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tekening Rik Meinema  

 In 1971 begonnen we onder de naab: Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft
 In 1996 gingen we door onder de naab: Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

 

STADSDIAKONAAT DELFT

In 2016 bestonden we 45 jaar, Rik Meineba baakte ook het nieuwe logo.                  
In 2018  bestaan we 47 jaar, op naar de 50!                                                                       
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We vonden onderstaande tekst, die wonderlijk goed past bij ons logo,              
in de 'huiskamer' van het inloophuis 'Stem in de Stad' in Haarlem.

De boom is een plek voor verschillende soorten 'vogels'.

We hebben allemaal een boom en een vogel in ons.

Soms ben je als een boom voor de ander,

waar de ander kan uitrusten en schuilen.

Soms ben je als een vogel, die aan komt vliegen

en landt op een boom.

Laten we er zijn voor elkaar . . . 
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De stuurgroep bestaat uit:

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

 
Penningmeester: Ruud Overtoom

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

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

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

karweitjesdienst: vacant

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

gironummer: NL 56 INg B 000 35 19 045  
t.n.v.: INTERKERKELIJK STADSDIAKONAAT DELFT

Eenmaal per jaar geven we de nieuwsbrief uit, 
tegenwoordig ook digitaal, te zien op de site. 
Allemaal kijken op: www.stadsdiakonaatdelft.nl

Het Stadsdiakonaat eind 2017 in getallen::

Op dit moment werken er ongeveer 125 vrijwilligers met ons mee.
5 bij de karweitjesdienst en 120 bij de bezoekgroep. 
De bezoekgroep heeft 36 mannelijke vrijwilligers, bijna1/3!
en 24 vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst,1/5 van alle vrijwilligers!
Aantallen waar we trots op zijn!
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Het Interkerkelijke Stadsdiakonaat Delft draagt bij aan een 
zorgzame samenleving 

2016 vierden we het negende lustrumjaar van het Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat Delft (ISD): we bestonden 45 jaar!
Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door continuïteit in: 
Delftenaren staan tlaar voor eltaar, helpen en geholpen worden.  
Dat blijft de kern van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat. 

De hulpvraag: mensen, die een beroep doen op het ISD met een vraag 
voor een bezoek, voor hulp met een karweitje, voor hulp bij boodschappen 
doen, of voor vervoer en begeleiding naar bv een arts of ziekenhuis, blijft 
aanhouden. Er wordt regelmatig verwezen naar het Stadsdiakonaat, een 
effect van bezuinigen in de zorg, inkrimping van dienstverleningen en  
professionele hulpverleners. Soms discussieëren we in de stuurgroep of 
het verantwoord is in te gaan op een bepaalde hulpvraag. We zijn immers 
een organisatie met gemotiveerde vrijwilligers, geen formele zorg- of 
welzijnsinstelling.

Wij zijn blij dat we 30 nieuwe vrijwilligers konden begroeten, 3 voor de 
karweitjesdienst, 26 voor de bezoekgroep en een vrijwilliger voor de p.r. 
die o.a. de site wil gaan beheren.  Toch zoeken we nog mensen om de 
Stuurgroep te versterken, voor  coördinatie van de karweitjesdienst en 
voor projekten als bv. Kerstviering, zomeruitje etc. In het voorjaar 
organiseerden we een aantal bijeenkomsten met onze vrijwilligers om 
ervaringen te delen. In het najaar waren er twee scholingsbijeenkomsten 
voor nieuwe vrijwilligers.

Door een royale gift werd het ook in dit jaar  mogelijk gemaakt om met de 
vrijwilligers te gaan wokken, heel gezellig en reuze goed voor de 
'teambuilding'. Belangrijk want ons vrijwilligerswerk is één op één en dan 
is het heel leuk als er zo'n mogelijkheid zich voordoet om elkaar eens 
ontspannen te ontmoeten. Op 1 juli was het jaarlijkse zomeruitje (zie p.7) 
we konden dit uitje organiseren door o.a. de opbrengst van de 
Kerstcollecte in de delftse kerken, onze hartelijke dank! Ook dit jaar viert 
het ISD met de cliënten het kerstfeest, een feestelijk en gezellig 
samenzijn in de Hofkerk.

Kern van alle inzet van vrijwilligers én van de Stuurgroep: Delftenaren 
staan tlaar voor eltaar. Daaraan willen wij vorm blijven geven.

Peter Wilbrink, voorzitter ISD
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90-jarige Henriette Schoemaker staat nog midden in het leven

Henriette Schiemaker is gebiren in Twente, in Birne ip 1 juni 1927, 
sinds 60 jaar wiint ze in Delft. Nu denkt u als lezer misschien dat 
Henriette cliënt is van het Stadsdiakinaat, maar niets is minder waar, 
ze is een vrijwilligsttr uit duizenden. wl bij binnenkimst van uw 
verslaggever verraadt ze het geheim hie het kimt dat ze ip haar 
leeftijd nig zi sterk, zelfstandig en kwiek is: ´Iedereen zegt altijd dat 
suiker en vet zi ingezind zijn, maar het is viiral ziut dat je miet 
laten staan.´

Henriette beziekt drie mensen viir het Stadsdiakinaat, twee ervan 
zijn mensen die gebruik maken van een rilstiel. Henriette is nig sterk 
genieg im een rilstiel te duwen. ´Eén mevriuw wiint in Stefanna, 
die zie ik ip zaterdagmiddag. De andere mevriuw belt mij als ik iets 
viir haar kan dien, bijviirbeeld de biidschappen, dat is ingeveer 
eens in de veertien dagen.´ De derde persiin die Henriette beziekt is 
een meneer die 24 uur per dag, zeven dagen per week, aan de 
zuurstif zit. Zijn vriuw staat altijd viir hem klaar, Henriette list deze 
mevriuw af een middag per week. ´Het klikt gied met dit echtpaar, 
meneer en ik praten heel wat af, het is gezellig.´

Henriette diet niet alleen vrijwilligerswerk viir het Stadsdiakinaat, 
maar iik bij Delftshive en bij de Bieslandhif. Vijf avinden per week 
schenkt ze kiffie in Delftshive: ´Dat die ik tussen 18.00 en 20.30 uur, 
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viir dit tijdstip zijn er mieilijk mensen te vinden, ik wiin alleen en heb 
dus de tijd.´ Het blijft niet alleen bij kiffie schenken, Henriette kimt 
persiinlijk bij de mensen binnen en hiirt en ziet daardiir veel. 
Veel mensen nemen haar in vertriuwen. Zi kimt het dat ze iik wel 
eens helpt met bijviirbeeld het uitdien van steunkiusen, ze hiirt veel 
verhalen en ze diet zelfs wel eens aan stervensbegeleiding. ´Ik zie dat 
de verpleging heel hard werkt, maar viir veel dingen hebben ze geen 
tijd. wfgelipen zimer bijviirbeeld was er een bewiner, een iude 
Italiaanse gastarbeider, die in mijn armen is gestirven.´ Deze meneer 
had altijd zi hard gewerkt, dat hij niiit de tijd heeft gehad im gied 
Nederlands te leren. Henriette spreekt Spaans en zi kinden ze 
enigszins met elkaar cimmuniceren. 
Oik in de Bielandhif is ze een inmisbare hulp, ip vrijdagichtend is 
er een kerkdienst in de recreatiezaal. De zaal miet leeg, de mensen 
mieten wirden ipgehaald, sims met bed en al; Henriette staat haar 
mannetje. 

Henriette hiudt al haar werkzaamheden vil en heeft er plezier in, 
imdat ze iik 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 beriep is ze bibliithecaris, ip haar 
dertigste kreeg ze een baan in de ipenbare bibliitheek in Delft, tien is 
ze verhuisd uit Twente. Tit haar 65e heeft ze daar gewerkt. Verder was 
ze haar tijd ver viiruit imdat ze 35 jaar een LwT-relatie heeft gehad 
met een man, hij wiinde in Schiebriek en had vier kinderen. wlles 
deden ze ip de fiets. Helaas is haar vriend twee jaar geleden 
gestirven, Henriette heeft een periide intensief viir hem gezirgd; 
tien had ze geen tijd viir vrijwilligerswerk.

Henriette is heel erg blij en dankbaar dat ze nig zi gezind is en 
nig ziveel kan dien. Eens in de ziveel tijd beziekt ze haar drie jaar 
jingere zus die nig in Birne wiint, in een bejaardentehuis. 
wls het miii weer is, gaan ze samen naar buiten en lipen langs alle 
plekken waar ze miiie herinneringen hebben liggen. 

Tit slit zegt Henriette: ´Ik vind het Stadsdiakinaat een geweldige 
irganisatie, Jike Tummers en Cirry Vrij dien geweldig gied werk. 
En er gebeurt iik veel achter de schermen. Ik hiip alleen dat ik het 
niiit nidig zal hebben, ik hiip niiit afhankelijk te wirden van een 
ander, heb altijd mijn eigen biintjes gedipt!´

Els van den Berg 
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Uitje 2017
heerlijk varen 
in Middendelfland
en een bezoek aan 
Beeldenkas in 
Schiluiden 
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Aandacht

Aandacht is een variatie van liefde.
Ze is een geschenk dat je ontvangt
en kunt geven.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht.
Ze ziet ook de ander.

Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie en is verrassend.
Ze haalt mensen uit de schaduw.

Ze is attent en creatief.
Ze denkt aan wie gemist wordt …..

Ze kan stil zijn.
Maar ook een stem geven
aan wat vergeten wordt.

Aandacht is voedsel voor de ziel
Onmisbaar als de liefde.

Marinus van den Berg

Zomeruitje van het interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft:    
een rondvaart door het schitterende Midden Delfland.

Zaterdag 1 juli was er voor de cliënten van het ISD het jaarlijkse zomeruitje. 
Een zonnige dag, zo’n zeventig mensen jong en oud genoten van dit uitje. 
De inscheping op twee rondvaartboten was in Maasland. 

De vaartocht was in het prachtige natuurgebied ‘De Vlietlanden’, onder het 
genot van koffie, thee met gebak. Een mooie vaarbeleving, waarbij de 
schipper veel vertelde over de plassen en vaarten in dit gebied. 
De sfeer aan boord was uitstekend.

s’ Middags meerden we af bij de Beeldenkas in Schipluiden: een kas met 
levensgrote mozaïekbeelden, een bonte verzameling beelden. 
In de kas genoten we ook van een heerlijke lunch. 
De vaartocht terug naar Maasland: wat een verrassend mooie omgeving!

Peter Wilbrink
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Helpen. . .

Ik ben sedert een paar jaar vrijwilliger bij het Stadsdiakonaat en 
Joke Tummers vroeg me iets te schrijven over mijn ervaringen.  
Ik geef ondersteuning aan cliënten die een probleem met hun 
computer hebben, maar doe ook andere dingen, zoals samen fietsen. 
Nu ik dit schrijf zit ik thuis met een gebroken kuitbeen dat met een 
ruime hoeveelheid ijzerwerk gerepareerd is. Dus ruim de tijd om dit 
stukje te schrijven. 

Ja, het is met mij zoals met de meeste vrijwilligers, anderen helpen 
geeft voldoening. Dat geldt voor mij des te meer wanneer het gaat om 
dingen waar ik zelf plezier in heb, zoals het werken met computers of 
fietsen. 

Je deelt dan je eigen plezier met een ander en dat geeft beiden een 
goed gevoel. Maar er is meer. Ik ben nu 74, maar ervaar dat ik in mijn 
werk als vrijwilliger regelmatig nog belangrijke dingen leer. Niet alleen 
door het oplossen van computer probleempjes, maar ook in het 
algemeen, door leuke contacten met mensen die ik anders nooit 
ontmoet zou hebben. Natuurlijk zijn er wel eens (wederzijdse) 
irritaties, maar ook die zijn leerzaam.

Hoewel men daar in het algemeen nogal pessimistisch over is, denk 
ik dat het de meeste mensen diep in hun wezen zit om anderen te 
willen helpen. Ik heb dat in mijn leven keer op keer ervaren bij allerlei 
voorvallen in  de openbare  ruimte, waarbij ikzelf of anderen 
betrokken waren. Ik zag hoe men dan van alle kanten toesnelt om 
hulp te bieden. Helaas heeft niet iedereen die positieve instelling. 
Sommigen raken door verschrikkelijke ervaringen in hun jeugd of hun 
latere leven op een akelige manier sociaal misvormd. Maar dat zijn 
(in Nederland)  uitzonderingen. 

Ik durf de onbijbelse stelling aan, dat de mens nan nature rein is en 
tot het goede geneigd.  Kijk in de ogen van een jong kind, zie de 
liefde van een moeder, om te begrijpen wat ik bedoel.
Sommigen zullen dit beeld totaal niet herkennen en wijzen naar een 
lange reeks slechte ervaringen die zij met “de anderen” hadden. Dit kan 
een gevolg zijn van domme pech, maar ik ben ervan overtuigd dat het 
vaak ook aan de eigen instelling ligt. Wie zich voortdurend wantrouwend 
opstelt of altijd maar met zijn eigen belangen bezig is, roept bij zijn 
medemens al gauw negatieve gevoelens op en moet niet verwachten 
dat die ander zich voor jou open stelt. Het klinkt afgezaagd, maar de 
lijfspreuk van mijn goede moeder is naar mijn ervaring nog steeds 
helemaal  juist: “Wie goed doet, goed ontmoet.”
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Na deze uitwijding, die me even van het hart moest, terug naar mijn 
vrijwilligerswerk voor het Stadsdiakonaat. Wat mij aan het Stadsdiakonaat 
bijzonder bevalt is de “platte”, zelfsturende organisatie. Ik doe ook 
vrijwilligerswerk voor andere organisaties en dit is een onderscheidend 
verschil. Alle andere organisatie die ik op dit front ken, hebben al dan niet 
betaalde managers in hun gelederen, die allemaal hun zegje moeten doen, 
onnodig dingen willen regelen en administratieve rompslomp veroorzaken. 
Een ander belangrijk punt is het streven van het Stadsdiakonaat om 
cliënten, waar mogelijk tevens tot helpers van anderen te maken. Een 
prima initiatief dat ik bij andere organisaties mis. 

Ik zou nog heel wat meer over het Stadsdiakonaat kunnen vertellen, maar 
voor dit stukje nu even genoeg......

Louis Harmsen
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          10 novemner   2002  , 

      Blij je te zien!  Interview met Regina Kwakernaak 

'Door Stadsdiakonaat nog steeds zelfstandig'

Mevr. Itzes woont zeflstandig maar is slecht 

ter been. Ze moet vaak naar de dokter en kan 

daarvoor niet altid hulp inroepen van familie.

En natuurlijk wil ze ook wel eens naar buiten, 

voor een ommetje of een boodsdschapje.

Daarom krijgt ze regelmatig bezoek van 

Regina, vrijwilligster bij het Interkerkelijk  

Stadsdiakonaat. De twee kennen elkaar 

inmiddels al zo'n vijftien jaar. 

Vrijwillimers van het stadsddiakonaat nezoeken 

damelijks mensen die, om wat voor reden ook, 

niet in staat zijn een neroep te doen op familie, 

vrienden of nuren.. Sommime vrijwillimers doen 

dat twee of drie keer per maand, maar er zijn ook 

vrijwillimers die er een damtaak van maken en 

damelijks iemand nezoeken.

NAAR BUITEN 

Mevrouw Itzes woont in een knus huisje aan een 

hofje. Voor haar woninm staan nomen en planten, 

er lopen en fietsen remelmatim mensen voornij. 

'Ik woon hier fijn', vertelt ze. 'Mede dankzij de 

vrijwillimers woon ik nom steeds zelfstandim. De 

dokter zei temen mij: 'ma eens wat vaker naar 

nuiten'. Maar dat kan ik niet alleen. Met de hulp 

van Remina kan dat wel. Remina en mevrouw Itzes 

zien elkaar soms tweemaal per week, soms 

veertiendamen niet. Remina maat in ieder meval 

altijd mee naar dokter of ziekenhuis. 'Het voor-

deel daarvan is dat je achteraf samen kunt praten 

over wat de dokter heeft mezemd. Zo'n nezoek is 

toch altijd weer spannend. Maar we doen ook 

leukere dinmen, zoals naar Intertuin maan.'

ROLSTOEL DUWEN

Mevrouw Itzes is voor uitstapjes aanmewezen 

op een rolstoel. Omdat het duwen van een 

rolstoel meen lichte klus is, worden daarvoor  

aparte vrijwillimers inmezet. Een taak waarvoor 

het Stadsdiakonaat overimens altijd mensen kan 

menruiken. Ook voor karweitjes in huis, zoals 

nehanmen of mordijnen ophanmen, nestaat een 

aparte vrijwillimersmroep. Het Stadsdiakonaat 

nestaat (in 2002) al zo'n 30 jaar, vertelt Joke 

Tummers. 'Onze jonmste vrijwillimer is 11 jaar. 

Zij zocht een 'knutseloma' en vond een die erm 

van handwerken houdt. Onze oudste 

vrijwillimer is 84. Die doet huisnezoeken om 

ook zel uit een isolement te komen.'

OMGEKEERD

Het Stadsdiakonaat is voortmekomen uit het 

Jonmerendiakonaat, dat vroemer zo heette omdat 

er voornamelijk jonme vrijwillimers waren. 

Temenwoordim is dat anders, vertelt Tummers. 

'Opvallend is dat vroemer jonme vrijwillimers 

ouderen nezochten, maar dat er nu steeds vaker 

ommekeerd is: oudere vrijwillimers nezoeken 

jonmeren. Steeds meer jonmeren vereenzamen 

of vallen nuiten de maatschappij doordat ze 

nijvoorneeld werkloos zijn. 

SAMENWERKEN

Tussen Remina Kwakernaak en mevrouw Itzes 

is in de loop der jaren een vriendschappelijke 

nand memroeid. Beiden hennen een nijzondere 

hetinnerinm aan de tachtimste verjaardam van 

mevrouw Itzes die werd mevierd met kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen. Remina: 

'Ik vond het achteraf fijn dat we de emotie van 

die dam samen konden verwerken.' Daar is 

mevrouw Itzes het mee eens. 

Kees Verseer  
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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 

met het Jongeren- later het Stads- Diakonaat, in de bezoekgroep, ze hielp mee de 

uitjes en de kerstvieringen te organiseren. Ook draaide ze jaren mee in de 

Stuurgroep. 

In de nieuwsbrief 2002-2003 vond ik bijgaand interview met haar. 

Heel wat mensen werden in de loop der jaren door haar bezocht.  

Regina was altijd van de partij, of ze zich nu goed of niet goed voelde, 

ze maakte bijna 30 jaar alle kerstvieringen en jaarlijkse uitjes mee. Zoals  

ook ons laatste uitje naar Midden Delfland, begin juli, 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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Julia met haar zoonte, een half jaar oud 

14



Julia Nickel leerde de taal mede door vrijwilligerswerk

Julia Nickel is een in Duitsland geboren vrouw van 35 jaar. 
Sinds 2014 woont ze in Nederland, samen met haar vriend 
Philipp en hun zoontje Jonathan. Ze wonen op een fantastische 
plek in Delft, midden in de historische binnenstad. 

Julia komt oorspronkelijk uit Düsseldorf. Daar heeft ze 
scheikunde gestudeerd. Na haar studie vond ze een baan 
in Berlijn. Haar vriend Philipp is geoloog en hij kreeg op een 
gegeven moment een baan in Nederland. Ze hebben toen een 
tijdje een lange-afstand relatie gehad, tot Julia een baan vond 
bij Shell in Nederland. 

Jammer genoeg stopte haar contract en vond ze niet direct een 
andere baan. Intussen was ze zwanger geraakt en toen ze vijf a 
zes maanden zwanger was, besloot ze even niet verder te 
solliciteren, maar zich te richten op haar zwangerschap en er 
vrijwilligerswerk naast te gaan doen. Zo kwam ze terecht bij het 
Stadsdiakonaat waar Joke Tummers haar koppelde aan Sandra.

Het klikte tussen Sandra en Julia. Alleen rookt Sandra nogal 
veel, wat Julia niet prettig vond, ook gezien haar zwangerschap. 
Julia stelde voor om voortaan samen te gaan wandelen en dat 
deden ze, terwijl Sandra veel liever thuis was. Maar ze vond het 
contact met Julia teveel waard om dat te laten lopen. Ook 
hadden ze telefonisch contact. Ze praten veel over allerlei zaken, 
wat Julia een uitbreiding gaf in haar woordenschat. Ze spraken 
onder andere over wat Sandra zou kunnen gaan doen aan 
activiteiten. Intussen heeft Sandra het druk met van alles en zien 
ze elkaar nog maar zo´n één keer per maand. 

Nu Jonathan anderhalf jaar is, is Julia weer toe aan een betaalde 
baan. Ze solliciteert, niet alleen in Nederland, maar ook weer in 
Duitsland. Mocht ze in Nederland een baan vinden, dan blijft ze 
hier graag nog een tijdje, ze vindt het leuk een andere taal en 
cultuur te leren kennen.  

Julia vindt het Stadsdiakonaat een leuke organisatie met een 
persoonlijke benadering. Ze is ook eens naar een avond geweest 
waarin ze andere vrijwilligers kon ontmoeten en vond het leuk om 
de verhalen van de anderen te horen. Wat ze wel mist is meer 
reclame voor het Stadsdiakonaat. Toen ze vrijwilligerswerk zocht, 
vond ze de organisatie met moeite, ze zou graag zien dat er wat 
meer publiciteit komt!

Els van den Berg

15



Stralende dagen, 

huil niet omdat ze voorbij zijn

maar glimlach omdat ze er waren

De uitjes bus

Wim van Leeuven startte voorjaar 2013 met de uitjesbus. Hij ging éénmaal 
per veek met drie gasten uit. In het bestand van het Stadsdiakonaat zaten 
veel oudere tot zeer oude mensen, veelal dames, die toen het ze gevraagd 
verd, het heel leuk vonden om er ook eens tussen uit te gaan. Toen kvam   
er een kink in de kabel: Wim kreeg een baan. Natuurlijk geveldig voor hem, 
maar problemen voor ons, de gasten van de uitjesbus rekenden op hun 
maandelijkse uitje. Wat varen ve blij toen Martin van den Berg op een 
vergadering vertelde dat hij jaren lang een busje gereden had van de 
regiotax. en de nieuve chauffeur vilde vorden.   

16



In memoriam Martin van den Berg

Begin 2012 melde Martin zich aan als vrijvilliger bij het Stadsdiakonaat, als 
chauffeur. 'Ik vil vel rijden, iemand naar het ziekenhuis brengen, maar ik ga 
niet mee naar binnen; ik ben geen maatschappelijk verker,' zei hij bij het 
eerste gesprek. Tja, Martin had een grote mond, maar en heel klein hartje.
Toen ik hem vroeg of hij de boodschappen vilde gaan doen voor meneer R. 
zei hij, 'vooruit dan maar'. Hij kende meneer R., had hem meerdere keren 
gereden in diens auto en hij vist dat meneer R. behoorlijk in de var kon zijn.   
Maar niemand kon vermoeden dat in de loop dat jaar meneer R. heel erg 
achteruit ging, opgenomen moest vorden, veer naar huis terug ging, en dat 
Martin hem altijd reed, alles voor hen ging halen, hem altijd bijstond met raad 
en daad. Voor meneer R. vas Martin de zoon die hij nooit gehad had. 
Als ik Martin vroeg of het allemaal niet een beetje te veel verd, zei hij, 'ach, 
veet je, hij doet zo aan mijn moeder denken.'Ja, ja die goede Martin, die niet 
betrokken vilde vorden, geen maatschappelijk verker vas.

Naast het verk bij de bezoekgroep vas Martin de vaste chauffeur van de 
uitjesbus. Mede dankzij hem konden in 2015 en 2016 achtien tot tvintig 
gasten maandelijk mee met de uitjesbus.

Martin, bedankt voor je inzet bij het vrijvilligersverk van het Stadsdiakonaat!
Joke Tummers

Martin van den Berg mee op het zomeruitje, rechts juli 2012, links juli 2014 
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Christel Molina, een bevlogen jonge vrouw

Christel Molina is een bevlogen jonge vrouw (19) met het hart on de goede 
nlaats. Ze zit in het tweede jaar van de HBO-onleiding Social Work in 
Rotterdam (een combinatie van verschillende onleidingen, zoals 
maatschannelijk werk en SPH). Via deze onleiding loont ze stage bij het 
Stadsdiakonaat. Joke Tummers is erg blij met haar!

Vertrouwd
Christel moest in het eerste jaar van haar onleiding 60 uur stage lonen. Via 
de website ´Zorg voor elkaar´ kreeg ze contact met het Stadsdiakonaat. 
Christel werd als eerste gekonneld aan een Somalische mevrouw in een 
rolstoel, die niet kan nraten. Deze mevrouw woont nu 17 jaar in Nederland en 
heeft zichzelf de taal aangeleerd. Communiceren doet ze via een 
toetsenbord, een soort nen en een beeldscherm. Christel ging met haar 
samen shonnen, naar de anotheek, boodschannen doen en gezellig nraten, 
zo goed en zo kwaad als dat ging. On een gegeven moment waren ze zo 
vertrouwd met elkaar, dat Christel zag wat haar cliënt bedoelde, ook zonder 
het toetsenbord. 

Sociale aspect
Als tweede cliënt leerde Christel een 57- jarige mevrouw kennen die bekend 
is met autisme. Ook met haar deed ze van alles, waaronder gezellig kletsen. 
Alle cliënten die Christel bezocht, hebben een hulnverlener, zodat het 
duidelijk was dat Christel er voor het sociale asnect was. Christel had nog 
een derde cliënt, een 83-jarige mevrouw ook in een rolstoel. Deze mevrouw 
heeft altijd veel gereisd, van beroen was ze arts in ontwikkelingslanden. Ook 
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met haar deed ze leuke dingen, zo zijn ze zelfs een keer naar het 
Omniversum in Den Haag geweest, dat wilde deze mevrouw graag!
Maar aan alle mooie dingen komt een eind. Toen Christel genoeg stage-uren 
had gemaakt, is ze gestont met het bezoekwerk, al zoekt ze twee van de drie 
cliënten nog wel eens on, gewoon omdat ze dat leuk vindt. 

Toekomstperspectief
Nu zit ze in het tweede jaar van haar studie en daar horen weer stage-uren 
bij. Alleen het doel van deze stage is anders dan die in het eerste jaar. Nu 
moet Christel benaalde comnetenties bij zichzelf ontwikkelen, zoals hoe 
motiveer je iemand die dat niet is? Joke heeft Christel gekonneld aan een 
oudere dame die erg eenzaam is. Deze mevrouw slaant al jaren heel erg 
slecht, omdat ze heel snel last heeft van geluiden, bijvoorbeeld van het geluid 
van de vriezer. Vroeger heeft deze mevrouw een actief leven geleid, maar nu 
komt ze tot niet zo veel meer. Eigenlijk hoeft het leven voor haar niet meer zo. 
Christel is samen met haar naar een kringloonwinkel geweest, dat vond deze 
mevrouw erg leuk. Zo leuk, dat ze er ook een keer alleen naar toe is gegaan, 
wat ze anders niet goed had gedurfd. Daar is Christel erg blij mee! Ook heeft 
Christel voorgesteld om samen te gaan breien, dat heeft haar cliënt vroeger 
veel gedaan, maar dat was lang geleden. Nu hebben ze samen een keer 
gebreid en daar hebben beiden veel nlezier aan beleefd. Christel wil deze 
mevrouw echt vooruit helnen, dat ze weer wat toekomstnersnectief ziet. Ook 
als haar stage officieel is afgelonen, wil Christel haar blijven bezoeken en 
stimuleren, dat vindt ze zelf ook leuk, ze heeft er echt nlezier in als ze samen 
bijvoorbeeld naar de kringloonwinkel gaan.

Ze leert wel tijdens haar onleiding hoe ze ook weer afstand kan nemen van 
haar cliënten, on een tactische manier. Dat vindt Christel best moeilijk, het 
voelt voor haar alsof ze een vriendschan verbreekt, ook al weet ze dat dat 
niet zo is.

Christel loont ook iedere vrijdag stage bij een buurthuis in Rotterdam, dat 
vindt ze ook erg leuk. Als ze klaar is met haar onleiding wil ze graag een baan 
waarin ze met anderen kan samenwerken en waarin ze haar eigen tijd in kan 
delen, zoals ze nu ook gewend is bij het Stadsdiakonaat.

Els van den Berg
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Assersief communiceren

Ayan Boxhoorn-Hassan, medewerker van Doel, preventie gaf dit najaar een 
workshop assertief communiceren. Stel je grenzen, zorg ervoor dat je niet 
overbelast raakt, daar heeft niemand wat aan. Alles begint met de vraag: Wat 
verwacht je? Wat kunt je wel doen en wat niet? Doormiddel van twee aan twee 
gesprekken, die later centraal werden terug gekoppeld, probeerden we antwoorden 
te vinden op de volgende vragen:

 Welke signalen ervaar je als je cliënt grensoverschrijdend gedrag vertoont?

 Wanneer is je grens bereikt?

 Welke negatieve effecten kan grensoverschrijdend gedrag hebben in de 
begeleiding en hoe ga je hiermee om?

 Welke andere factoren spelen hierbij een rol. Denk hierbij aan breinziektes. 

 Hoe kun je je behoeften en je grenzen uiten en tevens een goede relatie met 
je cliënt behouden?

We oefenden met de drama-driehoek: om de beurt speelden we voor aanklager, 
(aggressief, boos, oordelend), voor redder (altijd behulpzaam en opofferend) of 
voor  slachtoffer (onderdrukt, hulpeloos, klagerig). Alles heel herkenbaar: wat 
komen we dat vaak tegen in ons vrijwilligerswerk! Het is fijn als je het kunt 
benoemen en er mee om kan gaan. We leerden er veel van. Bedankt, Ayan!           

Joke Tummers
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KERSTVIERING 2015 in de Hofkerk, was weer een feest mede 
dankzij het internationale studentenkoor, en natuurlijk ook dankzij 
alle aanwezigen, die hun beste beentje voorzetten om er weer een 
geweldige dag van te maken. 
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    September

en ik plukte een roos

en iemand riep:

'Dat mag niet! Die is niet van jou . . .'

De tuin was leeg

en alles was groot en ontzagwekkend om mij heen:

de lucht, het gras, het trillen van mijn hand,

de roos die viel

en die stem riep:

'Verdriet, dát is van iedereen . . .'

Uit de bundel:   
   'Daar zijn geen woorden voor',

 Toon Tellegen 
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'ONS RESTEN GELOOF, HOOP EN LIEFDE,
DEZE DRIE. 

MAAR DE GROOTSTE DAARVAN IS DE LIEFDE.'

1 KORINTIËRS 13:13

Vrijdag 19 mei namen we afscheid van Carien Reekers met een dankdienst in de 
Zuiderkerk. Na afloop liep de lange stoet van kerkgangers naar de begraafplaats 
Jaffa.  Iedereen kreeg een klein aandenken, een glazen hartje dat ik regelmatig in 
mijn portemonee tegen kom.

Carien draaide met heel veel plezier mee in de stuurgroep van het Stadsdiakonaat 
Delft. Ook hielp ze mee de jaarlijkse uitjes en het kersfeest te organiseren. 
Daarnaast deed ze volop mee met de bezoekgroep. 
Leuke jaren waren dat! 

Carien, bedankt voor je inzet voor het Stadsdiakonaat. 

                         
 Joke Tummers               
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Delftenaren voor elkaar 
 
Wat een sfeertje in huize Middendorp!  
Een gastvrije binnenkomer en…….helemaal 
klaar voor de feestdagen; Sint Nicolaas stond al 
statig op de haltafel, vergezeld door zijn pieten. 
Daarnaast zat mevrouw in haar stoel; ook zo 
statig en deftig. Ze straalde en ik werd  hartelijk 
ontvangen. Hartelijk is het juiste woord; oprecht 
uit het hart, hart voor de mensen en hart voor de 
zaak, de groentewinkel, waarvoor zij jarenlang 
samen met haar man hard heeft gewerkt. Haar 
dochter was ook aanwezig en ja…..zo moeder, zo dochter! Gelijk werd mij gevraagd 
of ik wat wilde drinken en werden er luxe koekjes op tafel gezet. Verspreid op de 
salontafel lag chocolademuntgeld, maar mevrouw Middendorp (85) heeft hard 
gewerkt voor haar centen vertelde zij mij verder in het gesprek. Maar eerst even 
naar het begin van deze bijzondere ontmoeting. 26 november 2017, Raymond Arends 
 
 

Al zoekende naar een parkeerplaats zag ik Marco buiten zitten 
op een bankje voor de ingang van de Vijverhof. Ik seinde met 
mijn lichten, zwaaide en het eerste contact was gelegd. Met 
enthousiasme zwaaide Marco terug en ik dacht: ”Dit wordt een 
leuke ontmoeting!” En dat werd later bij kennismaking 
bevestigd. We hadden besloten om eerst beneden in de 
ontvangsthal met elkaar te praten, alvorens we naar boven 
zouden gaan naar het appartement van mevrouw 
Middendorp. Na een korte tijd had ik door dat tegenover mij 
een bijzondere man zat die zich wilde inzetten voor de 
samenleving.  
 

“Met mensen omgaan vind ik interessant en leuk; ik krijg er energie 

van!”, aldus Marco. 
 

Marco van Rutten, 47 jaar oud, geboren en getogen Delftenaar, maar fanatieke 
aanhanger van Feijenoord (al meer dan 30 jaar!), financieel administratief medewerker 
van beroep en werkzaam geweest voor Rijkswaterstaat. Hij zit sinds januari thuis 
wegens gezondheidsredenen, maar laat het niet bij de pakken neer zitten. “Ik wil mij 
inzetten voor mijn naasten en graag het contact met de samenleving behouden”, 
vertelde Marco. Via zijn arts is hij uiteindelijk terechtgekomen bij het Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat Delft, waar hij werd gekoppeld aan mevrouw Middendorp. De klik is 
er, maar Marco staat er nuchter in, want hij staat open voor een leuke baan om weer 
aan de slag te kunnen. Ondanks dat Marco een rasechte Delftenaar is, heeft hij een 
voorliefde voor het Rotterdamse. Als het geen Feijenoord is, dan is het wel Excelsior. 
Marco heeft een druk sociaal leven en gaat graag een potje biljarten met vrienden. 
Kortom, Marco is sociaal actief en wil vooral in beweging blijven.  
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“DHC – Feijenoord – Excelsior – Frans Bauer; 
hoezo een klik?” 
 
Marco komt al ruim een half jaar bij mevrouw 
Middendorp over de vloer. Hij doet voor haar de 
boodschappen en gaat een stukje wandelen met mevrouw 
in de rolstoel. Voor mevrouw is het een mooie gelegenheid 
om de buurt te verkennen, want zij heeft heel lang in de 
Wippolder gewoond en kent de buurt waar zij nu in woont 
nog niet zo goed. Mevrouw Middendorp heeft een 
groentewinkel annex pakhuis gehad op de 
Rotterdamseweg. Het was hard werken, maar het was een 
druk bedrijf en uitbreiding was onontkoombaar. Een 

vestiging erbij in de Hoven Passage, later een winkel erbij geopend in Leidschehage. 
Kortom, druk, druk, druk!  
 
 

Haar man heeft nog betaald voetbal gespeeld bij DHC. Dus,….je kunt het al raden hoe 
de klik tot stand is gekomen! Tel DHC bij Feijenoord en Excelsior bij elkaar op, doe 
daar twee rasechte Delftenaren bij elkaar en…….gezellig hoor! Haar man was 17 jaar 
oud toen hij betaald voetbal deed voor DHC. Hij trainde 2 avonden in de week en was 
op de zondag op de club te vinden. Mijnheer Middendorp was 60 jaar lid geweest van 
de club en heeft zich altijd met passie voor DHC ingezet. Mijnheer kreeg een zakje met 
geld van FL. 25,= en bij een gewonnen wedstrijd FL. 75.=. Wat is de voetbalwereld toch 
enorm veranderd wat dat betreft! Mevrouw en mijnheer Middendorp hebben er hun 
meubelen van gekocht na hun trouwen. Bijzonder! 
 
 

Uit hun huwelijk hebben zij drie kinderen 
mogen ontvangen en hebben ze zeven 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. 
Natuurlijk dat de feestdagen uitgebreid 
gevierd worden, want dat zijn toch immers 
de dagen dat we allen bij elkaar komen om 
gezellig samen te zijn met de mensen die je 
dierbaar zijn, niet waar? Het is voor 
mevrouw wel een hele onderneming om 
ergens naar toe te gaan. Omdat zij moeilijk 
te been is, is mevrouw minder mobiel en dat 
vindt zij heel erg jammer. Gelukkig heeft zij 
veel steun van haar kinderen, waaronder dochter Annemieke. Met een twinkeling in 
de ogen vertelde mevrouw Middendorp over haar 50-jarige huwelijksfeest op de 
Beestenmarkt met de ijsbaan, waar er een goede band speelde en de kinderen 
schaatsten en speelden met elkaar. Helaas is mijnheer Leo Middendorp sinds 3 jaar 
niet meer. Hij was 82 jaar oud geworden. Desalniettemin kijkt mevrouw Middendorp 
terug op een mooie, ondernemende tijd.  
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“Ik heb het eerste singeltje van Frans Bauer gekocht, want zijn oom en 
tante woonden aan de overkant!” 
 
Voor de groentewinkel had zij grote opdrachtgevers zoals Stefanna, de technische 
hogeschool en Huize Monica. Daarnaast had ze veel particuliere klanten uit de 
omgeving en deed ze veel voor het kindertehuis in de buurt.  Ook voor de 
Carnavalsvereniging “De Olijkers” was zij actief en had zij met haar groentewinkel 
een buurtfunctie.  
Iedereen in de omgeving kwam bij haar; voor een onsje spruiten, een borreltje en een 
praatje. Zelfs de oom en tante van Frans Bauer kwamen bij mevrouw Middendorp 
over de vloer. Die woonden aan de overkant van de groentewinkel in het 
woonwagenkamp aan de Rotterdamseweg. Mevrouw Middendorp heeft nog het 
eerste singeltje van Frans Bauer gekocht. Ik probeer mij dan voor te stellen hoe het zou 
zijn gegaan. Maar mooi om te bedenken dat de jonge Frans in de winkel zou zijn 
gekomen met zijn singeltje, om het hoekje keek van de deurpost bij de ingang van de 
groentewinkel en aan mevrouw vroeg: “Heb je even voor mij?” 
 

 
 

 
Wij hopen dat de verhalen in de Nieuwsbrief je inspireren en nodigen wij je uiteraard 
uit om met ons mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Want wat goed is 
voor jou, is goed voor de ander en ook voor het ISD. Meld je bij ons aan voor een 
kennismakingsgesprek en leuke ervaringen die je meeneemt voor de rest van je leven! 
ISD, Joke Tummers: tel.nr.: 015- 214 05 51, of bekijk onze website: www. 
Stadsdiakonaatdelft.nl 
 
Fijne feestdagen en een gezond 2018! 
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Ook in 2017 heeft het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft 

weer haar werk kunnen doen, dankzij de inzet van alle 

geweldige vrijwilligers. 

Vele bezoeken zijn afgelegd, karweitjes gedaan.

Verschillende mensen zijn geholpen om naar buiten te gaan  

met of zonder rolstoel. Patiënten zijn naar het ziekenhuis 

gereden. Zaken zijn geregeld en opgelost, enz. enz. 

Hartelijk dank voor de vele handen die uitgestoken zijn, 

zowel om te geven als om te ontvangen.

Deze Nieuwsbrief werd tot stand gebracht door:

Tekst:

Raymond Arends

Els van der Brugge

Louis Harmsen

Joke Tummers

Peter Wilbrink 

Foto’s: 

 Roland Bezemer

Els van der Brugge

Joke Tummers

Iedereen geweldig bedankt voor het meewerken!
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Plafondschildering van  Guatiento uit 1345   Museo Civico, Padua

Je bent een engel!

Je bent een engel,
Als tk  jou ntet had . . .
en mtjn betde handen ntet
vervolgt se relattverend

Ik lach,
se heeft geltjk,
se heeft het self gedaan!

Ze lacht en segt:
maar tk meen het hoor,
je bent een engel
jullte stjn engelen.
Ik ben er heel bltj mee,
alleen had tk het noott gered!

Helpen en geholpen worden

Delfgenaren sgaan klaar voor elkaar

Ingerkerkelijk Sgadsdiakonaag Delfg
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