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Voorwoord 

Vijftig jaar vrijwilligerswerk onder het motto: Delftenaren staan klaar voor elkaar. 

In de loop der jaren deden heel veel mensen mee: hielpen, of werden geholpen. 
De eerste 25 jaar werkten we als Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft, de laatste 25 
jaar als Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft. Die naamsverandering was nodig naast 
jongeren waren er steeds meer ouderen mee gaan werken. 

Zo kregen we indertijd een verzoek voor een vrijwilliger voor een jonge vrouw die net 
moeder geworden was. Ze had het erg moeilijk door een postnatale depressie, ze  ging 
zwerven. Of we iemand hadden die enkele ochtenden per week met haar op wilde 
trekken. Dat was een moeilijke vraag, geen van de vrijwilligers kon daar tijd voor vrij-
maken. We besloten Jos, een vrouw van begin 60, te bellen. Ze was weduwe gewo-
den toen ze net een half jaar in Delft woonde. Ze werd depressief, zo’n 3 jaar bezocht 
een vrijwilliger haar. Het ging goed met haar, zou ze zelf iets willen gaan doen?  
Dat was een schot in de roos, Jos maakte kennis met moeder en baby en ging meer-
dere keren per week naar ze toe. Samen met moeder de baby in bad doen, samen een 
eindje wandelen, Jos had zelf geen kinderen, ze genoot ervan!  

Meneer A. belde of hij mocht komen praten. Toen we rond de tafel zaten zei hij:  
“Oh, ik vind het zo gênant, Jongerendiakonaat. Weet u ik ben al 78!”  
Mijn vrouw is net overleden en mijn zoon zegt: “Pa ga iets doen, je wordt gek achter 
die geraniums, ga eens praten bij het Jongerendiakonaat.”   
“Als u maar jong van geest bent”, zeiden we. We konden hem goed gebruiken. Bij hem 
in de buurt woonde een echtpaar waarvan de vrouw mantelzorgster was. Ze had het 
zwaar. We spraken af dat meneer A. er één ochtend in de week langs zou gaan. 
Mevrouw maakte een grote pot koffie, meneer A. ging gezellig bij haar man zitten, 
schonk koffie in, las de krant voor, maakte een praatje.  
Meneer A. was er blij mee, het structureerde zijn week, mevrouw was er blij mee, één 
ochtend in de week kon ze doen wat ze wilde, even geen zorgen voor haar echtgenoot. 
En haar man vond het ook gezellig; kon hij eens met iemand anders praten.   
Zo waren In de loop der jaren de vrijwilligers gemiddeld ouder geworden en de 
cliënten jonger, de bejaardenbezoekgroep werd bezoekgroep, het Jongerendiakonaat 
Delft werd Stadsdiakonaat Delft. 

In dit boekje willen we een indruk geven van de afgelopen 50 jaar vrijwilligerswerk.  
Uit jaarverslagen en nieuwsbrieven namen we stukjes en verschillende interviews over 
om een beeld te geven van de grote variatie van de mensen die met ons meewerken 
en meewerkten. Vaak gebeuren er kleine wonderen, bij een moeilijk vraag, waarvan 
we denken: “dat gaat nooit lukken”, meldt zich bijna altijd weer een vrijwilliger, die won-
derlijk wel bij de vraag past.  
Dit boekje was nooit ontstaan zonder de enthousiaste stimulering van Louis Harmsen. 
Hij opperde voorjaar 2020 dat we toch echt een boekje voor ons 50-jarig jubileum 
moesten maken. Hij wilde er wel een voorzet voor geven. Dus nam hij alle jaar-
verslagen, nieuwsbrieven en foto’s mee. Maar na een maand kwam hij terug. 
Dat gaat me niet lukken, je moet het zelf doen Joke, maar ik zal je zoveel mogelijk 
helpen. Louis las in die zomer enthousiast alles mee, was de stimulerende kracht om 
door te zetten. Helaas heeft hij nooit het eindresultaat kunnen zien.  
Hij overleed zeer plotseling in november 2020. Zonder zijn bezielende begeleiding was 
dit boekje er nooit gekomen.       Joke Tummers 



-4-

Boven links: 1971 begonnen we onder de naam Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft 
Boven rechts: In 1996 gingen we door onder de naam Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft 
Onder: Logo Stadsdiakonaat sinds het vijfenveertigjarig bestaan in 2016 

Alle tekeningen werden gemaakt door Rik Meinema 

  STADSDIAKONAAT DELFT 

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 …….. 

Bovenstaande tekst, die wonderlijk goed past bij ons logo, vonden  
we in de ‘huiskamer’ van het inloophuis ‘Stem in de Stad’ in Haarlem 
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1 Het Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft 

Het ontstaan 

Mevrouw Meinema zette samen met een groep jongeren het Jongerendiakonaat in 
1971 op.  

In het interview in 1996 zegt ze:  
“Op een gegeven moment werd ik opgebeld door een groep jongeren uit de studenten-
parochie. Ze vormden oorspronkelijk een discussiegroep maar wilden 
liever vrijwilligerswerk doen. Destijds was ik diaken van de Gereformeerde Kerk  
in mijn wijk en ze belden mij om te vragen of ik taken voor hen had.  
Omdat ze van allerlei gezindten waren, van hervormd tot katholiek, stonden de 
diaconieën van de afzonderlijke kerken niet erg open voor ze. In overleg hebben  
we toen besloten om het Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft op te richten.” 

Het Jongerendiakonaat was vanaf het begin een 
beweging, die spontaan uit jongeren is 
voortgekomen. Mevrouw Meinema, was de 
enige met grijze haren zoals ze zelf altijd zei. Ze 
hielp in het begin de organisatie opzetten en was 
tot haar overlijden op 16 oktober 2007 intensief 
betrokken bij het vrijwilligerswerk van het 
Jongerendiakonaat, later Stadsdiakonaat.  
Alle aanvragen voor hulp kwamen bij mevrouw 
Meinema binnen, alle vrijwilligers deden bij haar, 
thuis in de Molukkenstraat een intakegesprek. 
Indertijd werd gekozen voor een eenvoudige 
vorm van werken met elkaar. De taken werden in 
verschillende taakgroepen geleid door een 
contactpersoon. Daarnaast werd de stuurgroep opgericht.          oppasdienst
Hierin zaten de voorzitter, de secretaris, penningmeester, de algemeen contacpersoon, 
de contactpersonen van de verschillende taakgroepjes en een aantal jeugddiakenen 
om contact te houden met de diverse kerken.  

Mevrouw Meinema was de algemeen contactpersoon, zij was de spil waar het 
Jongerendiakonaat om draaide. Eens per maand kwam de stuurgroep bijeen bij haar 
thuis. Er werden in de eerste vijf jaar de volgende taakgroepen opgestart:  
bejaarden bezoekgroep, invaliden rijden, handenarbeid, voorlezen bij slechtzienden, 
karweitjesdienst, oppasdienst, recreatiegroep en opvangteam.  
Als volgt omschreven indertijd:  

Voorlezen bij blinden en slechtzienden 
Hoewel blinden en slechtzienden kunnen beschikken over een braillebibliotheek of 
gesproken bandjes, blijkt er toch veel behoefte te bestaan aan voorlezen, omdat de 
gewone dingen zoals brieven, een wijkblad of buurtkrant nu eenmaal niet in braille 
verkrijgbaar zijn. Bovendien is het contact uiterst belangrijk, omdat veel blinden in een 
isolement leven. 
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Handenarbeid  
In een paar bejaarden-
huizen wordt wekelijks een 
middag of avond handen-
arbeid gegeven.  
Veel oude ren zijn erg 
gelukkig met deze 
mogelijkheid, omdat ze 
vroeger vaak niet geleerd 
hebben om hun vrije tijd 
creatief te besteden.              
   
   
                                                                   handenarbeidgroep aan het werk 
Bezoekgroep,  
Deze groep richt zich vooral op eenzame mensen, die door de hele stad verspreid 
wonen. Meestal zijn het alleenstaanden die weinig of geen familie hebben of 
waarvan de kinderen ver weg wonen. We richten ons op alle leeftijdsgroepen, 
want ook onder jongeren komen we heel veel eenzaamheid tegen. 
 
Invaliden rijden  
Hetzelfde geldt voor invaliden, een kwetsbare groep die erg afhankelijk is van anderen 
en uitkijkt naar alles wat de dagelijkse sleur kan doorbreken, zoals een ritje naar het 
park of samen een boodschap doen op de markt. Als de weersomstandigheden dat  
niet toelaten kan de rolstoeler in elk geval rekenen op bezoek. 
 
Karweitjesdienst   
Voor veel mensen met een uitkering worden allerlei hand- en spandiensten gedaan. 
Die klusjes kunnen variëren van tuinieren, het doen van boodschappen, witten, 
schilderen, kleine elektrische reparaties, helpen verhuizen etc. Van alle kanten komen 
aanvragen binnen, zodat we voor deze taakgroep altijd mensen kunnen gebruiken. 
 
Muziekgroep ‘Joy’                                                   
In de vorm van muziek of zang werkt deze taakgroep maandelijks mee aan een 
kerkdienst in de jeugdgevangenis ‘De Sprang’ in Scheveningen, waarbij na afloop 
gelegenheid is met de gedetineerden wat na te praten. Ook in het psychiatrisch 
ziekenhuis ‘Joris’ wordt één keer per maand een dienst begeleid. 
 
Oppasdienst  
Regelmatig wordt gebruik gemaakt van onze oppasdienst door mensen die er eens 
een avondje uit willen of bijvoorbeeld een wekelijkse cursus volgen. Geen zware taak 
maar wel erg nodig.  
 
Opvangteam  
Zo hebben we de groep genoemd die zich bezighoudt met mensen in de samenleving, 
die op de één of andere manier zijn vastgelopen. Steeds meer kwamen we in 
aanraking met ernstige probleemsituaties. Familie en kennissen laten het er nogal 
eens bij zitten, omdat ze er niet goed raad mee weten en zo kan het gebeuren dat 
iemand totaal buiten de gemeenschap komt te staan. In samenwerking met de 
Stichting Maatzorg proberen we hier iets aan te doen. Soms leidt dit tot verrassende 
resultaten, zodat mensen het leven weer aandurven. Het team komt regelmatig samen 
onder begeleiding van een maatschappelijk werkster en gaat diep op de problemen in. 
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Ton Pruissen, vrijwilliger van het eerste uur,  
interview juli 2020 door Louis Harmsen. 
 
Wanneer ik zeg dat ik Ton bezocht ‘in het mooiste laantje 
van Delft’, waar hij al jaren woont, dan zal iedere 
rechtgeaarde Delftenaar weten waar dat is. Ton vertelde me 
over zijn ervaringen ruim 40 jaar geleden als lid van het 
Jongerendiakonaat.  
Na een kennismaking met Miep Meidema werd hij de trouwe 
bezoeker van meneer W., een alleenstaande moeilijk 
benaderbare man, wiens woning in de loop der jaren in een 
totale chaos veranderd was. Toen ik een paar van Tons 
foto’s van die woning zag, begreep ik dat er enige moed 
nodig was om in deze situatie de helpende hand te bieden. 
De woning was een soort jungle, met een looppad tussen de 
opgestapelde rommel door, waar geen beginnen aan was 
om er enige orde in te krijgen. Dit te meer omdat meneer W. 
een diepe weerstand had om ook maar iets weg te gooien. 
Ton bezocht hem jarenlang, waarbij ze onder meer lange 
gesprekken hadden over spoortreinen, de hobby van 
meneer W., waar hij tot in de details alles van af wist. Hij had 
verder kip noch kraai en Ton werd zijn trouwe vriend, die 
structuur gaf aan het bestaan van deze eenzame man. De 
kans om de woning op orde te brengen kwam toen de 
bewoner enige tijd in het ziekenhuis lag. 
Er werd een container neergezet en met de hulp van een 
aantal andere leden van het Jeugddiakonaat werd een grote 
opruimactie begonnen. Het bleek een heroïsche taak want 
het werd al gauw duidelijk dat één container niet genoeg 
was.  
Uiteindelijk waren er 6 containers nodig om de woning leeg 
te maken. Er werd schoongemaakt en opgeknapt. Met wat 
tweedehands meubilair zag het geheel er daarna voor het 
eerst weer redelijk uit. Ton had zijn beschermeling in het 
ziekenhuis voorzichtig al over de opruimactie verteld, maar 
het was toch spannend hoe meneer W zijn schoongemaakte 
huis ervaren zou. Gelukkig bleek hij echt blij met de nieuwe 
situatie en het lukte zelfs om het interieur daarna enigszins 
op orde te houden.  
 
Toen meneer W. na een aantal jaren overleed, stopte Ton 
met zijn vrijwilligerswerk voor het Diakonaat, en ging veel 
later vrijwilligerswerk doen in het Hospice in Delft. Maar dat 
was niet het einde van het contact met het Diakonaat. Maart 
dit jaar meldde hij zich bij Joke om vrijwilligerswerk te doen, waarbij al gauw bleek dat 
zij een oudgediende van het Jongerendiakonaat tegenover zich had, die de draad weer 
op wilde pakken. Hij werd direct ingeschakeld om boodschappen te doen voor 
mevrouw P., wier vrijwilliger wegens een gebroken been was uitgevallen. Ton liet zich 
niet uit het veld slaan door de Corona en mevrouw P. was dolblij met hem …  
        Louis Harmsen, juli 2020 
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Wilhelmina Frederika Marianne Meinema-Meinema, Miep 
70 jaar, in 1989 getekend door haar zoon Rik Meinema  
Mevrouw Meinema bepaalde vele jaren ‘het gezicht’ van ons vrijwilligerswerk. 
 
Bijzondere blijmoedigheid 
 
Een interview met mevrouw Meinema door Anna Tummers, ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van het Interkerkelijk Jongerendiakonaat in 1996. 
 “Het indrukwekkendste dat ik heb meegemaakt in de 25 jaar dat ik actief ben bij het 
Jongerendiakonaat was een vereenzaamde en vervuilde man die ongelooflijk 
creatief was.”, vertelt mevrouw Meinema. “In zijn huis was het zo vuil, dat je 
nauwelijks bij de tafel kon komen. Maar het was zeer de moeite waard om daar te 
komen; in die tafel had hij namelijk een gat gemaakt en in een kom een vijvertje 
aangelegd. Daaromheen had hij een cirkel van aarde gemaakt waar allerlei planten 
en bloemen in groeiden. In zijn badkamer had hij ook een hele constructie gemaakt. 
Via een lekke emmer en een slang zorgde hij ervoor, dat het douchewater in zijn 
tuin belandde. Hij vond het prachtig en dat was het ook.” 
 
Mevrouw Meinema heeft het Jongerendiakonaat 25 jaar geleden in 1971, samen 
met een groepje jongeren opgezet. “Ik was de enige met grijze haren”, vertelt ze 
lachend.  
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“Op een gegeven moment werd ik gebeld door een groep jongeren uit de 
studentenparochie. Ze waren oorspronkelijk een discussiegroep, maar ze wilden liever 
vrijwilligerswerk gaan doen. Destijds was ik diaken van de Gereformeerde kerk in mijn 
wijk en ze belden mij om te vragen of ik taken voor ze had.  
Omdat ze van allerlei gezindten waren van hervormd tot katholiek, stonden de 
diaconieën van de afzonderlijke kerken niet erg open voor ze.  
In overleg hebben we toen het Interkerkelijk Jongerendiakonaat opgericht.” 
“In het begin waren we maar met z´n zessen maar na een jaar waren het er al twintig. 
Inmiddels werken we al vele jaren met zo´n honderd man. We besloten ons te richten 
op een heel diverse groep mensen: mensen uit alle wijken van Delft, van alle leeftijden 
en mensen van binnen en buiten de kerken.” 
 
Toen Mevrouw Meinema door de groep jongeren werd gebeld stond ze erg open voor 
hun initiatief.  
“Mijn man was een jaar daarvoor overleden en ik voelde een leegte in mijn leven die 
ik graag wilde opvullen. Van mijn zes kinderen waren er al drie het huis uit.  
Van de drie die nog thuis woonden was de jongste dertien. Ze waren al behoorlijk 
zelfstandig en ik had tijd genoeg om met de jongeren in zee te gaan. Ik liet ze bij mij 
thuis vergaderen. Toen de groep groter werd en meer behoefte aan structuur kreeg, 
ben ik algemeen contactpersoon geworden. Dat was handig omdat ik als huisvrouw 
veel thuis was en dus gemakkelijk te bereiken.” 
 
Als algemeen contactpersoon hield mevrouw Meinema contact met de andere 
hulpverlenende instanties. Dat contact was niet alleen belangrijk om adressen en taken 
te krijgen. “Het was ook heel belangrijk om contact te hebben met professionele 
hulpverleners, omdat mensen die echt in de problemen zitten vaak niet gemakkelijk te 
helpen zijn. We zijn bijvoorbeeld bij sterk vervuilde mensen langsgegaan met wie we 
langzaam contact kregen en bij wie we toen mochten gaan schoonmaken. Zo zijn we 
bij een man aan huis geweest die altijd met zijn moeder had samengewoond en sinds 
haar dood in de problemen was geraakt.  
Hij kon niet koken, was eenzaam en zijn huis was erg vervuild. We hebben bij hem 
schoongemaakt en hem in contact gebracht met maatschappelijk werk. Die hebben 
geen tijd om zo´n huis schoon te maken en op te knappen, maar toen het eenmaal 
schoon was kon hij wel bij hen terecht en hebben ze hem onder andere leren koken. 
Mensen van ons opvangteam hebben hem vervolgens wekelijks bezocht.” 
“Het is belangrijk om een soort netwerk om mensen als hij te maken om ervoor te 
zorgen dat ze niet terugvallen. De drempel van professionele hulpverleners is vaak 
hoog voor mensen die hulp wel nodig hebben. Wij kunnen die drempel verlagen. We 
kunnen mensen doorverwijzen naar professionele hulpverleners en krijgen soms ook 
professioneel advies. Per slot van rekening zijn wij geen geschoolde krachten maar 
vrijwilligers.” 
  
Aanvankelijk bestond het Jongerendiakonaat uit een groep van - op mevrouw Meinema 
na - alleen jonge vrijwilligers.  
“Toen de jongeren ouder werden, groeide de leeftijdsgrens haast automatisch met hen 
mee. Die grens verdween geheel toen, na een aantal jaren, de werkeloosheid toesloeg 
en wij gebeld werden met de vraag of ontslagen veertigers die heel weinig kans 
hadden op een baan, met ons mochten meewerken. Wij vonden het vanzelfsprekend 
dat ze welkom waren in onze organisatie.” 
“Nog iets later werden we benaderd door het Joris, een psychiatrische inrichting in 
Delft, met de vraag of ex-patiënten bij ons vrijwilliger konden worden. Voor hen is het 
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vaak moeilijk om na hun ontslag hun draai in de maatschappij terug te vinden; veel 
mensen denken dat als je eens gek bent geweest, je altijd gek bent. Ik ben zelf de 
dochter van een psychiater en wij hebben vroeger op het terrein van verschillende 
inrichtingen gewoond, o.a. op Bloemendaal. Die angst voor ex-psychiatrische patiënten 
ken ik helemaal niet. Natuurlijk konden ze bij ons terecht.”  
 
In het geval van deze ex-patiënten is de hulp tweezijdig. Volgens mevrouw Meinema is 
dat veel vaker het geval. “Ik vind ´dienstverlening´ een groot woord. Ik heb veel MS-
patiënten en blinden ontmoet die hun lot accepteerden en een heel bijzondere 
blijmoedigheid hadden. Van hen kan je, denk ik, veel leren.” 
 
“Daarmee wil ik niet ontkennen dat vrijwilligerswerk soms moeilijk is. Het kan heel 
moeilijk zijn om de problemen die je tegenkomt te relativeren. Je moet als het ware een 
deur achter je dicht kunnen doen. Voor mij was het een langzaam leerproces; het 
vermogen om afstand te houden, kwam met de jaren. Vaak heb je als vrijwilliger bij het 
Jongerendiakonaat ook meerdere bezoekadressen zodat het ene het andere 
compenseert. Nieuwe vrijwilligers kunnen altijd kiezen wat voor werk ze het liefst willen 
doen. Ik vind het heel belangrijk, dat de vrijwilligers plezier in hun werk hebben. 
Vroeger werd wel gezegd dat plicht voor genot gaat. Ik ben het daar helemaal niet mee 
eens. Ik denk dat opdringen één van de verkeerdste dingen is die je kan doen met dit 
werk.  
De vrijwilligers moeten gemotiveerd zijn en plezier hebben in wat ze doen, anders 
werkt het niet. We werken met mensen en het is de bedoeling dat er een band ontstaat 
tussen de vrijwilliger en degene die bezocht wordt. Die band komt er niet als de 
vrijwilliger niet echt gemotiveerd is. Natuurlijk kan het zo zijn dat het gewoon niet klikt. 
Daarom vinden wij het heel belangrijk dat een vrijwilliger in zo´n geval kan wisselen 
van adres.” 
 
Gemotiveerd was mevrouw Meinema zelf in elk geval heel sterk. ´Werk´ wil ze het 
overigens zelf niet noemen. “Als ik er een etiket op moet plakken, dan is ´hobby´ denk 
ik het meest toepasselijk.” Het probleem om werk en privéleven gescheiden te houden 
kent ze ook niet. “Soms werd ik gebeld voor een spoedgeval wanneer ik bezig was met 
de grote schoonmaak. Ik vond het geen probleem om het schoonmaken dan te laten 
voor wat het was; ik vind mensen belangrijker dan meubels. Als ik zo snel geen andere 
mensen kon bereiken, schakelde ik in dit soort gevallen vaak mijn kinderen in.”  
Ook heeft ze twintig jaar lang vluchtelingen in haar huis laten wonen. 
 
De toekomst van het Jongerendiakonaat ziet ze positief in. “Ik denk wel, dat het 
moeilijker wordt om jongeren te werven. Maar ik geloof er niet in dat de jeugd vandaag 
de dag minder gemotiveerd of minder maatschappelijk betrokken is dan vroeger.  
Ze hebben alleen andere codes, uitdrukkingen en gewoontes.  
Het is wel begrijpelijk dat veel mensen denken dat de jeugd minder gemotiveerd is.  
Dat komt door de media; die laten vooral de negatieve dingen zien. Vroeger waren de 
mensen helemaal niet zoveel beter. Wat er allemaal niet goed ging, bereikte je alleen 
niet zo snel en zo vaak.” Het grootste voordeel van het Jongerendiakonaat is voor 
haarzelf dat ze de kans kreeg om jong te blijven en mee te groeien met jonge mensen. 
“Ik ontmoet soms mensen waarvan ik denk dat ze veel ouder zijn dan ik, die dan veel 
jonger blijken te zijn. Ik denk dat ik dat aan het Jongerendiakonaat te danken heb; het 
heeft me jong gehouden in mijn denken.”           
                                                                                                     Anna Tummers 
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Hervormd Delft, augustus  1976 
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  Rik met Mariet en Hans Hamerling op de fiets   
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“Ik ga door tot ik zelf achter de rollator sta”  
interview 2011,  Ellen van Beek 
 
Rik Meinema werd door z’n moeder aan zijn haren bij het vrijwilligerswerk gesleept.  
Of hij wilde of niet, hij moest. Zijn moeder kwam vaak mensen tegen die helemaal in de 
knoop zaten en helemaal vereenzaamd en vervuild waren. “Wij, haar kinderen, werden 
dan ‘misbruikt’ om de boel bij die mensen schoon te maken”, vertelt Rik. “Dat waren 
altijd hele operaties. Het vuil lag niet zelden hoog opgetast.” Niet altijd hielp zo’n 
schoonmaakactie. “Maar een hoop mensen kwam wel goed terecht, was heel blij dat 
ze weer wat lucht hadden.” 
 
Rik maakte de oprichting van het Stadsdiakonaat als zoon van de stichtster van nabij 
mee. In 1970 overleed zijn vader, diaken en een leidinggevend figuur.  
Toen enige tijd daarna enkele studenten bij zijn moeder, ook diaken, aanklopten  
met de vraag of ze wilde helpen met het oprichten van een interkerkelijk 
Jongerendiakonaat, hapte ze toe. Rik: “Ze zei ja, omdat ze het werk van mijn vader 
wilde voortzetten.” 
Ze leidde het Jongerendiakonaat met veel betrokkenheid. “Ze was eigenlijk best 
verlegen, maar ook heel vastberaden. Als ze wat gedaan wilde krijgen, ging ze door tot 
het einde.” In het vrijwilligerswerk kon ze zich manifesteren, zegt Rik. “Het was haar 
levensvervulling. Dat had ook wel een nadeel. Ze had vaak meer oog voor de ellende 
buitenshuis dan voor het reilen en zeilen binnen. Maar daar zijn we ook wel weer 
uitgekomen natuurlijk. Ik heb heel veel bewondering voor haar gedrevenheid.”  
Na 25 jaar intensieve betrokkenheid trok zijn moeder zich langzaam terug en droeg ze 
het stokje meer en meer over aan Joke Tummers.  
Een mooie herinnering bewaart Rik aan het 25-jarig jubileum van het Stadsdiakonaat. 
“Dat was in het gebouw van de tennisvereniging Tanthof.  
De burgemeester kwam ook en mijn moeder kreeg een stadspenning.  
Dat was een mooi moment.” 
Hoewel Rik vroeger niet altijd helemaal van harte meehielp met de activiteiten, is hij nu 
altijd behoorlijk actief. Wekelijks geeft hij pianoles aan een vrouw met een 
hersenbeschadiging en regelmatig bezoekt hij Mariet en Hans Hamerling (“Ik heb nog 
met Hans op catechisatie gezeten”), met wie hij vooral zomers gaat fietsen. “Je bent 
niet alleen op de wereld”, verklaart hij zijn motivatie. “Ik kom uit een gereformeerd nest 
en hoewel ik daar nu niet veel meer mee heb, vind ik het begrip naastenliefde heel 
belangrijk en universeel. “Voor de vrouw met wie ik pianospeel, is dat moment zo 
ongeveer het belangrijkste in haar hele week. Ik moet er wel voor naar Den Haag 
fietsen en weer terug, maar ik krijg er blijdschap voor terug. Ik weet hoe blij ze er mee 
is. Ik beschouw mijn taak richting haar dan ook als onvoorwaardelijk.” 
In de loop der jaren zag Rik het Stadsdiakonaat veranderen. “Het accent ligt nu meer 
op bejaardenbezoek. Dat is door de vergrijzing een grotere groep geworden.  
Het zou wel goed zijn als er meer jongeren bij kwamen. Vroeger gaven we bijvoorbeeld 
handenarbeid in een kindertehuis. Dat zit er nu niet meer in.” Volgens Rik blijft een club 
als het Stadsdiakonaat altijd zijn nut houden.  
Een professionaliseringsslag hoeft van hem niet. “Het moet juist kleinschalig blijven en 
vooral niet te professioneel. Dat heeft een functie. Mensen voelen zich daardoor juist 
niet geduwd. Je bereikt op deze manier mensen die anders hulp zouden afweren.” 
Voorlopig ziet Rik geen enkele reden om op te houden met zijn activiteiten voor het 
Diakonaat. “Ik ga door tot ik zelf achter de rollator sta”, lacht hij. “Dan mogen ze mij   
komen helpen.”            
             Ellen van der Beek     



 
-14- 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaarlijks uitje, 2006   
Tinie van der Grinte, Mariet en Hans Hameling en geheel rechts mevrouw Meinema. 
 
 
“We ontkomen niet aan samenwerken” 
interview 2011, Ellen Hameeteman           
 
Als er iemand is, die kan vertellen over 40 jaar Stadsdiakonaat, dan zijn het Hans (65) 
en Mariet (61) Hamerling wel. Het echtpaar woont al dertig jaar in Delft, in een 
aangepaste woning aan de Valkenlaan. 
Vanwege hun lichamelijke handicap ontvingen en ontvangen Hans en Mariet met enige 
regelmaat zorg en bezoek van het Stadsdiakonaat. De bemoeienis begon al in 1974, 
toen de toen 24-jarige Mariet, die net een jaar in Delft werkte, ook in de stad kwam 
wonen. “Aan het hofje van Almonde.” Ze bezocht het revalidatiecentrum Sophia, maar 
voelde zich niet helemaal thuis bij de mensen daar. Ze wilde graag de Bijbelkring van 
de studentenkerk (in de Lutherse kerk) bezoeken.  
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“Dominee Van Drie van de studentenkerk heeft toen mevrouw Meinema naar mij 
toegestuurd en die heeft weer een student gestuurd met een auto die me vervolgens 
elke week naar de Bijbelkring bracht.” 
 
Op 8 september 1978 trouwden Mariet en Hans.  
In 1981 kwamen ze aan de Valkenlaan wonen, in een hoekhuis met een aardig lapje 
tuin eromheen. “Die is helemaal door het Stadsdiakonaat aangelegd”, vertelt Mariet. 
Toen Hans ziek werd en kampte met een nekhernia zochten ze iemand die met hen 
kon fietsen.  
Die vonden ze, in de persoon van de zoon van mevrouw Meinema, Rik “Hij komt ons 
nog steeds regelmatig opzoeken en als het mooi weer is, gaan we fietsen.”  
 
Mariet vindt het werk dat het Stadsdiakonaat doet heel goed. “Ik doe zelf ook graag iets 
voor anderen.” Aan de persoon van mevrouw Meinema, de grondlegster, bewaart ze 
warme herinneringen. “Het was zo’n hartelijk en aardig mens. Ze heeft me erg 
geraakt.” Het echtpaar heeft nog een ontroerende anekdote. “Mevrouw Meinema kwam 
in 1981 naar ons nieuwe huis kijken en nam toen een aspergeplant mee.  
Die heeft hier tot drie jaar geleden gestaan.”  
Hans: “Hij is al die jaren met ons meegereisd, kun je wel zeggen.”  
 
Het werk van mevrouw Meinema voor het Stadsdiakonaat acht Mariet zó bepalend dat 
ze iets wil doen om die herinnering levend te houden. “Ik zou eigenlijk dolgraag de 
naam Miep Meinema onsterfelijk maken”, zegt ze. “Heiligverklaren”, lacht Hans.  
Of dat daadwerkelijk zal gebeuren vragen de twee zich af. “Ze was heel bescheiden, 
dus zelf zou ze dat niet gewild hebben, en haar familie wil dat, geloof ik, ook niet zo. 
Die zien het niet zo zitten om de Molukkenstraat (waar mevr. Meinema woonde, red.) 
de Miep Meinemastraat te noemen bijvoorbeeld. En een standbeeld is een beetje té. 
Maar een Miep Meinemahuis zou bijvoorbeeld leuk zijn. Ze moet in elk geval niet 
vergeten worden in Delft.”  
 
Door de jaren heen zagen Hans en Mariet het Stadsdiakonaat veranderen. “Jongeren 
worden ouder. Je ziet steeds meer vrijwilligers van toen die nu zelf hulp nodig hebben.” 
Mariet is erg te spreken over de samenwerking met de Johanniter Hulpgroep. 
 “Ik ben er heel blij mee. En we hebben nu een eigen plek in de kerk, dat is fijn.  
En ik denk dat je er op een gegeven moment ook niet meer aan ontkomt om samen te 
werken. Er zijn zo véél groepen. Je hebt het Rode Kruis, de Zonnebloem, ga zo maar 
door. En ze doen in feite allemaal hetzelfde.” 
De veroudering, van Jongerendiakonaat naar Stadsdiakonaat, heeft te maken met de 
tijdgeest, denken Hans en Mariet. “Natuurlijk zou je meer kunnen promoten in de 
studentenkerk. Maar jongeren werken veel tegenwoordig. En mensen zijn zó 
individualistisch geworden.” Jammer, want hulp van anderen is voor mensen die dat 
nodig hebben zo belangrijk. “Mensen die ziek of gehandicapt worden, raken 
geïsoleerd. Hulp van familie kan dan juist lastig zijn.  
Die bedoelen het vaak goed, maar ze kunnen ook erg betuttelen.  
Hulp van anderen is dan juist heel welkom.” 

Ellen Hameeteman, 2011 
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Met een vrijwilliger van het groepje invaliden rijden naar de markt 
 
 
 

2. De eerste tien jaar  
 
Uit het jaarverslag van 1979 – 1980, mevrouw Meinema: 
In één van de woningen van een torenflat woont een tachtigjarige.  
Haar woning is één van de vele op de eindeloos lange gang. Midden tussen de 
mensen woont ze en toch is ze doodéénzaam. Haar man is overleden, haar enige 
dochter woont in Amerika. Het kringetje van vrienden en kennissen is steeds kleiner 
geworden. Omdat ze zo bescheiden is en zichzelf altijd nog weet te redden, wordt ze 
nauwelijks opgemerkt door de buren.  
Maar, eens per week komt een jongere haar opzoeken.  
Het kon haar kleinzoon zijn. Tijdens het bezoek raakt ze niet uitgepraat. Meestal gaat 
het over vroeger, maar ze luistert ook naar zijn verhalen over de studie en het 
studentenleven……… 
  
Tussen de bonte menigte die schuifelt over de donderdagse markt, rijdt een invalide 
vrouw. Haar rolstoel wordt geduwd door een jongere. Samen gaan ze boodschappen 
doen. De sprankelende klanken van het carillon buitelen over de zonovergoten 
kraampjes. Ze voelt zich blij, want even is het saaie patroon van elke dag verbroken.  
Er zijn maar zo weinig mensen die tijd hebben om haar uit het isolement te 
halen………. 
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In een huisje in de binnenstad woont een bejaard echtpaar. De man heeft een attaque 
gehad, de vrouw is reumapatiënt. Beiden zijn aan huis gebonden. Hun enige uitzicht is 
het achtertuintje. Het ziet er verwaarloosd uit, want ze zijn niet meer instaat de rozen te 
snoeien en de heg te knippen. Een tuinman laten komen is te duur, want ze moeten 
leven van hun A.O.W. 
Op een dag krijgen ze van de wijkzuster het adres van het Jongerendiakonaat.  
Na enige aarzeling besluiten ze te bellen.  
Een paar dagen later staat één van de jongeren op de stoep met een snoeimes en een 
heggenschaar. In enkele uren is het kleine stukje grond achter het huis omgetoverd in 
een tuintje waar ze samen weer plezier aan kunnen beleven……….. 
 
Een beetje sentimenteel en romantisch allemaal, denkt u nu waarschijnlijk. Toch drukt 
de praktijk ons dagelijks met de neus op dit soort feiten. Schrijnende toestanden van 
eenzaamheid, stukgelopen relaties, mensen die het leven niet meer aankunnen omdat 
alles tegenzit, verslaafden aan alcohol of medicijnen. Bovenstaande voorbeelden, die 
kunnen worden aangevuld met een rij zonder eind, proberen slechts te illustreren, dat 
het Jongerendiakonaat nog steeds niet overbodig is. Eigenlijk zou het dat wél moeten 
zijn, want ‘omzien naar de ander’ is een taak voor iedereen en niet slechts 
voorbehouden aan een select groepje jonge mensen.  
Toch blijkt in de praktijk maar al te vaak hoe weinig mensen naar hun buren omkijken.  
 
Negen jaar Jongerendiakonaat, dat clubje van vijf jongeren is uitgegroeid tot zo’n 
honderdtwintig werkende jongeren, studenten en scholieren, intensief met dit stukje 
diaconaat bezig. 
Wat beweegt hen? Waarom houden ze het vol?  
Misschien is het beter niet al te veel naar hun motivatie te vragen en als je er ernaar 
vraagt krijg je heel veel verschillende antwoorden. Maar velen komen tot de ontdekking 
dat ze door anderen te helpen ook zelf geholpen worden.  
Is het niet zo dat in alle tijden dezelfde dingen die ons bezig houden, steeds weer op 
een andere, een eigentijdse manier worden verwoord?  
 
Een paar regels uit een gedicht van Hans Bouma zeggen het zo: 
…………… Spelend en delend met elkaar 
  Zullen we de grote toekomst uitbeelden 
  De hoop levend houden op de 
  Stad van vrede ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-18- 

 

  
 
 
 
  

Mevr. M. vindt het altijd gezellig als Janna voor komt lezen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste uitje dat we organiseerden ging naar de Delftse Hout  
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Nieuwe activiteiten: jaarlijkse uitjes en kerstbijeenkomsten 
Begin jaren 80 werd het eerste uitje georganiseerd. We gingen naar de Delftse Hout. 
Dit werd zowel door de deelnemers als door de vrijwilligers bijzonder positief ervaren. 
Dergelijke uitjes bleven sindsdien jaarlijks op het programma staan.  
Wat later werd er ook begonnen met een gezamenlijke Kerst- en Paasbijeenkomst. 
Na zo’n 10 jaar stopten we met de Paasbijeenkomsten.  
De kerstbijeenkomsten hielden stand tot de dag van vandaag. 
Eerst met een clubje van ongeveer 35 man in het wijkgebouwtje van de Bomenbuurt. 
Daar groeiden we uit en we verhuisden naar de Betlehemkapel.  
Bijna 10 jaar, van 2008 tot 2017, vierden we kerst in de Hofkerk waar Peter Beuman 
Koster was. Daarna zijn we Kerst gaan vieren bij de Widar, de vrije school. Rond de 
100 man, meest cliënten, komen dan bij elkaar. Al jaren min of meer hetzelfde 
programma: in de ochtend muziek en een verhaal, dan een lunch en in de middag 
wordt er een kerststukje gemaakt of een klein kerstboompje versierd.  
 
Bezinning  
In de beginjaren van het Jongerendiakonaat werd actief getracht een element van 
bezinning in te brengen. In de eerste jaren gebeurde dit door middel van 
bezinningsavonden, waarop een spreker uitgenodigd werd. 
 Maar voor deze avonden bleek steeds minder belangstelling, waarna er werd 
overgegaan op retraiteweekends in een klooster in Brabant. Hiervoor was grote 
belangstelling. Helaas kwam er een eind aan, omdat de pater die dit organiseerde 
samen met een vriend een Emmaüskommuniteit begon. 
Daarna werden er cursussen georganiseerd, onder meer over ‘alcohol en drugs’ en 
‘omgang met bejaarden en stervensbegeleiding’.   
Deze cursussen vonden over het algemeen veel aftrek. En dat is al die tijd zo 
gebleven. Anno 2020 worden jaarlijks nog steeds trainingen georganiseerd, de 
afgelopen 10 jaar in samenwerking met Doel Preventie. De eerste jaren door Isabel 
den Engelsman, daarna door Ayaan van Boxhoorn, beiden medewerkers van Doel 
Preventie. We waren vele malen te gast op het GGZ-terrein met een groep van 
ongeveer 30 vrijwilligers. De laatste jaren echter wordt er gekozen voor kleinere 
groepen, maximaal 8 tot 10 personen, eenmaal op een ochtend en eenmaal op een 
avond. Eén van de onderwerpen was:   
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 altijd 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 preventiemedewerkster 
& trainer bij Doel Delfland verzorgde vele malen de trainingen voor medewerkers van het 
Stadsdiakonaat o.a. onder de titel:  
Grenzen stellen: 'Just say no!'   
Ze maakte tijdens de training duidelijk dat er heel erg veel aan je eigen gedrag ligt.  
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Contacten naar buiten die eerste 10 jaar  
Mevrouw Meinema in het jaarverslag 1980-1981:  
“Het lidmaatschap van de Contactraad van Kerken, waarvoor we enkele jaren geleden 
gevraagd werden, blijkt nog steeds zinvol. Het stelt ons in staat om in brede kring 
belangstelling te wekken voor het Jongerendiakonaat en tevens om te luisteren naar 
wat verschillende kerkgenootschappen ons te vertellen hebben.” 
 
Mevrouw Meinema vervolgt: “Ook hebben we zitting in de Raad voor Bejaarden.  
Omdat hierin allerlei vrijwilligersinstanties vertegenwoordigd zijn, komen we ook af en 
toe bij elkaar. Zo leren we elkaar kennen en kunnen bij probleemsituaties een beroep 
op elkaar doen. 
Het algemeen Diakonaat Bureau van de Gereformeerde Kerk in Leusden verwees in 
1979, veel diakenen uit andere plaatsen naar ons in Delft door voor informatie. We 
hielden weer verschillende spreekbeurten o.a. in Rotterdam en Zwijndrecht om te 
vertellen hoe het Jongerendiakonaat in Delft functioneert.” 
 
Contacten met de kerken 
In de Epiloog van het jaarverslag 1979 – 1980 gaat mevrouw Meinema verder: 
“Wellicht komt de vraag wel eens bij u op, hoe het zit met de belangstelling vanuit de 
kerken voor het Jongerendiakonaat. Helaas kunnen we hierover niet zo erg positief 
zijn, want hoewel het Jongerendiakonaat bekend is geworden is de interesse vanuit de 
kerken zeer gering.” 
In het jaarverslag 1980-1981, toen we 10 jaar bestonden vervolgt mevr. Meinema: 
“We komen er in die eerste jaren niet zonder kleerscheuren af. We ondervinden nogal 
wat weerstanden vanuit de kerken. Niet zo verwonderlijk overigens, want hoe meer 
een kerk georganiseerd is, des te moeilijker wordt een groep te accepteren, die er de 
voorkeur aangeeft spontaan bezig te zijn. 
“Waar zijn jullie statuten?”, wordt ons meerdere malen gevraagd.  
“Die hebben we niet”, moeten we dan beschaamd antwoorden. 
Het blijkt namelijk in de praktijk ook zonder statuten te functioneren. 
“Waarom zijn jullie interkerkelijk georganiseerd? Kan het Jongerendiakonaat niet beter 
gereformeerd opgezet worden, om van daaruit contact te zoeken met andere kerken?” 
Ons antwoord is: “Wij vinden, dat als je nu ergens ‘samen op weg’ kunt gaan, het dan 
wel bij uitstek in het diaconaat mogelijk moet zijn.” 
De Centrale Diaconie wil graag de verantwoordelijkheid van ons overnemen en kan in 
het begin maar moeilijk verwerken, dat we het gewoon meedelen als we aan een 
nieuwe taak zijn begonnen of dat we een verandering in de structuur hebben 
aangebracht.  
“Er moet toch garantie zijn dat jullie over 10 jaar nog bestaan?”, is ook één van de 
opmerkingen die aan ons adres gericht worden. Nu, het is meer onze zorg, dat die 
bejaarde vandáág wordt bezocht en die invalide nú wordt gereden dan hoe dat over 10 
jaar zal zijn. 
Deze goedbedoelde zorgelijke opmerkingen bezorgen ons handen vol werk en leveren 
ons een dossier kerkelijke brieven en herderlijke gesprekken, die er uiteindelijk toe 
leiden dat het licht op groen wordt gezet en dat we op dezelfde manier verder kunnen 
gaan als we zijn begonnen. Wel wordt ons geadviseerd om in diverse parochies 
jeugddiakenen aan te stellen, die als het ware de schakels zullen vormen tussen het 
Jongerendiakonaat en de kerken. In de praktijk zijn deze schakels reuze nuttig 
gebleken voor de contacten binnen de kerk. En zo komen er bij de stuurgroep nog 
eens een aantal jeugddiakenen.” 

Aldus mevrouw Meinema in het jaarverslag 1980-1981 
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De Vrijwilligers 
Het aantal leden van het Jongerendiakonaat bleef die eerste 10 jaar vrij stabiel en 
schommelde tussen de honderd en honderddertig verdeeld over 8  taakgroepjes: 
bejaarden bezoekgroep, invaliden rijden, handenarbeid, voorlezen voor slechtzienden, 
karweitjesdienst, oppasdienst, opvangteam en recreatiegroep. 
Eens per maand kwam de stuurgroep, aangevuld met 8, soms 9 jeugddiakenen en 
daarmee uitgegroeid tot een club van meer dan 20 man, bij elkaar in de huiskamer van 
mevrouw Meinema.  
 
Het verloop was in de beginjaren onder de jongeren als gevolg van afstuderen en 
eindexamens groot. Daarnaast echter was er ook een groep zeer trouwe vrijwilligers 
die jaren meewerkten met het diakonaat. Als je de jaarverslagen bekijkt kom je een 
heel aantal namen tegen die jaar in jaar uit meewerken.  
Enkelen daarvan zijn: 
Allereerst natuurlijk WFM Meinema-Meinema, tot 2000 staat haar naam als algemeen 
contactpersoon in alle jaarverslagen en nieuwsbrieven. 
Lenie Blonk staat begin jaren tachtig als jeugddiaken van de Bethlehemkapel-
Binnenstad in de eerste notulen en later van 1986 tot 1995 werd zij 10 jaar voorzitter. 
Zij organiseerde o.a. het tienjarig bestaan van het Jongerendiakonaat.  
Karel van der Wetering was voorzitter vanaf 1997 tot aan zijn dood in 2013. In die 
periode werd het 20-jarig en 25-jarig bestaan gevierd. Bij dat laatste lustrum 
veranderde de naam van het Jongerendiakonaat in Stadsdiakonaat. We waren 
‘volwassen’ geworden.  
Peter Wilbrink volgde Karel op en was tot 2020 zeven jaar onze voorzitter. 
Ronald Bezemer is ook zo’n naam die aldoor weer opduikt. Hij draaide eerst in de 
zeventiger jaren mee als jeugddiaken van de Sionskerk en later kwam hij in de 
stuurgroep als secretaris van 1992 tot 2013. Tot op heden fungeert hij als onze 
‘hoffotograaf’. Vele honderden foto’s werden door hem geschoten op de 
kerstbijeenkomsten en de uitjes. 
Janneke en Johan van der Brugge, werkten ook jaren mee.  Janneke coördineerde 
van 1997 tot 2011 het  invaliden rijden en Johan werkte bij de karweitjesdienst en nam 
in 1999 enkele jaren de coördinatie over van meneer van Wijngaarden die bijna 10 
jaar de coördinatie van de karweitjesdienst had gedaan. Wim Aarts leidde de 
karweitjesdienst vanaf 2003 maar moest helaas stoppen wegens ziekte in 2011.  
Ook de naam Beuman komt veel voor, Carla en Peter. Carla was eerst jeugddiaken 
en later coördinator van de oppasdienst. Peter vervulde zeer wisselende functies. In de 
beginjaren was hij voorzitter en later vicevoorzitter, toen er sprake was van een 
samenwerking met de Johanniter hulpgroep, die hij coördineerde. En diverse keren 
hielp hij als contactpersoon van de karweitjesdienst. Altijd als we in de problemen 
zaten, hielp Peter ons tijdelijk door de coördinatie van de karweitjesdienst op zich te 
nemen.  
Dit zijn enkele namen van de velen die meehielpen met de coördinatie, maar 
daarnaast, zijn er nog de ‘gewone’ vrijwilligers, zonder wie we helemaal niet zouden 
kunnen draaien. Sommigen daarvan werkten bijna een mensenleven lang mee als 
vrijwilliger: Regina Kwakernaak, Corrie van Diemen, Kees Dogger, Joost Brouwer, 
Ria Brehm, Lenie Meijsing, Rik Meinema en nog veel, veel meer.     
En last but not least: Joke Tummers. Zij werkte vanaf 1979 mee als medewerker van 
de bezoekgroep en nam in 1980 de coördinatie over van de bezoekgroep. Na 1996 
toen het Jongerendiakonaat Stadsdiakonaat werd nam ze steeds meer taken van 
mevrouw Meinema over. 
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Het Jongerendiaconaat in Delft vindt landelijk navolging 
Delftse Courant 4 mei 1085 
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   Een uitje werd een jaarlijks terugkerend gebeuren. Gasten en vrijwilligers genieten ervan.  
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3. 1986, wat was er veel gebeurd, die eerste 15 jaar!  
 
In de 1ste nieuwsbrief van juni 1983 schrijft mevrouw Meinema het eerste 
artikel: 
 
Hallo lieve mensen. 
Eindelijk is het dan zover gekomen, dat we onze eerste nieuwsbrief rondsturen.  
Een voorzichtige poging om het onderlinge contact te verstevigen en derhalve  
wat meer betrokken te raken bij alles wat zich afspeelt in het J.D.  
Mij is gevraagd iets te vertellen over onze contacten naar buiten.  
Nu, ongeveer 12 jaar geleden, toen we nog heel aarzelend als piepklein groepje onze 
weg zochten, werd ik gebombardeerd tot algemeen contactpersoon. 
Daar sta je dan en voor je ligt een bijkans onbeschreven blad. 
De invulling van mijn taak kreeg in de beginperiode vooral gestalte in het leggen van 
contacten met diaconieën, predikanten, pastors, wijkverpleegsters of maatschappelijk 
werkers. 
 
Al gauw breidden die eerste contacten zich uit naar allerlei instanties, zoals de Sociale 
Dienst, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Sociale Werkplaats, Raad van 
Bejaarden etc. Er werd ons gevraagd zitting te nemen in de Kontact Raad van Kerken, 
waar 9 verschillende kerkgenootschappen bij aangesloten zijn. Ook werden we lid van 
de Raad van Bejaarden.  
In die tijd ontstond het Vrijwilligersoverleg. Zes keer per jaar zitten we rond de tafel met 
een aantal vrijwilligers, bv. Burenhulp, de UVV, Rode Kruis, Humanitas enz. 
Sinds 1982 zijn we vertegenwoordigd in de vrijwilligerscentrale, een soort 
vacaturebank die vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming tracht te brengen 
en ook enkele projecten voor werkelozen begeleidt. 
 
Tenslotte hebben we sinds enkele jaren een goed contact met het Gereformeerd 
Sociaal Centrum in Den Haag om het Jongerendiakonaat te stimuleren in de regio 
Zuid-Holland, dus ook buiten Delft. Dit heeft geleid tot het houden van spreekbeurten 
voor diakenen, vormingswerkers en jeugdgroepen.  
Als het aanslaat in een plaats proberen we zo’n project te begeleiden tot het allemaal 
wat vaster vormen heeft aangenomen, dan trekken wij ons terug.  
Zo heeft ons werkterrein zich in de loop der jaren verbreed en ons tegelijk steeds meer 
overtuigd van de noodzaak van het werk. In een tijd waarin professionele hulp-
verleningsinstanties steeds meer moeten inkrimpen, dreigen velen hiervan de dupe te 
worden. 
Waarmee ik maar zeggen wil dat jullie werk nog lang niet overbodig is !!!!!! 
     Juni 1983     W. F. M. Meinema-Meinema 
 
Daden der Mensen 
 Tse-Koen vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. 
 De Meester zei: “Hij handelt voor hij spreekt. En spreekt 
 daarna in overeenstemming met zijn handelen.” 
  
 Tsji-Wen-stoe placht driemaal na te denken alvorens te handelen 
 Toen de Meester dit hoorde, zei hij: “Tweemaal zou voldoende zijn.” 
      
                            Spreuken van Confucius, Chinees Wijsgeer 551-479 v. C 
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Peter Beuman, voorzitter van 1982 -1986, schrijft in de eerste Nieuwsbrief  
Onze beweging is van een behoorlijke omvang geworden. Ruim 130 leden van het 
Interkerkelijk Jongeren Diakonaat zijn geregeld in de weer om met ‘de ander’ 
daadwerkelijk mee te leven……. 
……………Juist omdat we alleen verantwoording verschuldigd zijn aan degenen die 
we hulp bieden en aan elkaar, vormen we geen gesubsidieerde stichting of vereniging 
en zijn we ook geen verlengstuk van de kerken.  
Ik gebruikte het woord beweging, daarmee hoop ik recht te doen aan wat we proberen 
te zijn: bewogen met het lot van de ander in onze directe omgeving.  
Onze beweging staat open voor iedereen, met name de jongeren. Sinds enkele jaren 
vooral ook voor werklozen en WAO-ers.  
We willen onze organisatie voor hen openstellen, omdat ze uit het arbeidsproces 
gestoten zijn en de samenleving het recht op arbeid niet voldoende serieus neemt 
 
Nog even terug naar onze identiteit. 
Onze beweging omvat zowel een groepje jongeren die bewust buiten het kerkelijk 
leven staan, als een groep die vanuit het evangelie werkt, voor een betere 
samenleving. In de praktijk levert dat verschil in uitgangspunt geen problemen op.  
We hebben een nuchtere grondhouding gemeenschappelijk nodig om te kunnen 
werken aan een samenleving met een menselijk gelaat. 
Die grondhouding houdt in: 
Niet vrijblijvend hulpverlenen. 
Ondubbelzinnig duidelijk maken in hoeverre en wanneer er een beroep op ons kan 
worden gedaan.  

 
Verslagen van de werkgroepjes in nieuwsbrief 1983  
Handwerkgroep 
Deze groep bestaat uit 8 enthousiaste mensen, die één avond in de week gaan 
handwerken met bejaarden. We doen dit in 4 tehuizen nl. Sionshof, Marcushof,  
De Hoeksteen en Monica. We maken op zo’n avond leuke eenvoudige dingetjes, 
zuiver ter ontspanning van de mensen. Ieder jaar houden we aan het eind van  
het seizoen een tentoonstelling van alle spullen die gemaakt zijn.    
         
                                                                                                   Gea Mussche  
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De groep Stefanna, een nieuwe groep die dat jaar is opgericht m.m.v. de 
maatschappelijk werkster van dit bejaardentehuis. De bedoeling is licht demente 
bejaarden een paar uurtjes bezig te houden. Dit gebeurt d.m.v. spelletjes. 
De begeleiding wordt verzorgd door mensen van het J.D. en leerlingen van het 
Stanislas. Deze taakgroep heeft 3 jaar bestaan.     
             Akkeline v.d. Veen, 1983  
 
Opvangteam 
Er zijn mensen die altijd tussen wal en schip vallen. Er zijn mensen die zich nooit 
hebben kunnen uitspreken over hun behoeften en grieven. Er zijn mensen die door 
allerlei omstandigheden hun draai niet hebben kunnen vinden.  
Deze mensen willen alsnog een bewuste keus maken over wat ze in hun leven en met 
zichzelf willen. Voor deze mensen wil het opvangteam een steuntje in de rug zijn.  
We hebben momenteel 5 vrijwilligers en we worden gecoacht door een maatschap-
pelijk werkster van de gemeente. Het opvangteam is geen waarzegger met pasklare 
oplossingen, maar probeert ‘een middel tot’ te zijn voor mensen die een medemens 
nodig hebben, voor mensen zoals jij en ik.  
               Corine Korrel, 1983   
 
Bejaarden: wegwerpmensen? 
Ik heb nooit geweten dat regelmatig kleine bezoekjes van zoveel waarde kunnen zijn 
voor iemand. Vaak ben je druk bezig met je eigen leven: je werk, familie, hobby’s 
(allemaal belangrijk) zodat je heel vaak moet zeggen: sorry, geen tijd. 
Maar tijd hebben we allemaal, alleen waaraan geven we voorrang? 
Wat ik zelf vooral geleerd heb in de tijd dat ik meedraai in de bejaardenbezoekgroep,  
Is, dat het heel veel energie kan kosten om iemand regelmatig op te zoeken, maar dat 
deze contacten heel veel kunnen betekenen voor de ander, en ook voor jezelf! 
Vooral bejaarden hebben vaak het gevoel wegwerpmensen te zijn, niemand heeft ze 
immers meer nodig. En wat is er dan fijner iemand tegen te komen die laat merken dat 
je nog de ‘moeite’ (van het bezoeken) waard bent!  
               Renée Ypma, 1983  
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Muziekgroep Joy 
Zoals onze naam al zegt zijn we voornamelijk bezig met muziek maken. Onze groep 
bestaat uit 15 jonge mensen, waarvan enkelen een instrument bespelen, zoals gitaar, 
viool, klarinet en blokfluit. Met z’n allen pakken we van alles aan. Zo hebben we al 
bejaardenmiddagen verzorgd, gezongen voor zwakzinnige kinderen en een stukje 
programma van de katholieke jongerendag ingevuld. De voornaamste activiteiten zijn 
onze twee maandelijks terugkerende kerkdiensten, waar we wat vrolijkheid en 
afwisseling pogen te brengen. 
Iedere eerste zondag van de maand gaan we daartoe richting Scheveningen om daar 
de pater te helpen bij de mis in de jeugdgevangenis. 
Een andere zondag in de maand zingen we liederen in de dienst van de dominee in het 
St. Joris gasthuis hier in Delft. Van tevoren wordt altijd even geoefend en dan hebben 
we veel plezier. Omdat de reden van onze komst in de gevangenis en Joris 
voornamelijk is, dat we de mensen willen ontmoeten en willen proberen contact te 
leggen, komt uit dit zingen nog wel eens wat anders voort. Zo hebben we in de 
gevangenis een keer aan een volleybalfestijn meegedaan en een keer een gezellige 
avond verzorgd.      
                   Marina Schone, 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invaliden rijden 
Sinds kort ben ik contactpersoon van het taakgroepje invaliden rijden. Aanvankelijk 
moest er wat orde op zaken gesteld worden. Doordat er binnen zeer korte tijd een 
aantal wisselingen zijn geweest van de contactpersoon, waren wat zaken enigszins in 
het slop geraakt. Met behulp van enkele enthousiaste medewerkers van dit 
taakgroepje is een aantal dingen weer eens op een rijtje gezet en willen we weer vol 
frisse moed van start gaan. 
Zo zijn we met de mensen die gereden worden een dagje naar de Delftse Hout 
geweest. Daar kregen we een rondleiding van één van de boswachters en we brachten 
een bezoek aan de kinderboerderij.         
        Marga Holsteijn, 1983 
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De karweitjesdienst 
Onverwachts heeft Henk Huisman, de vorige contactpersoon, wegens ernstige ziekte 
zijn werk vorig jaar moeten neerleggen. We zullen zijn opgeruimdheid en 
enthousiasme missen. Het werk gaat intussen door. In het laatste half jaar is zo’n 43 
keer een beroep op ons gedaan voor de meest uiteenlopende karweitjes: verhuizingen, 
schilderen, tuinieren, installeren van wasmachines, vloerbedekking leggen etc.  
Het is telkens weer spannend of het zal lukken.  
We hebben intussen met elkaar zo’n fl. 500,-- verzameld, doordat we begonnen zijn 
fl.1,50  per uur te vragen. Deze vergoeding vragen we alleen als het financieel 
haalbaar is. Het totaal aantal gewerkte uren ligt daardoor aanzienlijk hoger, circa 1000 
uur. Binnenkort kunnen we overgaan tot de aanschaf van een klop/boormachine, 
omdat het lenen toch wel lastig is.  
                     Peter Beuman, 1983 
Voorleesgroep 
De voorleesgroep bestaat uit een aantal mensen die regelmatig een blinde of 
slechtziende bezoeken. Vaak gaat het erom dat het plaatselijk nieuws uit de krant, een 
huis-aan-huisblad of een kerkblad wordt voorgelezen.   
Anderen genieten van een boek. 
Al is voorlezen de voornaamste reden van het bezoek, ook andere zaken komen aan 
de orde. Zoals de hulp bij het schrijven van een brief en allerlei kleine hand- en span-
diensten. 
             Gerja Gorzenman, 1983  
 
Wat deden de jeugddiakenen,  
De jeugddiakenen hebben verschillende cursussen georganiseerd. Vorige jaar ging het 
over de verschillende hulpverlenende instellingen in Delft. Hieruit is een z.g. sociale 
kaart ontstaan. Ook werden er gesprekstrainingen gegeven, in samenwerking met de 
Provinciaal Hervormde Jeugdraad. 
Daarnaast werken de jeugddiakenen intensief mee met de productie van de nieuws-
brieven.        Marta Bijl, 1983  
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Uit de nieuwsbrief no. 7 van april 1986 
Verslag van Wim van Zon, cliënt van de voorleesgroep 
 
Alvorens, zoals mij is gevraagd, mijn mening te geven over het Jongerendiakonaat in 
zijn geheel en het voorleesgroepje in het bijzonder, willen wij ons eerst even aan jullie 
voorstellen.  
Ik zeg ‘we’ want we zijn gehuwd en beiden visueel gehandicapt. 
Mijn vrouw is 54 en ik ben 63 jaar oud. 
Wij leven, mag ik wel zeggen, net zo normaal als jullie. Mijn vrouw wast, strijkt, doet 
boodschappen, kookt ons dagelijkse potje, kortom: alles wat er komt kijken in een 
ordentelijk huishouden. 
Wel hebben we tweemaal per week hulp van de S.M.D. voor het zwaardere werk. Dat 
kan mijn vrouw niet zelf. Eén van de leidsters van de S.M.D. maakte ons attent op het 
werk van het Jongerendiakonaat. Persoonlijk stond ik er nogal sceptisch tegenover, 
aangezien ik bij gelijksoortige vrijwilligersorganisaties minder prettige ervaringen had 
opgedaan. Toch heb ik de stap gewaagd en ik moet zeggen dat ik daar geen spijt van 
heb gehad. Ik heb nl. twee linkse handen en dus hebben de jongens en meisjes al heel 
wat klusjes voor ons opgeknapt, die ik zelf onmogelijk zou kunnen verrichten. 
Wij zijn braillelezers (dat is het zgn. puntenschrift) dus boeken en tijdschriften kunnen 
wij betrekken van de blindenbibliotheken. Toch waren er nog dingen waar we echt 
meezaten: het lezen van advertentiebladen, met de hand geschreven brieven en 
dergelijke, die waren voor ons taboe. Maar ook daar werd in voorzien door het zgn. 
voorleesgroepje. We hebben nu een uitstekende ‘lectrice’ en blijven zo van alle 
belangrijke zaken op de hoogte, zoals kerknieuws, zakenadvertenties, het wijkblaadje, 
nieuws van de woningbouwvereniging en ga zo maar door. 
Ook is het als je wat ouder wordt, van zeer groot belang fijne contacten te hebben. Niet 
dat wij geen kennissen zouden hebben, in tegendeel! Maar toch: het contact met 
jongeren vinden wij persoonlijk erg belangrijk. Als een meisje of jongen wekelijks bij je 
aan huis komt, leer je elkaar kennen. Dat schept wederzijds vertrouwen. Je kunt dan 
dingen vragen, die eigenlijk in de privésfeer liggen, zoals een vertrouwelijke brief 
schrijven en zo kunnen ze ons met nog veel meer dingen helpen. 
Meisjes en jongens, ga door met dit zo belangrijke werk. Je zult misschien wel eens 
een teleurstelling ondervinden, maar weet, dat er velen zeer dankbaar zullen zijn voor 
de geboden hulp. 
Wij zijn er in ieder geval heel gelukkig mee. 

        Met vriendelijke groet, Wim en Nelly van Zon  
    
 
 
 
 
 
 
 
De klusjesdienst in actie  
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Mevrouw Meinema in het jaarverslag 1985- 1986  
15 jaar Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft  
 
Vijftien jaar Jongerendiakonaat in Delft. Dan wordt er iets verwacht van zo’n verslag. 
Een opsomming van activiteiten misschien of een samenvatting in de geest van ….. 
Hoe zijn jullie begonnen? Hoe ging het toen verder? Hoeveel jongeren zijn erbij 
betrokken geweest, wat was hun motivatie om juist voor dit werk te kiezen? ……. enz. 
Je snuffelt archieven door, bladert in notulen maar komt tenslotte tot de conclusie dat 
je verstrikt raakt in een wirwar van fladderende en flitsende beelden, die zijdelings iets 
met het Jongerendiakonaat te maken hebben. Je vraagt je vervolgens af welke 
betekenis het heeft als we vertellen hoeveel bezoeken we hebben gebracht, hoeveel 
invaliden gereden of blinden voorgelezen of welke karweitjes we in al die jaren hebben 
gedaan. Je zet er je vraagtekens bij om voor de zoveelste maal te vertellen, dat 
sommige kerken in het begin geen enkele fiducie hadden in zo’n club als 
Jongerendiakonaat en dat alleen al het woord ‘interkerkelijk’ bij velen weerstand 
opriep. Dit alles is immers verleden tijd? We zijn al lang volledig geaccepteerd. We zijn 
er gewoon, krijgen opdrachten via allerlei kanalen binnen en buiten de kerk en trachten 
ons zo flexibel mogelijk op te stellen.  
Het is daarom misschien zinvoller ons bij dit jubileum te beperken tot één facet, dat in 
deze jaren als een rode draad door al onze ontmoetingen en contacten met mensen 
heen liep, nl. eenzaamheid. 
 
Niet bepaald een opwekkend thema voor een jubileum zult u waarschijnlijk denken.  
Het is veel leuker om allerlei specifieke gebeurtenissen naar voren te halen, zoals ‘een 
dagje uit’, het organiseren van een tentoonstelling door de handenarbeidgroep of het 
opknappen van een huis voor een ‘bijstandsmoeder’. Deze dingen gebeuren allemaal 
en zijn zeker niet minder belangrijk. Maar door al deze beelden heen kijkt de mens 
daarachter ons aan. En hoe meer je terug kijkt, des te langer wordt de rij van eenzame 
mensen, die we op onze weg zijn tegen gekomen en die ook vandaag steeds weer een 
beroep op ons doen. Mensen, die je niet loslaten, zich vaak wanhopig aan je 
vastklampen, omdat ze geen kant meer uit kunnen. Omdat ze gedegradeerd zijn tot 
‘niemand’ en in veel gevallen ook echt helemaal niemand hebben waarvan ze nog een 
beetje steun kunnen verwachten. Ze hebben opgehouden maatschappelijk te functio-
neren, worden door familie en buren gemeden.  
Midden tussen de mensen in overbevolkte woonwijken en toch doodeenzaam.  
Het is lang niet altijd op het eerste gezicht te zien. Vaak is er een heel intensief contact 
nodig om een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
Eenzaamheid kan zich heel subtiel en onopvallend verbergen voor de buitenwereld.  
 
Enkele kleine illustraties kunnen dit misschien verduidelijken: 
 
………….   Op één van de galerijen van een flatgebouw woont een meneer van 40 
jaar. Hij is gescheiden en om die reden wil zijn familie hem niet meer kennen. Vrienden 
en buren zijn langzamerhand weggebleven. Dit isolement van buiten heeft tot gevolg, 
dat hij zich schaamt tot de alleenstaanden te behoren en hij heeft het gevoel dat 
iedereen dat aan hem kan zien. ’s Avonds zit hij in het donker, zodat de mensen in de 
flat aan de overkant niet naar binnen kunnen kijken. De lift vormt een bedreiging voor 
hem, daar kan hij mensen tegenkomen en daarom gaat hij via het trappenhuis naar 
beneden. In de supermarkt laadt hij zijn karretje vol, zodat anderen zullen denken dat 
hij voor zijn gezin inkopen doet. Later ligt dan alles in de koelkast te beschimmelen. 
Toch zendt hij af en toe signalen uit om aandacht te krijgen. Hij belt dan bv. op dat hij  
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van plan is al zijn medicijnen in te nemen, of dat hij zijn polsslagader heeft 
doorgesneden. Als de gealarmeerde hulpdienst arriveert, blijkt dat er niet zoveel aan 
de hand is. Wel heeft hij op dat moment de aandacht gekregen waar hij om 
schreeuwde. Helaas wordt dan pas zijn eenzaamheid gesignaleerd…… 
 
…..In een andere flat woont een student. Na vijf jaar bouwkundestudie ziet hij het niet 
meer zitten. Maar hij kan dat natuurlijk niet zonder meer verkopen aan zijn ouders, die 
niets liever willen dat hun zoon afstudeert. Hij houdt dus de schijn op dat hij het druk 
heeft met tentamens en daarom niet zo vaak thuis kan komen. Studiegenoten schieten 
hem voorbij en bemoeien zich nauwelijks met hem. De interesses lopen immers niet 
meer parallel? En zo sukkelt hij nog een jaartje voort, doelloos, angstig, onzeker. Tot 
hij in elkaar klapt en tijdelijk belandt in de psychiatrie…… 
 
…..Een gescheiden vrouw krijgt met haar twee peuters een huisje van de gemeente 
toegewezen. De familie kijkt niet meer naar haar om. Vroegere vrienden en kennissen 
weten niet goed raad met de situatie. Ze moet het nu zelf maar uitzoeken. En ze vecht 
wanhopig tegen het verlammende gevoel aan handen en voeten gebonden te zijn. 
Hulp voor de kinderen af en toe kan er niet af; de nieuwe buren waarnaast ze terecht is 
gekomen, knikken alleen maar vriendelijk en nodigen haar nooit eens op de koffie. Ze 
praat de hele dag in kindertaal en vervreemdt van de wereld om haar heen….. 
 
Dit zijn geen extreme voorbeelden. In bijna alle taakgroepen waarmee het Jongeren-
diakonaat zich bezighoudt, lopen we tegen dit soort problemen op. 
 
Maar……. en dat is nu misschien wel de essentie van een groep als het Jongeren-
diakonaat……… áls we hier tegenaanlopen, gaan we zulke moeilijkheden niet uit de 
weg. Dan zijn er heel veel jonge mensen, die voor deze problemen een open oog, een 
luisterend oor en een uitgestoken hand hebben. 
Niet omdat ze de pretentie hebben altijd een oplossing te kunnen vinden. Maar het kan 
al heel bevrijdend zijn als je iemand het gevoel kunt geven samen met hem of haar 
mee te willen denken en te zoeken naar mogelijkheden, eventueel met begeleiding van 
deskundigen. Hier is vaak een lange adem voor nodig en we moeten zeker niet denken 
in termen als succes of prestatie. Deze woorden horen niet thuis in het Jongeren-
diakonaat. 
Hoogstens kunnen we spreken van een wisselwerking. 
Als het goed is springen er bij iedere ware ontmoeting waarbij we ook de ander ons 
gelaat durven te tonen, vonken over en ervaren we zelf iets terug te ontvangen. En zou 
deze wederkerigheid, dit tweerichtingsverkeer, niet juist de voorwaarde zijn om iemand 
werkelijk te kunnen helpen en om het vol te houden?  
       
Mevr. Meinema – Meinema, 1986 
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Delftenaren staan 
klaar voor elkaar 

Een  maal per week 
komt vrijwilliger  
Joost Brouwer  bij 
mevrouw Dogger om 
boodschappen te 
doen, wat te praten of 
gezamenlijk een 
ommetje te maken 
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     1995, Jos met de kleine Juliana         Jos en Manuela      

Op bezoek bij Jos Veerman interview 2018, Els van der Brugge 
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 en heeft daarvoor gezorgd. Toen het na 
enkele jaren goed ging met Jos ging ze als vrijwilligster zelf aan de slag bij het 
Stadsdiakonaat. 
 
Zo kwam Jos o.a. ook terecht bij een alleenstaande moeder met een dochtertje. Deze 
vrouw 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 heeft deze vrouw jaren bezocht, maar het toen het kleine meisje 
naar de opvang ging was het niet meer nodig. Jos bezocht daarna nog een heel aantal 
mensen, ook een dove mevrouw met wie ze iedere week boodschappen ging doen. 
Drie jaar later werd dat overgenomen door de zoon van deze mevrouw, die weer thuis 
kwam wonen. 
  
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. Zo kwamen er 
een aantal vrijwilligsters bij haar op bezoek, vooral als ze een kindje meenemen heeft 
Jos daar veel plezier in. Op dit moment bezoekt Trang Le (35) haar. 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 2010, 80 jaar     Jos met Trang en Robbert      

 
Soms sta je voor, soms achter de toonbank  
Eind tachtiger jaren: 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!  
Een aardige vrijwilligster ging Jos bezoeken, het liep goed, beiden hadden er plezier in. 
  
De telefoon, inmiddels 1993. Weer een maatschappelijk werkster. Ze zat met een 
probleem. Een jonge moeder had een postnatale depressie, ze ging zwerven.  
Ze kreeg een paar ochtenden per week professionele hulp, maar dat was niet genoeg.  
Of wij als Stadsdiakonaat iets konden betekenen.  
Tja en daar zit je dan. Wie zou ik kunnen vragen? 
Ineens een brainwave! 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. Eigenlijk 
heb ik zelf bezoek nodig.” 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, goed dat je het zegt.” Ik vroeg Manuella, een jonge aardige vrijwilligster. Ze was 
niet mobiel, reed op een scootmobiel. Het bleek een gouden keus, Jos en Manuella. 
Het werd bijna een moeder/dochterrelatie. 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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De jaarlijkse kerstbijeenkomst werd een traditie. 
Bijna altijd op de zaterdag voor de kerst. 
Eerst in het buurtcentrum van de Bomenwijk, 
met een man of 35. Daar groeiden we uit. 
Daarna konden we met zo’n 80 man in terecht in 
de Bethlehemkapel. Van 2007 tot 2017.  
Tien jaarwaren we te gast in de Hofkerk  en de 
laatste jaren met een man of honderd in de Aula 
van de Widar, de vrije school. veel muziek, daarna 
een feestelijk lunch en  
in de middag wordt er een kerststukje gemaakt 
of een klein kersboompje versierd. 
Klein en groot hebben er plezier in. 
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4.  1991, 20 jaar Jongeren Diakonaat Delft  
Lenie Blonk nam in 1986 het stokje over van Peter Beuman.  
Lenie werd in dat jaar de voorzitter en dat bleef ze tot 1995, bijna 10 jaar! 
Lenie was voor 1986 al 6 jaar bij het Jongerendiakonaat betrokken, eerst als 
jeugddiaken en daarna nam ze deel aan het dagelijks bestuur. Die jaren waren heel 
bepalend voor het Jongerendiakonaat. Naast concreet vrijwilligerswerk deden we ook 
veel aan bezinning, vrijwilligers gingen mee naar kloosterweekenden, er werd veel 
gediscussieerd in de stuurgroep.  
 
Bij elk begin van een nieuw seizoen nodigde mevr. Meinema de stuurgroepleden uit 
om bij haar te komen eten. Als er iets bijzonders te vieren was bv. een jubileum werden 
de stuurgroepleden uitgenodigd op de boot van Date! Dat was echt feest. 
Date, de oudste zoon van mevr. Meinema. Hij woonde en woont nog steeds op een 
boot in de binnenstad van Amsterdam. De boot van Date werd een begrip! We kregen 
dan een geweldige rondvaart door de grachten van Amsterdam en kregen daarna op 
de boot een heerlijke maaltijd geserveerd. Dan kon je er echt als stuurgroep weer een 
jaar voor gaan. 
 
Gast aan tafel project van 1984 tot 1992 
In 1984 werd er gestart met ‘het gast aan tafel project’. Dit initiatief hield in dat we in de 
adventstijd gastgezinnen zochten, die bereid zouden zijn één van de kerstdagen een 
alleenstaande met weinig familie of contacten in hun gezin uit te nodigen.  
Lenie Blonk in de Nieuwsbrief oktober 1989: 
“… In ons achterhoofd weten we natuurlijk allemaal wel dat heel veel mensen zich juist 
in die sombere decembermaand en met name tijdens de feestdagen ontstellend 
eenzaam voelen, maar we duwen deze opkomende gedachte meestal liever naar de 
achtergrond. Omdat we in het Jongerendiakonaat maar al te vaak tegen de meest 
uiteenlopende vormen van eenzaamheid aanlopen, willen we dit jaar voor de zesde 
maal een ‘gast aan tafel project’ organiseren. ……... Om wie gaat het dan 
eigenlijk?......... Het gaat om jongere of oudere alleenstaanden in onze eigen 
omgeving. Mensen met weinig familie of gewoon in de steek gelaten door hun 
kinderen, vrienden of buren. Mensen die moeite hebben met het leggen van relaties, 
misschien door tijdelijk verblijf in de psychiatrie, werkloosheid, arbeidsongeschikt, een 
handicap. Juist zij kunnen zich tijdens de feestdagen hopeloos eenzaam en ongelukkig 
voelen ……….. 
Vorig jaar vonden we voor ongeveer 30 mensen een gastvrij onthaal in een gewoon  
gezin en aan de vele positieve reacties merkten we dat dit gebaar bijzonder op prijs 
werd gesteld. Natuurlijk is eenzaamheid niet gebonden aan de kerstdagen, dat spreekt 
vanzelf. Maar …… je moet wel ergens beginnen……en…. misschien wordt zo’n 
contact daarna wel voortgezet.”  
Mevrouw Meinema schrijft in het jaarverslag 1992: 
“Acht jaar geleden begonnen we met het organiseren van ‘Gastenproject met de 
Kerstdagen’……….met de intentie dat dit gebaar niet slechts tot de kerstdagen beperkt 
zou blijven………Terugziende op al die jaren kunnen we wel zeggen dat dit in veel 
gevallen is gelukt. Er ontstonden goede kontakten en in de meeste gevallen meldden 
gezinnen zich spontaan weer aan om een gast te ontvangen. De laatste twee jaar 
verloopt het werven van gastgezinnen wat moeizamer. Daarom hebben we besloten er 
voorlopig mee te stoppen, maar eens af te wachten en hoogstens op de achtergrond 
wat te begeleiden.”  
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Over mijn ervaringen bij het Jongerendiakonaat 
In het afgelopen jaar, 1986, ben ik voor twee taakgroepjes,  
de bejaarden bezoekgroep en voor het invaliden rijden actief 
geweest. Ik ging mee met het dagje uit naar de Delftse Hout 
en naar de Porseleyne Fles. 
Ik help een bejaarde dame eenmaal per week met het doen  
van boodschappen. Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg 
ik haar adres. En ik moet zeggen, hoe langer ik dat karwei  
voor haar deed, des te plezieriger ik het begon te vinden.  
Langzamerhand leerde ik die dame beter kennen en waarderen.  
Ik kwam er achter dat ze erg houdt van het lezen van sprookjes  
en het luisteren naar muziek. 
Als ik de boodschappen heb gedaan, biedt ze me altijd  
koffie aan. We praten dan wat met elkaar en verschillende 
keren heeft ze mij uit één van haar sprookjesboeken voorgelezen 
Ze laat me ook wel eens luisteren naar klassieke gitaarmuziek. Het is muziek die door 
wijlen haar echtgenoot gespeeld wordt. Hij was een amateur gitaarspeler. 
 
Sinds de zomer van vorig jaar ben ik reeds enige keren bij de contactpersoon wezen 
meeëten. Ik vind dat steeds gezellige bezoeken.  
Op 13 en 14 april van vorig jaar heb ik met een groep mensen deelgenomen aan een 
kloosterweekend in Huizen. We hebben toen de zaterdag en de zondag in een 
Benedictijnerklooster doorgebracht. We namen deel aan het gewone leven van de 
monniken. We wandelden en discussieerden veel.  
Als bezinningsweekend vond ik het zeer geslaagd, ik kan het aan iedereen aanbevelen. 
In het komende najaar bestaat het Jongerendiakonaat 15 jaar. Ter gelegenheid daarvan 
wordt er weer een bezinningsweekend gehouden. Alleen om de fijne sfeer al zou ik 
graag nog eens aan zo’n weekend willen deelnemen.       
        Gerard Kienhuis  
Helpen en geholpen worden. 
Gerard droeg wasknijpers aan de pijpen van zijn broek, zodat de stof niet in de 
kettingkast van zijn fiets vast kwam te zitten. Eerlijk, het ziet er niet uit, zei mevrouw M. 
Mevrouw M. zat in een rolstoel, ze had de vraag of iemand haar twee keer in de week 
kon begeleiden naar de fysiotherapie. Gerard had tijd en wilde haar wel helpen.  
Na enkele weken sprak ik mevr. M. en vroeg: Hoe gaat het? 
Ik moest lachen om het antwoord: “Tja, het is niet gemakkelijk om afhankelijk te zijn, in 
een rolstoel te zitten. Mensen hebben vaak met me te doen. Maar nu zie ik die mensen 
denken: Ach zielig, die mevrouw zit in een rolstoel, maar wat vreselijk, ze heeft nog 
een debiele zoon ook!’’ Ik schoot in de lach, zag het tafereel voor me.  
Weet u, zei ik, Gerard heeft het moeilijk. Door dat gedrag stoot hij mensen af. Gerard 
mag u graag, u kon zijn moeder zijn. U zou hem reuze kunnen helpen door hem erop 
attent te maken en hem zo te helpen zich anders te gedragen.   
Mevrouw M. moest er even over na denken, en toen besloot ze: ik ga het proberen. 
Mevrouw sprak met hem, Gerard begreep het. Zo hielp ze Gerard, en hij hielp haar.  
Hij bracht haar naar de fysio, tot haar laatste therapiesessie, anderhalf jaar later.  
 
Gerard Kienhuis werkte tot 1989 mee met het Jongerendiakonaat, In die jaren was hij 
ook een trouwe gast bij het project Gast aan Tafel. Helaas werd hij ziek, werd 
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en overleed een half jaar later.                     
De laatste jaren waren goede jaren geweest, hij had zich echt geaccepteerd en thuis 
gevoeld bij het Jongerendiakonaat.     JokeTummers 



 
-39- 

 

Even omkijken naar twintig jaar Jongerendiakonaat,  
mevr. Meinema    Nieuwsbrief 18, oktober 1991  
 
………… Omdat het onmogelijk is in zo’n kort bestek een samenvatting te leveren over 
al die jaren, wil ik slechts een poging wagen onder woorden te brengen hoe ik zelf het 
meewerken binnen het Jongerendiakonaat heb ervaren. 
Toen ik twintig jaar geleden als diaken bij het kleine groepje werd betrokken voelde ik 
het als een waagstuk en zeker als een sprong in het diepe.  
Er bestond immers in Nederland nog nergens zoiets als diakonaat van jongeren?  
Ik kon dan ook nauwelijks vermoeden dat ik als enige met grijze haren me zo snel in 
deze club thuis zou voelen. De spontaniteit van de jongeren, het enthousiasme en het 
doorzettingsvermogen in vaak moeilijke situaties, maakten diepe indruk op mij.  
In die tijd begon het woord ‘diakonaat’ pas werkelijk de betekenis te krijgen, die ik er in 
gedachten eigenlijk altijd al aan had toegeschreven.  
Vergaderingen werden voortaan een plezier in plaats van een plicht.  
Er werd niet gezeurd over futiliteiten: er werd gewoon gedáán en creatief gedacht.  
 
Het interkerkelijk karakter van het J.D. waardoor je steeds meer mensen van allerlei 
denominaties en gezindten ontmoette bleek een zegen. Iedereen had zijn inbreng en 
daardoor leerden we heel veel van elkaar. Uiteraard heb ik het meest te maken met 
onze stuurgroep, die onder het evenwichtige voorzitterschap van Lenie als hechte 
groep functioneert en eigenlijk de kern vormt van het Jongerendiakonaat. Een kring 
mensen waarop je kunt bouwen, die ondanks de pluriformiteit rekening houdt met 
elkaar, meningen van andersdenkenden respecteert en altijd bereid is op een 
inventieve manier mee te denken over de problemen waar we tegenaan lopen. Al doe 
ik wat rustiger aan dan in de begintijd, toch voel ik me nog met hart en ziel verbonden 
met dit stukje dienstverlening 
 
Toch zou het onvolledig zijn als we diakonaat alleen maar zouden zien als het ‘er zijn 
voor de ander’. Het is juist de wederkerigheid die werkelijke hulp mogelijk maakt.  
We zullen juist de ander ruimte moeten geven om ook iets voor ons te betekenen.  
Pas als we dat beseffen, als we die ander zien als iemand met eigen mogelijkheden  
en misschien juist met kwaliteiten die wij missen, kunnen we iemand echt tot steun zijn. 
Dan springen er vonken over. Dan worden wij door anderen te helpen ook zelf 
geholpen en dat kan ons ervoor behoeden om louter charitatief bezig te zijn.  
Deze diakonale grondhouding wens ik iedereen die met ons meewerkt van harte toe! 
        Miep Meinema 
                       
Joost Brouwer op 
stap met Manuel  
 
 

 

 

 

 



 
-40- 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vrijwilligster Corrie van Diemen neemt tijdelijk de taken over van een mantelzorgster. 
 

Jaarverslag 1992, het laatste verslag dat mevr. Meinema schreef: 
Ook na 21 jaar is er voorzover het de organisatie betreft, weinig veranderd. Alleen de 
maandelijkse vergaderingen van onze stuurgroep, die tot nu toe plaatsvonden ten 
huize van de algemeen contactpersoon, mevrouw Meinema, kregen vanaf november 
een ander onderkomen, bij Joke Tummers op de Nieuwe Plantage.  
Tegelijk nam Roland Bezemer de taak van notulist over, omdat de algemeen contact-
persoon de tijd gekomen vond zich wat meer terug te trekken uit het vergaderschema. 
Dit alles verliep geruisloos en tot ieders tevredenheid.  
Ons ledenbestand handhaaft zich als in de vorige jaren op ruim 120 vrijwilligers.  
De leeftijd van de medewerkers varieert, hoewel de meerderheid nog altijd uit jongeren 
bestaat. We kunnen alleen maar blij zijn met deze ontwikkeling, omdat uit ervaring is 
gebleken dat het samenspel tussen jong en oud uitstekend verloopt en dat ze elkaar 
vaak op een heilzame manier aanvullen.  
 
Jeugddiakenen 
Nu het in de kerken steeds moeilijker wordt mensen te vinden die zich beschikbaar 
willen stellen voor het ambt van diaken of ouderling, geldt dit langzamerhand in 
dezelfde mate voor de jeugddiaken. Tweemaal per jaar verzorgen de jeugddiakenen 
een nieuwsbrief voor alle leden. Meestal is dat een themanummer met een diaconaal 
onderwerp. Er gaat veel tijd zitten in de opmaak en verspreiding. Verder houden ze op 
verzoek in Delft en omstreken spreekbeurten met vertoon van dia’s. Daarnaast 
proberen ze vrijwilligers te werven via campagnes, posters, artikelen in wijkbladen, 
stands in kerken, persoonlijke benadering enz.  
Soms werkt een jeugddiaken mee in één van de taakgroepen om wat meer zicht te 
krijgen op wat zich om ons heen in de maatschappij afspeelt.  
Tot eind 1990 waren we zo gelukkig met Jeugddiakenen te werken.  
Na de eeuwwisseling werd de functie binnen de verschillende kerken afgeschaft.  
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Het opvangteam in actie                                                        
Hoe het opvangteam zijn naam waarmaakt is goed te laten zien aan de hand van een 
hulpvraag die we onlangs hebben aangepakt. De vraag kwam in eerste instantie via de 
karweitjesdienst van meneer van Wijngaarden. Hij was namelijk opgebeld door een 
maatschappelijk werkster van Joris om te helpen met het opruimen van een woning, 
zodat Kees, de bewoner, die onder behandeling was bij het Joris weer naar huis kon. 

Kees had zijn huis gedurende zijn ziekte, een psychose, totaal verwaarloosd.  
Het was een enorme chaos, veel was kapot, alles was erg vies. Er moest dus echt iets 
aan gedaan worden, anders kon hij niet terug. Vanwege de grote hoeveelheid werk die 
verzet moest worden vroeg meneer Van Wijnmaalen in de stuurgroepvergadering hulp 
van andere vrijwilligers van het Jongerendiakonaat. Omdat het iemand betrof met een 
psychiatrische achtergrond, heb ik als lid van het opvangteam aangeboden om te 
helpen met de schoonmaak. Het werd zo dus een samenwerkingsproject tussen twee 
taakgroepen. 
Kees zou zelf ook meewerken. Zo kon ik nader met hem kennismaken en polsen of hij 
behoefte had aan bezoek van het opvangteam, en zo ja wat voor bezoek. 
Maar voorlopig ging het eerst om het leefbaar maken van de woning. 
Daarvoor zijn mijnheer Wijnmaalen en ik samen kennis wezen maken met Kees in het 
Joris. Zijn begeleidster was daar ook bij. Alles werd grondig doorgesproken en op een 
rijtje gezet, waarna een eerste afspraak voor de schoonmaak gemaakt kon worden.  
Kees was erg gemotiveerd om terug te gaan naar zijn woning. Toch was hij ook een 
beetje bang om terug te gaan. De grote hoogte waarop hij woonde, de indruk die hij bij 
zijn directe woonomgeving had achtergelaten, het weer zelfstandig wonen en de 
mogelijke eenzaamheid waren voor hem moeilijke barrières om te nemen.  Om deze 
barrières te overwinnen en om zijn leven weer langzaam op te bouwen krijgt hij vanuit 
het Joris begeleiding. 
Maar eerst moest de woning op orde gebracht worden. We gingen er met z’n drieën 
hard tegen aan, het was een hele klus, maar het zag er nu redelijk uit. Er kon weer 
gewoond worden. Voor de karweitjesdienst zat de taak erop.  
Dan wacht nu nog voor het opvangteam de taak een vrijwilliger te vinden die Kees wil 
gaan bezoeken, want dat wil hij graag. Maar dat blijkt geen eenvoudige taak. In ons 
eigen team heeft niemand meer tijd over om deze taak op zich te nemen. Waar haal je 
dan die vrijwilliger vandaan? 
Voorlopig neemt iemand van de bezoekgroep deze taak op zich, zodat we wat tijd 
krijgen om verder te zoeken. Als Kees teruggaat naar zijn woning moet er iemand zijn 
die hem bezoekt. Dat doel stellen we ons, want daar zijn we immers voor als 
opvangteam.        Bert van Wijngaarden 1995 
 
Het opvangteam kwam heel regelmatig bij elkaar en werd gecoacht door een 
maatschappelijk werkster van de gemeente. Toen in 1996 Delft 750 jaar bestond, wilde 
de gemeente niet alleen een wetenschappelijk gezicht laten zien. Ook de sociale kant 
van Delft moest aandacht krijgen. Men besloot ‘In contact’ op te richten, een groep met 
ongeveer dezelfde doelstelling als het opvangteam. Natuurlijk kwam men praten. Ons 
standpunt was, als jullie het doen prima, twee groepen zijn niet nodig, wij heffen dan 
ons opvangteam op, maar dan moeten jullie het wel minstens 10 jaar volhouden.   
Men dacht dat dat wel zou lukken. Maar helaas na twee jaar vond de wethouder dat er 
niet genoeg bereikt was. In contact kreeg geen geld meer, werd opgeheven!                 
Alle moeilijke gevallen belandden bij de bezoekgroep, een zware belasting 
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5. Van Jongerendiakonaat naar Stadsdiakonaat  
 
Toen we in 1996 25 jaar bestonden realiseerden we ons dat de mensen van het eerste 
uur een dagje ouder waren geworden. We waren niet meer de jongeren uit de 
kerkelijke gespreksgroep, wel werkten er nog jongeren mee, maar ook veel ‘oudere’ 
jongeren en ouderen.  
 
Bij een intakegesprek in die jaren zei een bijzonder aardige ‘oudere’ meneer: 
“Ik weet eigenlijk niet of ik er goed aan doe naar het ‘Jongerendiakonaat’ te komen.  
Maar mijn zoon zei, pa, je moet achter die geraniums vandaan, je doet niets meer 
sinds moeder dood is. Ga er eens praten met de bezoekgroep van het Jongeren-
diakonaat. Maar oh, ik vind het zo gênant, ‘Jongerendiakonaat’.  
Weet je ik ben al 76!” 
We maakten er een grapje van; als u maar jong van geest bent zeiden we en waren  
blij dat hij besloot mee te gaan doen. We konden hem goed gebruiken! 
Er lag een vraag, één ochtend in de week meneer M. te bezoeken, zodat zijn vrouw en 
mantelzorger, dan even iets voor zichzelf kon doen. 
Het toeval wilde dat het echtpaar M. vlak bij hem woonde, en hij wilde het wel gaan 
proberen. Als hij aankwam had mevrouw M. een grote pot koffie gezet. Meneer en hij 
dronken samen een paar kopjes koffie en maakten een praatje. Vaak las hij wat uit de 
krant voor. De ochtend vloog om. Iedereen was er reuze blij mee. Mevrouw kon die 
ochtend even iets voor haar zelf doen, meneer M. had afleiding en kon eens met 
iemand anders praten. Onze nieuwe vrijwilliger was er ook erg tevreden mee. Het 
bezoek structureerde zijn week. Nog jaren heeft hij met heel veel plezier met ons 
meegewerkt en met hem nog veel meer ouderen.  
 
Vandaar dat er in 1996, toen we 25 jaar bestonden, stemmen opgingen om de naam te 
wijzigen. Er werd gekozen voor: Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft, ISD. 
 
Het woord interkerkelijk hebben we vastgehouden, hoewel we geheel los van de 
kerken werken. Kerkelijken en onkerkelijken maar ook moslims, Hindoes en humanis-
ten werken allemaal mee.  
Er wordt hulp geboden aan een mogelijk nog breder scala mensen. 
Toch wilden we onze ‘roots’ niet verloochenen en daarom behielden we het woord 
interkerkelijk in de naam. Wie weet misschien wordt het wel bij ons 50-jarig bestaan 
‘interreligieus’ of laten we het misschien toch vallen.   
 
Ook het woord diakonaat behielden we.  
Diakonaat immers is afgeleid van het Griekse woord voor ‘dienen’.  
Diakonaat wil zeggen ‘dienst aan de ander, omzien naar mensen in nood’.  
En dat vonden we en vinden we nog steeds van toepassing op de lading van ons werk. 
Vandaar dat we doorgingen onder de naam Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft.  
 
Onder die naam draaien we september 2021 alweer 25 jaar! 
Een groot feest, ons 50-jarig bestaan! 
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'D Door het 
Stadsdiakonaat  
nog steeds 
zelfstandig' 

 
Mevr. Itzes woont zelfstandig maar is slecht  
ter been. Ze moet vaak naar de dokter en kan daarvoor niet altijd hulp inroepen van familie. 
En natuurlijk wil ze ook wel eens naar buiten, voor een ommetje of een boodschapje. 
Daarom krijgt ze regelmatig bezoek van Regina, vrijwilligster bij het Interkerkelijk Stadsdiakonaat. 
De twee kennen elkaar inmiddels al zo'n vijftien jaar.  
 
Vrijwilligers van het Stadsdiakonaat bezoeken dagelijks mensen die, om wat voor reden ook, niet in staat 
zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren. Sommige vrijwilligers doen dat twee of drie keer per 
maand, maar er zijn ook vrijwilligers die er een dagtaak van maken en dagelijks iemand bezoeken. 
 
NAAR BUITEN  
Mevrouw Itzes woont in een knus huisje aan een hofje. Voor haar woning staan bomen en planten, er 
lopen en fietsen regelmatig mensen voorbij.  
“Ik woon hier fijn”, vertelt ze. “Mede dankzij de vrijwilligers woon ik nog steeds zelfstandig. De dokter zei 
tegen mij: “Ga eens wat vaker naar buiten”. Maar dat kan ik niet alleen. Met de hulp van Regina kan dat 
wel.” Regina en mevrouw Itzes zien elkaar soms tweemaal per week, soms veertien dagen niet. Regina 
gaat in ieder geval altijd mee naar dokter of ziekenhuis. “Het voordeel daarvan is dat je achteraf samen 
kunt praten over wat de dokter heeft gezegd. Zo'n bezoek is toch altijd weer spannend. Maar we doen ook 
leukere dingen, zoals naar een tuincentrum gaan.” 
 
ROLSTOEL DUWEN 
Mevrouw Itzes is voor uitstapjes aangewezen op een rolstoel. Omdat het duwen van een rolstoel geen 
lichte klus is, worden daarvoor aparte vrijwilligers ingezet. Een taak waarvoor het Stadsdiakonaat 
overigens altijd mensen kan gebruiken. Ook voor karweitjes in huis, zoals behangen of gordijnen 
ophangen, bestaat een aparte vrijwilligersgroep. Het Stadsdiakonaat bestaat (in 2002) al zo'n 30 jaar, 
vertelt Joke Tummers. “Onze jongste vrijwilliger is 11 jaar. Zij zocht een 'knutseloma' en vond er een die 
erg van handwerken houdt. Onze oudste vrijwilliger is 84. Die doet huisbezoeken om ook zelf uit een 
isolement te komen.” 
 
OMGEKEERD 
Het Stadsdiakonaat is voortgekomen uit het Jongerendiakonaat, dat vroeger zo heette omdat er 
voornamelijk jonge vrijwilligers waren. Tegenwoordig is dat anders, vertelt Tummers. “Opvallend is dat 
vroeger jonge vrijwilligers ouderen bezochten, maar dat het nu steeds vaker omgekeerd is: oudere 
vrijwilligers bezoeken jongeren. Steeds meer jongeren vereenzamen of vallen buiten de maatschappij 
doordat ze bijvoorbeeld werkloos zijn.”  
 
SAMEN VERWERKEN 
Tussen Regina Kwakernaak en mevrouw Itzes is in de loop der jaren een vriendschappelijke band 
gegroeid. Beiden hebben een bijzondere herinnering aan de tachtigste verjaardag van mevrouw Itzes die 
werd gevierd met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Regina: “Ik vond het achteraf fijn, dat we 
de emotie van die dag samen konden verwerken.”     Kees Vermeer  
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In memoriam Rinus Schippers 
Ruim 25 jaar geleden vroeg  
mevrouw Meinema van het Jongerendiako-
naat, zoals het toen nog heette, aan mij of ik 
Rinus wilde bezoeken.  
Rinus was een alleenstaande man, die na een 
lange revalidatieperiode nogal eenzaam was. 
Hij woonde met zijn duiven en poezen in zijn 
huisje, en het liefst had hij er nog een echte 
herdershond bij gehad. Wekelijks dronken we 
koffie in de stad, of aten een pannenkoek, waar 
hij heerlijk van kon smullen.  
Een paar jaar geleden werd Rinus ziek, maar 
tegen het advies van de specialist in wilde hij 
zich niet laten opereren. Toch knapte hij op in 
het ziekenhuis en na een maand verzorgings-
huis mocht hij weer naar huis.   
Hij had nog een paar goede jaren.  
In januari van dit jaar overleed hij en werd in 
zijn huisje gevonden. 
De vriendschap met hem die in die 25 jaar 
gegroeid is zal ik nog lang blijven missen.  

Regina Kwakernaak 
 
Regina schreef in 2012 een in memoriam voor Rinus Schippers die ze zeer trouw sinds 
1983 had bezocht. Rinus verzamelde alles wat hij op straat vond, we hebben meerdere 
keren geprobeerd zijn huisje wat op te ruimen. Daar was hij dan blij mee, maar binnen 
enkele maanden kon je niet meer zien dat we er ook maar iets aan gedaan hadden. 
Rinus vervuilde steeds meer. Bij slecht weer als ze niet naar buiten konden nam 
Regina een thermoskan met koffie, suiker en melk en kopjes en natuurlijk iets lekkers 
mee om bij Rinus in huis samen gezellig op te eten.  
 
Wie goed doet, goed ontmoet: In memoriam Regina Kwakernaak. 
Wie goed doet, goed ontmoet. Dat graveerden we met grote cursieve letters in 
een blauwe schaal ter ere van Regina bij haar 65ste verjaardag. De schaal stond 
tot aan haar dood in haar woonkamer. Die spreuk hoorde voor ons bij Regina: ze 
stond immers altijd klaar om te helpen, zelfs de laatste jaren, toen het heel slecht 
ging met haar gezondheid en ze zelf vreselijk veel hulp nodig had.   
 
Regina was één van onze oudste vrijwilligers: ze werkte sinds 1987 mee  
In de bezoekgroep van het Jongeren- later het Stadsdiakonaat. Ze hielp mee de 
uitjes en de kerstvieringen te organiseren. Ook draaide ze jaren mee in de 
Stuurgroep.  
Heel wat mensen werden in de loop der jaren door haar bezocht.   
Regina maakte bijna 30 jaar alle kerstvieringen en jaarlijkse uitjes mee ze was altijd 
van de partij, of ze zich nu goed of niet goed voelde.  
Ze was ook bij ons uitje naar Midden-Delfland, begin juli 2017. De hele dag was te 
vermoeiend voor haar, maar ze kwam met de regio taxi naar de beeldenkas voor de 
lunch. Vier dagen later overleed ze, die moedige Regina.  
Ik zal nog lang aan haar blijven denken.      Joke Tummers 
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Henriette Schoemaker, werkte in de negentiger jaren mee met het Jongerendiakonaat. Ze 
stopte om voor haar partner te zorgen. Na diens overlijden nam ze de draad weer op bij het 
Stadsdiakonaat  
 
90-jarige Henriette Schoemaker staat nog midden in het leven  
interview in 2017 door Els van der Brugge 
 
Henriette Schoemaker is geboren in Twente, in Borne, op 1 juni 1927. Sinds 60 jaar 
woont ze in Delft. Nu denkt u als lezer misschien dat Henriette cliënt is van het 
Stadsdiakonaat, maar niets is minder waar, ze is een vrijwilligster uit duizenden.  
Al bij binnenkomst van uw verslaggever verraadt ze het geheim hoe het komt dat ze op 
haar leeftijd nog zo sterk, zelfstandig en kwiek is: “Iedereen zegt altijd dat suiker en vet 
zo ongezond zijn, maar het is vooral zout dat je moet laten staan.” 
 
Henriette bezoekt drie mensen voor het Stadsdiakonaat, twee ervan zijn mensen die 
gebruik maken van een rolstoel. Henriette is nog sterk genoeg om een rolstoel te 
duwen. “Eén mevrouw woont in Stefanna, die zie ik op zaterdagmiddag. De andere 
mevrouw belt mij als ik iets voor haar kan doen, bijvoorbeeld de boodschappen. Dat is 
ongeveer eens in de veertien dagen.” De derde persoon die Henriette bezoekt is een 
meneer die 24 uur per dag, zeven dagen per week, aan de zuurstof zit. Zijn vrouw 
staat altijd voor hem klaar. Henriette lost deze mevrouw een middag per week af.  
“Het klikt goed met dit echtpaar. Meneer en ik praten heel wat af, het is gezellig.” 
Henriette doet niet alleen vrijwilligerswerk voor het Stadsdiakonaat, maar ook bij 
Delftshove en bij de Bieslandhof. Vijf avonden per week schenkt ze koffie in 
Delftshove: “Dat doe ik tussen 18.00 en 20.30 uur, want voor dit tijdstip zijn er moeilijk 
mensen te vinden. Ik woon alleen en heb dus de tijd.” Het blijft niet alleen bij koffie 
schenken, Henriette komt persoonlijk bij de mensen binnen en hoort en ziet daardoor 
veel. Veel mensen nemen haar in vertrouwen.  
Zo komt het dat ze ook wel eens helpt met bijvoorbeeld het uitdoen van steunkousen. 
Ze hoort veel verhalen en ze doet zelfs wel eens aan stervensbegeleiding. “Ik zie, dat 
de verpleging heel hard werkt, maar voor veel dingen hebben ze geen tijd.  
Afgelopen zomer bijvoorbeeld was er een bewoner, een oude Italiaanse gastarbeider, 
die in mijn armen is gestorven.” Deze meneer had altijd zo hard gewerkt, dat hij nooit 
de tijd heeft gehad om goed Nederlands te leren. Henriette spreekt Spaans en zo 
konden ze enigszins met elkaar communiceren.  
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Ook in de Bieslandhof is ze een onmisbare hulp. Op vrijdagochtend is er een 
kerkdienst in de recreatiezaal. De zaal moet leeg, de mensen moeten worden 
opgehaald, soms met bed en al; Henriette staat haar mannetje.  
Henriette houdt al haar werkzaamheden vol en heeft er plezier in, omdat ze ook veel 
gezelligheid ervaart bij al haar activiteiten, hetzij met de verpleging, hetzij met de 
andere vrijwilligers. Ze heeft niet haar hele leven vrijwilligerswerk gedaan. Van beroep 
is ze bibliothecaris. Op haar dertigste kreeg ze een baan in de openbare bibliotheek in 
Delft. Toen is ze verhuisd uit Twente. Tot haar 65e heeft ze daar gewerkt.  
Verder was ze haar tijd ver vooruit omdat ze 35 jaar een latrelatie heeft gehad met een 
man. Hij woonde in Schiebroek en had vier kinderen. Alles deden ze op de fiets. 
Helaas is haar vriend twee jaar geleden gestorven. Henriette heeft een periode 
intensief voor hem gezorgd; toen had ze geen tijd voor vrijwilligerswerk. 
Henriette is heel erg blij en dankbaar dat ze nog zo gezond is en  
nog zoveel kan doen. Eens in de zoveel tijd bezoekt ze haar drie jaar jongere zus die 
nog in Borne woont, in een bejaardentehuis. Als het mooi weer is, gaan ze samen naar 
buiten en lopen langs alle plekken waar ze mooie herinneringen hebben liggen.   
   
Stagiaires helpen familie uit de brand 
interview 2017 door Els van der Brugge 
Het Stadsdiakonaat heeft overal wel adresjes van 
mensen die hulp kunnen gebruiken. Zo ook de 
familie Z. Door lichamelijke klachten zijn meneer en 
mevrouw Z. niet in staat om voor het huishouden te 
zorgen. Daardoor was er zo’n achterstand in het 
huishouden ontstaan, dat hulp van buiten onvermij-
delijk werd. Toevallig waren er twee VMBO-leer-
lingen die een stageadres zochten. Yasmine en 
Angelique zijn twee vriendinnen die een maatschap-
pelijke stage moesten doen. De tante van Yasmine 
kent Joke Tummers en zo kwam het dat Yasmine en 
Angelique bij de familie Z. terechtkwamen.  

 
Het was een hele kluif waar ze voor kwamen te staan. Gelukkig kregen ze tips van  
zowel mevrouw Z. als van Joke Tummers waar ze moesten beginnen. Eerst maar eens 
afwassen en stofzuigen. Intussen kwam iemand anders van het Stadsdiakonaat 
spullen uitzoeken en wegdoen. “In het begin was het best zwaar om deze stage te 
doen. Het huis stond zo vol dat we bijna niet konden lopen”, vertelt Angelique. 
“Gelukkig heb ik mijn moeder vaak zien schoonmaken zodat ik een beetje wist wat ik 
moest doen”, vult Yasmine aan. Schoonmaken, dweilen, kleden uitkloppen, opruimen, 
er was veel te doen. In het begin moest meneer Z. erg wennen aan de stagiaires. Hij 
had eigenlijk wat te hoge verwachtingen, maar door over en weer verwachtingen en 
wensen te uiten, ontstond er meer waardering en vertrouwen. 
In de zomervakantie kwamen ze ongeveer twee keer per week een paar uur.  
Tot het zo’n beetje klaar was. Hoe hebben ze de stage ervaren? Zowel Angelique als 
Yasmine vertellen eerlijk dat ze de stage best zwaar vonden, maar omdat meneer en 
mevrouw Z. zo blij en dankbaar waren met hun hulp, kijken ze terug op een zeer 
geslaagde tijd. Naderhand zijn ze nog met mevrouw Z. naar de kinderboerderij 
geweest en daar genoten ze allemaal van. Ook staat er nog een uitje naar Blijdorp in 
de planning. De familie Z. krijgt nu andere hulp van het Stadsdiakonaat.                                          
En Yasmine en Angelique? Die zijn een mooie ervaring rijker.  
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Het veranderde denken over vrijwilligerswerk 
Niet alleen onze naam ook het begrip vrijwilliger en het denken over vrijwilligerswerk 
veranderde in de afgelopen 50 jaar.  
 
Na 1945 
Na de oorlog, na 1945, ontstond het vrijwilligerswerk zoals we dat nu kennen.   
De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, de Zonnebloem en Humanitas, werden toen 
opgericht. Ze worden tot het eerste echte vrijwilligerswerk gerekend, vanwege het feit 
dat ze iets nieuws zichtbaar maakten, namelijk dat de hulp en de zorg voor de 
medemens ook los van professionele en levensbeschouwelijke vormen recht van 
bestaan had. Daarmee kreeg het vrijwilligerswerk een eigen gezicht.  
 
De geboorte van de ‘verzorgingsstaat’ in de zeventiger jaren  
Rond 1970 ontstonden meerdere initiatieven die de term ´vrijwilligerswerk´ expliciet in 
het vaandel hadden staan, zoals de Stichting Werkwinkel en het Platform 
Vrijwilligerswerk. Ook het Jongerendiakonaat Delft ontstond in die tijd. 
De staat ging in de zeventiger jaren steeds meer sociale taken vervullen, nam die 
taken over van de kerken en de particulieren, de geboorte van de ‘verzorgingsstaat’. 
Vrijwilligers degradeerden bijna tot ‘overbodige’ medewerkers.  
 
Naar een zorgzame samenleving  
Midden jaren tachtig komt er een opleving in het vrijwilligerswerk, die samenvalt met de 
economische crisis. Veel mensen gaan met behoud van uitkering vrijwilligerswerk 
doen. In de politiek komt de kreet ´een zorgzame samenleving´ op.  
Door bezuiniging komt er steeds meer werk op de vrijwilligers af. Een trend die zich tot 
op de dag van vandaag doorzet. Drastische bezuinigingen in de maatschappelijke 
sector; op de thuiszorg, op het jeugdwerk, en bij alle andere vormen van 
maatschappelijke dienstverlening. In al die sectoren werd en wordt een beroep gedaan 
op vrijwilligers om de ontstane hiaten zo goed mogelijk op te vullen.  
 
Vrijwilligerswerk instrument voor activering langdurig werklozen  
Toen de Algemene Bijstandswet op 1 januari 1996 in werking trad, kwam het 
vrijwilligerswerk weer in een heel ander daglicht te staan.  
Het vrijwilligerswerk wordt in deze wet ingezet als ´instrument voor de arbeidstoedeling 
en de activering van langdurig werklozen´.   
Wat blijft er over van het begrip ´vrijwillig´ bij een dergelijke benadering?  
 
Professioneel met vrijwilligers 
In de loop der jaren gingen allerlei instanties vrijwilligers inzetten onder professionele 
begeleiding. Zo ontstonden Bureau Informele Zorg, Vriendendienst, Vrijwillige 
Palliatieve Terminale Zorg, Buddy Netwerk, etcetera, allemaal organisaties die ´profes-
sioneel met vrijwilligers´ werken.  
 
1999 start OVT 
November 1999 startte de OVT, Ondersteuning Vrijwillige Thuiszorg.  
 Wat was de OVT en voor wie was het?  
 Het was een ondersteunend coördinerend punt voor alle vrijwilligersorganisaties  
 In Delft, Westland en Oostland, die hulp en diensten verleenden aan cliënten/ patiënten 

en mantelzorgers. Het werk bestond zowel uit sociale als praktische ondersteuning  
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Wat deed de OVT? 
• Bekendheid geven aan het aanbod van mogelijkheden voor het inzetten van 

vrijwillige hulp bij mensen 
• Vergroten van de toegankelijkheid en naamsbekendheid van de organisaties 
• Van elke vrijwilligersorganisatie een duidelijk beeld schetsen van haar speci-

fieke activiteiten en bereikbaarheid 
Wat was het resultaat? 

• Er werd een netwerk gevormd van vrijwilligersorganisaties, die eenmaal per 2 
maanden rond de tafel zaten, waarbij allerlei informatie werd doorgegeven. 

• Gezamenlijk werd de werving van nieuwe vrijwilligers opgezet. Elke maand 
werd ervoor gezorgd dat de achterkant van de Krant op Zondag geheel gewijd 
werd aan het vrijwilligerswerk. In ‘Blij je te zien’ werd telkens een andere vrijwil-
ligersorganisatie in het zonnetje gezet. 

• Op internet werd de site ‘blij je te zien’ opgezet. 
  
OVT omgedoopt tot BIZ 
In de loop van de tijd werd de Ondersteuning Vrijwillige Thuiszorg, OVT omgedoopt in  
bureau BIZ, Bureau Informele Zorg. Het BIZ nam alle taken van de OVT over. Alida 
van Rijsoord, die vanaf de start werkzaam was voor de OVT deed haar werk nu onder 
de naam BIZ. De bijeenkomsten van de vertegenwoordigers van de diverse 
vrijwilligersorganisaties vonden om de maand plaats, regelmatig werden er bijscho-
lingscursussen gegeven en elk jaar werd er met zeer veel zorg een bedankdag 
georganiseerd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Daarnaast werd zeer veel 
werk gedaan ter ondersteuning van mantelzorgers, contactochtenden, maar ook 
werden de mantelzorgers indien nodig met raad en daad individueel bijgestaan. 
 
WMO 2007, inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.  
In de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) krijgt de burger meer eigen 
verantwoordelijkheid: wat je zelf kunt, moet je zelf doen. In de wet wordt er bij herhaling 
van uitgegaan dat mantelzorgers en vrijwilligers ingezet moeten kunnen worden in 
allerlei situaties waar tot op dat moment nog professionele hulp voor geboden werd.  
Iets waar wij ons als Stadsdiakonaat altijd tegen verzet hebben, wij stellen: ´houd 
voldoende professionele handen aan het bed´. Natuurlijk zijn vrijwilligers en is 
mantelzorg belangrijk, maar zij zijn slechts een aanvulling op het professionele werk, 
geen vervanging.  
Met de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die op 1 januari 2007 werd 
ingevoerd kreeg de gemeente inhoudelijk en financieel zeggenschap over het budget 
van verschillende vrijwilligersorganisaties. Daardoor worden de organisaties die 
subsidie krijgen voor de continuïteit van hun werk afhankelijker van de gemeente. 
Bezuinigingen konden bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat er minder coördinatie-uren 
beschikbaar waren. Het Stadsdiakonaat is één van de organisaties die geheel 
zelfstandig opereren zonder subsidie. Daar zijn we best trots op, het onafhankelijk zijn 
gaf ons vaak extra kracht. 
 
Helaas, op 1 januari 2009 wordt het BIZ opgeheven 
In een tijd waarin de WMO een grote plaats toekent aan mantelzorg en het 
vrijwilligerswerk, vonden wij het schokkend dat een bureau dat deze groepen 
ondersteunde werd opgeheven.  
We betreurden het dat een club die 9 jaar zijn naam, het ondersteunen van 
mantelzorgers en vrijwilligers in de thuiszorg, echt had waargemaakt, zonder meer aan 
de dijk werd gezet.          
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Het BIZ, bureau informele zorg, en daarmee de OVT, Ondersteuning Vrijwillige 
Thuiszorg, was daarmee OVT, Onvoltooid Verleden Tijd. 
 
Diva Delft, ontstond  
In die tijd ontstond Diva Delft, haar medewerkers, Janny Gort en Sonja Koelewijn, 
onderhielden het contact met de verschillende vrijwilligersorganisaties. Daarin namen 
ze een deel van de taken van bureau BIZ over.  
 
2015 In het vrijwilligerswerk gaat geld een grote rol spelen, steeds meer 
vrijwilligers ingezet onder betaalde krachten 
De troonrede van 2013 stelt dat we van een verzorgingsstaat naar een participatie-
samenleving gaan. Vrijwilligers moesten op steeds meer terreinen van de 
maatschappelijke dienstverlening ingezet worden onder supervisie van betaalde 
krachten om drastische bezuinigingen op te vangen. Met de vernieuwde W.M.O. in 
2015 kregen de gemeenten een bredere verantwoordelijkheid, t.a.v. de 
maatschappelijke ondersteuning, de participatie en zelfredzaamheid van de mensen. 
De AWBZ met termen ‘begeleiding’ en ‘verzorging’ kwam te vervallen. 
Er werd weer een grote reorganisatie doorgevoerd. De organisaties Participe, MEE, 
Kwadraat en Sport Haaglanden gingen samenwerken in ‘Delft voor Elkaar’.  
Diva Delft is verantwoordelijk voor het WMO-loket en het Startpunt Wonen, Zorg en 
Welzijn. Op allerlei terreinen worden steeds meer vrijwilligers in gezet onder betaalde 
krachten. Op de site van Diva Delft is te lezen dat ze sinds 12 juli 2013 ‘erkend 
mantelzorgvriendelijk’ zijn en met 25 professionals en 100 vrijwilligers werken. 
 
Het Stadsdiakonaat, 120 vrijwilligers, is nog één van de weinige ‘ouderwetse’ 
organisaties zonder betaalde krachten, puur vrijwilligerswerk. Omdat we geen subsidie 
krijgen vallen we buiten de organisaties die samenwerken in Diva Delft, nu Participe 
Delft, Delft voor Elkaar en daardoor ook buiten iedere vorm van coördinerend overleg 
zoals dat tot 2015 werd georganiseerd. 
Vrijwilligerswerk krijgt een andere uitstraling. Bedankavonden etc. komen te vervallen.   
Het gevoel dat het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, gesteund en echt wordt 
gewaardeerd verdwijnt. Wel kunnen alle organisaties gebruik maken van de site van 
‘Delft voor Elkaar’, en de site ‘NL voor elkaar’ om vrijwilligers te werven. 
 
Welzijn op recept 
Veel van de aanvragen komen op dit moment bij het Stadsdiakonaat binnen via de 
welzijnscoaches van ‘Welzijn op Recept’. ‘Welzijn op Recept’ startte in januari 2015 
met enkele proefprojecten van Participe. Het groeide over een groot gedeelte van de 
gemeente Delft uit. 
Het gaat als volgt: De huisarts schrijft een welzijnsrecept voor. Een welzijnscoach van 
de gemeente kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om je weer goed te voelen.  
Vaak komt naar voren dat men eenzaam is en graag bezoek van een vrijwilliger wil.  
Dan komt het Stadsdiakonaat in beeld. 
 
Niet altijd eenvoudig voor ons om een oplossing te vinden. Hoe kom je aan de nodige 
vrijwilligers? Tot nu toe hebben we gelukkig het nodige geluk. De meest geweldige 
mensen komen soms ineens uit de lucht vallen. Werk wordt gedaan waarvan we 
oorspronkelijk dachten: dit keer gaat het echt niet lukken. Ook in de komende jaren 
blijven we op dit soort wonderen hopen. Zonder geluk vaart niemand wel! 
        Joke Tummers 
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Feest: een Ridderorde voor Karel van de Wetering, onze voorzitter!  

 
Wisseling van de wacht. 
 
Karel van de Wetering werd in 1996, na ons 25-jarig bestaan, voorzitter van het 
Stadsdiakonaat. Hij volgde Marian van der Ham op die gedurende één jaar na het 
vertrek van Lenie Blonk in 1995, het voorzitterschap waarnam. 
Karel was geen onbekende voor het Stadsdiakonaat. De eerste kennismaking dateert 
uit het begin van de jaren 90. We organiseerden in die tijd ‘Gast aan Tafel’; mensen die 
eenzaam waren tijdens de kerst werden gekoppeld aan mensen die het gezellig 
vonden iemand te ontvangen. Karel stelde zijn huis open. Gerard, een vereenzaamde 
civiel student, kwam diverse malen bij hem op de Kolk eten.  
Karel was zeer actief in het kerkelijk leven. 
Hij was meer dan 30 jaar de penningmeester van de Raad van Kerken, zat in allerlei 
commissies, maakte zich zeer sterk voor de oecumene en de bestrijding van de 
armoede. Hij hield ons van alles wat er speelde op kerkelijk gebied op de hoogte.  
Bij ons 40-jarig jubileum stuurden we onder zijn leiding een brief naar alle kerken in 
Delft om het Interkerkelijk Stadsdiakonaat weer eens onder de aandacht te brengen.  
We wilden en willen graag samenwerken en hadden en hebben versterking nodig in de 
stuurgroep, om ons werk als Stadsdiakonaat te kunnen voortzetten.  
Karel was ervan overtuigd dat we samen met de kerken de gevolgen van de 
economische en sociale crisis beter het hoofd konden bieden. 
Karel overleed geheel onverwachts in zijn slaap in de nacht van 3 op 4 mei 2013.  
Hij was al meer dan 15 jaar onze voorzitter. Enkele dagen daarvoor hadden we nog 
intensief contact gehad over het uitje dat dat jaar voor 6 juni gepland was.  
Het uitje ging door, maar zonder Karel.  
Het Stadsdiakonaat zou de inspirerende leiding van Karel node missen, maar we zijn 
heel dankbaar voor alle jaren dat hij met ons meewerkte. 
 
We waren blij dat Peter Wilbrink Karel wilde opvolgen. Hij was november 2011 met 
emeritaat gegaan als ziekenhuispredikant in Zoetermeer.  
Hij schreef: “Mogen meewerken als voorzitter aan de verdere vernieuwing en 
continuering van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat als zelfstandige 
vrijwilligersorganisatie vind ik een uitdaging. Interkerkelijk en Diakonaat: dat is de 
identiteit van het ISD. Omzien naar de ander, er zijn voor en betrokken zijn op de ander 
door de schotjes heen van kerken en geloofsgemeenschappen - in ontmoeting, door 
praktische hulp, door aandacht - tekent dat niet wat de vrijwilligers van het ISD bindt en 
beweegt.  
 
Ik hoop aan de organisatie daarvan te mogen bijdragen. Ds. P. Wilbrink”  
Peter Wilbrink bleef tot 2020, 7 jaar, onze voorzitter, Peter bedankt!  
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        Joke Tummers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoera een veer! 
Het jaar 2001 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de 
Vrijwilligers. De Gemeente Delft maakte de waardering en aandacht voor het vrijwilligerswerk 
tastbaar, door vijf maanden achtereen een pluim en een veer toe te kennen aan door de jury 
geselecteerde vrijwilligersorganisaties. 
Op woensdag 24 januari kreeg het Stadsdiakonaat de allereerste Veer uitgereikt. Hieraan was 
een bedrag van fl.500 verbonden, bedoeld om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dat hebben 
we letterlijk genomen. Zo’n 30 mensen werden in de stralende zon ontvangen met koffie en 
gebak. Na een kort welkomstwoord van de voorzitter, werd de middag voortgezet met nog meer 
hapjes en drankjes en geanimeerde gesprekken. Voldaan en een beetje verbrand (zonnecrème 
vergeten) keerden we naar huis terug. 
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6. Het Stadsdiakonaat rond de eeuwwisseling 
De organisatiestructuur van ons vrijwilligerswerk bleef na de naamsverandering 
ongewijzigd, een heel ‘platte’ organisatie. De dagelijkse leiding was in handen van de 
Stuurgroep, die eens per maand bij elkaar kwam. In de stuurgroep zaten: de 
voorzitter, penningmeester, secretaris, algemeen contactpersoon, en de 
contactpersonen van de verschillende taakgroepen. Geen jeugddiakenen meer, die 
functie was eind 1990 opgeheven. Van de oorspronkelijke 9 taakgroepen bestonden 
er rond de eeuwwisseling nog 8. Alleen het opvangteam functioneerde niet meer; dat 
werd opgeheven in 1996 toen de gemeente ter ere van het 750-jarig bestaan ‘in 
contact’ oprichtte. Helaas werd in contact na enkele jaren weer opgeheven en het 
lukte ons toen niet meer de oude structuur van het opvangteam nieuw leven in te 
blazen. Aanvragen die na die tijd binnenkwamen werden aan de bezoekgroep door 
gegeven.  
 
Van 8 naar 2 taakgroepjes 
De contactpersonen van de diverse taakgroepen waren rond de eeuwwisseling: 
Bezoekgroep: Joke Tummers, Invaliden rijden: Janneke Van der Brugge 
Handenarbeid: mevr. Nederpelt, Voorlezen: Ivonne Bulthuis 
Oppasdienst: Nicole Ekelmans, Muziekgroep Joy: Ludolf de Boer 
Karweitjesdienst: Johan van der Brugge 
In 2002 stopte Ivonne als coördinator. Er kwam geen opvolging, de voorleesgroep 
werd na 26 jaar opgeheven; de vrijwilligers en cliënten werden ingedeeld bij de 
bezoekgroep. Ivonne was de eerste die niet opgevolgd werd. Helaas bleek dat een 
structureel probleem. Vrijwilligers die hun handen wilden laten wapperen, die kregen 
we wel, maar mensen die het wilden coördineren, dat was een ander verhaal. Dat 
lukte maar in heel uitzonderlijke gevallen.  
Zo was er in 2002 ook geen opvolging voor mevr. Nederpelt en werd ook de 
handenarbeidgroep opgeheven. Daarbij speelde mee dat in de loop der tijd bijna alle 
bejaardenhuizen zelf allerlei vormen van bezigheidstherapie, zoals handenarbeid 
gingen organiseren. Een jaar later 2003 werd de oppasdienst opgeheven, die had 
bijna 27 jaar gedraaid. De vrijwilligers en de aanvragen werden door de bezoekgroep 
overgenomen. 
De muziekgroep Joy hield het zingen in de gevangenis in Scheveningen en op Joris 
vol tot 2004. Janneke Van der Brugge stopte in 2011. Ze had sinds 1997, bijna 15 
jaar de taakgroep invaliden rijden gecoördineerd.  
 
Zo bleven er in 2012 nog maar 2 taakgroepen over:  
De bezoekgroep die sinds 1980 gecoördineerd werd door Joke Tummers. Doordat in 
de loop der jaren steeds meer taken door de bezoekgroep waren overgenomen werd 
die groep steeds groter. Telde de groep in 2000 35 vrijwilligers, in 2010 waren dat er 
tegen de 80 en in 2020 120.  
Ook de karweitjesdienst hield stand. In 2000 volgde Johan van der Brugge de heer 
Wijnmaalen op als coördinator en in 2004 werd Johan opgevolgd door Wim Aarts, die 
helaas wegens ziekte moest stoppen. In 2012 nam eerst Peter Beuman een jaartje 
de coördinatie over. Daarna kwam Vivian Vink, die werk kreeg en dus stopte.  
Van 2014 tot 2017 was Ronald de Light coördinator. Hiep hoi, hij kreeg ook werk en 
in 2017 was de functie weer vacant. Rob Meurs volgde Ronald op als coördinator van 
de karweitjesdienst. Hij stopte ermee eind 2017. In 2018 ging Marien Korevaar de 
coördinatie doen, hij studeerde af en kreeg een baan. In 2019 hielp Peter Beuman 
ons uit de brand door het stokje over te nemen. 
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Stuurgroep vergadering in 2002, van links naar rechts, Joke Tummers, bezoekgroep, Karel van de 
Wetering, voorzitter, Ronald Bezemer, notulist, Janneka van der Brugge, invaliden rijden, Johan van der 
Brugge Karweitjesdienst en Regina Kwakernaak, adviseur 
 
 
Beneden: een stuurgroepvergadering in 2012: 
Achterste rij van links naar rechts: Raymond Arends p.r., Vivian Vink karweitjesdienst, 
Ronald Bezemer notulist, Carien Reekers bezoekgroep,  
Voorste rij van links naar rechts: Regina Kwakernaak, adviseur, Karel van de Wetering voorzitter,  
Joke Tummers algemeen contactpersoon.  
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Een deel van de stuurgroep najaar 2013, 
Staand van links naar rechts, Karin van Es, lid, Raymond Arends Lid en Carien Reekers 
Zittend, de voorzitter Peter Wilbrink en Joke Tummers 
 
 
De stuurgroep, een duiventil 
In de nieuwsbrief van 2013 – 2014, Peter Wilbrink had inmiddels Karel van der 
Wetering als voorzitter opgevolgd, worden wegens gebrek aan coördinatie geen 
taakgroepen meer genoemd. Joke Tummers werd algemeen coördinator, en zij 
werd voor het coördineren van de bezoekgroep en bijzondere bijeenkomsten 
bijgestaan door Regina Kwakernaak, Karin van Es en Carien Reekers.                 
 
In 2014 trad een hele vernieuwde ploeg aan: Ronald de Light ging de coördinatie 
van de karweitjesdienst doen, Jolanda Verhoef werd notulist en deed de eerste 
pogingen ons ledenbestand in Excel te zetten! Helaas ging ze een jaar later 
verhuizen naar buiten Delft. Thoos Thoolen en Tonneke van Zutphen kwamen bij 
de club, beiden als versterking van de coördinatie van de bezoekgroep.  
We dachten dat we boven Jan waren met zo’n nieuwe club!  
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De vernieuwde stuurgroep najaar 2014, staand van links naar rechts: 
Peter Wilbrink, voorzitter, Jolanda Verhoef notulist en Ronald de Light, karweitjesdienst. 
Zittend van links naar rechts, Joke Tummers algemeen contactpersoon, Toos Thoolen  
en Tonneke van Zutphen, beiden bezoekgroep. 
 
In de Nieuwsbrief 2014-2015 schrijft Peter Wilbrink: 
Op dit moment, 2014, wordt heel hard gewerkt de organisatie wat meer 
overdraagbaar te maken, Jolanda maakte een ‘organogram’, en we werken in de 
stuurgroep hard aan het implementeren. 
Toos en Tonneke hebben het afgelopen jaar geprobeerd zich zo goed mogelijk in 
te werken als coördinatoren van de bezoekgroep en Ronald heeft heel wat werk 
verzet voor de karweitjesdienst’ 
Dankzij de inzet van Raymond Arends kregen we ook het afgelopen jaar weer een 
constante stroom van nieuwe vrijwilligers. Daar zijn we blij mee, zo lukte het ons 
aan de vele verzoeken voor hulp te voldoen.  
Voor veel vrijwilligers geldt ook dit jaar weer dat het helpen van iemand voor hen 
zelf bijna even belangrijk is als het geholpen worden voor de hulpvrager.  
Het vrijwilligerswerk bij het Stadsdiakonaat is in heel veel gevallen tweerichtings-
verkeer. 
 
Het is een moeilijke tijd (2014-2015), recessie, bezuinigingen, veel werkeloosheid. 
Het geeft een goed gevoel als je via vrijwilligerswerk toch weer deel gaat nemen 
aan het maatschappelijk verkeer, iets voor een ander kan gaan betekenen.  
Voor veel mensen die hulp nodig hebben wordt door allerlei bezuinigingen het 
leven vaak extra moeilijk. Wij zijn blij dat we als Stadsdiakonaat Delft soms een 
bijdrage kunnen leveren, om sommige problemen wat te verlichten. 
Helpen en geholpen worden onder het motto: tijd voor een ander! 
         Peter Wilbrink  
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Helaas stopte Toos na enkele jaren. Tonneke stopte ook met de coördinatie van 
de bezoekgroep maar bleef trouw elke kerstbijeenkomst samen met Rik Meinema 
prachtige muziek ten gehore brengen. 
Vanaf het ontstaan, in 1971, toen onze naam nog Jongerendiakonaat was wordt 
het grote verloop bij de vrijwilligers genoemd. Vroeger omdat de jongeren klaar 
waren met hun studie en gingen werken en verhuizen. In de latere jaren, inmiddels 
was onze naam Stadsdiakonaat, kwam het vaak door de wisselende economische 
omstandigheden. Als er werkeloosheid was, was men blij via vrijwilligerswerk een 
dagbesteding te hebben en het staat goed op je c.v. Maar natuurlijk als de 
arbeidsmarkt aantrekt, en je krijgt de kans, dan ga je we werken, de pijp moet 
immers blijven roken! 
In al die jaren kwam er een doorgaande stroom van nieuwe vrijwilligers en ook van 
nieuwe aanvragen. Soms moeilijke vragen. Het is altijd weer een klein wonder: op 
het moment dat we denken, dit gaat niet lukken, dit is te moeilijk voor ons, komen 
er ineens geheel onverwachts weer mensen, die zich in willen zetten voor het werk 
van het Stadsdiakonaat.  
 
 
Foto onder: een deel van de stuurgroep in 2016, we bestonden 45 jaar,  
Van links naar rechts: Inge Arends notulist, Ruud Overtoom penningmeester, Corrie Vrij 
bezoekgroep, Peter Wilbrink voorzitter, Joke Tummers algemeen contactpersoon. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Tot de zomer van 2020 werkten Peter Wilbrink en Corrie Vrij mee. 
Peter was 7 jaar voorzitter geweest en Corrie had bijna 5 jaar meegewerkt. 
 
De stuurgroep werd in 2019 aangevuld met Louis Harmsen, die de digitale 
karweitjesdienst opzette en onze website beheerde. Ook Peter Beuman schoof 
aan als coördinator van de karweitjesdienst. 
Najaar 2020 waren we weer helemaal compleet met een nieuwe voorzitter: 
Margreet de Pater  
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2020,  kennismaking met : 
 Margreet de Pater, voorzitter  
Ik sprak met Margreet de Pater in haar huis op een 
van de mooiste plekjes van Delft, de Noordkant van 
de Buitenwatersloot. Karmozijnbes en passiebloem 
voor het huis. Omdat zij op vele plaatsen in Nederland, 
maar niet in Delft, als sociaal psychiater gewerkt heeft, 
vroeg ik of ze hier recent was komen wonen.  
Maar nee, zij woont hier met haar gezin al 40 jaar, 
maar werkte echter altijd buiten Delft. 
We zaten samen met een kopje thee in haar mooie 
‘wïlde’ tuin waar ze mij o.a. openhartig vertelde over 
haar jeugd. Een boeiend aspect van haar leven, dat           
ik de lezers van dit interview niet mag onthouden. 
 
Margreet werd geboren in Kollum (Friesland) als doch-
ter van dominee Wybe Zijlstra en Hester Sparnaay. 
Haar vader heeft zich altijd ingespannen om verschillende kerkgenootschappen die met 
elkaar overhoop lagen nader tot elkaar te brengen. Hij was als protestantse dominee een 
van de eersten die een dialoog aanging met katholieke pastoors. Later werd Wybe de 
drijvende kracht achter de landelijke trainingen gegeven door de organisatie Klinisch 
Pastorale Vorming (KPV), waarin hij collega-pastoors leerde een goed gesprek te voeren 
met gemeenteleden die om pastoraal advies vroegen…  
Dit voorbeeld van haar vader heeft grote invloed gehad op de wijze waarop Margreet haar 
latere beroep als Sociaal Psychiater benadert. 
Haar adolescentie beleefde ze in de woelige late zestiger en begin zeventiger jaren.  
De tijd van de Parijse revolutie van ’68 en de bezetting van het Maagdenhuis.  
Een periode van ingrijpende verandering, die heden ten dage nog volop doorwerkt. 
Margreet nam haar dominee, die zei dat je het op moest nemen voor de onderdrukten, 
serieus en werd lid van een Maoïstische afsplitsing van de CPN, de  Communistische 
Partij Nederland/Marxisties Leninisties (KPN/ML), waaruit later de SP voortkwam.  
In de begintijd van die beweging was ‘het Rode boekje’ van Mao de leidraad en toen 
daarin gezegd werd dat de ‘intelligentsia’ zich met de arbeiders moest verenigen, ging zij 
volop met hen in gesprek. Ze vertelde mij dat zij in die gesprekken veel geleerd heeft en 
dat ze grote waardering kreeg voor de capaciteiten en levenswijsheid van de 
buurtbewoners met wie zij acties voerden tegen de huurverhoging. Zij, de buurtbewoners 
behoedden de partij voor radicalisering en legden uit dat ze betere huizen wilden maar 
geen revolutie. Nog wat later kregen de partij leden de opdracht zich verder te 
ontwikkelen, waarop ze haar medische studie hervatte. Zelf zeer democratisch opgevoed, 
werd ze in die tijd geconfronteerd met ‘het gezag’. Ze leerde er mee omgaan vooral omdat 
ze opmerkte dat de gezagsdragers ook gewone mensen waren. 
Ze werd sociaal psychiater, werkzaam in verschillende teams. Ze ontwikkelde een 
crisisinterventiemethode en de zogenaamde transmurale gezinsbegeleiding voor mensen 
met psychosegevoeligheid en had een aandeel in de ontwikkeling van bemoeizorg.  
Ze schreef vele artikelen daarover. Een opsomming daarvan kan hier achterwege blijven. 
Belangrijker is haar visie op de individuele mens bij psychiatrische hulp, die als een rode 
draad door haar werk heenloopt. De sociaal psychiater dient, naar haar op de praktijk 
gebaseerde inzichten, aandachtig en respectvol te luisteren naar hetgeen de patiënt zegt 
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en daarover indien enigszins mogelijk een rationeel gesprek aan te gaan. Ze werkte 
samen met familieleden, vrienden en buren. 
Maar tegelijk nam ze een onverzettelijke houding aan tegenover gedrag dat anderen zou 
kunnen schaden. Margreet rekende het uitdrukkelijk tot haar taak het gevaar dat een 
psychose heel soms met zich meebrengt te keren, maar niet door opsluiten of plat- 
spuiten. Margreet stelt: ‘In je maatschappelijke rol kom je dan als psychiater ongewild in 
de rol van onderdrukker. Ik loste dit op door het uitoefenen van ‘verbindend gezag’, 
geïnspireerd door Gandhi’s geweldloos verzet.  Daar was best enige moed voor nodig, 
want zij ging met de politie achter haar aan, voorop naar de betrokkene toe en wist 
hem/haar vaak tot kalmte te brengen, voordat er ongelukken gebeurden.  
Haar inzichten op dit gebied maakt ze o.a. duidelijk in de opname van haar lezing 
‘Verward of verwarrend’, te bekijken via youtube. 
In de loop der jaren werd ze een landelijke autoriteit op het gebied van hoe je familie kunt 
betrekken bij het herstel van een psychose en hoe je het beste kunt omgaan met de 
tegenstellingen die er onbedoeld tussen familie en psychotische mensen ontstaan Ze 
schreef daarover een boek:  ‘De Eenzaamheid van de Psychose’ . 
Margreet is nu enkele jaren gepensioneerd en krijgt tijd beschikbaar o.a. om als opvolger 
van Peter Wilbrink het voorzitterschap van het Stadsdiakonaat op zich te nemen.  
Toen ik na dit interview op Internet naar nog wat aan-
vullende informatie zocht, kwam ik tot de ontdek-
king, dat Margreet zich naast de psychiatrie ook met 
de kookkunst bezig houdt. 
Een heel ander aspect van haar persoon, waarmee 
ik dit interview wil besluiten. De moeite waard om 
even op te zoeken: 
de Pater Aardbeien-slagroomtaart.      

          Louis Harmsen  
 

In memoriam Louis Harmsen   
In de nacht van 12 op 13 november 2020 overleed Louis Harmsen, 
geheel onverwachts. Hij werkte sinds 2014 mee met de bejaarden- 
bezoekgroep. Hij nam sinds 2019 met veel enthousiasme deel aan de 
stuurgroep. Louis hield van aanpakken, ging met cliënten fietsen, 
onderhield gezellige correspondenties per mail en hielp regelmatig 
cliënten met de computer. Met die ervaring startte hij in 2019 de 
digitale karweitjesdienst. Dankzij Louis gingen we steeds meer 
gebruik maken van de mogelijkheden die internet ons biedt.  
 
Louis nam met grote voortvarendheid het beheer van onze site;  

Louis Harmsen          www.stadsdiakonaatdelft.nl over.  
 
Hij bracht de site tot leven door nieuwe verhalen, nieuwtjes en advertenties te plaatsen. 
De kerststpagina die hij najaar 2020 maakte werd indrukwekkend. Het voelt als een 
erfenis die Louisvele jaren met plezier van gebruik maken. Het was een grote schok toen 
hij zo onverwachts overleed. Het Stadsdiakonaat mist in Louis niet alleen een geweldige, 
enthousiaste meedenkende medewerker maar vooral ook een zeer goede vriend.   
             JokeTummers                             

http://www.stadsdiakonaatdelft.nl/
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7. 2006, 35 jarigbestaan, 10 jaar Stadsdiakonaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Tummers (59) won afgelopen zaterdag 
de Delftse Roos. Ze kreeg de prijs, die 
jaarlijks wordt uitgereikt door de PvdA, omdat 
ze zich als vrijwilligster van het Stads-
diakonaat al dertig jaar lang geheel belange-
loos en met grote betrokkenheid inzet voor de 
mensen om haar heen.  
 

10 vragen aan Joke Tummers, Delft op zondag 12 maart 2006 
 

1. Waarom wilde je op de Markt gefotografeerd worden? Omdat dit het centrum van Delft is en de Nieuwe Kerk 
in het logo van het Stadsdiakonaat terugkomt. De Markt is een plek voor iedereen en wij helpen iedereen, ongeacht 
religie of levensovertuiging.  
 

2. Hoe was het om de Delftse Roos te krijgen? Een grote eer. Maar eigenlijk hebben alle vrijwilligers van het 
Stadsdiakonaat deze prijs verdiend. We doen het tenslotte met z’n allen. 
 

3. Wist u dat u genomineerd was? Ik wist niet eens dat de prijs bestond. Iemand die mij genomineerd had belde of 
ik een brief ontvangen had. Ik ben een beetje slordig, dus die brief lag nog ongeopend. Ik heb hem daarna snel open 
gemaakt. 
  

4. Was het spannend tijdens te uitreiking? Je denkt altijd dat je het zelf niet wordt. Totdat je op het podium zit en 
met twee anderen overgebleven bent. Het is gewoon een aftelsommetje, maar wel leuk hoor. 
 

5. Wat is het Stadsdiakonaat? Het Stadsdiakonaat is 35 geleden opgericht door Delftse jongeren die diaconaatswerk 
wilden doen, maar niet gebonden wilden zijn aan een kerk. Tien jaar geleden is de naam veranderd in Stadsdiakonaat 
omdat er niet alleen maar jongeren meewerken. Er werken hier nu mensen mee van allerlei afkomst, jong en oud, van 
11 tot 86 jaar. 
 

6. Wat doen jullie? 
We verlenen hulp aan mensen die dat nodig hebben. Dat kan van alles zijn. We bezoeken ouderen thuis, we gaan met 
iemand in een rolstoel naar buiten of doen klusjes in huis als diegene dat zelf niet meer kan. We verlenen ook noodhulp 
als de reguliere hulpverlening nog op gang moet komen. 
 

7. En waar doet u dat allemaal van? We krijgen geen cent subsidie en daar zijn we best trots op. We krijgen af en 
toe geld uit kerkcollectes en voor de klusjesdienst vragen we 3,50 euro per uur. Het kantoor is gewoon bij mij thuis. 
 

8. Kan het Stadsdiakonaat de vraag nog een beetje aan? Jawel, maar we kunnen best nog wel vrijwilligers 
gebruiken, we hebben nu zo’n 120 cliënten. Mensen die vrijwilliger willen worden mogen mij bellen, 015 2140551 
 

9. En kost dat veel tijd? Dat is helemaal afhankelijk van de vrijwilliger. De één doet iets één keer in de drie weken, de 
ander maakt er bijna een dagtaak van. Voorop staat dat zowel de cliënt als de vrijwilliger het leuk vinden. 
 

10. Wilt u nog iets kwijt? Bij het Stadsdiakonaat zet jong en oud zich in voor onze cliënten. Ze zijn coöperatief, 
spannen zich in, hebben plezier en laten zich van hun zonnigste kant zien. Er wordt vaak geroepen dat de maatschappij 
verhardt, maar er zijn nog zeer veel mensen die zich om hun medemens bekommeren. (MvW)  
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Op bezoek bij mevrouw Meinema-Meinema 
Intervieuw 2004 door Els van der Brugge 
 
Wie Stadsdiakonaat zegt, zegt mevrouw Meinema-Meinema. 
Zoveel werd me wel duidelijk toen ik haar zo´n zes jaar geleden interviewde voor de 
Delftse Post. Ze vertelde toen onder meer, dat ze op eerste kerstdag drie (ex-) 
psychiatrische patienten op bezoek had, die alle drie poezenliefhebbers bleken. 
Aangezien ze toendertijd drie poezen had, zaten ze op een gegeven moment alle drie 
met een poes op schoot aan het diner. Ik ben dat nooit vergeten. 
 
Hoe verrassend kan het leven lopen. Nooit gedacht dat ik zo´n lief zoontje zou krijgen 
en nooit gedacht dat ik het zo fijn en belangrijk zou vinden om voor het grootste deel 
zelf voor hem te zorgen. Dat betekent dat we flink wat tijd hebben. Wat zou ik eens met 
die tijd gaan doen? Iedere dag naar de speeltuin is ook een beetje saai. De keus was 
snel gemaakt. Al die jaren was ik van plan iemand te gaan bezoeken, liefst een ouder 
iemand, wiens wereld kleiner was geworden.Ik zocht wederom contact met het 
Stadsdiakonaat, maar nu als vrijwilliger.  
Mevrouw Meinema bleek te zijn gestopt met haar werkzaamheden, omdat ze inmiddels 
ver de tachtig was gepasseerd. Joke Tummers had een deel van haar werkzaamheden 
overgenomen. Groot was mijn vreugde toen Joke vroeg of ik samen met mijn zoontje, 
mevrouw Meinema wilde gaan bezoeken. Ik voelde me zeer vereerd. En nerveus. 
Want iemand bezoeken die jarenlang zelf vrijwilligers en cliënten aan elkaar had 
gekoppeld, hoe pak je dat in hemelsnaam aan. 
 
Na een voorzichtige eerste keer, was het ijs snel gebroken. Het was best even zoeken 
naar de juiste houding en frequentie van de bezoeken. Mevrouw Meinema blijkt, 
ondanks haar hoge leeftijd, een zeer zelfstandige dame. 
Het grappige is, dat ik meer het gevoel heb er voor mezelf en mijn zoontje te komen, 
zo gezellig is het! Ze vertelt leuke verhalen over vroeger, uit de tijd dat ze zelf jong was 
en over daarna, toen haar zes kinderen klein waren. En mijn zoontje blijkt ook dol op 
de poezen die nog steeds in haar huis rondlopen. En hij speelt met het speelgoed dat 
vroeger door haar eigen kinderen is gebruikt. We komen er ongeveer eens per maand. 
Dat is voorlopig genoeg. Mocht ze in de toekomst vaker gezelschap of hulp willen, dan 
zijn we er voor haar.      Els van der Brugge 
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Mevrouw Meinema, Miep overleed 16 oktober 2007 op 88-jarige leeftijd. 
Ze bepaalde vele jaren ‘het gezicht’ van ons vrijwilligerswerk. 
 
Denkend aan mevrouw Meinema, Miep 
 
Er loopt een man voorbij 
mijn open raam. 
Een mens als ik, 
Ik roep hem 
bij zijn naam. 
Hij steekt zijn hand op 
in de prille morgen. 
De wereld zal misschien toch 
niet vergaan.     Geert Bogaard 
 
Van Miep heb ik geleerd dat het leven, het samenleven ten diepste gaat om zulke 
kleine dingen als elkaar groeten. Dat het elkaar ‘tot een hand en een voet zijn’ een 
logische tweede stap is en dat juist mensen die het niet getroffen hebben in het leven 
recht hebben op nabijheid, hulp en vertrouwen. En niemand uitsluiten! 
En dat dat diaconaat is! 
 
Ook dat vooral jongeren daar goede ideeën over kunnen hebben. 
 
Als gereformeerd diaken ging ze dan ook met jongeren om de tafel zitten en liet ze zich 
meenemen door hun enthousiasme om taken op zich te nemen.  
Dingen waar ze bijna letterlijk tegenop liepen:  
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-De verwilderde tuin van de buurman, die de deur niet meer uitkwam, laat staan z’n 
onkruid kon wieden. “Zullen wij dat tuintje eens leuk opknappen.” 
-Of iemand die gemerkt had dat de buurvrouw met kleine kinderen van een uitkerinkje 
rond moest komen en geen geld had voor een oppas, dus die gratis cursus in het 
buurthuis wel kon vergeten…  “Zal ik me aanbieden als oppas?” 
Twee voorbeeldjes van het vele waar mee aan de slag gegaan is. Met zo min mogelijk 
regels en voorwaarden waardoor er toch weer mensen uitgesloten zouden kunnen 
worden. Nee, dat gebeurde al te veel in ambtenarij, gezondheidszorg en zelfs in de 
kerken, vond Miep. Dus doen wat je hand vindt om te doen en daar trouw in zijn.  
Zo is het Interkerkelijk Jongeren Diakonaat ontstaan en het werkte.  
Het JD groeide en bloeide. 
 
Toen ik er als jeugddiaken inrolde was het een bruisend gebeuren met zo’n 100 tot 150 
vrijwilligers. Jongeren en ook wel wat ouderen (als ze maar jong van hart waren) die 
over een stuk of 10 taakgroepen verdeeld zorg droegen voor één of meer taakjes. 
Dus Delft was er goed mee af! 
 
En Miep was de algemeen contactpersoon. Zeg maar gerust de spin in het web. Jaar 
na jaar stond haar deur open voor hulpvragers en vrijwilligers. De stuurgroep 
vergaderde in de huiskamer. Miep zat voor, was gastvrouw en typte na afloop de 
notulen. Haar kinderen schakelde ze vrijwillig en – het kan bijna niet anders - ook vast 
wel eens onvrijwillig? in. Ik heb ze zelden horen klagen, hulde! Want het ging ver hoor: 
Zelfs met Kerst en oud en nieuw zat het huis vol met ‘de lamme en de blinde’, de 
eenzame. Lang heeft ze het volgehouden. Aan pensionering deed ze niet. Wel gaf ze 
steeds meer vergader- en representatieve taken over.  
13 jaar geleden raakte ze eraan toe om het contactpersoonschap over te dragen. Ze 
hoopte dat aan mij te kunnen doen. Maar wij verhuisden naar Rotterdam. Dat voelde 
een beetje als ‘in de steek laten’ voor mij. Maar Miep praatte me dat grootmoedig uit 
het hoofd en organiseerde zelfs een tof afscheidsfeestje op de boot bij Date! 
 
En het JD ging zonder mij ook wel door hoor. 
Het ging met de tijd mee. Veranderde van Jongerendiakonaat in Stadsdiakonaat. 
Omdat studenten geacht werden sneller af te studeren en meer moesten gaan werken, 
omdat ze minder studiefinanciering kregen, bleef er minder tijd over voor vrijwilligers-
werk. De fitte vutters deden hun intree, dus het ‘jong’ mocht eraf en veranderen in 
‘stad’. Ook goed. Want dat de stad Delft ook daar wel bij vaart is voor mij duidelijk. 
Joke Tummers is nu al vele jaren de creatieve spil. 
En mijn bewondering voor Mieps werk zet zich voort in wat Joke doet. 
Zij is een meester in (mag ik het zo zeggen) de lamme de blinde laten helpen. 
En zij kreeg het zelfs voor elkaar dat Miep het accepteerde dat de rollen werden 
omgekeerd: dat Miep de laatste jaren bezocht werd door een vrijwilliger. 
 
Mevrouw Meinema Meinema 
Een vrouw die het beste in mensen naar boven haalde. 
God lof voor deze ‘diacones’. 
Dat haar werk nog lang vrucht mag dragen.    Lenie Blonk  
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In memoriam Wim Aarts 
 
Zomer 2014 overleed Wim Aarts. 
Toch nog onverwachts.  
Hij had de laatste jaren enorm 
geknokt tegen alle gezondheids-
problemen.  
In 2002 werd Wim vrijwilliger bij de 
karweitjesdienst van het Stadsdia-
konaat. 
      Wim tijdens één van onze kerstbijeenkomsten 
In de Nieuwsbrief 2003 – 2004 schrijft hij: 
“Het is ruim een jaar geleden dat ik dacht: ”kom, ik heb wat tijd over, laat ik eens wat 
nuttigs gaan doen”. Met mijn 56 jaar wil ik niet al mijn energie meer in mijn werk 
stoppen. Iets met vrijwilligerswerk leek me wel wat. 
Ik had nog geen scherp beeld van wat ik precies wilde gaan doen.  
Zeker wist ik dat het niet iets moest zijn dat met een zekere regelmaat terugkomt.  
Daar kan ik niet zo goed tegen. Dus iedere dinsdag om 3 uur 's middags met iemand 
gaan wandelen is niets voor mij. Ik wil iets doen met mijn handen, dat wist ik zeker.” 
 
Na wat rondgekeken te hebben belandde Wim bij het Stadsdiakonaat, hij schrijft: 
“De karweitjesdienst, daar wilde ik me wel voor inzetten. En dat doe ik nu (najaar 2003) 
dus alweer ruim een jaar. Als ik daar op terugkijk dan is het een mooi jaar geweest.  
Met allerlei verschillende opdrachten.  
Van het aanbrengen van een opstaande rand van perspex rond een balkon om te 
voorkomen dat de poes naar beneden springt (wat hij volgens mij ook zonder 
opstaande rand nooit gedaan zou hebben) tot het knippen van heggen, het verplaatsen 
van een wand in een huiskamer, het aanbrengen van isolatie tegen een glaswand, het 
leggen van een terras etc. etc. 
 
Behalve dit werk rijd ik de laatste tijd ook nog wel eens met iemand naar een 
ziekenhuis of arts. Het leuke hiervan is dat je tijdens zo'n tocht, zeker als hij wat langer 
duurt, tot heel mooie gesprekken komt. Over de zin van het leven, geluk, schoonheid 
en nog meer van dit soort heel menselijke begrippen. Ik hou wel van filosoferen. 
Het mooie van dit al is dat het vaak ook een emotioneel kantje heeft. En dat is 
begrijpelijk omdat het nogal eens om wat oudere mensen gaat die zelf de dingen die 
moeten gebeuren niet meer kunnen. Die mensen zijn zielsgelukkig als er iemand 
binnenkomt die het dan even doet. Voor een schappelijke prijs en als het moet gratis.” 
 
Wim nam al snel de coördinatie van de karweitjesdienst op zich. Hij deed dat bijna 8 
jaar. Ook daarna was hij nog altijd bereid mee te denken met het wel en wee binnen 
het Stadsdiakonaat.  Hij leverde trouw prachtige gedichten en humorvolle stukjes voor 
de Nieuwsbrief. We missen hem.  

Joke Tummers 
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8. Helpen en geholpen worden, 
 

Door de jaren heen werkten er vele honderden vrijwilligers met ons mee. 
Waren dat in de tijd van het Jongerendiakonaat vooral veel blanke jongeren, 
studenten, verpleegsters etc. In de loop der tijd veranderde dat, er gingen steeds meer 
ook wat oudere mensen meewerken, de oudste op dit moment is 92 Jaar!  maar ook 
steeds meer  allochtone Nederlanders, zowel voor als achter de toonbank!  
Toen we in 2017 eens aantallen op een rijtje zetten bleek dat er toen 125 vrijwilligers 
meewerkten, 5 bij de karweitjesdienst en 120 bij de bezoekgroep.  
De bezoekgroep had toen 36 mannelijke vrijwilligers, bijna 1/3!     
25 vrijwilligers zijn van niet Nederlandse afkomst, meer dan 1/5! 
Hieronder enkele intervieuws uit de nieuwsbrieven tussen 2010 en 2016:  
                                                                 .   
Het ISD, een moeder voor alle gezindten in Delft!   
Interview met mevrouw Alsalehi, een bijzondere ontmoeting met een bijzonder mens. 
Mensen ontmoeten betekent mensen in verbinding met elkaar brengen en dat is ook 
voor mevrouw Alsalehi één van de belangrijkste beweegredenen om vanuit haar 
geloofsovertuiging via het ISD klaar te staan voor haar medemens. - 
 
“Religie moet mensen met elkaar verbinden en niet verdelen”, 
aldus mevrouw Alsalehi. 
 
Beste mensen, mag ik u voorstellen; mevrouw Alsalehi! Via Doel is mevrouw in contact 
gekomen met Joke Tummers en………het klikte direct! Zij voelde zich welkom geheten 
bij het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft en een waardevolle samenwerking was tot 
stand gekomen. Meteen kreeg mevrouw Alsalehi een drietal cliënten toegewezen, die 
zij tot op heden iedere week een bezoek brengt. Ze zorgt voor gezelschap, aanspraak 
en helpt bij het doen van de boodschappen. Inmiddels is mevrouw Alsalehi al meer dan 
een jaar bij ons werkzaam en zegt dit werk nog lang te willen blijven doen, zolang het 
kan. Mensen helpen en zelf er wat van te leren is voor haar heel belangrijk in dit werk. 
 
“De hulp is wederkerig; ik help mijn klanten met praktische zaken en zij helpen mij om 
de Nederlandse taal nog beter te spreken en te verstaan. Dat is voor mij een 
praktische zaak”, zei mevrouw Alsalehi. 
 
Met Oosterse gastvrijheid werd ik ontvangen in haar appartement in de wijk Buitenhof. 
Het was er gezellig en het interieur was sfeervol ingericht. Misschien herken je het wel, 
dat wanneer je ergens binnenkomt er een goede atmosfeer hangt en je er snel op je 
gemak voelt. Hier was dat zo en na de thee te hebben ingeschonken vertelde zij mij 
met veel enthousiasme over de verschillende typen cliënten die zij bezoekt. Zo bezoekt 
zij een oudere dame van in de negentig, die haar veel verhalen vertelt over vroeger en 
de geschiedenis van Nederland. Ze komt er voor gezelschap en drinkt gezellig een 
kopje koffie met haar. “Ik weet zo weinig over de Nederlandse geschiedenis, terwijl ik 
dat juist heel erg interessant vind. Ik kan dan ook meer begrijpen van de Nederlandse 
cultuur en de mensen als ik meer weet over de geschiedenis. Daarom ben ik zo blij dat 
mijn cliënt hierover vertelt”,  zei mevrouw. 
Ook komt mevrouw Alsalehi wekelijks bij een zwaarmoedige vrouw, waar zij een grote 
steun en toeverlaat voor is. Zij biedt haar een luisterend oor en neemt haar mee naar 
buiten om haar op te vrolijken. Daarnaast komt ze iedere dinsdag bij een Surinaamse 
vrouw die zij helpt met boodschappen doen en allerlei andere praktische zaken. 
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“Ik vind het fijn om onder Nederlandse mensen te zijn, omdat ik op deze wijze kan 
integreren. Ik sta open voor verschillende culturen en heb een brede interesse in 
mensen met verschillende achtergronden. Het Stadsdiakonaat biedt mij de 
gelegenheid om mij te verdiepen in mijn medemens”, vertelde ze mij.  
 
 ‘Wij zijn allemaal mensen en moeten elkaar helpen als dat nodig is’, aldus mevrouw 
Alsalehi. 
 
Mevrouw Alsalehi is al bijna 17 jaar in Nederland en komt van oorsprong uit Irak en 
weet als geen ander hoe belangrijk het is om elkaar te helpen, in vertrouwen te nemen 
en te steunen als de situatie erom vraagt. Niemand van haar familie is hier in 
Nederland; zij is de enige.  
Gelukkig heeft zij contact met de familie via Skype en social media, maar zegt ook dat 
zij zich altijd zorgen maakt om de veiligheid van de familie wanneer ze slecht 
nieuwsberichten hoort over Irak. ‘Mijn hart is bij mijn familie en als ik hoor over 
bombardementen, dan schiet ik acuut in de stress’, zei ze.  
Mevrouw Alsalehi vindt Nederland een mooi en fijn land, maar zegt terug te willen naar 
Irak wanneer de veiligheid en rust is wedergekeerd, omdat daar haar hart ligt en daar 
haar familie is. Als dochter van een ondernemer leidde zij bij haar nicht een eigen 
praktijk als schoonheidsspecialiste. Ze zou zo graag haar leven daar weer willen 
oppakken.  
 
Ik vroeg haar wat zij zo bijzonder vind aan het ISD, waarop ze zei dat het ISD als een 
soort moeder van alle gezinnen is, die de kinderen leert om met andere mensen om te 
gaan en te helpen. Prachtig! ‘Het is als één grote familie waar een ieder klaar staat 
voor anderen in de samenleving en voor elkaar’, vervolgde mevrouw Alsalehi in haar 
eigen woorden.  
 

Een foto van haar maken voor de Nieuwsbrief vond 
ze te persoonlijk, dus vroeg ik haar of ik iets mocht 
fotograferen wat typisch is voor haar, of wat 
belangrijk voor haar is. Opmerkelijk genoeg liet zij 
mij iets heel intiems zien, namelijk haar Bermal.  
Een Bermal is een gebedskleed waarop zij 
dagelijks in gesprek gaat met God. Met het gezicht 
naar het oosten gericht knielt ze op haar Bermal 
om te bidden voor steun, hulp en vrede en dat alle 
mensen één zijn. Er kan immers niemand van deze 
planeet afvallen dus moeten wij het met elkaar 
doen.  

 
“Eerlijk zijn voor andere mensen, vertrouwen kunnen geven en ontvangen en 
klaarstaan voor anderen is waar het om gaat in mijn geloofsovertuiging. Mensen met 
elkaar verbinden in plaats van verdelen is waar ik voor sta als Islamitische vrouw”, zei 
mevrouw Alsalehi toen zij mij haar Bermal liet zien. Ik kon daar niets meer aan 
toevoegen en besefte op dat moment: “Hier staat een wijze vrouw, die vol in het leven 
staat met kracht en moed, niet bang is voor de ‘bumpy road of life’, incasseert, 
relativeert en verder gaat! Het was een voorrecht haar te mogen ontmoeten; wat een 
prachtig mens!  
        Raymond Arends, 2015 
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     Vrijwilligster doet goed werk 
 Corina Strampel is sinds april dit jaar 
 vrijwilligster bij het Stadsdiakonaat en heeft zich in 
 korte tijd onmisbaar gemaakt. Corina is een      
 levenslustige jonge vrouw van 30 jaar en komt  
 bij verschillende mensen over de vloer.  

 
Corina heeft geen betaalde baan, maar in plaats 
van dat ze bij de pakken neer is gaan zitten, heeft 
ze onbetaald werk gezocht en gevonden. Via de 
websites Zorg voor elkaar en vrijwilligers 
vacaturebank is ze gestuit op het Stadsdiakonaat. 
Corina kan door Combiwerk worden gebeld voor 
(betaald) werk, maar zo lang dat niet gebeurt, heeft 
ze haar handen vrij om onbetaald werk te doen.  

Zo past ze bij twee kinderen op, bij het ene meisje op 
oproepbasis en bij het andere meisje op dinsdag- en vrijdagmiddag, zodat de 
moeder van dat meisje kan studeren aan de TU.  
Daarnaast bezoekt ze wekelijks, soms wel twee keer per week, mevrouw Bakker 
(79) en mevrouw de Ruiter (80). Allebei zijn ze slechtziend. Corina praat met ze 
over alledaagse dingen, zoals over leuke televisieprogramma’s.  
Ze gaat met de dames naar de markt of naar de Hoven, doet boodschappen met 
ze, maar gaat ook met ze naar het ziekenhuis. Ze is zelfs met één van de dames 
een weekend weggeweest. Corina: “Dat weekend was erg leuk. Ik heb echt niet 
de hele tijd de hand van mevrouw Bakker vastgehouden, integendeel, ik kon juist 
ook een beetje mijn eigen gang gaan.”  Stel dat Combiwerk belt voor een baan, 
dan wil Corina blijven komen bij zowel mevrouw Bakker als mevrouw de Ruiter.  
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, doet Corina ook nog vrijwilligerswerk bij de 
Zonnebloem, bij Humanitas en bij het Rietveldtheater. Sommige dingen doet ze 
‘maar’ eens per maand, maar voor Humanitas bezoekt ze ook een keer per week 
een mevrouw. Corina vertelt dat het niet alleen voor de mensen die ze bezoekt fijn 
is dat ze komt, maar dat ze er zelf ook veel aan heeft: “Soms denken mensen dat 
we familie zijn, dat vind ik prima. Toen ik voor het eerst met mevrouw Bakker over 
de markt liep, kreeg ik tranen in mijn ogen. Mijn oma is overleden, dus met haar 
kan ik dat soort dingen niet meer doen en met mijn moeder heb ik vrijwel geen 
contact, dus met haar doe ik dat soort dingen ook niet. Gelukkig heb ik wel een fijn 
contact met mijn vader en stiefmoeder. Maar ik vind het fijn dat het zo goed klikt 
met de dames die ik bezoek, want dan voelt het ook een beetje als familie.” 
Corina heeft dus een goed gevulde week. Alleen op zondag en maandag heeft ze 
geen adres. “De zondag hou ik vrij voor mijn hobby’s, dan ga ik graag met 
vriendinnen op stap, naar de bioscoop of naar een musical. Ook bezoek ik graag 
televisieprogramma’s, ik ben al met veel bekende televisiesterren op de foto 
gegaan.” De maandag houdt ze vrij voor administratieve zaken en de tandarts.   
De rest van de week staat ze klaar voor haar medemens!   

Els van der Brugge, 2013      
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Portret van een vrijwilliger: Sylvia Kubik 
Sylvia is een veertigjarige Poolse vrouw die sinds vijf jaar in Nederland woont.  
Ze is samen met haar man vertrokken naar het westen in de hoop hier een beter 
bestaan te kunnen opbouwen. In Polen is niet of nauwelijks werk. Sylvia en haar man 
werken hier in Nederland allebei vijf dagen per week. Nathaniël, het zoontje van Sylvia 
en haar man, is in Nederland geboren. Hij is nu vier jaar en zit sinds augustus jl. op de 
DSV (Delftsche Schoolvereniging) in de Delftse binnenstad.  
Sylvia en haar gezin wonen in een leuk gezellig huis vlakbij de binnenstad van Delft. 
Het is mooi ingericht en het is er warm en gezellig. Nataniël heeft een wilde bos blonde 
krullen en een lief gezicht. Hij mag koekjes op een schaaltje doen en zet het op tafel. 
Hij pakt er een paar en smikkelt ze lekker op terwijl hij rustig achter de pc een spelletje 
doet. 
 
Sylvia heeft niet of nauwelijks contact met Nederlanders. Niet dat ze dat niet wil, ze wil 
dolgraag. Maar tot nu toe is het niet gelukt vriendschap te sluiten met iemand in 
Nederland. Wel heeft ze gezellig contact met enkele Poolse moeders op de school van 
haar zoon. Met de Nederlandse moeders is er geen contact.  
Sinds een jaar volgt Sylvia naast haar werk, drie avonden per week, een cursus 
Nederlands. Ze verstaat en spreekt het al behoorlijk goed. Ze wil dolgraag Nederlands 
praten en luisteren met andere Nederlanders. Het goede nieuws is dat ze sinds kort 
met een aardige buurvrouw kan oefenen. Sylvia zocht een poos geleden contact bij de 
Vrijwilligerscentrale voor vrijwilligerswerk met als doel met iemand Nederlands te 
kunnen praten. Zo kwam ze in contact met het Stadsdiakonaat. Joke Tummers van het 
Stadsdiakonaat kent heel veel mensen die om een praatje verlegen zitten en het 
heerlijk vinden om met iemand te praten. Zo kwam Sylvia terecht bij mevrouw Van der 
Meent. Mevrouw Van der Meent is bijna 80 jaar, zit in een rolstoel en komt daardoor 
niet veel buiten. Ze kan alleen naar buiten als iemand haar wil duwen. Dat deed Sylvia. 
Tijdens de wekelijkse wandelingen, waarbij ze vaak ook boodschappen deden, 
luisterde Sylvia naar mevrouw Van der Meent en ze sprak met haar. Mevrouw Van der 
Meent was dol op haar. 
Toch is Sylvia nu, in 2010, gestopt met het bezoeken van mevrouw Van der Meent.  
Ze heeft het te druk met werk, opleiding en haar zoon, die tegenwoordig op zaterdag 
eens in de veertien dagen Poolse les krijgt.      Els van der Brugge, 2011  
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Portret van een vrijwilliger: Werner van Houten 
Wat een pech als je altijd goed werk hebt geleverd, gepromoveerd bent tot 
leidinggevende van een laboratorium en toch op een dag te horen krijgt, dat 
je functie overbodig is geworden. Dat gebeurde toen het bedrijf waar Werner 
(48) met veel plezier werkte, ging fuseren met een ander bedrijf.  
Een hele week thuis zijn in plaats van fulltime werken is dan even wennen. 
Werner besloot al snel dat dat niets voor hem was en googelde op een dag 
‘vrijwilligerswerk Delft’ waarna hij terecht kwam bij het Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat met als contactpersoon Joke Tummers. Hij kon à la minuut 
beginnen.  
De eerste familie waar Werner naar toe ging, was de familie Breedvelt. Hij is 
met mevrouw Breedvelt gaan wandelen. Zij was zo enthousiast over Werner 
dat ze dat rondvertelde aan haar bekenden. Na enige tijd vroeg Joke of 
Werner er een adresje bij wilde hebben en zo kwam Werner bij mevrouw 
Van der Meent terecht, zij zit in een rolstoel en is dus afhankelijk van iemand 
die haar wil duwen. Ook dat klikte enorm goed.  
Werner had geen vaste dag maar ging trouw één keer per week naar beide 
families toe. Er kwam nog een derde adresje bij; voor mevrouw Spanje deed 
Werner iedere zaterdag boodschappen bij Albert Heijn. 
Sinds enige tijd werkt het Stadsdiakonaat intensief samen met de Johanniter 
Hulpgroep; Peter Beuman is daarvan de contactpersoon. Peter zocht ook 
contact met Werner en vroeg of hij wilde helpen met het opknappen van een 
huis van een Iranese familie. Daar kwam zelfs een filmploegje op af!  
 
Aan dit alles kwam op 7 augustus jl. abrupt een einde. Toen werd Werner uit 
het niets getroffen door een hersenbloeding. Daar is hij ten tijde van het 
interview van aan het herstellen. Hij verwacht de bezoeken bij de familie 
Breedvelt en de boodschappen voor mevrouw Spanje spoedig weer te 
kunnen oppakken; het rijden met de rolstoel met mevrouw Van der Meent is 
nog wat te zwaar. 
Als Werner weer volledig is hersteld moet hij ook weer solliciteren. 
Momenteel vermaakt hij zich met wandelen, lezen, computeren en contact 
onderhouden met familie en vrienden. Hij mist het vrijwilligerswerk evengoed 
als de families hem missen   Els van der Brugge, 2011 
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Mevrouw Van der Meent 
 “Via de woningbouwvereniging ben ik toentertijd met Joke Tummers van het 
Stadsdiakonaat in contact gekomen. Ik kon mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Een 
paar keer per week kwam er iemand tuinieren. Later ging ik slechter lopen en nu kan ik 
alleen nog naar buiten in een rolstoel. Weer vond ik via het Stadsdiakonaat een 
vrijwilliger die samen met mij naar buiten ging. Het moet wel klikken met een 
vrijwilliger. Met Sylvia klikte het enorm goed, ze is echt een schat. Ze is gisteren nog 
geweest, ze duwt m’n rolstoel, zodat ik nog eens ergens kom en we samen 
boodschappen kunnen doen. Omdat Sylvia het steeds drukker kreeg, kreeg ik er nog 
een vrijwilliger bij, Werner. Ook al zo’n aardige jongen.  
Sylvia zie ik af en toe nog. Haar zoontje laat ze dan thuis, want de wandelingen die we 
maken zijn voor hem te ver. Ik word begin 2012 tachtig jaar, maar hou nog steeds erg 
van een praatje maken en ga graag even wat drinken op een terrasje. Dankzij het 
Stadsdiakonaat kan dat nu nog steeds.” 
              Els van der Brugge, 2011 

 
Herinneringen aan 
mevrouw van Aalst 
 
Die lieve mevrouw van Aalst! Ik 
leerde haar zo´n acht jaar 
geleden kennen. Ze woonde toen 
nog aan de Schubertlaan en ze 
was al 85.  En het was grappig, 
zo´n blanke dame met een 
overduidelijk Surinaams accent. 
Ik was direct erg op haar gesteld. 
Ik ben vaak bij haar op bezoek 
geweest en we zijn vrienden 
geworden. Toen we elkaar 
leerden kennen was ik al een jaar 
of vijftig, toch al een aardig 
gevorderde leeftijd, maar voor 
een dame van ver in de tachtig is 
vijftig nog niets. “Ach”, zei ze 
altijd tegen me, “jij? Jij bent nog 
maar een piepkuiken!” en dan 
schaterlachte ze op haar beken-
de manier. Mevrouw van Aalst was een gezellige praatster, ze kon heerlijk kwekken. 
We hebben veel gelachen samen, over van alles en nog wat en over gekke dingen die 
ze heeft meegemaakt. Maar vaak ook vertelde ze ernstige verhalen. Het leven is niet 
makkelijk geweest voor haar. 
Ze vertelde over haar jeugd in Suriname. Hoe ze als klein meisje op een plantage had 
gewoond. Op zekere dag sloeg haar vader een gevaarlijke slang dood om zijn kinderen 
te beschermen. De bewoners van het dorp hadden hem gewaarschuwd: “Kijk uit, die 
slang is een geest, daar moet je afblijven.” Drie maanden later ging vader dood. 
Volgens de dorpsbewoners was dat de wraak van de slang. 
Daarna brak voor haar moeder, haar broers en zusjes en voor haarzelf een tijd van 
bittere armoede aan.  
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Ze verhuisden naar Paramaribo, waar mevrouw van Aalst naar de lagere school ging, 
die werd geleid door de nonnen en waar ze echt gedrild werd; op negentigjarige leeftijd 
kon mevrouw van Aast nog altijd de hoofdsteden en alle provincies van Nederland op 
een rijtje opnoemen. Dat had ze tachtig jaar eerder in het verre Paramaribo geleerd. 
Haar moeder was streng. Toen mevrouw van Aalst op de leeftijd was gekomen dat de 
jongens iets in haar begonnen te zien (en zij natuurlijk ook iets in de jongens!) was 
haar moeder voortdurend op haar hoede. Ze mocht leren dansen, maar haar broer 
moest mee. En toen een jongen aan moeder kwam vragen om de hand van haar 
dochter werd hij afgewimpeld. Mevrouw van Aalst moest eerst veel leren, want ´kennis 
is macht´. “En ach”, zei mevrouw van Aalst me de afgelopen jaren talloze malen, 
telkens als ze het verhaal van haar jeugd weer eens verteld had, “wat doe ik nou met al 
die kennis?” 
Af en toe vertelde mevrouw van Aalst over haar grote liefde, de loodsman uit de haven 
van Paramaribo. Op een dag stapte hij tussen twee boten en hij is nooit meer 
teruggevonden. Nog altijd droeg mevrouw van Aalst zijn beeltenis in een medaillon om 
haar nek. 
Ze ging naar Nederland. Maar ze bleef een Surinaamse en heeft nooit kunnen wennen 
aan het Nederlandse weer. Als ik vrolijk fluitend door het lentezonnetje naar haar toe 
gefietst was, vroeg ze altijd bezorgd: “Ben je weer door dat koude weer komen 
fietsen?” Ook toen ze al meer dan dertig jaar in Nederland was, begon ze de 
temperatuur pas een beetje aangenaam te vinden als de mussen dood van het dak 
vielen. 
Als ik na mijn fietstochtje naar de Schubertlaan binnen was, begon mevrouw van Aalst 
altijd onmiddellijk met haar pogingen me volledig vol te stoppen met allerlei lekkernijen. 
Ze was – als echte Surinaamse - heel gastvrij. Eerst een lekkere bak koffie met een 
koek (meestal een grote) en daarna nog één (ook weer met een grote koek) en 
vervolgens had ze meestal nog wel echte Surinaamse soep voor me staan. Ook kreeg 
ik wel eens ´Pom´, een echt Surinaams gerecht. Koken had ze geleerd van de joden in 
Paramaribo en ik moet zeggen: dat had ze goed geleerd, het was altijd heerlijk. 
 
 
Op een gegeven moment ging dat koken niet meer. Ze vergat soms het vuur uit te 
zetten. Ze kreeg steeds meer lichamelijke klachten. “Ja”, zei ze dan, “de ouderdom 
komt met gebreken” en dan lachte ze. Of ze zuchtte, als ze een minder vrolijke bui had. 
Het was duidelijk, ze moest verzorgd worden, het werd de Buytenweye. En hoewel ze 
vol lof was over het lieve zorgzame personeel daar en wel inzag dat ze niet meer 
zelfstandig kon wonen, is ze er toch nooit gelukkig geweest. Ze miste haar eigen 
´huisje´ en alles wat ze daar deed. 
Mevrouw van Aalst en ik hebben over veel onderwerpen gepraat. Een onderwerp dat 
vaak terugkwam was het geloof. Haar geloof in God, in Jezus, was diep en puur. 
Daarnaast was ze heel ruim van hart en geest. Andere mensen mochten een ander 
geloof hebben, want er was toch maar één God en die zou het toch best o.k. vinden, 
als je hem als moslim of als hindoe zou dienen. Als je maar wel goed was voor je 
medemens. Want dat is wat God van je vraagt. En ik denk dat mevrouw van Aalst zelf 
in haar leven die simpele opdracht van God heeft vervuld!  
Mevrouw van Aalst was een lieve, maar ook kwetsbare vrouw en het onrecht in de 
wereld deed haar dan ook veel pijn. Maar Jezus – en zeker ook Maria - waren een 
belangrijke troost en steun voor haar. En ik denk dat die twee haar nu met open armen 
hebben ontvangen, want het was een lieverd, die mevrouw van Aalst! 

Fred van Geest, 2011 
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Cecil Thodé:  
 
Nu ben ik compleet 
Hij had een carrière als docent bij 
de marine, maar gaf zijn baan op 
om voor zijn zieke vrouw te 
zorgen. Sindsdien heeft hij zijn 
hart verpand aan vrijwilligerswerk. 
 
De 58-jarige Cecil Thodé is, 
hoewel hij pas kort meedraait in 
het team van het Stadsdiakonaat, 
een echte allrounder.  
Hij doet aan huiswerkbegeleiding, 

eet een visje met mevrouw Pietersen, doet een kopje koffie in De Hoven met mevrouw 
Van de Meent, of hij gaat naar de Delftse Hout. Hij begeleidt ze naar bingoavonden, 
rijdt met hen naar Scheveningen, naar Kijkduin. Ze mogen hem altijd bellen, vroeg of 
laat. Thodé is een meer dan toegewijde vrijwilliger. Zijn leven is door zijn activiteiten bij 
het Stadsdiakonaat compleet veranderd, vertelt hij. 
Tot twee jaar geleden werkte Thodé als docent bij de marine. Mooi werk, maar dan 
krijgt zijn vrouw een hersenbloeding. Thodé heeft recht op wachtgeld en besluit dat op 
te nemen. “Ik ben binnenkort dertig jaar getrouwd, ze heeft altijd alles voor mij gedaan. 
Ik wilde er toen helemaal voor haar zijn.” Hij verzorgt zijn vrouw, die nu gelukkig voor 
85 procent beter is, en breidt die zorg al gauw uit naar zijn ouders, die beiden ziek zijn. 
“Ze woonden op Curaçao, dus ik ben daar een maand of wat naar toegegaan om ze te 
verplegen. Helaas zijn ze nu allebei overleden.” 
De gebeurtenissen hebben Thodé veranderd. “Het zorgen zat altijd al wel een beetje in 
mij, maar het was er nooit zo uitgekomen. Ik wist niet wat ik meemaakte.”  
Thodé besluit op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk. Hij raakt aan de praat met Joke 
Tummers en kan aan de slag voor een paar cliënten. 
Het werk blijkt naar volle tevredenheid van Thodé en van zijn cliënten. Thodé is er vol 
van en vindt het lastig om woorden te vinden voor zijn gemoedstoestand. “Echt, ik zit in 
een compleet andere wereld. Ik kan het je niet uitleggen. Het is onbeschrijfelijk. Dit is 
zulk dankbaar werk. Dit geeft zo veel voldoening. Ik denk nu: “Waarom heb ik dertig 
jaar lang zo lopen strijden, zo geprobeerd dingen te bereiken, een carrière na te 
streven. Ik vind het niet belangrijk meer, status of geld. Echt niet. Het is niet te 
beschrijven. Het is alsof er een tweede iemand uit mijn lichaam is gesprongen.”  
Er zit wel iets dubbels aan, vindt Thodé. “Ik had het gewoon naar mijn zin bij de 
marine. Maar ik had graag eerder geweten dat ik ook dit kon doen. Ik ben er door de 
ziekte van mijn vrouw achter gekomen. Dat is natuurlijk geen leuke reden, helemaal 
niet. Maar ze heeft me wel op dit pad gebracht.” 
 
Thodé voelt enige schroom wanneer hij er met anderen over spreekt. “Mensen denken 
toch snel dat je gek bent. Maar dat is helemaal niet zo.” 
Thodé hoopt dat zijn kinderen zich ook zullen inzetten voor anderen. “Ik heb drie zoons 
van boven de twintig, die hebben nu andere dingen aan hun hoofd, maar ik praat er 
wel over met hen. Mijn dochter van 18 woont nog thuis en ze gaat bijna altijd mee als ik 
bezoekjes afleg. Net als mijn twee hondjes en mijn vrouw. We zijn net een familie. Ik 
voel me compleet. Ik hoop dat ik dit werk nog heel lang mag doen.”  

Ellen Hameeteman, 2012  
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Topatlete Ester Dankwah klaar voor de Olympische Spelen 
 
Esther Dankwah is een 33-jarige vrouw die op haar 24e vanuit Ghana in Nederland is 
komen wonen. Ze kwam in aanraking met het Stadsdiakonaat toen ze zwanger was 
van haar dochter en ze voor een verhuizing stond. Twee weken na haar bevalling 
moest ze verhuizen. Dat lukt niet als je net een keizersnede hebt gehad.  
De vrijwilligers van het Stadsdiakonaat hebben haar gedurende twee weken geholpen 
met het inrichten van haar flat en het verhuizen van haar spullen.  
 
Ester is topatlete. Ze is in 2006 op uitnodiging naar Nederland gekomen. In 2000 was 
ze al eerder in Nederland en heeft toen een coach ontmoet, die ze nu, veertien jaar 
later, nog heeft. Ester heeft met veel wedstrijden meegedaan, over de hele wereld.  
Ze heeft zelfs met de Olympische Spelen meegedaan. Bijvoorbeeld met de 
Olympische Spelen in 2000 in Sydney. Ze zou meedoen met de Olympische Spelen in 
2012 in Londen. Daar trainde ze vier jaar lang voor. Maar net voor de spelen begonnen 
kreeg ze een vervelende rugblessure. Ze moest toen kiezen, als ze met de Spelen 
mee zou doen, zou ze het risico lopen om verlamd te raken. Ook als ze aan de 
blessure geopereerd zou worden, zou er een kans van 50% zijn dat ze verlamd zou 
raken; ze is toen gestopt met sporten en is niet geopereerd. Na veel oefeningen en 
fysiotherapie kan ze weer trainen, maar de blessure is nog niet helemaal weg. 
Desondanks maakt ze zich klaar voor de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië. 
Daarna gaat ze alleen nog voor zichzelf lopen. 
 
Talent 
Ester begon haar wooncarrière in Amsterdam, daar woonde ze met haar toenmalige 
vriend. Ze trainde toen in Den Haag, was daar doordeweeks en in het weekend was ze 
in Amsterdam. Toen haar relatie uitging, heeft ze een paar jaar in Den Haag gewoond. 
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Nu woont ze sinds twee jaar in Delft en traint vijf dagen per week in Den Haag. 
Daarnaast traint ze op vrijwillige basis mensen bij Sparta in Voorburg en ze traint 
kinderen met ADHD. Tijdens het gesprek met Ester scharrelt haar schattige negen 
maanden oude dochtertje Samuella rond in de huiskamer. Ester heeft momenteel een 
tante uit Ghana op bezoek. Zij blijft drie maanden; tijdens het gesprek met Ester, zorgt 
haar tante voor haar dochtertje.  
Samuella is misschien wel net zo’n talent als haar moeder, want met haar negen 
maanden kan ze al los staan en bijna al stukjes lopen. 
 
“I hate to give up” 
 
Frustratie 
Ester heeft in Ghana geen gemakkelijk leven gehad. Ze had een zus en vijf broers, 
maar haar zus en één van haar broers zijn overleden. De vader van Ester raakte op 
een gegeven moment zijn baan kwijt en toen moest Ester bij haar opa en oma gaan 
wonen. Daar kreeg ze zoveel huishoudelijk werk te doen, dat ze te moe was om zich 
op haar schoolwerk te concentreren. Zo is het gekomen dat ze niet kan lezen en 
schrijven.  
Dat is een grote frustratie van Ester. Ze wil dolgraag werken, maar ervaart dat ze geen 
kans krijgt, omdat ze geen diploma’s heeft. Ester werkte een tijdje in een fotowinkel en 
fotografeerde bij bruiloften en partijen, maar moest met dit werk stoppen vanwege haar 
rugblessure. Ester heeft geen diploma’s, maar ze bezit wel een enorme mentale 
kracht. 
 
Ester wil alles op alles zetten om aan een baan te komen, “I hate to give up”.  
Ze kijkt niet al te ver vooruit, leeft bij de dag. Ze volgt een cursus lezen en schrijven.  
Daar helpt onder andere de 26-jarige Michelly haar bij, vrijwilligster van het 
Stadsdiakonaat. Michelly heeft speciaal een vierdaagse cursus Taal maatjes gevolgd  
om tools aangereikt te krijgen hoe ze een volwassene kan helpen met het leren lezen  
en schrijven. Michelly doet een parttime opleiding Maatschappelijk werk en 
dienstverlening en bezoekt in het kader daarvan verschillende mensen voor het 
Stadsdiakonaat. Als ze een betaalde baan vindt, stopt ze met het vrijwilligerswerk. 
Alleen Ester zou ze graag willen blijven bezoeken.  
Ester is erg dankbaar voor alle hulp die ze krijgt aangeboden. Als dank heeft ze nadat 
alle vrijwilligers haar huis in orde hebben gemaakt, voor iedereen een heerlijke  
maaltijd bereid.     Els van der Bugge, 2014 
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In gesprek 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 vooraanstaand 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 afspraak bij 
het Stadsdiakonaat. Vrijwilligers 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 steeds 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 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. 
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. 
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Achmed is inmiddels 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 Iranese regering liet hem niet met rust. Hij werd op verzoek van de 
Iranese 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, waarin een artikel over hem is afgedrukt. 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 
failliet, 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 hij voelde zich hier veilig, dat was het allerbelangrijkste. 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.  
 
Eén GOD 
Op de vraag of hij een geloof aanhangt, en zo ja welk geloof, kijkt hij me aan en zegt: 
‘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. 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 
brengt hem of haar. 
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, 2016 
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9. Samenwerking met de Johanniter Hulpgroep 
 

Terug naar de jaren rond 2010  
Het Stadsdiakonaat en de Johanniter Hulpgroep overleggen al enkele 
jaren over samenwerking. In de praktijk werken ze al lang samen.  
Ze doen tenslotte hetzelfde soort werk voor dezelfde mensen, voor 
iedereen in Delft die hun hulp nodig heeft. Vanaf het begin zijn we 
ervan overtuigd, dat het geen zin heeft om elkaar te beconcurreren. 
We vullen elkaar aan en helpen elkaar waar dat mogelijk is, elk vanuit 
de eigen achtergrond. 
De Johanniter Hulpgroep kan bogen op een eeuwenoude historie van 
Ridders en Edelen die een eeuwenoude band hebben met de 
Hervormde Kerk. Het Stadsdiakonaat is in de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw ontstaan vanuit een groep jongeren die hun geloof in de 
praktijk gestalte wilden geven.  
Beide organisaties hebben sterke punten:  
Het Stadsdiakonaat kan snel zelf beslissen hoe en waar hulp geboden 
wordt. De Johanniter Hulpgroep kan rekenen op professionele 
begeleiding, een mooi contactblad en onderscheidingen voor de vrijwil-
ligers. 
Als er hulp nodig is vallen de verschillen weg. Als ergens opgeruimd 
moet worden mobiliseert de één de vrijwilligers en stelt de ander een 
busje beschikbaar om de rommel af te voeren. Als één groep geen 
rolstoelrijders heeft, springt de andere in. Ook de activiteiten 
gaan prachtig samen: NL Doet, de Kerstviering en het 
zomeruitje. Eén weet een mooie locatie, een ander stelt het 
programma samen. De één schenkt koffie en de ander vertelt 
een verhaal. Zo geniet iedereen van elkaars talenten en wordt het geheel meer dan de 
som van de delen. 
Ik hoop dat we op deze manier nog lang samen kunnen werken.     Roland Bezemer    
                               
NL.DOET, 13 Maart 2010  
In het kader van Make a Difference Day organiseert de Johanniter Hulpgroep Delft al 
een aantal jaren een gezellige dag voor haar vrijwilligers en de mensen waarvoor zij 
werken. Met ingang van dit jaar wordt de naam van deze dag veranderd in NL. DOET.  
Omdat de samenwerking met het Stadsdiakonaat steeds meer vorm krijgt, besluit de 
Johanniter Hulpgroep om op 13 maart 2010 ook deze vrijwilligers met hun klantjes uit 
te nodigen voor NL. DOET. Er waren 65 man aanwezig. 
De centrale plek was de Oude Kerk, waar we de gasten ontvingen met koffie en cake. 
Het programma van de dag bestond uit een rondleiding door de Oude Kerk en een 
Workshop Gamelanmuziek in het Volkenkundig Museum Nusantara. Omdat de groep 
te groot was, werd die in tweeën gesplitst en werd er ’s middags geruild. 
De dag werd besloten met thee en koffie. En tijdens dit laatste onderdeel werd de 
mooie nieuwe folder gepresenteerd die door de Johanniter Hulpgroep en het 
Stadsdiakonaat samen is gemaakt. De folder is voorzien van de informatie van beide 
organisaties en een illustratie van de goede samenwerking. De temperatuur in de kerk 
was een beetje laag maar de sfeer was heel warm en we kijken terug op een goede 
dag.                Wil Bontenbal  
 

Joke Tummers Stadsdiakonaat 
Peter Beumer Johanniter hulpgroep 
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Vele handen maken licht werk, een geweldige klus geklaard  
Met een boog draaide ik de straat in en zag meteen Jan al in de deuropening staan.  
Hij zag er zeer tevreden uit. Wel wat moe, voelde zijn rug, maar voldaan en tevreden. 
Hij nodigde me met een royaal gebaar uit om binnen te komen kijken. Terwijl hij op zijn 
vertrouwde plekje plaatsnam, keek ik rond. Hij had niets te veel gezegd, de kamer was 
onherkenbaar. Je kon rond de tafel lopen, weer aan tafel eten!  
Dit hadden we al jaren geleden moeten doen, maar het kwam er nooit van, zuchtte hij. 
Wim, Ronald en Fatih hadden een geweldig resultaat bereikt. 
De laatste jaren krijgen we bij het Stadsdiakonaat en de Johanniter Hulpgroep met 
enige regelmaat opruimklussen. Angelique, Raymond, Petri, Peter en ik moesten soms 
kleine wonderen verrichten. Belangrijk is dan, dat er ook professionele hulp wordt 
ingezet, opdat de mensen leren om het daarna zelf netjes te houden.     
        Joke Tummers 
   
‘En toen was er licht’     Els van den Brugge  
 
Zes volle busjes met spullen stonden er in haar woning in Delft Oost opgestapeld, de 
noodzakelijke meubelen om te leven niet meegerekend. Riet staat altijd klaar voor een 
ander, maar het lukte haar een periode niet om goed voor zichzelf te zorgen. Het werd 
een neerwaartse spiraal. Op een gegeven moment heeft ze zelfs overwogen om te 
gaan zwerven: “Het was binnen net zo koud als buiten.” 
 
Als Riet terugkijkt op de periode waarin haar spullen zich opstapelden in haar huis en 
ze op een gegeven moment zelfs geen verwarming of elektriciteit meer had, is ze vol 
oprechte verbazing.  
Ze weet ook zeker, dat nu haar huis weer spik en span is, het haar nooit meer zal 
gebeuren. Ze zegt: “Mijn moeder overleed. Ik heb jaren voor haar gezorgd. Toen ze er 
niet meer was, viel er een gat en ben ik de tijd kwijtgeraakt. Ik kocht veel spullen in die 
tijd, spullen voor de feestdagen en spullen voor mijn hobby’s; wist eigenlijk niet eens of 
ik daar geld voor had, ik had mijn administratie niet echt op orde. Pas toen ik na jaren 
zo geleefd te hebben mezelf een papiertje op de grond zag gooien, begon er een 
belletje te rinkelen en ik dacht: waar ben ik nu mee bezig, mijn huis is toch geen 
prullenbak; gelukkig heb ik wel altijd humor gehad.” 
 
Bergopwaarts 
In die jaren durfde ze niemand in haar huis te ontvangen, zelfs haar familie niet. En ook 
geen mensen van de woningbouwvereniging, waardoor het gebeurde dat ze na een 
kortsluiting met de waterkoker in de helft van haar huis geen elektriciteit meer had en 
ook geen verwarming en warm water. Ze raakte helemaal verkrampt. “Toen heb ik 
serieus overwogen om te gaan zwerven, ik lag echt in de vernieling.”  
Haar broer bracht op een gegeven moment licht in de duisternis. Hij schakelde 
Meldpunt Bezorgd in. Daar werken hulpverleners die bij mensen thuis gaan kijken wat 
er aan de hand is en of ze hulp willen aanvaarden omdat een ander zich zorgen maakt. 
Maar zelfs hen durfde Riet niet binnen te laten.  
Het heeft nog twee jaar geduurd voor ze hulp durfde toe te laten en mensen in haar 
huis binnenliet. Maar dat is wel het moment geweest, dat het met Riet en haar huis 
weer bergopwaarts ging. 
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Luxe 
Meldpunt Bezorgd heeft contact gezocht met Joke Tummers van het Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat. Als de gemeente het huis van Riet zou opruimen, zou alles in een 
grote container worden gegooid en dat kon men Riet niet aandoen. Joke zocht contact 
met Peter Beuman van de Johanniter Hulpgroep Delft en samen zijn ze, met hulp van 
vier andere vrijwilligers en Riet zelf, aan de slag gegaan om gedurende een aantal 
maanden een dagdeel in de week alle spullen uit te zoeken.  
De gemeente zou het huis wel schoonmaken, als het zou zijn opgeruimd. Maar daar 
kwamen ze op terug. Daar moest toch tussen de twee-en drieduizend Euro voor 
betaald worden en dat was te veel.  
De vrijwilligers van het Stadsdiakonaat maken eigenlijk nooit schoon, maar dit keer 
maakten ze een uitzondering. Ze konden Riet zo niet laten zitten met haar pas 
opgeruimde huis. Zo gezegd, zo gedaan. Ook de stoppen werden vervangen, Riet had 
weer warm water, licht in haar hele huis, verwarming en televisie. “En toen was er 
licht”, lacht Riet als ze dit vertelt. Humor heeft ze gelukkig altijd gehad. Ze geniet 
ontzettend van alle luxe, die voor de meeste mensen in Nederland gewoon is. 
 
 
Kerst 
“Ik ben zo ontzettend blij en dankbaar dat mijn huis nu weer van mij is, dat ik weer 
gewoon kan zitten op de bank en liggen in bed. Dat ik mijn spullen weer kan vinden en 
bovenal dat ik weer mensen durf te ontvangen. Dat het weer warm is in huis en dat ik 
weer televisie kan kijken. Vorige week ben ik twee dagen thuis geweest, dat is echt 
heel bijzonder voor mij, ik ben niet meer op de vlucht. Ik heb genoten van die dagen 
thuis. Ik kan ook niet wachten tot het Kerst is en ik een kerstboom kan kopen. 
Financieel is het nog wel erg krap, door alle spullen die ik maar bleef kopen, moet ik nu 
erg zuinig leven. Maar ook daar heb ik hulp bij gekregen, ik heb een paar potjes 
gemaakt waarin ik spaar voor de wat grotere uitgaven.”  
 
Riet heeft thuishulp gekregen, er komt een ochtend in de week een mevrouw die haar 
helpt bij het schoonmaken van haar huis. En Riet ruimt iedere avond en ochtend op. 
“Dit gebeurt me echt nooit meer, dat weet ik heel zeker!”     Els v. d. Brugge 
 

 

2010, gemeenschappelijke folder van het Stadsdiakonaat en de Johanniter Hulpgroep.  
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We kregen een deel van de Kerstcollecte van 2009. Mede dankzij deze gift konden we 
met een groep van 70 mensen, gasten en vrijwilligers van het Stadsdiakonaat en de 
Johanniter Hulpgroep, lunchen bij Het Rieten Dak. 
 
Het Rieten Dak 
Zondag 2 juli (2009) is het weer zover. 
Overal in Delft zie je ze lopen, fietsen, rijden en gereden worden, in een almaar 
dikker wordende stroom zijn ze op weg, op weg waarnaartoe? Mensen van alle 
leeftijden, ze hebben één ding gemeen: ze kijken blij. Als een magneet word ik 
meegezogen. Zomaar heb ook ik in mijn auto een moeder met twee kinderen 
achterin. We praten en zingen wat en verheugen ons op wat komen gaat. We zijn 
op weg, op weg naar Het Rieten Dak aan de rand van de Delftse Hout. 
 
De zon schijnt er lustig op los, deze dag kan niet meer stuk, hier gebeuren alleen 
nog maar leuke dingen. Als we de auto geparkeerd hebben en zijn uitgestapt 
worden we direct aangesproken alsof we verwacht werden; we laten ons 
meevoeren tussen rietkragen door, een brug over en zien dan iets verderop een 
rieten dak boven een heg uitsteken. Blijkbaar gaat iedereen die kant op, met de 
vanzelfsprekendheid van een trekvogel volgen we elkaar en belanden op een terras, 
waar al veel vogels zich verzameld hebben; er wordt druk op los gekakeld. 
Alles is voor ons geregeld, we hoeven alleen maar plaats te nemen en voor we het 
weten staat de koffie met koek al voor onze neus; verbouwereerd neem ik een 
slokje, laat mijn blik langs de boomkruinen scheren en snuif de frisse geur van de 
blakende zondagmiddag op; het is behaaglijk, of komt het door al die gezellige 
mensen om me heen? Er wordt heel wat afgepraat. 
 
Na verloop van tijd neemt Joke het woord, heet iedereen van harte welkom en 
nodigt ons uit voor een lopend buffet; even de benen strekken, dat doet een mens 
goed. Eigenlijk zouden we ook nog gaan wandelen, maar de gesprekken verdringen 
die behoefte en als het dan weer tijd is om op te krassen zijn we verbaasd dat het 
alweer zo laat is. “En dat wandelen dan?” hoor ik iemand nog vertwijfeld vragen. 
Dat doen we de volgende keer. 
Tevreden nemen we afscheid van iedereen en lost langzaam alles op, een verward 
terras vol willekeurige bordjes achterlatend.     Wim Aarts 



 
-84- 

 

10 september 2011 vierden we het 40-jarig bestaan van het 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat in de Hofkerk. 
 Directie en medewerkers van DIVA Delft feliciteerden alle 
medewerkers van het Stadsdiakonaat met de woorden: 
“Als blijk van waardering voor al het goede werk bieden wij 
jullie een publicatie aan op onze DIVA-Delftpagina in de 
Stadskrant. Hierin kunnen vrijwilligers vertellen over het 
mooie werk en daarmee anderen inspireren om zich bij jullie 
organisatie aan te sluiten.  
We maakten er graag gebruik van, zie onderstaand artikel  
 

 

 

 

 

 

 

10  September 2011 40 –jarig bestaan Stadsdiakonaat   
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September 2011 veertigjarig bestaan van het Stadsdiakonaat    
 
Nadat alle hulptroepen ervoor hadden gezorgd dat iedereen op tijd en goedgemutst ter 
plekke was kon het feest beginnen met een heerlijk kopje koffie met gebak.  
De zaal was versierd met witte ballonnen waar 40 op stond; alle aanwezigen kregen 
een gekleurde kaars en ook daar stond het getal 40 op. Het was een gezellige drukte 
waarbij aan alle tafels er flink op los gekletst werd, soms onderbroken door de muziek 
van pianist Rik en de onder tromgeroffel uitgevoerde dansen van Alice. 
Onze voorzitter, Karel van de Wetering, sprak wijze woorden over nut en noodzaak van 
vrijwilligersorganisaties en hun onderlinge verbondenheid, zoals die ook vorm krijgt in 
onze samenwerking met de Johanniter Hulpgroep. Namens deze laatste groep 
vertelde Katinka Kersting over de positieve ervaring die zij beleeft, van het directe 
contact tussen hulpvrager en hulpbieder.                                                                                     

 
De laatste 8 jaar stond de samenwerking met de Johanniter Hulpgroep op een erg laag 
pitje. Ieder ging zijn eigen gang. Nu 2021 staan de zaken er weer anders voor. 
Peter Beuman, jarenlang koster van de Hofkerk en coördinator van de Johanniter 
Hulpgroep, ging met pensioen. Hij blijft de coördinatie van de Johanniter Hulpgroep 
doen. Sinds 2019 is hij de coördinator van de klusjesdienst van het Stadsdiakonaat. 
Maandelijks volgt hij het overleg van de stuurgroep. Steeds meer wordt duidelijk hoe 
dicht beide organisaties bij elkaar staan en wordt steeds meer de behoefte gevoeld om 
samen te werken. We nemen nu in 2021 bij ons vijftigjarig bestaan het stokje weer op 
waar we het in 2011 na de viering van ons veertigjarig bestaan achter lieten.  
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Een maandagmiddag als alle andere              2012, Joke Tummers  
Leo, mijn echtgenoot, raadde me aan het eens op te schrijven. “Over een paar jaar als je oud 
bent, gelooft niemand je meer als je zulke verhalen vertelt”, zei hij. 
Het was maandag 11 maart, 2013, een maandag als alle andere. 
Ik had om 11.30 uur een afspraak met Hanna. 
 
Hanna een vrouw uit Midden-Afrika, woont met haar twee jongste kinderen Franklin en Feisja  
in een flat in de Voorhof. Ik leerde haar kennen toen Feisja een baby was. De huisarts belde het 
Stadsdiakonaat op, op een vrijdagmiddag. Hij maakte zich zorgen om Hanna, of ik dat weekend 
even bij haar langs wilde gaan. 
Dus stond ik zaterdagmorgen op een winderige galerij op de bel te drukken. 
Geen respons, ik belde nog een keer, ik hoorde wel wat lawaai en keek door de brievenbus.  
Ik zag een vrouw in de hal liggen, die een kleuter, Franklin, toen 3 jaar, probeerde te instrueren 
om de deur open te doen. Hij moest daarvoor op de verwarming klimmen, de knip van de deur 
doen, er weer afkomen en vervolgens de deur opendoen.  
Dat lukte, als een klein handig aapje voerde hij de opdracht uit.  
Later zou Hanna dit verhaal nog vele malen aan hem vertellen, hoe trots ze was dat het hem 
gelukt was. Hanna bleek ziek te zijn, ze werd overvallen door duizelingen en dan viel ze. 
Het was terecht dat de dokter zich zorgen om haar gemaakt had. 
 
Gelukkig is nu, bijna 9 jaar later, die ellende voorbij en gaat het best goed met Hanna. Ze heeft 
inmiddels een verblijfsvergunning. Ik houd regelmatig contact, ze komt altijd met de kinderen op 
de kerstviering en de uitjes van het Stadsdiakonaat.  
Via het Stadsdiakonaat werd een ouder echtpaar gevonden, dat de opa- en omarol voor de 
kinderen op zich wilde nemen. De kinderkamers en de fietsen werden opgeknapt, opa hielp met 
het huiswerk, en oma hielp Hanna met het vinden van werk.  
Helaas verhuisden opa en oma naar Groningen, waar ze een tweede woning hadden. In de 
vakanties logeren Hanna en de kinderen regelmatig bij opa en oma in Groningen. 
Herfst 2012 werd ik gebeld door Jeugd en Gezin, ze maakten zich zorgen om het gezin van 
Hanna. Maar Hanna wilde niet met ze praten, ze vertrouwde ze niet meer, niet helemaal ten 
onrechte; in het verleden waren er grote fouten gemaakt.  
Ze hadden haar zoon onterecht drie maanden uit huis geplaatst. Dat was nu allemaal voorbij, 
maar Hanna weigerde in alle toonaarden nog met Jeugd en Gezin te praten. Wel wilde ze met 
Joke Tummers van het Stadsdiakonaat praten, had ze gezegd. 
Dus belde Jeugdzorg mij. Ik belde Hanna, maakte een afspraak. Een begin van een weer wat 
intensiever contact. Hanna had grote moeite met lezen en schrijven. Ze vroeg me om de post te 
bekijken. Zo zat ik daar die maandag met een indrukwekkende stapel post voor me op tafel. 
 
Het ging om een brief van de belastingen, Ze hoefde geen inkomstenbelasting te betalen in 
2011 en voor de daaropvolgende jaren zou dat ook gelden. Hoera! 
Daarna zag ik nog een brief van de belasting, daarin stond dat ze over 2011, 225 euro 
inkomstenbelasting moest betalen! Hoe kon dat! 
Ik belde en kreeg een inspecteur aan de lijn. Ja het was waar dat ze geen belasting hoefde te 
betalen, en ja het was ook waar dat ze € 225 over 2011 moest betalen. Dat was een boete, 
omdat ze haar formulier te laat had ingeleverd.  
 
Hanna, die niet kon lezen en schrijven, was afhankelijk geweest van iemand die haar 
uiteindelijk, te laat, had geholpen. Ze had geen cent. De gemeente heeft het beheer over haar 
financiën en ze kreeg leefgeld, 150 euro per maand, om van rond te komen met haar twee 
kinderen! Onmogelijk om daar een boete van 225 euro van te betalen. Kwijtschelding zou onder 
deze omstandigheden misschien mogelijk zijn. We zouden een formulier opgestuurd krijgen. Ik 
drukte Hanna op het hart zo gauw als ze een blauwe enveloppe zag me te bellen. 
We gingen door met de brieven en ik vond nog de rekening waaruit bleek, dat Hanna 90 euro in 
februari had moeten betalen. Ik vroeg haar waarvoor dat was. Dat wist ze gelukkig.  
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Ze was in de zomervakantie met de kinderen naar haar zuster in Engeland geweest. Op de 
terugreis was er iets mis met de trein. Ze konden pas een dag later terugkomen en zo kwam  
het dat de kinderen niet op de maandag, maar op de dinsdag, een dag te laat naar school 
gingen. Hanna had alles op de scholen uitgelegd, treinkaartjes meegenomen etc.  
Op de school van Feisja vond men het geen probleem. Bij Franklin echter gaf de school het 
door aan de inspectie en zo kwam het dat ze een boete had opgelegd gekregen.  
De eerste brief kwam vlak voor de kerst, 75 euro boete, de tweede brief  kwam in februari: 
90 euro boete. Dat had ze niet!  
Dus gingen we bellen, men zei dat kwijtschelding niet mogelijk was. Er moest betaald worden. 
En omdat het inmiddels al maart was moest er nu 120 euro betaald worden. Deden we dat niet 
dan werd het in handen gegeven van een deurwaarder met alle verhogingen die dat tot gevolg 
zouden hebben. Bijna het gehele maandgeld, 120 euro, en dat voor één dag te laat op school, 
met nog wel een goede reden! Maar er was geen ontkomen aan, Hanna wilde geen ellende en 
begreep dat er niet mee te spotten viel. Ze had 50 euro gespaard en besloot haar oudste zoon 
te bellen. Hij heeft een vrouw en baby en woont in Den Haag, heeft werk, geen vetpot, maar hij 
kwam haar de resterende 70 euro brengen!  
 
 
Diezelfde maandagmiddag belde Ella. Er lag een brief van de gemeente, ze begreep het niet.  
Ik keek wantrouwend naar de hoge stapel met brieven die ik had liggen. Bijna 50 cm! Allemaal 
i.v.m. Ella. Ik besloot toch maar even langs Ella te gaan. Niet te geloven, de gemeente stelde 
dat ze geen dieetvergoeding meer kreeg. Ze moest het aan gaan vragen bij de D.S.W.  
  
Ella was een zwaar zieke vrouw die indertijd in de Klokkenberg werd opgenomen om haar 
allergieën te diagnosticeren. Daarna werd Ella 11 maal in Dijkzigt door prof. Schouten 
geopereerd. Wij als Stadsdiakonaat leerden haar kennen in 1997 toen ze de laatste 2 operaties 
onderging. Na de laatste operatie hadden ze haar gezegd dat ze waarschijnlijk niet ouder dan 
50 zou worden. Ze moest heel nauwgezet haar dieet volgen en alle stress vermijden. Ze leefde 
sinds 1998 op een ileostoma-glutenvrij-dieet waar ze al die jaren vergoeding voor kreeg.  
 
Sinds 2006 lagen we met de gemeente in gevecht. Toen besloot de gemeente namelijk de  
dieetvergoeding te halveren. Al Ella’s spaargeld ging op aan dieetkosten.  
Het werd een lange geschiedenis, meerdere keren voor de commissie van bezwaar, meerdere 
keren voor de rechtbank in Den Haag. Er werden grote fouten door de gemeente gemaakt, 
maar dat wilden ze niet toegeven. Uiteindelijk kregen we zomer 2012 speciale bijstand voor een 
huisbezoek van een diëtist. Eind januari kregen we haar rapport. Ella had de twee diëten echt 
nodig. Zou ze zich daar niet aan houden, dan zou ze ondervoed raken, met alle gevolgen van 
dien. We waren blij, eindelijk zou nu alles goed komen. We stuurden het rapport door naar 
B&W, de Commissie van Bezwaar, de Gemeente, afijn, naar iedereen die we in loop van al die 
jaren tegengekomen waren.  
 
We kregen een brief van B&W dat de commissie het zou gaan behandelen. Daarna volgde een 
brief van de commissie dat ze het niet konden behandelen omdat er geen besluit was! 
En nu als klap op de vuurpijl een brief van de gemeente dat ze helemaal geen vergoeding meer 
gaven, dat we bij de zorgverzekering moesten aankloppen! Dat kwam zomaar uit de lucht vallen. 
Wij wisten niet beter dan dat in december bij de gemeente de aanvraag moest worden ingediend. 
 
Onze aanvraag bij DSW werd positief beoordeeld, Ella krijgt het hele bedrag! 
De gemeente had ten onrechte vanaf 2006 dat bedrag gehalveerd! Al haar geld was in haar 
voeding gaan zitten. Ze liep hopeloos achter met vervanging van wasmachine, ijskast, bed etc. 
Alles is versleten en nodig aan vervanging toe, maar er is geen geld! Het werd tijd dat er 
professioneel naar werd gekeken. Ik ging op bezoek bij een advocaat gespecialiseerd in sociale 
zekerheid en sociale voorzieningen. Hij gaat een procedure starten tegen de gemeente. Ik ben 
nieuwsgierig hoe het gaat verlopen en reuze blij dat er ook eens iemand anders naar kijkt!       
 
Als Stadsdiakonaat Delft, krijgen we vaak van dit soort moeilijke gevallen op ons pad.   
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10. De uitjesbus  
 
“Geweldig was het, zo gezellig! Ik ga weer mee hoor, die andere afspraak verzet ik!” 
Ik sprak met mevr. A. Ze is al in de negentig, woont nog zelfstandig.  
Dat valt niet altijd mee. Veel bekenden waren weggevallen en dan blijf je alleen achter 
en zit je veel alleen.,,,,,,.Ze had er wat tegenop gezien, zo'n uitstapje, maar het was 
geweldig meegevallen, ze jubelde, dat wilde ze de volgende maand weer beleven. 
 
Bijgaande foto's tonen hoe iedereen ervan genoot. Door een vrijwilliger bezocht te 
worden is leuk, maar samen met 'lotgenoten' een dagje genieten, dat is geweldig! 
Dat gunnen we meer mensen, Wim van Leeuwen maakte dat in 2013 mogelijk en toen 
hij enkele jaren een baan kreeg kon het voortgezet worden dankzij Martin van der 
Berg.                   

Een tochtje naar het strand in Scheveningen, of een boottochtje in de Rotterdamse 
haven, een bezoekje aan  de keukenhof, het werden feestjes voor iedereen. 
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      Wim van Leeuwen in gesprek met Raymond Arends 

Wim van Leeuwen, een sociale dienstverlener in hart en nieren 
Delft, 11 november 2013, Raymond Arends 

Wim van Leeuwen (55), een man met een bewogen, turbulente geschiedenis en ook 
zeker geen saai leven. Het leven is voor Wim een doel op zich en wordt gekenmerkt 
door vooral te ‘gaan’ in het leven met alle te behalen successen en teleurstellingen; 
klaar-af-start!  
 
Terug in de tijd……… 
Wim komt uit een groot gezin en verloor op 13-jarige leeftijd zijn vader. Hij voelde zich 
verantwoordelijk voor het gezin en ging op jonge leeftijd geld verdienen om het gezin te 
onderhouden. Hij had een zwak voor zijn broer en ontfermde zich over hem.  
Hier liggen dan ook de wortels van zijn handelsgeest, maar ook van de zorgzame kant 
in hem. Hij werd al snel volwassen. Deze wortels vormden de basis voor zijn 
ondernemerschap en daardoor ontwikkelde hij een fijn gevoel voor commercie.  
Wim heeft een aantal ondernemingen gehad, zoals winkel- en horecabedrijven en een 
kunstgalerie, hij heeft gewerkt als freelancer in de personenvervoerbranche en 
behaalde een groot succes als grootleverancier van hoogwaardig banket.  
Op een gegeven moment zat het tij niet mee, Wim verloor zijn werk en was gedwongen 
van een uitkering te leven. Hij was gezond en nam zich voor iets voor de maatschappij 
terug te doen. Hij plaatste zijn C.V. op de vacaturebank voor vrijwilligers 
 
Wim en het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft. 
Joke was de eerste die reageerde en maakte een afspraak voor een kennismakings-
gesprek. Het klikte direct en een klinkende samenwerking werd geboren. Wim is nu al 
bijna een half jaar bij het ISD en is wel meer dan 26 uur per week bezig voor het 
Stadsdiakonaat. Wim zorgt voor dynamiek en ontwikkelingen binnen het ISD en dat 
wordt zeer gewaardeerd, ook door onze ‘ISD-parochianen’. Zo is er een ‘Uitjesbus’ tot 
stand gekomen, waarmee hij in samenwerking met Karin van Es (Karin, die zich ook 
fantastisch inzet voor onze mensen) eenzame Delftenaren op sleeptouw neemt en 
leuke ‘dagjes uit’ organiseert. Een geweldig initiatief waarmee onze doelgroep echt 
geholpen wordt. Zo is Wim samen met Karin al een aantal keren met een groep 
mensen naar Rotterdam gegaan waar ze met de Spido een frisse boottocht hebben. 
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gemaakt en de havens van Rotterdam bezochten. De mensen vinden dit fantastisch en 
zien al uit naar het volgend uitje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast komt hij ook bij een gezin waar er complete chaos heerste en bergen zijn 
verzet om voor dat gezin professionele hulp te krijgen en structuur aan te brengen. 
Wim regelde dagbesteding, verpleging en huishoudelijke hulp en onderhoudt nauw 
contact met instanties en hulpverleners om het gezin in goede banen te leiden. Verder 
heeft Wim een aantal vaste adressen waar hij wekelijks naar toe gaat om een oogje in 
het zeil te houden, boodschappen te doen en hand- en spandiensten te verrichten.  
 
Werk en bezieling zitten bij Wim in de sociale sector......Maar waarom? 
Het is mede de wederkerigheid wat Wim motiveert om dit werk te doen; hij geeft 
aandacht aan de mensen en krijgt er dankbaarheid voor terug. Dat geeft Wim een 
goed gevoel. Uiteindelijk is het voor hem de bedoeling een betaalde baan in de sector 
te kunnen vinden maar, zegt hij zelf:  
 “Ik ontvang momenteel een uitkering van de gemeente en dat is geld van de 
gemeenschap. Ik vind het een plicht en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid 
om mij in te zetten voor de gemeenschap en iets terug te kunnen geven.  
 Als ik vanwege mijn leeftijd geen betaalde baan in deze sector kan vinden, dan zal ik 
dit werk in elk geval blijven doen.” 
Verder vertelde hij niet dagen thuis te kunnen zitten en niets te doen, hij wil betrokken 
blijven bij de samenleving. Daarnaast maakt Wim zich zorgen over de ontwikkelingen 
in de zorgsector. Hij vindt dat de druk op de mantelzorg en vrijwilligers te hoog wordt 
en dat de overheid steken laat vallen door drastische bezuinigingen door te voeren. 
Dat baart hem zorgen en maakt hem boos.  Hij zegt hierover: 
“Je kunt moreel gezien geen afbraak doen aan de zorg. De mensen die zo afhankelijk 
zijn van zorg zijn uiteindelijk het slachtoffer. We hadden als land zo’n prachtig 
zorgstelsel, maar wat is daar nu nog van over en waar gaat het naar toe? Ik maak me 
zorgen en vind dit een schandalige ontwikkeling.” 
Wim ziet in zijn omgeving dat er heel veel mensen zijn die in een isolement leven en 
zegt dat dit probleem gezamenlijk aangepakt moet worden. Hij spreekt ook zijn 
bewondering en respect uit over alle vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor 
deze groep mensen. 
“Je kunt de zwakkeren in de samenleving niet laten vallen en daarom heb ik veel 
bewondering voor organisaties die opkomen voor deze mensen.” 
Voor Wim betekent de dankbaarheid die hij ervoor krijgt ontzettend veel. Daar is het 
voor hem mede om te doen en hij moedigt mensen aan die, net als hij, een uitkering 
hebben en tijd over hebben om vrijwilligerswerk te doen.  
Kortom, Wim is een ambitieuze man, met een rijk verleden en zijn optimisme is als een 
rots in de branding. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen.  
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Het succes van de uitjesbus                          Els van den Berg 
Waar een vrijwilliger met een eigen bus al niet toe kan leiden. Joke Tummers vertelt 
dat Delftenaar Wim van Leeuwen zich in het voorjaar van 2013 meldde bij het 
Stadsdiakonaat om vrijwilligerswerk te gaan doen. Hij wilde graag de hele week aan de 
slag, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Toen hij vertelde dat hij een busje had, werd 
het idee geboren van de uitjesbus. Hij zou één keer per week met drie gasten uitgaan. 
In het bestand van het Stadsdiakonaat zitten en zaten veel oudere tot zeer oude 
mensen, veelal dames, die, toen het ze gevraagd werd, het heel leuk vonden om er 
ook eens tussenuit te gaan. Het was het proberen waard of het aan zou slaan. Toos 
Ooms (85) was één van de eersten die meeging met de uitjesbus. Ze praat vol warmte 
over Wim en hun uitjes: “Wim heeft zo’n open karakter, we hadden gelijk een klik. Ik 
zou meegaan naar Scheveningen, maar door de hoge opstap in de bus kwam ik er niet 
in. Wim zei “wacht even”, ging naar Blokker en kwam terug met een trapje. Toen lukte 
het instappen wél. Dat vond ik zo bijzonder dat hij dat voor mij deed met zijn volle hart.” 
De eerste keer dat Wim met drie gasten op stap ging, reden ze naar Scheveningen, 
naar het strand. Toos heeft er een heerlijke herinnering aan.   
 
Betaalde baan 
Wim deed ook de organisatie van de uitjesbus, belde mensen op en plande de 
afspraken. Op een gegeven moment ging het lopen en gingen er iedere woensdag drie 
gasten mee met de uitjesbus. Er was een vrijwilliger nodig om Wim te helpen met de 
begeleiding. Het was na een jaar dan ook een reuze strop dat de bus van Wim kapot 
ging. Wat nu? Want Wim had geen geld om een nieuwe bus te kopen. Om de mensen 
niet teleur te stellen werd besloten om een bus te huren. In de gehuurde bus gingen 
zes gasten, dus werden de verschillende groepje samengevoegd en werd er in plaats 
van vier keer, twee keer in de maand gereden. Alle 12 gasten legden wat bij voor de 
huurprijs, maar een bus huren is duur en er moest geld bij. Dat werd te kostbaar voor 
het Stadsdiakonaat, er moest te veel bij worden gelegd. In het najaar van 2014 werd 
het Stadsdiakonaat voor even uit de brand geholpen toen ze mee mochten doen met 
de AH-emballage 
actie.  
Om verder te kun-
nen diende Joke 
een projectvoorstel 
in bij de Soropti-
mistenclub Delft. 
Soroptimist interna 
tional is een inter-
nationale service-
club voor vrouwen, 
die zich breed inzet 
voor de belangen 
van vrouwen. Daar 
het overgrote deel 
van de gasten van 
de uitjesbus hoogbejaarde vrouwen zijn, die hun sterren verdiend hadden in hun 
werkende leven, paste het project Uitjesbus prima bij de doelstellingen van de 
Soroptimisten.  
Het geld kwam er en voor 2015 en 2016 werd zeker gesteld dat de Uitjesbus kon 
rijden.  
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Ook vertelt Joke dat er meerder giften binnenkomen. Zo geven sommige gasten een 
extra donatie; ook een kapsalon in Delft (Kapper Hype) doneert al twee jaar lang iedere 
maand 25,- voor de uitjesbus Toen kwam er weer een kink in de kabel, want Wim van 
Leeuwen vond een betaalde baan. Die baan kon hij niet laten schieten. Hij werkt nu als 
marktmeester op de markt in Den Haag.  
 
Extra uitjes 
Gelukkig werd er een nieuwe chauffeur gevonden, Martin van der Berg, een voormalig 
taxichauffeur. Martin stelde voor contact op te nemen met het Rode Kruis. Misschien 
waren er mogelijkheden om van hun bus gebruik te maken. Het Stadsdiakonaat zocht 
contact en het bestuur van het Rode Kruis Delft vond het goed! Nu wordt er met de 
Rode Kruisbus gereden. Dat scheelt weer geld! Daardoor werd het mogelijk om een 
derde woensdag in de maand te rijden. Op dit moment gaan er achttien tot twintig 
gasten elke maand mee met de uitjesbus. In de zomervakantie zijn er twee extra uitjes 
georganiseerd, nu voor alleenstaande moeders met kinderen, die geen vakantie 
konden betalen. Het was een groot succes; de bus reed twee keer met 6 volwassenen 
en 7 kinderen naar Plaswijckpark en daarna naar Naturalis.  
 
Creatief 
Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitjesbus maken samen het programma voor 
de uitjes. Inbreng van de gasten is heel erg welkom. Zo zijn ze nu naar de Keukenhof 
geweest, naar Madurodam en naar Blijdorp. En op verzoek van de gasten, die ook wel 
eens iets creatiefs wilden doen, zijn ze in september jl. te gast geweest bij Atelier 7 in 
de Hopstraat. In november gingen ze naar een tuincentrum in Zoetermeer om van de 
kerstsfeer te genieten. In december, januari en februari staat de bus stil. Maar in maart 
start het weer. 
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Highlight 
Toos noemt ieder uitje een ‘highlight’, ze kijkt er enorm naar uit. De planning is dat ze 
volgend jaar met de bus naar Wim van Leeuwen gaan op de Haagse markt: “Alleen het 
idee al dat je weer eens op een markt komt!” Toos werd op haar 31e al weduwe en 
bleef achter met vier kleine kinderen. Ze zat niet bij de pakken neer, maar pakte haar 
werk als kleuterleidster weer op. Toos heeft een actief leven geleid en is nu door 
lichamelijke klachten veel aan huis gebonden. Daarom is ze extra blij met de uitjesbus! 
       Els van der Brugge, 2016  
 
In memoriam Martin van den Berg 
Begin 2012 meldde Martin zich aan als vrijwilliger bij het Stadsdiakonaat, als chauffeur. 
“Ik wil wel rijden, iemand naar het ziekenhuis brengen, maar ik ga niet mee naar 
binnen, ik ben geen maatschappelijk werker”, zei hij bij het eerste gesprek.  
Tja Martin had een grote mond, maar een heel klein hartje. 
Toen ik hem vroeg of hij de boodschappen wilde gaan doen voor meneer R. zei hij: 
“Vooruit dan maar”. Hij kende meneer R., had hem meerdere keren gereden in diens 
auto en hij wist dat meneer R. behoorlijk in de war kon zijn. Maar niemand kon 
vermoeden dat meneer R. in de loop van enkele jaren heel erg achteruit zou gaan, 
opgenomen werd, weer naar huis terug ging, en dat Martin hem altijd reed, alles voor 
hem ging halen, hem altijd bijstond met raad en daad. Voor meneer R. was Martin de 
zoon die hij nooit gehad had. Als ik Martin vroeg of het allemaal niet een beetje te veel 
werd, zei hij: “Ach, weet je, hij doet zo aan mijn moeder denken”. Ja, ja die goede 
Martin, die niet betrokken wilde worden, geen maatschappelijk werker was. 
Naast het werk bij de bezoekgroep was Martin de vaste chauffeur van de uitjesbus. 
Mede dankzij hem konden in 2015 en 2016 achttien tot twintig gasten maandelijks mee 
met de uitjesbus. 
Martin, bedankt voor je inzet bij het vrijwilligerswerk van het Stadsdiakonaat! JokeTummers 

 
Martin van den Berg mee op het zomeruitje, rechts juli 2012, links juli 2014  
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10 oktober 2013 de kennismaking met Peter Wilbrink onze nieuwe voorzitter.   

 
11. Het Stadsdiakonaat rond 2015  

 
Karel van de Wetering overleed geheel onverwachts in zijn slaap in mei 2013.  
Hij was meer dan 15 jaar onze voorzitter geweest.  
We waren blij, dat Peter Wilbrink bereid was de taken van voorzitter op zich te nemen.  
In oktober 2013 was er een kennisbijeenkomst in de Jessehof. 
Peter Wilbrink hield de volgende toespraak:  
 
Wat bezielt je als vrijwilliger?  

Wat bezielt je om dit te doen? Wat bezielde je toen – misschien wel 10,15 20 jaar 
geleden – om vrijwilliger te worden. Wat bezielt mij? Ieder van ons zal zijn eigen 
verhaal hebben. Ieders inzet doet er toe, voor die ander en voor jezelf. 
Bezieling: op allerlei plekken wordt er gesproken over bezieling.  
‘Ziel’, is dat niet je totale bestaan, ‘ziel’ is dat niet hoe je echt bent, hoe je denkt en 
voelt. Ligt in je ziel niet de kern van wat je beweegt, de kern van je bewogenheid door 
wie en wat je geraakt wordt, wat je enthousiast maakt, wat je boos maakt en opstandig. 
In de diepte van onze ziel klinkt – steeds weer - een appèl, een aansporing, een stem 
van…….. – u kunt dat denk ik zelf heel goed invullen – van onze Schepper, van de 
Stem van liefde, de Stem van licht en mededogen.  
Die stem, dat appèl, waardoor het gewone leven van alledag opnieuw weer even glans 
en inspiratie krijgt: licht dat je aanstoot, licht en inspiratie dat je open maakt voor die 
ander. Die ervaring is interkerkelijk, interreligieus. Welke geloofsbeleving je hebt, wat je 
kerkelijke achtergrond is en welke verschillen daarin zijn, die tellen dan niet, die zijn 
daarbij niet wezenlijk. 
 
Alle religies zeggen dat je je naaste moet helpen en liefhebben. 
Christenen: God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand, 
en U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
In de Islam is liefdadigheid geboden. Hindoes zeggen: je moet niet tevreden zijn met je 
eigen welzijn, je moet meewerken aan het welzijn van je medemensen. Humanisten: je 
mag je niet tot je eigen belang beperken, maar ook je blik op de ander richten. 
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De inspiratiebron van je religieus beleven of van je levensbeschouwing – welke dat ook 
is - wordt zichtbaar in concrete daden van menselijkheid: een ontmoeting, aandacht, 
luisteren, helpen waar nodig. 
In je bezieling word je steeds weer teruggewezen naar die ander, naar je 
medemensen, je soulmates. Mensen in al hun kwetsbaarheid, hun afhankelijkheid, in 
hun nood – wereldwijd, of hier in Delft, in je wijk, in je straat – laten je niet meer los, 
daar heb je extra aandacht voor gekregen. Is dat niet de kern van het vrijwilligerswerk 
in het Stadsdiakonaat: ‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’. 
 
Werd je daarom toen vrijwilliger bij het Stadsdiakonaat? Of zijn dit te hoge, te mooie 
woorden? Misschien zeg je: ik werd vrijwilliger omdat ik het gewoon leuk vond, het trekt 
mij aan omdat ik er andere contacten mee opdoe, omdat ik er nieuwe vaardigheden 
leer, omdat ik ook wel eens wat anders wil doen in mijn vrije tijd. 
Misschien dacht je: het is voor mezelf verrijkend, het geeft zin aan mijn leven. 
Of mensen zeggen: vrijwilligerswerk verrichten is goed, omdat ik aan een ander goed 
doe, maar ook omdat het mijzelf goed doet.  Het is goed voor mijzelf, omdat mijn inzet 
bevredigend is voor mijzelf.  Het verruimt je blik, je leert je te verplaatsen in de situatie 
van andere mensen. 
 
Vrijwilligerswerk bij het Stadsdiakonaat – vrijwilliger zijn – komt voort vanuit een 
‘diaconale bewogenheid’. Diaconaal bewogen zijn betekent: omzien naar, helpen die 
geen helper heeft. Hoe concreter hoe beter.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij  

 

 

 

 
Zomer 2014 gingen we naar Scheveningen met 70 man + 14 kinderen. 
14 mensen, waarvan 4 rolstoelers, kwamen met de regiotax 
Er reden 10 personenauto’s en de rest van de deelnemers ging met Lijn 1! 
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Tijd voor een ander,  
uit de Nieuwsbrief 2014-2015: 
 
De participatiesamenleving, wat hoor ik dat fraaie woord vaak in gesprekken en in 
verhalen van bestuurders en politici.  
Vaak klinken in dezelfde volzin dan ook woorden als ‘eigen kracht’, zelfredzaamheid 
of eigen verantwoordelijkheid. Participatiesamenleving - vorig jaar hét woord van het 
jaar - maar wat houdt het eigenlijk in? Is het decentralisatie van overheidstaken, een 
terugtrekkende overheid? Of bijvoorbeeld – om een paar thema’s te noemen – het 
belang van mantelzorg en een toename van informele hulp en zorg aan buren, 
familieleden? Of het geven van hand- en spandiensten in je wijk en buurt?  
 
Ja, de samenleving verandert; er komen veel bezuinigingen op ons af, sommige 
zekerheden over werk, zorg en inkomen vallen weg. Mensen kunnen ongerust en 
verontwaardigd zijn over plannen en vooruitzichten. Ook in Delft is nog veel onduide-
lijkheid wat de decentralisatie van taken van zorg, werk en inkomen voor hen gaat 
betekenen.  
Er zijn veel plannen. Ook in Delft zijn er vernieuwende sociale initiatieven.  
Wat opvalt is dat hierbij het belang en de aandacht voor mantelzorg en 
vrijwilligerswerk vaak klinken. De noodzaak en het belang van vrijwilligerswerk, dat 
hoor ik steeds meer in kerkelijke kringen, in politieke discussies en in gesprekken 
over het wijk- en buurtwerk.  
Vrijwilligerswerk: je als vrijwilliger in de Delftse samenleving inzetten voor een ander. 
Voor mij is daarvan de kern: ‘tijd maken voor een ander’. 
 
Tekent dát al meer dan veertig jaar niet het Interkerkelijk Stadsdiakonaat. 
‘Tijd voor een ander’ door regelmatig op bezoek gaan, door samen er op uit gaan, om 
te winkelen, een boodschapje doen of ergens samen een kopje koffie te gaan 
drinken. Door een uitstapje te regelen of voor die ander een klusje te doen in huis of 
tuin, een woning een beetje op orde brengen, helpen bij een verhuizing. 
Het afgelopen jaar hebben veel mensen weer een beroep gedaan op het ISD.  
Maar ook konden we ons verheugen in een toename van vrijwilligers. De toename in 
de hulpvraag én het groeiend aantal vrijwilligers, wij zien hierin de gevolgen van de 
scherpe bezuinigingen in de zorg en van een terugtredende overheid. 
Onze vrijwilligers - dit jaar gegroeid tot 120 betrokken mensen – maken tijd voor een 
ander. Zij dragen in Delft bij – ieder op zich – aan een zorgzame samenleving.  
Een ‘zorgzame samenleving’ met aandacht voor elkaar, een samenleving van 
onderlinge zorg. Liever gebruik ik die typering van onze samenleving van nu dan de 
uitdrukking ‘participatiesamenleving’.           
 
Peter Wilbrink, voorzitter ISD tot 2020 
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Workshop positief denken  

Bijna elk jaar worden er voor de vrijwilligers van het Stadsdiakonaat één of twee 
workshops gegeven door medewerkers van Doel Preventie. 
Op 25 november 2013 was dat een workshop positief denken   

‘ RET ‘  

 

Kafka in Delft,                                                                                                                                       
Nee, het is zeker niet voor iedereen makkelijk om positief te denken,                                        
er zijn van die gevallen …...... 

Morele ondersteuning 
In de mail stond:                                                                                                                             
Op bovengenoemde datum komen TWEE personen, ter controle van mijn PGB.                
Ik ben te snel moe om me door 2 personen te laten ondervragen zonder fouten te maken. 
Bovendien onthoud ik niet meer zo goed wat er is gezegd.  
Heeft u misschien gelegenheid om naar mij toe te komen ten tijde van dit gesprek, 
voornamelijk als morele ondersteuning/ getuige? 

Het komt steeds meer voor dat er uren in de zorg gekort worden. Zo was bij Maria, die 
bovengenoemde mail stuurde, ook drastisch gekort. Maria is een invalide vrouw, met 
allerlei kwalen. Ze kan haar handen en armen maar zeer beperkt bewegen. Tot voor kort 
kreeg ze hulp 's morgens bij het aankleden en 's avonds bij het uitkleden om naar bed te 
gaan. De zorguren waren verminderd, nu kwam er alleen nog maar 's morgens hulp.                            
Dus, vertelde ze, moest ze makkelijk zittende kleren aan, geen beha, een simpel T-shirt, 
waarin ze zou kunnen slapen, wat opfrissen voor het slapen gaan was er niet meer bij. 
Kunt u dan echt niet even uw een natte lap over u gezicht halen, werd er gevraagd. Met 
een radeloos gezicht liet Maria haar handen zien, en hoever ze ze naar boven kon krijgen. 
Nee, haar gezicht wassen was echt niet mogelijk. Maar wat nog veel erger was, er was 
ook geen tijd meer voor het klaar leggen van haar medicijnen. Ze ging achteruit, ze wist 
zelf dat ze fouten maakte. Een onmogelijke situatie en dat anno 2013 in Delft. Zou het   
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besluit van de halvering van de uren ooit nog teruggedraaid worden, of moest er daarvoor 
eerst weer een ramp gebeuren zoals een jaar geleden toen ze gevallen was en bijna een 
half jaar in de Bieslandhof moest doorbrengen?  
 
Geen Babypakket voor Maja                                                                                              
De telefoon ging, Maja aan de telefoon. In tranen, voor mij geen babypakket hoorde ik 
haar zeggen. Ik had nog nooit van het begrip babypakket gehoord. Maar het bleek dat, 
als je van een minimum inkomen moet leven, je via de gemeente een babypakket kan 
krijgen, gedeeltelijk als lening, waarvan je de eerste noodzakelijke babyspullen kunt 
kopen. Maja is een Ethiopische vrouw, die 6 jaar geleden met haar zoontje, toen 2 jaar 
oud, naar Nederland was gevlucht. Inmiddels heeft ze een verblijfsvergunning en is 
haar man ook overgekomen. Maja is hoogzwanger. De vroedvrouw had haar gemaand 
om toch eindelijk de nodige zaken in huis te halen. Maar er is geen cent, ze moeten 
rondkomen van nog geen 50 euro per week.      
Sparen voor een babyuitzet lukt daarvan absoluut niet. Nu had Maja gehoord van het 
babypakket en daar was al haar hoop op gevestigd. Dus was ze vol goede moed naar 
het betreffende loket gegaan. Maar ze had te horen gekregen dat ze er niet voor in 
aanmerking kwam. Je kreeg het alleen bij een eerste kind. Ze gaf het telefoonnummer 
van degene die ze gesproken had met de vraag of ik niet eens kon bellen. Dus werd er 
gebeld, maar er was niet door te komen: alleen bij een eerste kind kreeg de moeder 
een babypakket. Dat er waarschijnlijk bedoeld werd een eerste kind in Nederland 
geboren, daar was niet over te praten. Gelukkig, na wat rondbellen waren er allerlei 
mensen die Maja wilden helpen, met een babybedje dat nog op zolder stond, met 
kleertjes, Maja was overal blij mee. Uiteindelijk kon ze nog in Zoetermeer een hele 
babykamer krijgen. Wim reed er met de familie op zijn vrije zondag heen. Natuurlijk 
waren ze voor alle hulp erg dankbaar.  
 
Even geen eten, de consulent is met vakantie.  
Louisa heeft twee kinderen 9 en 11 jaar. Ze heeft grote moeilijkheden met lezen en 
schrijven. Regelmatig kom ik bij haar om de post door te nemen. Zo ook die vrijdag. 
Louisa was in paniek, er was geen bijstand op haar rekening gestort. Ze had geen cent 
meer. Dat wist ik, want ik had haar die maandag al een tientje gegeven om brood te 
kopen. Ze was ervan overtuigd, dat dinsdag, uiterlijk woensdag de bijstand gestort zou 
worden. Niet dus. En nu was alles op en alle kasten waren leeg, ze zou dinsdag naar 
het ziekenhuis moeten voor een operatie. Hoe moest ze aan de boodschappen komen 
voor de aanstaande week? Ik besloot haar consulent te bellen. Ik kreeg een collega. 
Ze zou het even uitzoeken. Ja, inderdaad, de bijstand was ingehouden. Waarom? Ja, 
ik zie hier, dat mevrouw niet op een afspraak was geweest. Louise was perplex, ze had 
niets geweten van een afspraak en eerlijk gezegd had ik ook geen brief gezien waarin 
ze gevraagd was om te komen. 
De consulent was een weekje met vakantie, was volgende week woensdag weer te 
bereiken. Tja, de collega kon er ook niets aan doen. Louisa moest maar zien hoe ze 
aan eten kwam. Niet te geloven, anno 2013 laat je toch een moeder met 2 kinderen 
niet zonder één cent om eten van te kopen zitten! 
Gelukkig had ik 50 euro om Louisa uit de brand te helpen.      
We komen als Interkerkelijk Stadsdiakonaat steeds meer van die rare gevallen tegen. 
Telkens denk je: Kafka in Delft, niet te geloven, hoe is het mogelijk!     

                                                      Joke Tummers 2013  
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2016 Feest, het interkerkelijk Stadsdiakonaat, 45 jaar! 
 
Alle ruim 120 vrijwilligers waren uitgenodigd op zaterdag 8 oktober 2016 om het 
negende lustrum van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat te vieren. 
Het feest werd gevierd in de Hofkerk en was van begin tot eind zeer verzorgd. Onder 
het motto ´Hoe concreter hoe beter´ wordt al 45 jaar omgekeken naar de kwetsbare 
medemens.  
 
Onze vrijwilligers 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 onder-
linge betrokkenheid. 
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Als aandenken aan ons 9de lustrum kregen alle vrijwilligers 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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12.   Op naar het 50-jarig bestaan  

Even voorstellen: Peter Beuman, een bruggenbouwer 
2019, Louis Harmsen  

 
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 
karweitjesdienst 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 bij wie 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 zichzelf heeft geleerd en daardoor van 
vele markten thuis is.  
Hij heeft zijn woning met veel passie gerestaureerd en omdat we het hier hebben over 
een huis dat in 1620 gebouwd werd was dit een omvangrijke klus, die een grote mate 
van vakmanschap/inzet vereiste.  
 
In 1984 ging hij als vrijwilliger van start als coördinator van de karweitjesdienst van het 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat. Toen gaf hij leiding aan zo’n 15 vrijwilligers.  
Een jaar later werd hij ook voorzitter van het Stadsdiakonaat. 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 toenmalige vrijwilligerswerk jammer genoeg op 
moest geven.  
In 1990 werd hij koster van de Hofkerk, waarvan velen hem zullen kennen, o.a. van de 
jaarlijkse Kerstvieringen. 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 vindt Peter het bezoekwerk 
en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten een hele dankbare uitdaging.  
In 2019 kreeg hij voor al dit werk de zilveren medaille van de Orde van St. Jan, de 
hoogste Johanniter onderscheiding op het gebied van vrijwilligers werk, in de 
Nicolaaskerk te Utrecht opgespeld. 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 
toespraak bij deze eervolle gebeurtenis.  
 “Alle hulpvragen voor de vrijwilligersgroep 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 
erkenning te bewerkstelligen om zo bruggen te slaan tussen verschillende groepen.  
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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, zonder aanzien des persoons met gedrevenheid mensen 
helpt die in onze Delftse samenleving hulp behoeven. 
Juni 2018 werd Peter na ruim 28 jaar kosterschap gepensioneerd en zodoende heeft 
hij ook 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. 
 
Tenslotte 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. 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 eenoudergezinnen in onze samenleving .     Louis Harmsen  
 
 

 
10 jaar waren we te gast voor onze kerstviering in de Hofkerk, waar Peter Beuman in die tijd 
koster was. De kerstviering wordt opgeluisterd door het International Student Chaplaincy. Er 
worden in heel veel verschillende talen kerstliederen zongen en een vrolijk kerstfeest gewenst.  
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In gesprek met Corrie Vrij  
 
Ik heb nog nooit gezegd       
dat ik blij was als ik hulp krijg, 
maar nu ben ik zo blij. 
Ik voel me weer meer mens.  
Ik kan weer een gesprek aangaan,  
dank je Corrie!  
 
Aardig toch, het hoeft natuurlijk niet, maar het is wel 
vreselijk aardig. Corrie bergt het papiertje waarop het geschreven werd weer 
zorgvuldig op in haar tas.  
Ze werkte van 2015 (tot 2020) mee met de bezoekgroep van het Stadsdiakonaat en 
sprong meteen in het diepe. Naast bezoekwerk helpt ze coördineren, voert ze 
intakegesprekken met vrijwilligers en klanten en assisteert ze bij het matchen van 
vrijwilliger en klant. 
Vanuit haar vroegere werkkring heeft ze veel ervaring met het aansturen van mensen. 
Toch is het werken met vrijwilligers weer een heel ander verhaal dan met werknemers, 
zegt ze. Vrijwillig, niet vrijblijvend, iedereen moet zich aan afspraken houden.  
Een vrijwilliger moet het werk met plezier doen, in zijn 'comfortzone' zitten.  
Dat is inderdaad heel belangrijk voor een vrijwilliger en het Stadsdiakonaat kan niet 
zonder heel goede vrijwilligers. Dat ziet Corrie goed en ze pakt het professioneel aan, 
geweldig. Fijn dat ze tot 2020 met ons meewerkte! 
 
Drukke loopbaan 
Corrie heeft een wervelende, heel drukke loopbaan achter de rug. 
Ze werd geboren op Oostvoorne, de jongste van een gezin met 7 kinderen, 3 jongens 
en 4 meisjes. Ze trouwde en het paar ging in Den Briel wonen, waar Corrie als kapster 
ging werken. Na verloop van tijd kreeg de partner van Corrie een baan bij de politie in 
Den Haag. Corrie ging werken bij een groot modeconcern. Dat heeft ze 33 jaar 
volgehouden. Die 33 jaar zijn omgevlogen! Als ik nu mijn ogen zou sluiten heb ik een 
goed leven gehad zegt Corrie. 
 
De pre-vut 
Toen de mogelijk zich voordeed om met de pre-vut te gaan heb ik dat gedaan. 
We kochten een camper, de wereld lag voor ons open.  
Maar het liep anders, Corrie’s partner werd ziek, overleed. 
 
Teruggaan naar haar oude werkkring kon, maar was voor Corrie geen optie. 
Ze had veel hobby’s, yoga, gymnastiek, wandelen, fietsen, lezen etc. Ze hoefde zich 
niet te vervelen. 
Al snel stelde ze zich de vraag: “Wat kan ik voor een ander betekenen?” 
Omzien naar anderen, dat had voor haar niets te maken met geloof, niet met jong of 
oud, niet met autochtoon of allochtoon. Het is voor haar gewoon: hoe kan ik er zijn voor 
de medemens, voor iedereen. 
Ze nam de organisatie over van een wandelclub voor partners van dementerenden.  
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Toen viel via internet haar oog op het Stadsdiakonaat. 
 
Waarom Stadsdiakonaat 
Ik vond het een open, laagdrempelige organisatie, eigenlijk wel en ook weer geen 
organisatie, alles vrijwillig, niets vrijblijvend. Dat sprak me aan, alles hoeft voor mij niet 
zo geregeld te zijn, een beetje improviseren vind ik prima. Als een match niet klikt, 
geen oordeel, gewoon iets anders proberen. De klanten maar ook de vrijwilligers bij het 
Stadsdiakonaat, zijn heel verschillende mensen. Soms komen we bij klanten waar 
niemand komt, ze zijn heel erg alleen maar voelen zich helemaal niet eenzaam.  
Andere mensen voelen zich heel eenzaam, terwijl er veel mensen over de vloer 
komen. Die doen allemaal nuttige dingen, maar hebben dan geen tijd hebben voor een 
gesprek. Ik merk, dat er vaak dingen aan het Stadsdiakonaat worden gevraagd die 
andere partijen laten liggen.  
 
Ook de vrijwilligers die meewerken, zijn heel verschillend, van alle leeftijden, mannen, 
vrouwen, allochtonen maar ook heel veel autochtonen, studerend, met of zonder 
werkkring. Dat vond ik leuk, zoveel diversiteit. Het belangrijkste is misschien wel dat ik 
me door al die contacten realiseer hoe goed ik het zelf heb. 
 
Vragen is moeilijk 
Ik kom veel oude mensen tegen die zeggen: ik heb kinderen, maar die hebben het 
druk. Dan vraag ik me af: zouden ze het ook werkelijk vragen aan de kinderen.  
Als je de kinderen spreekt dan blijkt vaak dat ze helemaal niet zo beseften dat vader  
of moeder hulp nodig had. Niemand had het ze gevraagd. 
Zelf merk ik het ook, vragen is moeilijk. Ik ga regelmatig met een goede kennis uit 
rijden. Ik weet dat hij zich niet meer zo lekker achter het stuur voelt. Ik zeg dan maar: 
laat mij maar rijden, ik weet de weg. Zelf vragen aan mij of ik wil rijden, dat zal hij nooit 
doen, hulp vragen is moeilijk. 
 
Grenzen zijn belangrijk 
Je eigen grenzen bewaken vind ik erg belangrijk. Dat geldt voor alle vrijwilligers.  
Geen dingen doen die je eigenlijk niet wilt, niet veel langer blijven bij een bezoek  
dan je eigenlijk wil, alleen maar omdat iemand heel zielig is. 
Grenzen zijn belangrijk, die moeten bewaakt worden, anders gaat het mis.  
 
Natuurlijke aanleg 
Corrie heeft een natuurlijke aanleg mensen te helpen, te coachen en te begeleiden.  
Met een grap zet ze iemand weer op het goede been. 
Ze zegt: het leven is niet maakbaar, maar we moeten eerlijker delen. 
Weet je er zit aldoor een liedje door mijn hoofd:  
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen! 
Ze lacht, door dit werk word ik blij met wat ik zelf heb, het leert me relativeren! 
Corrie is (was) een fijne collega       
 

Joke Tummers  
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Volg je hart!    13 november 2019, Raymond Arends 
 
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…..       
 

Masja had zich ingeschreven op 
nlvoorelkaar.nl, een platform waar vrijwil-
ligersorganisaties, 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 Stads-
diakonaat. 
 
“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 vormgeven 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 
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! 
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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 vindt 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 dicht bij jezelf te blijven, de dingen 
te doen die je echt leuk vindt 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.  
 
“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 groot taboe op psychische klachten volgens haar. Wanneer men 
bijvoorbeeld een been breekt, of suikerziekte heeft, dan wordt er openlijk over 
gesproken, maar wanneer men iets psychisch mankeert 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 vertelt 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. 
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Joke Tummers en het Stadsdiakonaat 
 
“Vaak liggen oplossingen voor mensen dich-
terbij dan je denkt” 

   2016, Els van der Brugge 
 
Als je de naam Joke Tummers googelt, 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 – Stedenbouw te gaan studeren. Ze werkte als stedenbouwkundige, 
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, in Stadsdiakonaat.  
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.” 
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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.  
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 bijna 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 en het leuk zou 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 dat 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 duizend gulden 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 bewonderenswaardig. 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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In het kader van de week van de 
eenzaamheid interviewde Marcel de 
Jong  Bart van Cleef, één van de vrijwil-
ligers van het Stadsdiakonaat Delft, en 
Jan Aart één van de cliënten van het 
Stadsdiakonaat  

Een deel van dit interview 
A D. van 7 oktober 2019 

 
Hoe eenzaamheid in Delft te lijf wordt gegaan                       Marcel de Jong 
De helft van de inwoners van Delft heeft last van eenzaamheid, blijkt uit cijfers van de GGD. 
           
Bart van Cleef gaat iedere week bij meerdere mensen in de stad langs. “Met één 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 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. Dat 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 bij wie ik mijn verhaal kwijt kan." 
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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 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." 
 
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." 
 
Jan Aarts merkt ook, dat 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 tewerkgesteld 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 recht doen 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." 
 
Medelijden 
De oorlogsherinneringen wroeten nog diep in Jan. “De herinneringen blijven maar 
terugkomen, naarmate ik ouder word 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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Het Stadsdiakonaat op de digitale snelweg! 
 
In het begin van 'deze eeuw' ging het Stadsdiakonaat digitaal.  
Onze eerste voorzichtige stapjes op de digitale snelweg deden we onder leiding van 
Frieda. Ze schreef in de nieuwsbrief 2001 – 2002: 
“Stel je eens voor hoe handig het zou zijn als iedereen op internet kan lezen wat het 
Stadsdiakonaat precies is, waar het voor staat. De drempel zal een stuk lager worden 
voor hulpvragers en vrijwilligers om na uitgebreide informatie op het internet te 
beslissen of ze een hulpvraag willen stellen of zich willen opgeven als vrijwilliger.” 
Moest Frieda er toen nog voor pleiten dat het Stadsdiakonaat 'digitaal' zou gaan, nu 
kunnen we ons niet meer voorstellen dat we geen gebruik van het internet zouden 
maken. Op dit moment komt bijna 100% van de nieuwe vrijwilligers via internet! 
 
Na Frieda heeft Ilona de site onderhanden genomen en in 2015 was er toch weer 
opnieuw behoefte om te moderniseren; Walter van Web Design boog zich over de site.  
Enkele jaren daarna heeft Willem Joosten de site bewerkt, Richard van Gils hielp ons, 
toen Willem Joosten werk kreeg en verhuisde.  
Maar we hadden grote behoefte aan iemand die de site zou beheren.  
Zodat er regelmatig nieuwe stukken op gezet werden, de site levend werd. 
We waren reuze blij dat Louis Harmsen deze taak op zich wilde nemen. 
Dankzij Louis is de site inmiddels tot leven gewekt, regelmatig verschijnen er nieuwtjes 
en wetenswaardigheden, advertenties op, een heel werk dat regelmatig bij te houden. 
Louis, bedankt!  
Om een indruk te krijgen kijk op www. Stadsdiakonaat Delft.nl  
 

Met blijdschap geven wij kennis: 
 
Een nieuwe loot aan een oude stam! Het Jongerendiakonaat startte 
met 9 taakgroepjes; rond de eeuwwisseling waren er nog twee taak-
groepjes over! 
Louis Harmsen startte eind 2019 met de digitale karweitjesdienst.  
Hij stelt: “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 onbehaaglijk 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 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 thuisbezorgt, 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… 
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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 bijvoorbeeld in een groepsbijeenkomst met belang-
stellenden een presentatie geven, waarbij we 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 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.  
 

 
 
 
 
 
  Van hier  
  
 naar daar   
 
 
 

 
Het Diakonaat wil daarom voor de geïnteresseerden een “computerkarweitjesdienst” 
opzetten om u daarbij op weg helpen. Maar ook om ondersteuning te geven wanneer u 
problemen heeft 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.” 
 
Louis startte de digitale karweitjesdienst eind 2019. Na een jaar waren er 5 vrijwilligers 
waarop regelmatig een beroep werd gedaan. 
Helaas overleed Louis november 2020. 
We hopen in de loop van 2021 vervanging voor hem te vinden zowel voor het 
coördineren van de digitale karweitjesdienst als voor het beheren van onze website.  
Nu Louis is weggevallen beseffen we pas goed hoe groot zijn inbreng was.  
Het is niet eenvoudig dat over te nemen.  
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16 juli 2016 vierden we als Stadsdiakonaat ons 45-jarig bestaan bij de Papaver. 
 De stadsclowns van Delft zorgden voor de vrolijke noot. 
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Bijna 40 uitjes in de loop der jaren!  
In de afgelopen 50 jaar organiseerden we elk jaar een zomeruitje, totaal bijna 40 keer! 
Door corona kon het uitje naar de Botanische Tuin, dat we in 2020 planden, niet door 
gaan. We hopen dit uitje in 2022 in het kader van ons 50-jarig bestaan extra feestelijk 
te kunnen vieren.  
Meerdere keren werden we gastvrij ontvangen op de Papaver. Het centrum richt zich 
op natuur- en milieueducatie. Na een inleiding konden we ons aansluiten bij een aantal 
gidsen, die ons meenamen door de kruidentuin en het Heempark. En dat werd 
bijzonder gewaardeerd. Daarna werd er een heerlijke lunch geserveerd, met eetbare 
bloemen, vers geplukt in de kruidentuin. Het was voor veel mensen een hele belevenis. 
Evenals de tast toe wast soep die op het programma stond  
Alice zorgde voor de muzikale begeleiding.  
‘s Middags konden we nog struinen door de kruidentuin, de expositie bezoeken, de 
lepelaarskolonie bewonderen en imkers vertelden in de imkerij over het bijenleven.              
Het zijn altijd mooie en leerzame uren in de Papaver. 
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2020, werden opgeschrikt door corona    
 
Mei 2020, midden in Corona tijd, we waren net begonnen met de opzet voor dit boekje 
ter ere van ons 50-jarig bestaan, kwam er een mailtje van Wim van Karsen, een oud-
vrijwilliger die helaas voor ons naar Groningen verhuisde. 
 
From: Willem van Karsen  Sent: Saturday, May 2, 2020 2:54 PM 
To: Joke Tummers  Subject: Diakonie  
Dag Joke, moi zegt men hier in Groningen, 
  
Geregeld denk ik terug aan de tijd dat ik voor het Stadsdiakonaat in Delft iets mocht 
betekenen. Het is wel zo’n vijftien jaar geleden dat ik elke woensdagmiddag een 
bezoek bracht aan mevrouw De Bloois aan de Van Renswoudestraat. De bezoekjes 
groeiden uit tot wandeling. Ze was slechtziend en vond het best leuk om stevig gearmd 
te lopen met een (toen nog) jonge man. We dronken dan koffie met een taartje erbij op 
het Vrouwenrecht. Als ik me niet vergis heette de zaak Grossat.  
Uitsluitend mooie herinneringen. 
 
foto, Willem en Maria feliciteren Mevr. M. met haar 93e verjaardag april 2020, corona tijd.   



 
-117- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003, Franklin en Fauzia met Opa en Oma van Karsen mee naar hun tweede huis in Groningen 
 
Herinner me ook, dat ik eens een vrouw begeleid heb, toen ze voor de rechter moest 
verschijnen wegens wat financiële perikelen; voelde me net een advocaat. 
En m’n aardrijkskundeleraar van de HBS, de heer Muller. Hij was ernstig ziek en zijn 
vrouw was mantelzorger; een middag in de week nam ik het waar en kon zij wat 
winkelen of een bezoek afleggen. Met Muller had ik mooie gesprekken over de 
toekomst van de wereld, toerisme. Grand Hotel Europa moest nog geschreven worden, 
maar het voorwoord zou van ons hebben kunnen zijn. 
 
Maria en ik hebben heel veel tijd en energie gestoken in de familie Bangura, 
Hanna met zoon Franklin en dochter Fauzia. Hanna kwam uit Sierra Leone, maar de 
kinderen waren in Nederland geboren. Zij spraken ons aan met Opa en Oma en we 
hebben getracht hen iets van de Nederlandse cultuur bij te brengen en wat structuur te 
geven, echt enorm veel in hen geïnvesteerd. 
Een aantal jaren geleden zijn ze naar Engeland verhuisd en af en toe bellen ze nog wel 
eens of sturen een mailtje of appje. Ze zijn niet happy in Engeland en willen terug naar 
Nederland. 
  
Tien jaar geleden zijn wij geëmigreerd naar Groningen en hebben het hier erg naar ons 
zin. We genieten van de ruimte, de mooie luchten, de rust maar tegelijkertijd zetten we 
ons in voor de medemens. Natuurlijk worden we ouder en nemen de krachten af maar 
we dragen naar rato ons steentje bij. Afgelopen week werd een oude mevrouw die elke 
week door Maria bezocht wordt 93 jaar. Vanwege corona kon ze er niet naar toe, maar 
daar hebben we wat op verzonnen en dat kan ik niet duidelijker vertellen dan met een 
paar foto’s 
Tijdens dit bijzondere bezoek moest ik aan jou denken en vandaar eigenlijk dat ik je dit 
berichtje stuur, de locatie is veranderd, de streken niet! 
  
Ik hoop van harte dat het goed gaat met het Stadsdiakonaat. Ik zag een paar foto’s in 
de nieuwsbrief en die stelden me gerust. We hebben lange tijd geen contact gehad en 
natuurlijk passeert er het nodige waar we geen weet van hebben. 
Ik wens jou en het Stadsdiakonaat veel goeds, blijf sterk in deze moeilijke tijd, we 
denken, zoals je ziet, aan jullie.  
 
Hartelijke groet,  
Maria en Willem van Karsen  



 
-118- 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELFT – Delft op Zondag portretteert elke maand een zogenaamde Doorkijker. 
Doorkijkers zijn Delftenaren die, ondanks de tegenstromen en tegenwinden, 
hun weg proberen te vinden in het doolhof dat maatschappij heet.  
Het idee is deels geënt op het schilderij 'De binnenplaats van een huis in Delft' 
van Pieter de Hooch uit 1658.  
 
Doorkijkers is een idee van platform Delftse Bruggen in samenwerking met Delft op 
Zondag. Sascha van Eijk heeft het kunstwerk de Doorkijker ontworpen en gemaakt. 
Dat kunstwerk gaat elke maand over van de huidige naar de volgende doorkijker als 
een symbool van verbinding. De vrijwilligers van het Stadsdiakonaat kregen in de 
persoon van Joke Tummers in oktober 2020 het kunstwerk aangeboden. 
 
Deze maand (aflevering 18) Joke Tummers. 

25 okt. 2020. door Cheyenne Toetenel 
 

“Vaak denk ik: wat ben ik toch een bevoorrecht mens” 

De 74-jarige Delftse is al flink wat jaren actief binnen het Interkerkelijk Stadsdiakonaat 
Delft. "Ik loop al 40 jaar mee binnen deze vrijwilligersorganisatie die volgend jaar 50 
jaar bestaat.  

Hoe ik daar zo ben ingerold? Als stedenbouwkundige met drie kinderen werkte ik veel 
thuis. Toen mijn jongste naar de kleuterschool ging stuitte ik op een advertentie van de 
organisatie en dacht ik; ik kan best een uurtje bij iemand op bezoek gaan. Dat uurtje 
groeide vrij snel uit tot meer, zeker toen ik de coördinatie van de bezoekgroep op mij 
nam. Sinds mijn pensioen houd ik mij dagelijks uren of soms zelfs hele dagen bezig 
met het Stadsdiakonaat.  
Of dat niet te veel is? Misschien wel, maar ik doe het graag om mensen te helpen!" 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.pigment.nu%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsrW2O23EJRvnkvNBwbBao_AZYiA
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Hulp 
In Delft wonen veel mensen, waarvan een deel nauwelijks de deur uit komt.  
Velen voelen zich eenzaam. Een deel daarvan heeft hulp nodig, maar krijgt die  
niet geregeld. Speciaal voor hen biedt het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft hulp.  
"Wij zijn er voor iedereen die om wat voor reden dan ook geen beroep kan doen op 
familie of vrienden en tussen wal en schip valt. Of ze nu jong of oud zijn, Nederlands 
of buitenlands, misschien wel ziek of gehandicapt, of alleenstaande ouder.  
Wij zetten ons graag in voor al deze mensen, met de fantastische groep vrijwilligers 
die we hebben." De grootte van die groep vrijwilligers is de afgelopen jaren flink 
toegenomen. "Waar ik mij nog goed kan herinneren dat we met een groep van zo'n 
35 man waren, zijn dat er inmiddels zo'n 140. Ook in coronatijd zijn er ontzettend 
veel mensen die wat voor een ander willen doen."  
Al deze vrijwilligers brengen regelmatig een bezoekje aan de cliënt waaraan zij 
gekoppeld zijn. "Wij bieden een luisterend oor. Met zoiets kleins breng je vaak al 
troost voor mensen die eenzaam zijn. We zijn niet meer dan een goeie buur."  
Een aantal vrijwilligers doet ook klusjes bij mensen thuis of leert ze omgaan met 
computers." De groep vrijwilligers is heel divers. "We hebben middelbare scholieren 
in ons team, maar ook een dame van 93. We hebben Delftenaren, maar ook 
vrijwilligers met een ander land van herkomst. Die diversiteit is fantastisch." 
 
Klik 
Als coördinator heeft Joke zowel contact met de vrijwilligers als met de cliënten. 
 "Ik houd de intakegesprekken en match die personen aan elkaar die mijns inziens 
goed bij elkaar passen. Zelf ga ik regelmatig mee op bezoek, in het begin 
bijvoorbeeld om te kijken of de klik er is tussen vrijwilliger en cliënt. Die klik is 
belangrijk, want beide partijen moeten er plezier in hebben en er energie van 
krijgen." Door het vrijwilligerswerk ziet Joke zichzelf als en bevoorrecht mens.  
"Met de bezoekgroep kom ik in contact met mensen die zo veel pech hebben gehad 
in het leven, vaak mensen die veel jonger zijn dan ik. Dat vind ik zo verdrietig. 
Natuurlijk heb ook ik tegenslagen gehad in het leven, zoals het overlijden van mijn 
man twee jaar terug. Maar ik kan terugkijken op een geweldig leven mét hem. Veel 
mensen hebben die mooie herinneringen niet." Al die verdrietige zaken maken dat 
Joke zich betrokken voelt bij deze mensen. "Kijk bijvoorbeeld naar personen die uit 
hun land van herkomst hebben moeten vluchten, en nu tussen twee werelden in 
zweven. In hun eigen land kunnen zij niet leven, maar ook hier is het lastig een 
nieuw bestaan op te bouwen. Van mensen die het moeilijk hebben krijg je ook 
ontzettend veel dankbaarheid terug als je ze een lichtpuntje aanreikt.  
Dit zorgt voor een mooie wisselwerking, waarbij zowel vrijwilliger als cliënt gebaat 
is." Joke vertelt nadrukkelijk dat iedereen die iets voor een ander over heeft van 
harte welkom is. "Het maakt niet uit hoe oud je bent en wat je achtergrond is.  
Veel cliënten wachten op een goeie buur!"  
Kijk bij interesse op www.stadsdiakonaatdelft.nl 
 
 
 
 

https://www.stadsdiakonaatdelft.nl/
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Nawoord  
 
Ik ben nog niet zo lang voorzitter bij het Stadsdiakonaat, pas sinds Augustus 2020.  
En toch voel ik me helemaal thuis. 
 
Waar heeft dat mee te maken?  
 
Misschien omdat ik 39 jaar sociaal-psychiater was en in die functie probeerde mensen 
te helpen een goede relatie met elkaar te krijgen. Goede menselijke verhoudingen zijn 
essentieel voor je geestelijke gezondheid. De vrijwilligers van Stadsdiakonaat ijveren al 
50 jaar lang om mensen van heel verschillende komaf met elkaar te verbinden. En dat 
lukt wonderwel. 
 
Misschien omdat ik in mijn studententijd communist was en ernaar streefde dat 
mensen de macht veroverden in hun eigen buurten en fabrieken. Stadsdiakonaat is 
een onafhankelijke organisatie en loopt niet aan de leiband van ambtenaren. Het 
laatste nieuws op radio en TV laat zien hoe belangrijk dat is. Stadsdiakonaat lost 
problemen op waar instanties niet uitkomen. 
 
Misschien komt het omdat ik in Rotterdam werkte, een stad waar men moeilijke 
problemen aanpakt, niet lullen maar poetsen. De mensen van Stadsdiakonaat  helpen 
met concrete dingen. 
 
Misschien komt het door mijn vader. Hij was dominee. En gaf les aan pastors hoe ze 
hun gemeenteleden het beste konden bijstaan.  
Hij was dominee in een grote psychiatrische inrichting. Eens vroeg een chronische 
patiënt aan hem: “Dominee kom ik in de hemel?” Hij hield geen complex vroom betoog. 
Hij zei eenvoudig: “Jazeker mevrouw Jansen, U komt in de hemel.” Die uitspraak kwam 
voort uit zijn geloofsovertuiging. De Bergrede stond centraal bij hem. 
 
Kent u de tekst nog?  
Zalig zijn de armen van geest want hunner is het koninkrijk der hemelen 
Zalig die treuren, want zij zullen getroost worden 
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven 
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden 
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden 
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien 
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden 
Zalig zijn de vervolgden om der gerechtigheids wil, want hunner is het Koningrijk der 
hemelen 
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad over u 
spreekt om mijnentwil. Verblijdt u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen; 
want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 
 
De vrijwilligers van Stadsdiakonaat zijn bescheiden zonder grote woorden, ze  houden 
het simpel. Ze doen concrete dingen voor hen die dat nodig hebben. En de relatie is 
wederzijds: iets kunnen betekenen voor ander is goed voor je gevoel van waardigheid.  
Wilt u meedoen, kijk op onze site: www.stadsdiakonaatdelft.nl 
 
 

http://www.stadsdiakonaatdelft.nl/
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September 2021, Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft,  
‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’, 50 jaar vrijwilligerswerk  

samengesteld door J.M. Tummers-Zuurmond  
 



 
 
 
 
 

50 jaar! 
  Stadsdiakonaat Delft 

       ‘Vrije tijd, voldoening, plezier’ 
   Kijk op: www.stadsdiakonaatdelft.nl 
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