geleden de tien hectare grond 
gekocht en kon het project van start gaan. De inrichting werd gesubsidieerd door de 
provincie en bijgestaan door een landschapsarchitect die samen met Josje het gebied 
heeft ingericht. Er is rekening gehouden met een diversiteit in het landschap. Zo is er 
bos, moeras en veel weiland dat beheerd wordt door de Biesland Hoeve. Echt helemaal 
prikkelvrij is het jammer genoeg niet met het erboven-uitstekende reclamemast van de 
IKEA - waar je kunt kopen - en een licht geruis van het verkeer van de snelweg, maar 
verder is het sssssssstil!   
 
Vanaf het fietspad de Bieslandseweg zijn er twee in- en uitgangen in de vorm van 
houten hekwerken met daarnaast een bord waarop Stiltegoed staat gedrukt. Indien je 
op de fiets bent is er mogelijkheid om aan een horizontale houten balk je fiets op slot 
te zetten. Ben je met de auto, dan kan je bijvoorbeeld naast de camping in de Delftse 
Hout parkeren. Eén ingang is ter hoogte van de zorgboerderij, die ook aan het fietspad 
ligt. De andere ingang bevindt zich halverwege het lange stuk fietspad richting de 
woonwijk tegen Nootdorp aan. Er zijn slingerende grindpaden aangelegd en hier en 
daar vind je gelegenheden waar je in stilte kunt zitten en genieten van de natuur om 
je heen. Een uitstekende plek om lekker te mediteren, de boerenluchten op te snuiven 
en het lichtgeruis van de snelweg in één te laten versmelten met de stilte van de 
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meditatie. Denk overigens niet dat je 
alleen bent. Ga je in het weekend, dan 
heeft de kudde het druk met ontspannen 
in het stiltegebied. Ook overige 
diersoorten hebben het gebied gevonden 
en verblijven daar graag. Dat het een 
stiltegebied blijft is voor de komende 30 
jaar vastgelegd. Wel overweegt ze op 
termijn een retraite-centrum te bouwen 
om een extra dimensie aan het stil-zijn en 
stiltegebied te kunnen toevoegen; er is 
een groeiende behoefte naar. Josje is 
horecaondernemer met Buitengoed De 
Uylenburg in de Delftse Hout, dus komt 
het met het retraite-centrum qua 
ondernemerschap heus wel goed. Het 
Stiltegoed werd in september geopend 
met meditaties, yogasessies en andere 

zaken die gerelateerd zijn aan verinnerlijking en stilte. Zelf ben ik er niet bij geweest. 
Meditatie is een intieme solitaire ‘aangelegenheid’ voor mij en op zo’n openingsfeest 
ben je dan toch weer in de drukte van een menigte, waarin je overigens ook goed 
‘alleen’ kunt zijn hoor, daar niet van. Wellicht een onderwerp voor een andere keer in 
een andere glossy! Maar goed…….. 
 
Nu de zomer voorbij is en de herfst in 
volle gang, kan je daar genieten van de 
transitie die de natuur ondergaat. De 
kleuren van de herfst; de natuur ontdoet 
zich van het groen van de zomer en 
verandert in bruin, oranje en geel. Je kunt 
op de fiets om het gebied heen fietsen in 
precies een vierkant. Vanaf de camping 
over het auto-fietspad, einde naar rechts, 
eerste links, over het dijkje en bij de 
splitsing op het einde naar links, daarna 
de brug over gelijk naar links, vervolgens 
weer aan het einde links de brug over 
richting de woonwijk in Nootdorp. Bij de 
tweede brug aan je rechterkant ga je links 
het fietspad vervolgen, waar je 
halverwege en een stukje verderop, naast 
het zorgboerderij de in- en uitgang treft 
van het stiltegebied. De fietspaden zijn verbreed en opnieuw geasfalteerd. Kortom, 
heerlijk om te fietsen en tussendoor even te stoppen bij het stiltegebied om daar een 
stukje te wandelen of uit te rusten op een bankje en te genieten van de natuur 
en…….de stilte. 
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Ter informatie; achter de wijk Tanthof, 
in Midden-Delfland tussen Delft en 
Schiedam aan de Abtwoudseweg is er 
halverwege aan de rechterzijde een 
stilte-pad, dat bijna helemaal doorloopt 
tot aan de woonwijk Tanthof. Een mooi 
lang kronkelig pad door weide, langs 
knotwilgen, slootjes en koeien. Lekker 
genieten van het uitzicht en de natuur. 
Het is maar dat je het nu weet, want 
makkelijk is het niet te vinden. 
Raadpleeg dr. Google op je 
smartphone, laptop of tablet!  
 
 
 
 
 

Als vrijwilliger binnen het  
Stadsdiakonaat ben je vrijwel 
altijd alleen samen met de 
cliënt, zonder wellicht te 
beseffen dat er met jou nog 
ruim 120 andere vrijwilligers 

zijn die onze cliënten helpen en ondersteunen. Het Stadsdiakonaat hecht veel waarde 
aan het ‘wij-gevoel’ en daarom organiseren we een wandelgroep met en voor de 
vrijwilligers van het Stadsdiakonaat om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te 
wisselen. Je bent natuurlijk welkom om iedere keer wanneer het Stadsdiakonaat een 
wandeltocht organiseert mee te lopen. Maar ook wanneer je eens een keer de behoefte 
hebt, of zo nu en dan wilt meelopen ben je welkom. Op deze manier krijgt het 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft letterlijk een gezicht! Wandel je mee? Voor 
aanmelding neem je contact op met Corrie Vrij tel.nr.: 015-2137322, of mail naar 
nelicor@hetnet.nl. Bekijk ook onze site: www.stadsdiakonaatdelft.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 
Naast voorspoed, gezondheid 
enzovoorts, wens ik voor het 
nieuwe jaar iedereen een minder 
volle agenda toe en vooral stilte, 
innerlijke stilte!!! 
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Even voorstellen: Peter Beuman, een 
bruggenbouwer

In de vroege avond van een herfstige oktoberdag 
fietste ik naar de Buitenwatersloot  en belde aan 
bij Peter Beuman voor een interview over zijn 
nieuwe functie als coördinator van de karweitjes 
dienst van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat. Het 
verschil tussen de kille herfstavond en de 
ontvangst in dit prachtige huis op een van de mooiste plekjes van 
Delft was hartverwarmend. Peter is iemand waarbij je je onmiddellijk 
op je gemak voelt. Na een kopje koffie vroeg ik Peter eerst maar 
eens iets over zichzelf te vertellen. 

Peter is een selfmade timmerman, die het maken van dingen met 
vallen en opstaan zich zelf heeft geleerd en daardoor van vele 
markten thuis is. Hij heeft zijn woning met veel passie  
gerestaureerd  en om dat we het hier hebben over een huis dat in 
1620 gebouwd werd was dit een omvangrijke klus, die een grote 
mate van vakmanschap/inzet  vereist.   In 1984 ging hij als 
vrijwilliger van start als coördinator van de karweitjes dienst van het 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat. Toen gaf hij leiding aan zo’n 15 
vrijwilligers. Een jaar later werd hij ook voorzitter van het 
Stadsdiaconaat. Vanaf die tijd kennen Joke en Peter elkaar goed. 
Nadat hij dit drie jaar gedaan had,  zette hij zijn eigen klussenbedrijf 
op, waardoor hij zijn toenmalig vrijwilligers werk  jammer genoeg op 
moest geven. In 1990 werd hij koster van de Hofkerk, waarvan 
velen van jullie hem zullen kennen, o.a. van de jaarlijkse 
Adventsvieringen . 

In combinatie met zijn functie als koster was hij vanaf 2003 de 
coördinator  voor het vrijwilligerswerk van de Delftse Johanniter 
Hulpgroep. Hier heeft hij zijn organisatievermogen kunnen botvieren 
op met name zomeruitjes en tweemaandelijkse broodmaaltijden in 
de Hofkerk .Verder vind Peter het bezoekwerk en het verrichten van 
allerlei hand en spandiensten een hele dankbare uitdaging. In 2019 
kreeg hij voor al dit werk in de Nicolaaskerk te Utrecht de zilveren 
medaille van de Orde  van St. Jan, de hoogste Johanniter 
onderscheiding op het gebied van vrijwilligers werk, opgespeld. 
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Peter vertelde me dat hij zich nogal overrompeld voelde voor deze 
voor hem onverwachte eer, maar ook dat hij heel blij is met deze 
blijk van waardering.
Om een beeld te geven van Peter en zijn werk, citeer ik een paar 
zinnen uit de uit de toespraak bij deze eervolle gebeurtenis. 

 “Alle hulpvragen voor de vrijwilligers groep van de Johannitergroep 
komen binnen bij Peter. Zijn drijfveer is dat hij gelooft dat ons 
maatschappelijk systeem niet kan functioneren zonder vrijwilligers.
In zijn hoedanigheid als koster van de Hofkerk in Delft regelde hij 
dat Johanniter Nederland de kerk kon gebruiken voor een concert 
voor vrijwilligers. Ook probeert Peter voortdurend mensen aan 
elkaar te verbinden, wederzijds vertrouwen en herkenning te 
bewerkstelligen om zo bruggen te slaan tussen verschillende 
groepen. Bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren over 
vrijwilligerswerk bij Moslims en door broodmaaltijden te organiseren 
voor kwetsbare mensen in de samenleving, waarbij het vooral gaat 
om ontmoeting” 

Tijdens het interview werd mij overduidelijk dat met deze loffelijke 
woorden niets te veel gezegd is. Ik sprak niet alleen met een 
innemend mens, maar ook met iemand die daadkrachtig en 
vakkundig is in de hulp die hij anderen biedt. Een mens met een 
warm hart, een bruggenbouwer die mensen , zonder aanzien des 
persoon met gedrevenheid mensen helpt die in onze Delftse 
samenleving hulp behoeven.

 Juni 2018 werd Peter na ruim 28 jaar kosterschap gepensioneerd 
en zodoende hij heeft nu ook weer tijd beschikbaar om naast zijn 
vrijwilligerswerk voor de Johanniters, ook de draad bij het 
Stadsdiakonaat weer op te pakken. Wij hebben in hem een zeer 
waardevolle medewerker als coördinator voor de karweitjesdienst 
en algemeen organisator teruggekregen.

 Ten slotte spraken we over de onderwaardering die de vakkundige 
handwerksman in onze samenleving krijgt. Of het nu een goede 
timmerman, een loodgieter of een boer is, het zijn de mensen die 
voor onze samenleving onontbeerlijk zijn en we beseffen dat helaas 
onvoldoende, zowel in maatschappelijke- als financiële waardering. 
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Het zij zo, we kunnen daar vanaf deze plaats geen verandering in 
brengen. Wat we wel kunnen doen is blijven pleiten voor het 
vrijwilligerswerk . Inzet en trouw loont! Vrijwilligerswerk is een van 
de mogelijkheden om het plezier en de voldoening van het “maken” 
te ervaren en het belang daarvan aan onze samenleving te tonen. 
Namens Peter vraag ik eenieder die op dit gebied iets wil doen om 
zich bij hem te melden *).  Het gaat daarbij niet om vaklieden, maar 
meer in het algemeen om mensen die iets met hun handen kunnen 
(en willen) doen. Ook het simpelweg een nieuwe lamp indraaien in 
de plafonnière van iemand die daar zelf niet meer bij kan of snoeien 
in de tuin, zijn kleinschalige maar zeer waardevolle bijdragen aan 
het functioneren van vooral ouderen en eenouder gezinnen in onze 
samenleving .

Louis Harmsen

*) Peter Beuman,                                                                                 
e-mail: peterbeuman@live.nl,                                                               
tel.: 0648051519

Corrie Vrij vond onderstaande gedicht, het sprak ons aan:

Vrijwilliger zijn 
is vrijwillig 

Maar niet vrijblijvend 
is verbonden 

Maar niet gebonden 
is onbetaalbaar 

Maar niet te koop 
is positief denken 
is positief doen 

Met als enig doel  
voor jezelf en de ander  

een goed gevoel .
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   Joanna Bakker en Lisa Rugebregt

Hoe komen een van origine Molukse en een van origine Poolse dame 
met elkaar in aanraking? Juist, via het Stadsdiakonaat. 
Joanna is van Poolse afkomst en woont sinds 1991 in Nederland en 
Lisa is van Molukse komaf en is op haar elfde jaar met haar ouders in 
Nederland komen wonen. Sinds een jaar ontmoeten ze elkaar iedere 
week op donderdagochtend, ze gaan dan met veel plezier met elkaar 
wandelen en koffie drinken. 

Lisa is nu 80 jaar oud en is helaas sinds 2013 blind. Dat is langzaam 
ontstaan, ze heeft voor die tijd nog wel kunnen zien, al was het steeds 
slechter. Joanna is 50 jaar oud en heeft de ziekte van Parkinson. 
Daardoor kan ze haar beroep van schoonheidsspecialiste en pedicure 
aan huis helaas niet meer uitoefenen. Omdat Joanna tijd over heeft, 
heeft ze contact gezocht met het Stadsdiakonaat via Delft voor Elkaar 
en zo kwam ze in contact met Lisa. 

Affiniteit
Joanna weet van aanpakken. Toen ze 22 jaar was, heeft ze vanuit 
Polen haar tante in Nederland een brief gestuurd met de vraag of 
ze een poos bij haar kon logeren zodat ze werk kon zoeken en in 
Nederland een bestaan kon opbouwen. Zo gezegd zo gedaan. 
Joanna begon in de bloembollen. In de tussentijd zette ze een 
contactadvertentie in de Telegraaf en kwam in aanraking met haar 
huidige man Ad. Ad is ook al zo´n harde werker. Hij kwam uit Delft. 
Ze zijn getrouwd en in Delft gaan wonen. Ad is nu bijna zeventig, is 
met pensioen en werkt ook als vrijwilliger, bij de klusjesdienst van het 
Stadsdiakonaat. Joanna is nog koffiejuffrouw geweest, kamermeisje 
en planteninpakster; heeft de taal geleerd en is toen begonnen aan 
een opleiding voor schoonheidsspecialiste en pedicure. Joanna heeft 
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affiniteit met de oudere mens, dus het is niet verwonderlijk dat ze nu 
contact heeft met een dame op leeftijd.

Ontslagen
De vader van Lisa vocht voor de KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger) en zo kwamen ze als familie in Nederland terecht. De man van 
Lisa was ook van Molukse afkomst en vocht net als zijn schoonvader in 
het leger; hij is overleden in 2015. Lisa kreeg met haar man een zoon die 
nu 50 jaar is, in Nijmegen woont en twee kinderen heeft van 19 en 16 
jaar oud. 
Lisa is het niet gewend om over zichzelf te praten. Na enig aandringen 
vertelt ze dat ze vroeger onderwijzeres is geweest. Ze deed de 
kleuterkweek, heeft haar akte A en B gehaald en de akte voor 
gehandicapten. Ze heeft maar zes jaar voor de klas kunnen staan, want 
in die tijd werd je als vrouw ontslagen als je ging trouwen. 
Lisa is niet altijd blind geweest, ze heeft dus haar zoon en kleinkinderen 
nog kunnen zien. Toen ze afgelopen jaar 80 jaar werd, wilde haar zoon 
haar heel graag meenemen naar New York. Dat zag ze eerst helemaal 
niet zitten, ze dacht, wat heb ik er aan, ik zie toch niets. Maar haar 
jongere zusje woont al meer dan veertig jaar in New York, daar hebben 
ze gelogeerd en Lisa vond het fantastisch, heeft geen spijt dat ze is 
meegegaan!

Heel blij!
Lisa krijgt twee keer in de week een vrijwilligster van het Stadsdiakonaat 
op bezoek. Daar is ze heel blij mee, anders komt ze helemaal niet meer 
buiten. Lisa is zeer te spreken over Joanna, en andersom is Joanna heel 
blij met Lisa! Joanna heeft bijna geen familie meer, al helemaal niet in 
Nederland. Ze hoopt dat er ook mensen naar haar om zullen kijken als 
ze oud is of hulpbehoevend wordt.  

Els van der Brugge

Het verleden is voorbij 
en de toekomst is onzeker  

Het hier en nu is tenslotte  
het enige wat we hebben  

en het enige wat werkelijk telt  

daarvoor ben ik blij dat ik een  
maatje heb waar ik veel mee kan  

lachen en delen in dit leven . 
Treintje Oosterhuis
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De “digitale snelweg”
Wanneer ik mensen help met hun computer, merk ik vaak dat het woord 
Internet, ook wel de “digitale snelweg” genoemd, vooral bij de wat 
ouderen onder ons een onbehagelijk gevoel van onveiligheid oproept. 
Hierdoor blijven de grote mogelijkheden die dit medium hen persoonlijk 
bieden kan, ongebruikt. Dat is heel jammer, want vooral wanneer de 
mobiliteit door het ouder worden, of om andere redenen beperkt is, biedt 
Internet de mogelijkheid om vanuit de huiskamer een nieuwe wereld 
binnen te gaan. Een wereld van ongekende mogelijkheden op het gebied 
van sociale contacten, informatie op vrijwel ieder gebied en amusement. 
Maar ook simpele dingen te doen die in het dagelijks leven belangrijk zijn. 
Moeiteloos en zonder kosten communiceren met uw kinderen, waarbij het 
niet uitmaakt of ze in Delft of Australië wonen. Thuis boodschappen 
bestellen bij uw Supermarkt, die ze voor een luttel bedrag bij u thuis 
bezorgt, enzovoort. Ik constateer ook dat een redelijk eenvoudige 
instructie vaak voldoende is om te leren hoe veilig met Internet om  te 
gaan en daarmee zelfvertrouwen bij het gebruik van dit medium te 
krijgen. En inderdaad, er gaat dan vaak een nieuwe wereld open…

Onbekend maakt onbemind…..
Het Stadsdiakonaat zou willen bijdragen aan het verminderen van de 
onbekendheid met Internet bij een aantal van haar cliënten. Wanneer 
daarvoor voldoende belangstelling is, kunnen we bij voorbeeld in een 
groepsbijeenkomst met belangstellenden een presentatie geven 
waarbij we u tonen wat er met behulp van Internet allemaal mogelijk is. 
U kunt dan zelf beoordelen of dit iets is wat u zelf ook zou willen leren. 
Wanneer u zelf nog geen computer heeft is dit natuurlijk een hele stap, 
Om u daarbij te helpen kunnen we best eens een keertje bij om een 
keertje bij u langs komen en een laptop meebrengen, waarop u het zelf 
eens kunt proberen. U zult dan merken dat het helemaal niet zo 
ingewikkeld en echt leuk is om zo’n ding te bespelen. Het Diakonaat 
zou daarop voor de geïnteresseerden een “Computer karwijtjes dienst” 
kunnen opzetten om u daarbij op weg helpen.                                         
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Maar ook om ondersteuning te geven wanneer u problemen of vragen 
bij uw huidige computergebruik heeft. Het is zeker niet de bedoeling 
om een complete computercursus te gaan geven. Wat wij willen is u op 
weg helpen, zodat u op een simpele manier op Internet een aantal 
dingen kunt doen, waaraan u in het dagelijks écht wat aan hebt. En 
natuurlijk, wanneer u de smaak te pakken zou krijgen en “door wilt 
leren”, bestaan er in Delft diverse  computercursussen voor beginners, 
waarover wij u kunnen adviseren. 

  Van hier naar daar  
Hoe verder?                                                            

               
Het zal een flinke inspanning vergen om het bovenstaande te realiseren. 
Daarom moeten er voordat we hiermee verder gaan, eerst twee vragen 
beantwoord worden:
1. Is er onder u inderdaad een behoefte om nader met het gebruik van 

Internet kennis te maken of geholpen te worden om daarin vaardiger te 
worden?

2. Wanneer we deze intensieve ondersteuning daadwerkelijk gestalte willen 
geven, zijn daarvoor een aantal enthousiaste medewerkers nodig om 
samen met mij een soort “Computer karwijtjes dienst” te starten. 
Diepgaande computer kennis is hiervoor niet nodig, want het zal meestal 
gaan om eenvoudige hulpvragen, die eenieder die regelmatig met een 
computer werkt beantwoorden kan. Ik kan uit daarbij uit ervaring zeggen 
dat het leuk is kennis op dit gebied aan  anderen over te dragen en te zien 
hoe men vaak met een klein zetje in de goede richting met sprongen 
vooruit gaat. Wie wil zich aanmelden?

Hoe we verder gaan hangt in de eerste plaats af van uw reactie op 
bovenstaande twee vragen, U kunt reageren met een antwoord aan mij of 
Joke, maar ook aan de vrijwilliger waarmee u contact hebt, die het vervolgens 
aan ons door zal geven.
Ik ben benieuwd…..

Louis Harmsen
louisharmsen@gmail.com, 0152614796.
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Ook het Diakonaat zelf zal meer gebruik gaan maken van de 
mogelijkheden die Internet biedt. Zo wordt bijvoorbeeld deze 
Nieuwsbrief met een veel wijdere verspreiding dan vroeger, per e-mail 
verstuurd. Mocht u als lezer van de “papieren Nieuwsbrief” een 
e-mailadres hebben dat wij nog niet kennen, gaarne even een mail aan 
mij (louisharmsen@gmail.com), dan neem ik u in ons mail adressen 
bestand op.

De Website van het Diakonaat
Tevens zijn we bezig de Website van het Diaconaat op te frissen.           
U zult op de Website meer dan voorheen, recent Nieuws en actuele 
informatie vinden. Ook zult u in de toekomst regelmatig onderwerpen 
en tips op het gebied van computergebruik tegen komen.                        
“Wij” zijn Richard van Gils die al lange tijd de “techniek” van de website 
onder zijn hoede heeft en Louis Harmsen, die zich vooral gaat 
bezigheden met het actualiseren van de inhoud. 

Bovendien zouden we naar een website toe willen die meer “van ons 
allen” is. Dat wil zeggen dat we u als cliënten en vrijwilligers van het 
Diakonaat uitnodigen om Nieuwtjes, of stukjes over zaken, die u na aan 
het hart liggen voor publicatie op de website aan ons toe te sturen.         
U kunt dan doen door uw stukje te mailen aan Joke of Louis Harmsen 
(louisharmsen@gmail.com  )  . Wanneer u niet over een computer 
beschikt kunt u uw  geschreven tekst toesturen aan Joke. Schroom niet 
dit te doen, u zult merken dat een stukje schrijven over iets dat u op de 
een of andere manier getroffen heeft, helemaal niet zo moeilijk is.
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Te gast bij de Papaver, het duurzaamheidscentrum in de Delfse Hout.       
Iedereen genot tijdens het jaarlijks uitje van de geweldige ontvangst 
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Het zomeruitje voor cliënten en 
vrijwilligers: feest in  de Papaver!
Na het genot van koffie, thee of fris 
met gebak, vertelde Thea Rengers 
van De Papaver op boeiende wijze 
over al hun activiteiten. Naast een 
aantal betaalde krachten is bij het 
centrum een enthousiast team van 
vrijwilligers betrokken.                    
Het centrum richt zich op natuur- en 
milieueducatie, op lesmateriaal voor 
scholen en op acties tegen 
zwerfafval. En daarnaast op het 
onderhoud van de prachtige 
kruidentuin en het geven van 
rondleidingen door het Heempark. 

Na de inleiding konden we ons 
aansluiten bij een aantal gidsen, die 
ons meenamen door de kruidentuin 
en het Heempark. Dat werd bijzonder 
gewaardeerd. Na de rondleidingen en 
het bezoek aan de expositieruimte 
werd er een heerlijke lunch 
geserveerd. We begonnen met 
eetbare bloemen en kruiden, geplukt 
in de kruidentuin, te proeven op 
toostjes met zachte kaas of humus. 
Daarna stond tast toe wast soep  
op het programma. Hij smaakte 
heerlijk, complimenten voor Ria van 
Oostveen die de soep had gemaakt 
van groenten, die anders door-
gedraaid zouden wordenletterlijk 
was van de afval gered dus. 
Ze vertelde over de doelstellingen 
van de actie 'Tast toe wast' en over 
de andere acties van Milieudefensie. 
‘s Middags konden we nog struinen 
door de kruidentuin, de expositie 
bezoeken, de lepelaars kolonie 
bewonderen en imkers vertelden in 
de imkerij over het bijenleven.            
Het waren mooie en leerzame uren 
in de Papaver. Peter Wilbrink
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Een welverdiende traktatie voor de vrijwilligers van het Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat Delft (ISD).

Voor het vierde achtereenvolgende jaar kon het Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat Delft haar vrijwilligers een etentje aanbieden, dit dankzij 
een gelabelde donatie. Het vrijwilligerswerk en alle aktiviteiten van het 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat waren een leidinggevende mevrouw uit 
Delft opgevallen. Als gebaar van waardering maakte ze ook dit jaar, 
alweer voor de vierde keer, een gelabelde gift ''voor gezamenlijk eten 
van de vrijwilligers'' over, daardoor werd ook dit jaar het samen wokken 
weer mogelijk. 

Op 20 juni was er een grote groep vrijwilligers van het ISD in het Wok 
restaurant in het Royal Palace in Delft present. Na de verwelkoming van 
de voorzitter, Peter Wilbrink, werd het buffet geopend. Er was keuze te 
over. Soepen, voorgerechten, ingrediënten om te wokken en grillen, een 
warm buffet, een toetjesbuffet en zelf in te schenken drankjes. 
Heerlijk! 

Het vrijwilligerswerk voor het Interkerkelijk Stadsdiakonaat is vaak 
individueel werk. Voorbeelden: de vrijwilligers maken tijd vrij voor een 
ander, gaan langs bij onze cliënten voor een bezoekje, gaan mee voor 
een ziekenhuisbezoek of arts, of samen winkelen en dan gezellig ergens 
een kopje koffie drinken. Anderen lezen de krant voor, voor iemand die 
dat zelf niet meer kan of nemen als dat nodig is op bepaalde momenten 
de taken van een mantelzorger over.
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Een aantal van onze vrijwilligers kennen elkaar van de kerstvieringen 
of het jaarlijkse zomeruitje of van de jaarlijks evaluatiebesprekingen. 
Maar de vrijwilligers gaan alleen op pad, het is individueel werk en in 
zekere zin ook wel eenzaam werk, het onderling kontact wordt in 
sommige gevallen gemist. 

Maar de wokmaaltijd is een heel ander verhaal, heel ontspannen raal 
je aan de praat, worden ervaringen uitgewisseld. Dat is heel nuttig en 
leerzaam, maar vooral ook heel gezellig. 
Zo'n gezamelijke maaltijd wordt dan ook als heel  bindend ervaren en 
de gesprekken met elkaar niet alleen erg gezellig, maar ook zeer 
nuttig. Er worden veel ervaringen uitgewisseld, soms ook kennis met 
elkaar gemaakt, voor nadere kontakten afspraken gemaakt en – 
gelukkig- veel humor met elkaar gedeeld.

Kortom: samen wordt vorm gegeven aan het Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat Delft op basis van ons motto                                    
‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’.      
Het was een fijne avond.

Op verzoek van bijna alle vrijwilligers werd besloten om er een traditie 
van te maken van die jaarlijkse gezamelijk maaltijd!

Peter Wilbrink
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Ook in 2019 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
Louis Harmsen
Joke Tummers
Peter Wilbrink 

Foto’s: 
Raymond Arends
Joke Tummers
Peter Wilbrink

Layout: Joke Tummers

Iedereen geweldig bedankt voor het meewerken!



 48 jaar!                      
     Stadsdiakonaat Delft

         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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