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De stuurgroep bestaat uit:

voorzitter: Margreet de Pater
015 2122094, e-mail: margreet.depater@ziggo.nl

 
penningmeester: Ruud Overtoom

015 26 15923, e-mail: r  uudovertoom@gmail.com  

bezoekgroep: Masja van den Ende 
06 57096331, e-mail: mvandenende@live.nl

 Renée Helmes  
06 44082588, e-mail: reneehelmes@gmail.com
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karweitjesdienst: Wim Vendel  
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dig. karweitjesdienst:   Emiel Harmsen
06 10326369, e-mail: natural.carving@gmail.com

algemeen coördinator: Joke Tummers
Nieuwe Plantage 25, 2611XJ
015 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 2022 in getallen::

Op dit moment werken er ongeveer 145 vrijwilligers met ons mee.
6 bij de karweitjesdienst, 4 bij de digitale karweitjesdienst en 140 bij de 
bezoekgroep.
De bezoekgroep heeft 37 mannelijke vrijwilligers, meer dan 1/4!
en 35 vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst,1/4 van de vrijwilligers!
Aantallen waar we trots op zijn!
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Van de voorzitter

Beste vrijwilligers en cliënten van Stadsdiakonaat,

Alweer een jaar voorbij! Het was een
druk jaar voor ons.

Op ons lustrum reikte de
burgemeester van Delft,
Marja van Bijsterveldt een lintje uit
aan Joke Tummers. 

Welverdiend!
Joke is 40 jaar vrijwilligers en al
tientallen jaren coördinator bij
Stadsdiakonaat. Toen ik
steunbetuigingen van mensen
verzamelde kreeg ik steeds de
reactie:  “Natuurlijk, hoe komt het dat ze er nog steeds geen heeft?“

Het verslag van de bijeenkomst kunt u verderop lezen.

En er gebeurde nog veel meer in 2022, je zou het bijna vergeten, maar tijdens de 
corona periode, de 2 jaar daarvoor, waren heel veel mensen aan huis geketend 
geweest, alle festiviteiten moesten worden afgelast, bezoekjes werden soms 
vervangen door telefoontjes en even met iemand ergens een kopje koffie drinken 
was er al helemaal niet meer bij. Wat een genot dat dat allemaal in voorjaar 2022 
weer kon. Er werd in Delft van alles georganiseerd, een soort inhaalslag.  En wij, 
vrijwilligers en cliënten van het Stadsdiakonaat deden daar volop aan mee.

Zo gingen we naar de Sprookjescarrousel, die mogelijk gemaakt werd door het 
Rietveld theater met subsidie van de gemeente. Ook voeren we mee met de 
muzikale boottocht die het Delfts Chamber Festival organiseerde. Ze bestonden 25 
jaar en besloten wat te organiseren voor ‘de gewone man’ die niet zo direct met 
klassieke muziek in aanraking komt.

Daarnaast konden we met behulp van de Soroptimisten Club Delft  in juni een heel 
leerzame training, motiverende gesprekstechnieken, organiseren.  

In de herfst riepen we alle vrijwilligers op om weer eens bij te praten na de stilte die 
ontstaan was tijdens de lange corona periode                                                 

In deze nieuwsbrief proberen we van het een en ander een indruk te geven. 

Tenslotte alle vrijwilligers en cliënten bedankt dat jullie ons werk ook dit jaar weer 
mogelijk maakten. 

Margreet de Pater
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Schoon, helder water
Dotterbloemen bij de sloot 
gaan pootje baden 

   Het zwanenechtpaar
  zwemt in de sloot met zijn kroost
  statig en waakzaam 

   De Haiku’s in deze nieuwsbrief zijn
   geschreven door: 

Anne-Marie Heyligers
   de aquarellen zijn van:
   Elise Heyligers 
   gepubliceerd in ‘Zusterlijk bijeen’ 
                 1 mei 2021 – 1 mei 2022

   De samenwerking via de computer gaf de  
   zusters, de één 91, wonend in Den Haag, 
   de ander 89, wonend in Rotterdam heel,
   heel veel plezier om zo samenwerkend 
   de coronatijd door te komen,

Heel veel dank dat we er enkele mochten opnemen in onze nieuwsbrief  
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Interview met Emiel Harmsen 

Harmsen, Harmsen 
een bekende naam,……...............…..
Toch niet familie van ………………….
Ja zeker, 
de dochter van Louis, Louis Harmsen  .

Louis Harmsen werkte jaren mee met 
het Stadsdiakonaat, eerst bij de bezoek
groep, later beheerde hij de onze
website. Heel veel cliënten hielp hij over
hun computer– of laptop vrees heen. 
Heerlijk als jezelf iets kon opzoeken op
internet een mailtje sturen naar je
kleinkind, etc . 

                       Emiel Harmsen      
Twee jaar geleden overleed Louis plotseling, we zaten met onze handen 
in het haar. Emiel, zijn dochter, zei ik wil wel zolang de coördinatie van 
de digitale klusjesdienst op me nemen, dan kunnen we rustig zoeken naar 
iemand die het over gaat nemen. Dat was een schot in de roos! 
Inmiddels coördineert Emiel de digitale karweitjesdienst alweer twee jaar en 
dat is een groot succes, we hopen dat ze het nog lang wil blijven doen. 

Emiel is een heel lieve, maar te bescheiden dame. 
Iedereen die ze helpt roemt haar om haar rust, geduld en kennis. 
Ze lost elk probleem op en legt de dingen rustig met heel heel veel geduld uit 
en  al het nodig is komt ze zonder problemen nog en keer en nog een keer 
langs om het weer opnieuw uit te leggen. Ook als er andere problemen zijn, 
is Emiel altijd bereid in te springen, een boodschap te doen, daar draait Emiel
haar hand niet voor om. Ja, ja eigenlijk is ze veel te goed voor deze wereld 
zou mijn moeder gezegd hebben. 
 
De eerste vraag aan haar was; Emiel, hoe kom je zo technisch? 
Als een vis in het water ga je met alle problemen rond de computer om. 
Emiel vertelt dat haar broer als kind een computer kreeg, dat vond ze heel 
interessant en samen met hem werden heel wat problemen op de computer 
opgelost. Zo groeide ze op met de computer. 
En o wat werd ze er handig in. Het interesseerde haar echt, ze hield van 
uitproberen en was apetrots als er weer iets gelukt was. 
Ze volgde met veel plezier de computerles op school. 
Logisch ze had er een knobbel voor en kreeg prachtige cijfers. 
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Emiel is de dochter van
Louis en Nelleke Harmsen
Van haar vader Louis heeft
Emiel de interesse en
handigheid van het omgaan
met computers geërfd.
Het Stadsdiakonaat
profiteert daar in de digitale
karweitjesdienst enorm van.
Ook heeft ze van haar vader
de grote liefde voor planten,
het werken in de tuin. Emiel
heeft al jaren een volkstuin             Nelleke en Emiel,  21 juni  2022             
waar ze met plezier in werkt    op het feest van ons 50 jarig bestaan 
Heel recent besloot ze een cursus kruiden geneeskunde te volgen. 
Ze kan je nu meenemen op een kruiden wandeling, maakt allerlei soorten 
kruiden thee, heerlijke pesto en heeft voor veel problemen een scala van 
kruiden zalfjes!
Van Nelleke heeft Emiel een grote dosis creativiteit geërfd. 
Net als haar moeder houdt ze van het werken met stoffen, antroposofische 
viltfiguren maken, prachtige poppen, allerlei dieren, bloemetjes etc. , 

Emiel is een echte Delftse, geboren en getogen. Soms denk ze wel eens  zou
het niet heerlijk zijn buiten te wonen, ergens midden in de natuur. Maar ze 
gelooft toch dat ik snel heimwee naar Delft zou krijgen, ze is wel erg aan Delft
verknocht, alles is hier zo vertrouwd. Je kunt overal zo makkelijk op de fiets 
naar toe.
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Hobby’s: 
Zoals gezegd is Emiel is altijd creatief aan het werk. Dingen van stof maken, 
zijde beschilderen, textiel verven of met acryl een schilderij maken. 
Maar ze houdt ook van sieraden maken, het beschilderen van stenen etc  
Ook wandelen en fietsen doet Emiel met groot plezier 

Veel contacten 
Maar vooral met mensen omgaan, dat is belangrijk voor Emiel. Ze zegt:   
Mensen ontmoeten, mensen helpen, dat vind ik leuk aan het vrijwilligerswerk 
voor het stadsdiakonaat.  Elke keer ontmoet ik weer nieuwe mensen, die het 
fijn vinden als je ze helpt. En dat is waar. Wat was mevr. B. blij dat Emiel haar
leerde hoe ze kon video bellen. De zoon van mevrouw verhuisde om 
gezondheidsredenen naar Spanje. Een regelrechte ramp voor mevrouw B. 
Hij kwam elke morgen even bij zijn moeder een kopje koffie drinken. Daar 
genoot ze van. Toen hij vertelde dat hij en zijn vrouw besloten hadden naar 
Spanje te verhuizen was dat een enorme klap voor haar en zag ze het niet 
meer zo zitten. Videobellen gaf haar nieuwe moed, het was voor haar de 
oplossing. Elke morgen klokslag 12.00 uur  hadden ze contact. Konden ze 
heerlijk even bij praten, het was bijna of hij weer even op de koffie kwam.

Wensen. 
Op de vraag of Emiel nog wensen had, dacht ze heel diep na, na enige tijd 
schudde ze haar hoofd, eigenlijk niet. Ik ben best tevreden zoals alles op dit 
ogenblik loopt. Door het vrijwilligerswerk voel ik me nuttig en dat geeft me 
een goed gevoel.

Hoe zie je jezelf over 5 jaar?
Wel over 5 jaar hoop ik een mooie kruidentuin te hebben aangelegd. Zaden 
verzamelen, zalfjes maken en nog veel meer, die ik dan zo nu en dan op de 
markt ga verkopen. Als dat allemaal goed gaat ga ik zo nu en dan een 
workshop over kruiden te organiseren. Kruiden zijn reuze interessant, je kan 
er heel veel van leren. 
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Vrijwilligers van het Stadsdiakonaat luisteren aandachtig naar Remco Melles 

De sprookjescarrousel

Na de eerste coronagolf, zomer 2021, kreeg ik een mail:
‘’Het Rietveld Theater Overdag heeft in samenwerking met acteur en verteller
Remco Melles een sprookjes-carrousel ‘Kom op Verhaal’ ontwikkeld, 
naar de sprookjes van Godfried Bomans. 
In verschillende rondes kunnen kleine groepjes mensen genieten van een 
aantal korte sprookjes. Door de intieme setting, waarbij een klein groepje 
toehoorders ongestoord op verhaal kunnen komen bij de acteur, die het 
verhaal recht in je gezicht vertelt, je aankijkt, jou toespreekt. 
Iets dat vanwege de corona lang niet kon plaats vinden.
Het project kreeg een subsidie van de Gemeente Delft en Delft voor Elkaar 
om de voorstelling gratis te spelen op verschillende locaties.
Een prachtig initiatief, ik nam contact op met het Rietveld Theater en 
kreeg een mail terug: ‘De acteur, Remco Melles, vindt het een eer om 
de sprookjescarrousel bij jullie te verzorgen in het lustrumjaar.’
We moesten wel zelf voor een locatie zorgen. 

Het was best nog even een probleem om zo’n locatie te vinden.
Tot ik attent gemaakt werd op Taste aan de Roland Holstlaan.  
Ik had al meerdere keren van buurtbewoners enthousiaste verhalen 
gehoord dat je daar op vrijdag heel gezellig, huiselijk kon mee-eten. 
Taste is sinds 2012 een woongemeenschap die gevestigd is aan de 
Roland Holstlaan. De bewoners van de leefgemeenschap willen hun 
leven delen met mensen uit de wijk. 
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Het was een heerlijke zonnige zaterdag, toen we te gast waren bij Taste

Er wordt elke vrijdag een gezellig koffiecafé georganiseerd in de 
sfeervolle ‘Haardkamer’.
Een andere ruimte, de flexkamer wordt met enige regelmaat op de 
vrijdagmorgen verhuurd aan non-profit clubs. 
Zo kwam ik er ook op een vergadering op een vrijdagmorgen. 
Ja, dit was de ideale locatie, Remco kon de sprookjes vertellen in de 
flexkamer en alle vrijwilligers die daar niet bij waren konden gezellig in 
de haardkamer een kopje koffie drinken.
Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en te vragen of we op een 
zaterdag in maart 2022 te gast zouden mogen zijn. Ongebruikelijk voor 
hun, ze hadden de vrijdag ‘open dag’. 
We waren reuze blij toen er besloten werd dat er een uitzondering op de
vrijdag-regel gemaakt zou worden voor het Stadsdiakonaat, en dat we 
zaterdag 26 maart van de ruimtes gebruik mochten maken. 

Geweldig, 30 vrijwilligers kwamen die zaterdagmorgen naar Taste. 
We werden in 3 groepen verdeeld, Remco deed de carrousel 3 maal 
voor ons. Hij deed het geweldig, professioneel, alles is een vak, we 
genoten!
Ook van het prachtige weer en de heerlijke tuin waar we gezellig konden
na-kletsen onder het genot van nog een kopje koffie.

Taste, bedankt!
Ook het Rietveldtheater en vooral Remco Meles, bedankt!   Joke Tummers 
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Leren, leren, leren, o er is zoveel te leren:
Cursus Motiverende gesprekstrainingen. 
Op de foto de ondertekening door:
mevr. M. de Pater, voorzitter Interkerkelijk Stadsdiakonaat en
mevr. S.Stadhouders, voorzitter Soroptimistclub Delft.

Datum: 6 april 2022, 
Onderwerp: Contractbrief Soroptimistclub Delft – Interkerkelijk 
Stadsdiakonaat
Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat Soroptimist de aanvraag 
voor het project ‘Motiverende gesprekstrainingen voor vrijwilligers van het 
Stadsdiakonaat Delft’ definitief heeft goed gekeurd. ……………………

Zo was de weg vrij voor het organiseren van 2 zaterdagen in juni voor 
motiverende gesprekstrainingen. Met een kleine 20 vrijwilligers gingen we 
van start.

Motivatie, 
Belangrijk, Mmotivatie is immers de sleutel tot verandering. 
Maar hoe motiveer je je zelf, hoe motiveer je iemand anders?
Hoe kun je gedrag veranderen. Hoe kun je iemand helpen om zijn of 
haar gedrag te veranderen? Lekkerder in je vel te zitten, positiever te 
denken, minder zeurderig te zijn, gezonder te gaan leven of te stoppen 
met roken? Vaak ben je geneigd om allerlei adviezen te geven, maar 
deze werken -hoewel goed bedoeld- bij gedagsverandering juist 
averechts.
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Wat wel werkt zijn de principes van motiverende  gespreksvoering 
toepassen: luisteren, compassie tonen, samenwerken en verandertaal 
uitlokken.  Zo kan iemand zelf gaan inzien waarom het belangrijk is om 
te veranderen. 
Niet eenvoudig, wel heel leerzaam, en je moet, veel, heel veel oefenen     

Tussen de eerste training en de tweede training lagen 4 weken. 
In die tussen-tijd hadden we het geleerde in de praktijk gebracht zodat we 
onze ervaringen konden bespreken. Er kwamen heel verschillende dingen 
naar voren. Een deelnemer vertelde dat de mevrouw die ze bezoekt grote 
problemen heeft om naar buiten gaan. Ze heeft een goed contact met de 
mevrouw en ze waren het er allebei over eens dat het heel fijn zou zijn als 
mevrouw eens buiten kwam. De vrijwilligster stelde voor om elke dag even de
keuken-deur open te zetten en een klein rondje in de tuin te lopen. 
Toen ze de week daarop terug kwam, was er helemaal niets van terecht- 
gekomen, tot haar grote teleurstelling.  
Aan de hand van deze case werd uitgelegd dat het belangrijk is dat de cliënt 
zelf op het idee komt iets te gaan doen. Als jij het voorstelt, lig je enkele 
stappen voor. Het is de kunst zo te reflecteren dat de cliënt stapje voor stapje 
zich realiseert dat ze best wel eens in haar achtertuintje zou kunnen oefenen.
Niet eenvoudig haar zover te krijgen. 
We gingen door met oefenen op het voeren van een dialoog. 
Wat zijn open, wat gesloten vragen. Het viel niet altijd mee het gehoorde in 
de praktijk te brengen. Natuurlijk gaan we allemaal oefenen in de praktijk. 

Volgend jaar gaan we weer twee trainingen organiseren om te evalueren met 
de vrijwilligers die nu mee draaiden maar zeker ook om nieuwe vrijwilligers de
mogelijkheid te bieden mee te gaan draaien. 

Leren, leren, leren, o er is zoveel nog te leren! Joke Tummers
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Feest in de Botanische Tiuin 

In 1971 werd het Jongeren
Diakonaat Delft opgezet, door een
groep belijdenis catechisanten, die
besloten om niet alleen te praten,
ze wilden  ook hun handen laten
wapperen.  Mevrouw Meinema
hielp hun toen het vrijwilligerswerk
te structureren. In 1996 bestonden we 25 jaar en omdat er steeds meer mensen 
van oudere leeftijd mee waren gaan werken besloten we onze naam te wijzigen in 
Stadsdiakonaat Delft. In 2021 bestond het Stadsdiakonaat ook alweer 25 jaar. Ter 
ere daarvan maakten we een mooie overzichtsbundel 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft, ‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’
1971 – 50 jaar vrijwilligerswerk – 2021, 
Het eerste exemplaar boden we feestelijk aan in september 2021 aan de 
burgemeester. We besloten het echte feest voor cliënten en vrijwilligers uit te 
stellen naar mei 2022, dit in verband met de toen heersende corona epidemie 
En zo vierden we op 21 mei in de Botanische Tuin ons 50-jarig bestaan. 
Er was een mooi programma, we zouden starten met een interactief muzikaal 
programma met Tim Quack en Robin Negenborn. Iedereen moest meedoen, een 
hele ervaring waar veel mensen van genoten en een enkele had het idee dat ze 
weer terug in schoolbanken zaten. We kwamen tot rust bij een prachtig verhaal, 
voorgelezen door Wilma de Vries. Er werd een heerlijke Chinese lunch klaar gezet. 
Rond de lunch nam de volksdansgroep Rados ons mee naar exotische oorden, een
genot voor het oog, genieten geblazen. 
Maar voor dit programma begon was er een verrassing, De burgemeester van Delft
met ambtsketting om kwam langs. Margreet heette
haar welkom. Ze was gekomen om een lintje uit te
reiken! Toen ging er een belletje rinkelen. 
Het deed me denken aan 1996, toen bestonden we
als Jongeren Diakonaat 25 jaar. We vierden dat bij
de tennisvereniging in de Tanthof, toen kwam ook
de burgemeester van Delft.  Toen werd er ook een
lintje uitgereikt! Voor mevrouw Meinema! 
Nu 25 jaar later, min of meer hetzelfde tafereel. 
Nu kreeg ik de eer. 
Indertijd had ik erg mijn best gedaan om dit voor
mevrouw Meinema voor elkaar te krijgen. 

    Ik wist dat dat een hele inspanning vroeg. 
Ik kreeg bij de door met het lintje en de oorkonde ook een map 
met 23 aanbevelingsbrieven. Dé remedie om te lezen als je eens
niet zo lekker in je vel zit, daar knap je van op! 
Margreet, voorzitter van het Stadsdiakonaat, die het voortouw 
nam, geweldig bedankt!
Wist je, dat je zo’n lintje alleen op Koningsdag mag dragen en 
dat je hem eigenlijk te leen krijgt, als je sterft moeten de 
erfgenamen hem teruggeven aan de gemeente!   Joke Tummers
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Op het feest van ons 50 jarig bestaan op
21 mei 2022 in de Botanische tuin danste 
de dansgroep Rados de sterren van de hemel.

 Ze voerden ons mee naar verre oorden, 
Geweldig, iedereen genoot met volle teugen. 
Dankzij de prachtige foto’s, die Aad van Dijk
maakte, kunnen we er nog lang van nagenieten. 
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Een feestelijk lunch die 21 mei
de oosterse catering was geheel in stijl 
Iedereen liet het zich goed smaken 
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De sax speelt solo
Hij swingt en hij kreunt en steunt
Hij zwelgt van genot 

In de herfst wuiven 
langs de sloot de rietpluimen 
Ze nemen afscheid
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Door Masja van den Ende 

Interview Mazen

Toen Joke mij vroeg of ik een stukje over een van onze vrijwilligers wilde 
schrijven, wist ik meteen over wie. Een paar maanden geleden was ik op 
bezoek bij een van onze cliënten. Vol overgave sprak hij over de vrijwilliger die 
hem wekelijks (en soms vaker) bezoekt. Ze gaan samen naar buiten -wat de 
client alleen niet kan- , de vrijwilliger verzorgt de planten en ze praten samen 
over het leven in al zijn aspecten. Voor de meneer was het bezoek van zijn 
maatje zo waardevol. Een lichtpuntje in zijn week. Zelf kan hij niet veel meer, 
door jaren keihard werken in de zorg. Hij is nog vrij jong, en toch al zeer 
beperkt. Niet makkelijk. Wat fijn dus, dat hij zo blij wordt van zijn maatje. Die 
wilde ik weleens ontmoeten!

Op een vrijdagavond aan de Nieuwe Plantage ontmoette ik Mazen. Hij kwam 
rechtstreeks van de TU, waar hij bezig is met het afronden van twee masters. Ik
had een uitgebreide lijst met vragen gemaakt, die ik helemaal niet nodig bleek 
te hebben. Vol overgave sprak Mazen over allerlei zaken die hem bezighouden 
en van alles over wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Ik begon met de vraag
of hij iets over zichzelf kon vertellen. 

Mazen is 33 jaar oud. In 2015
ontvluchtte hij de oorlog in
Jemen naar Maleisië waar hij
milieumanagement
studeerde. Door de
verschrikkelijke oorlog in
Jemen kon hij niet terug naar
Jemen om bij zijn familie te
zijn. Maar hij vond een kans
om in 2018 naar Europa te
komen voor verdere studies.
Hij liet zijn vrouw en kind achter in Jemen. Het was nog niet mogelijk om ze 
mee te nemen. Hier hield hij zich bezig met keihard studeren. Dit leidde hem af 
van de zorgen om alles in zijn land. De situatie werd steeds nijpender, zijn 
familie liep gevaar. Uiteindelijk konden zijn vrouw en dochter gelukkig ook naar
Nederland komen. Moazen vertelde mij nog het hartverscheurende verhaal 
over dat hij bijna op straat kwam te staan met zijn door de oorlog 
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getraumatiseerde vrouw en hun kleine dochter. Gelukkig nam iemand hen 
tijdelijk in huis. Nu zijn ze veilig en mogen ze hier blijven. 

Wat heel moeilijk is, is dat Mazen
vanwege de afschuwelijke oorlog
in Jemen niet op bezoek kan. Zijn
andere familie (moeder en
broers en zussen) wonen
allemaal nog daar. Zijn jongste
broer is pas 11! In 2019 werd zijn
vader ernstig ziek. Hij heeft nooit
afscheid kunnen nemen en zijn
vader is uiteindelijk gestorven.
Mazen is niet aanwezig geweest bij het afscheid. Over de oorlog kan Mazen 
lang praten. Het frustreert hem enorm dat er in de media veel aandacht is voor 
de problemen in Oekraïne, Verenigde Staten, Groot Brittanië, maar dat je 
zelden of nooit iets hoort over Jemen. Terwijl daar de allergrootste humanitaire
ramp ooit plaatsvindt. Bijna niemand weet dit. Een vergeten oorlog. Dit komt 
ook, omdat er maar weinig mensen uit Jemen uit dit land kunnen vluchten. Dat 
wordt amper toegestaan. Hij vertelt dat hij niet zomaar alles kan schrijven op 
sociale media, bijvoorbeeld zijn mening over de oorlog. Zijn familie zou dan 
gevaar kunnen lopen.

Ik citeer Mazen:  

Ik heb één wens. Ik zou willen dat de wereld beseft hoe slecht en ernstig de 
situatie in Jemen is en er iets aan doet. Nu, terwijl de milities slechts ongeveer 
20% van het land van Jemen in handen hebben, woont helaas ongeveer 80% 
van de bevolking van Jemen in dit dichtbevolkte gebied. Ze leven in angst en 
honger en degenen die zich uitspreken worden zwaar gestraft, behandeld als 
verraders, en er wordt een voorbeeld van hen gemaakt. Op deze gebieden is 
onderwijs niet van belang. Scholen worden gebruikt om de kinderen te 
hersenspoelen en hun hoofden te vullen met haat, niet alleen voor Amerikanen 
en Israëli's, maar ook voor alle mensen die de militieleider niet als hun 
rechtmatige leider zien. Het grootste gevaar is niet de oorlog, maar de 
voortzetting van passieve vrede waar de militie kinderen naar militaire kampen 
blijft sturen voor training als hun zomerschool en uiteindelijk naar de frontlinies 
om de regeringstroepen te bestrijden. De Hothi-militie prijst immers alleen haat 
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en dood, zoals hun slogan zegt: God is groot, dood aan Amerikanen, dood aan 
joden, overwinning voor islam.

Mazen vertelt dat zijn vader, zijn grote held, altijd wilde dat zijn kinderen goed 
opgeleid zouden worden. Daar had hij alles voor over. Zelf had zijn vader daar 
nooit de kans toe gehad, maar voor zijn kinderen wilde hij een betere 
toekomst. Zijn vader in zijn grootste inspiratiebron. Nu hij de kans heeft om te 
studeren, legt hij de lat enorm hoog en werkt hij keihard op de TU. Hij heeft in 
Maleisië gestudeerd en in Noorwegen. En dan nu in Delft. Hij is over een 
maand of 6 klaar. Dan kan hij eindelijk gaan werken. Hij kijkt daar erg naar uit. 
Hij woonde al een paar carrière-evenementen bij en deed wat interviews. Er is 
veel vraag naar zijn vaardigheden en hij denkt dat het niet moeilijk zal zijn om 
na zijn afstuderen een baan te vinden, dus dit komt vast helemaal goed. 

Het is voor Mazen wel een klus alle ballen hoog te houden. Hij studeert heel 
veel, soms tot diep in de nacht. Zijn lieve vrouw neemt de taken thuis voor haar
rekening. Ze hebben twee dochters, een van 7 en een baby van 14 maanden. 
Het is echt aanpoten. Ik vraag hem waarom hij dan toch gekozen heeft om 
vrijwilligerswerk te gaan doen bij het Stadsdiakonaat. Dat past toch eigenlijk 
niet meer in zijn schema.

Hij vertelt me dat hij graag iets terug wil doen voor Nederland. Een uurtje in de 
week is voor de cliënt het 
hoogtepunt van de week. Mazen 
is dankbaar dat hij hier veilig mag
wonen met zijn gezin en de kans 
krijgt om te studeren. Een uurtje 
vrijwilligerswerk in de week vindt 
hij wel het minste dat hij doen 
kan. Bij de cliënt is het altijd weer
gezellig. Ze praten Engels samen. 
Door zijn drukke bezigheden, 
heeft Mazen nog weinig tijd 
gehad echt goed Nederlands te 

leren. Ze praten over allerlei onderwerpen.  Ook verzorgd Mazen de planten en
helpt hij hem met klusjes. Vaak gaan ze samen naar buiten. Iets dat de cliënt 
heerlijk vindt. 

Als ik vraag of hij ook weleens iets lastig vindt aan het vrijwilligerswerk zegt hij, 
dat het moeilijk is het bij een uurtje in de week te houden. De neiging om 
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langer te blijven is er iedere keer weer. Maar Mazen moet echt grenzen 
stellen, anders houdt hij het niet vol naast studie en gezin. 

Hij vertelt me dat hij ook graag eens nog wil leren zwemmen! Zijn dochtertje 
helpt hem hierbij, samen oefenen ze in het kikkerbadje. Ook helpt zijn dochter
hem bij het Nederlands leren. Zij spreekt immers vloeiend Nederlands, 
Engels en Arabisch!

Mazen wil zo lang als het lukt zijn cliënt blijven bezoeken. Als hij uiteindelijk 
gaat werken, wordt het misschien lastig bij het Stadsdiakonaat te blijven. 
Maar dan wellicht elders. Wij zijn heel blij met hem. En zo blijkt maar weer; 
een uurtje in de week kan het verschil maken!    
De foto’s bij dit interview koos Mazen uit van de site 
 https://whc.unesco.org/en/list/1263/gallery/ bij mailde erbij:
Ik besloot om mooie foto's van Jemen op te nemen, om te laten zien dat niet alles 
negatief is over Jemen. Jemen wordt verwoest door oorlog, maar is nog steeds een 
van de mooiste landen ter wereld. Masja van den Ende

Na het lezen van het bovenstaand interview ging ik (Joke Tummers) op zoek naar 
plaatjes van gebouwen, want naast een prachtig landschap herinnerde ik me foto’s 
van inmosante gebouwen in Jemen. Ik vond een triest artikel van Toon Lambrechts 
waarin hij schrijft: De vergeten oorlog in Jemen gaat in  zijn 3de jaar in 2018, de 
menselijke tol is enorm. Maar ook de cultuurhistorische rijkdom van het land deelt 
in de klappen. Het oude centrum van Sanaa, de hoofdstad van Jemen, was een 
juweeltje. De uit klei opgetrokken gebouwen, vaak verschillende verdiepingen hoog
en gedecoreerd met geometrische patronen, vormden een architecturaal unicum. 
Tot de Saudische bommen grote delen van de oude stad in puin legden. Zo’n 2500 
jaar geschiedenis in een oogwenk uitgewist, alsof het Midden-Oosten nog niet 
genoeg van zijn geschiedenis verloren heeft.      

De binnenstad
van Sanaa, 
de hoofdstad 

van van Jemen  
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Mazen heeft gelijk, ik wist niets van wat er gebeurd in Jemen, dus ging ik 
googlen, en vond een interview uit Trouw uit 2018          (Joke Tummers)

 'De situatie in Jemen is het ergste wat ik ooit heb gezien'

Verwoest gebouw in Sanaa, Jemen.                                                                           
Maart 2018, drie jaar geleden dat Saoedi-Arabië de oorlog in Jemen begon. 

Toen Saoedi-Arabië drie jaar geleden de oorlog in Jemen begon, was de 
Nederlandse Unicef-medewerker Marije Broekhuijsen (34) erbij. Ellende had ze in 
haar carrière wel vaker gezien, maar wat ze in Jemen zag overtrof alles. 

"In 2015 ging ik er heen om de watervoorzieningen op het platteland te verbeteren, 
maar drie weken later vielen er bommen uit de lucht." Ze arriveerde op het moment 
dat buurland Saoedi-Arabië de oorlog tegen Jemen begon. Broekhuijsen bleef in 
Jemen. Tot maart 2018, want haar missie zit er inmiddels op. Broekhuijsen werkte 
eerder in conflict- en rampgebieden zoals in de Filipijnen, Ethiopië, Eritrea en Zuid-
Soedan. "In Zuid-Soedan vlogen de kogels mij om de oren. Maar de situatie in 
Jemen is het ergste wat ik ooit heb gezien." 

De Saoediërs bombarderen van alles: van ziekenhuizen tot watercentrales. Op 
sommige plekken komt er nog nauwelijks water uit de kraan. Dit maakte het werk 
van Broekhuijsen bijna onmogelijk, en ze is nog steeds duidelijk gefrustreerd. 
"Miljoenen mensen zijn in gevaar. Je werkt daar niet om de situatie te verbeteren, 
maar om te voorkomen dat alles verslechtert.’’

Broekhuijsen maakt zich ook zorgen om de ingestorte economie. Die kan leiden tot 
een 'verloren generatie'. "Leraren worden al maanden niet meer betaald. 
Sommigen zijn gestopt met werken, omdat ze voor hun eigen gezin moeten zorgen.
Anderen zijn gevlucht. De kinderen blijven thuis, werken op straat of ze worden 
geronseld als kindsoldaten. Alle partijen zetten ze in. "De Jemenieten zijn moe van 
de oorlog. Ze willen dat de oorlog stopt.’’ 
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   Nu bijna 8 jaar later is de toestand        
.  nog steeds verschrikkelijk,  

   NOS . Nieuws•donderdag  2 juni 2022

   Wapenstilstand in Jemen met   
..2 maanden verlengd                   

Het bestand dat sinds 2 april 2022 van
kracht is in Jemen wordt met twee   
maanden verlengd. Eigenlijk zou het 
vandaag aflopen, maar na bemiddeling

van de VN zijn de strijdende partijen het op het laatste moment e.ens geworden 
over de verlenging. De komende maanden wordt verder gepraat over de 
voorwaarden waaronder de oorlog in het land beëindigd kan worden.

De oorlog duurt al acht jaar en heeft naar schatting van de VN aan ruim 150.000 
mensen het leven gekost, onder wie 14.500 burgers. In Jemen heerst een van de 
ergste humanitaire noodsituaties in de wereld. Meer dan 14 miljoen burgers in het 
land hebben acute humanitaire hulp nodig. 

Het conflict speelt tegen de achtergrond van een machtsstrijd in het Midden-
Oosten. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië steunt de 
regering van Jemen in zijn strijd tegen Houthi-rebellen, die op hun beurt hulp 
krijgen van Iran. De rebellen hebben sinds 2014 de hoofdstad Sanaa in handen. Na
een jarenlange, bloedige strijd hebben de rebellen sinds eind vorig jaar ook de 
controle over havenstad Hodeida. Sinds begin april zijn gevechten, luchtaanvallen 
en bombardementen uitgebleven en hebben de rebellen hun aanvallen op doelen 
in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten gestaakt. Heropening van 
hoofdwegen rond de strategisch belangrijke stad Taiz was wel de bedoeling, maar 
de strijdende partijen hebben daar
geen afspraken over kunnen maken.
Die wegen zijn al sinds 2015
geblokkeerd door de Houthi-
rebellen, waardoor de stad met circa
600.000 inwoners grotendeels
afgesloten is van de rest van het
land. Vorige week gingen duizenden
mensen in Taiz de straat op om te
demonstreren tegen de blokkade.
De bedoeling is dat de partijen nu

verder onderhandelen in Amman, onder bemiddeling van de VN.                               

Mazen heeft gelijk, er is  geen aandacht voor de vreselijke problemen in Jemen, Of de 
bemiddeling van de VN helpt, ik hoop het, op internet anno 2022 niets te vinden! 
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Druppels langs het raam
De hemel huilt bij vlagen
tranen met tuiten

Gingo in herfsttooi
Blaadjes vallen op de grond
Waaiertjes van goud  

De Haiku’s geschreven geschreven door: Anne-Marie Heyligers
de aquarellen zijn van: Elise Heyligers 
gepubliceerd in ‘Zusterlijk bijeen’  1 mei 2021 – 1 mei 2022
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120 uur stage lopen 

Even voorstellen…                                          
Mijn naam is Angela Verhoeks en ik studeer
momenteel Social Work op de Hogeschool in
Leiden. In november 2021 begon ik als
vrijwilligster bij het Stadsdiakonaat Delft om
ervaring op te doen in de vorm van
vrijwilligerswerk. 

Wat ik tijdens dit vrijwilligerswerk heb
gedaan is vooral mensen bezoeken.              
Wat ik hier zo leuk aan vond was dat je met
iedereen wel wat anders deed. Met de een
ging ik wandelen, met de ander deed ik een
spelletje, met iemand anders ging ik
boodschappen doen en met een ander weer
een kopje koffiedrinken. Er zat hier dus onwijs veel variatie in en dat vond ik heel 
leuk!  

Mijn allermooiste moment (moeilijk kiezen, want er zijn er zo veel!) was op een 
maandagochtend. Ik ging langs bij een mevrouw waar ik om de week naar toe ging.
Om 10:00 uur kwam ik bij haar aan en dit keer stond ze al buiten op me te wachten.
We gingen namelijk wandelen zei ze! Mevrouw liep vroeger altijd een rondje door 
de wijk langs een mini bieb. Er staan er meerdere van in haar wijk. 

Dus we liepen dezelfde route als dat ze vroeger altijd deed. Bij elke mini bieb 
stopten we even en keken we naar de boeken erin stonden. Als er een leuk boek 
tussen stond, nam ze die mee en zette ze een boek van haarzelf terug.  

Na de route gelopen te hebben stopten we bij een bankje, het eindpunt. Ze vertelde
hoe ze hier vroeger altijd met de kinderen ging zitten. Het bankje stond altijd in het 
zonnetje, zei ze. ‘Dan nam ik gewoon wat lekkers mee en dan kon ik hier uren 
zitten’. Ook ging ze weleens alleen hierheen vertelde ze, dan nam ze gewoon 
lekker een boek mee en ging ze genieten in het zonnetje. Wat ik zo bijzonder vond 
aan deze ochtend was dat het echt voelde alsof ik een ochtendje meekeek in haar 
leven. Het voelde heel persoonlijk en ik vond het ook heel bijzonder dat ze dit met 
mij wilde delen. Toen we op het bankje zaten zei ze ook dat ze het zo leuk vond om
dit rondje eindelijk weer een keer te lopen en ze vond het zo fijn dat ik met haar 
mee wilde. Ze ging het direct tegen haar kinderen vertellen zei ze, ze was zo 
enthousiast. Dat is ook wat ik het meest bijzondere vind aan het vrijwilligerswerk. Ik
krijg er zo veel voldoening van! Het doet me zo goed om te zien hoe blij mensen 
zijn dat jij tijd voor hen vrijmaakt om samen iets te gaan doen. Ik geniet ervan om er
voor iemand te zijn en iemand blij te maken. Voor mij is dat het beste gevoel dat je 
kunt hebben!  
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Het Chamber Festival Delft 2022 
Sinds de oprichting in 1997 is er jaarlijks een muziek-festival in Delft.
Dit jaar, 2022 werd het voor de 25ste keer georganiseerd. Doordat de corona-
golf voorbij was, was het mogelijk dat uitgebreid te vieren. We kregen de 
vraag of er mensen van het Stadsdiakonaat belangstelling hadden mee te 
varen met een heel speciaal boottochtje door de grachten. Aan de wal 
zouden op diverse plaatsen muzikanten musiceren.  
En of daar belangstelling voor was!
Op 28 juli voeren 20 man van het Stadsdiakonaat mee, er werd volop 
genoten van de muziek en de interessante  weetjes die de schipper vertelde. 
Voor ieder was er een glaasje bubbels. Het was een mooie zomeravond, 
Heel bijzonder zo’n boottochtje door Delft. De deelnemers genoten!
Organisatie van het Chamber Festival, bedankt!   
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Kerst 2022

De  kerstviering van het Stadsdiakonaat Delft
gaat dit jaar weer gewoon doorgaan.                  
Twee jaar lang kon dit niet door corona.              
Maar gelukkig gaat het jaar wel weer lukken.
We zijn te gast bij het Stanislas college.

In 2020 maakte Louis Harmsen “een
kerstviering op afstand” waar veel mensen van
genoten. Louis schreef er toen bij: ‘Hoewel dit
een daadwerkelijk samen zijn natuurlijk niet        
kan vervangen, hebben we ons best gedaan          aquarel Elise Heyligers        
om toch wat te maken dat iets van het warme gevoel van Licht, 
Saamhorigheid en Hoop dat het Kerstfeest ons biedt aan jullie over te 
brengen. Bijna iedere Nederlander, of hij kerkelijk is of niet, heeft dat gevoel 
vanaf zijn vroege jeugd meegekregen. De gezelligheid van de kerstboom met
zijn lichtjes en samen lekker eten speelt daarbij een belangrijke rol. Maar 
Kerst is meer dan dat. Het is een symbool van Vrede en de Verbondenheid 
van mensen van verschillend geloof, nationaliteit en ras, dat we juist in deze 
verscheurde wereld zo nodig hebben. Met name dit gevoel van vrede en 
intermenselijke verbondenheid willen we op deze kerstpagina overbrengen.
Om met Johan Cruyff te spreken: “Ieder nadeel heb zijn voordeel”.
Het voordeel van deze ellendige corona situatie is, dat velen in het diepst van
hun wezen voelen hoe belangrijk het contact met anderen is. Dit is een 
poging om je ondanks alles iets van dat contact te bieden.’ 

Louis had de pagina net af, toe hij begin november 2020 heel onverwachts 
overleed. Vorig jaar heerste er ook corona en besloten we de pagina weer 
rond te sturen en op de site te zetten. Van veel mensen kregen we 
enthousiaste reacties. 

Nu in 2022 is de corona gelukkig op zijn retour en hopen we 17 december 
weer een oude vertrouwde kerstviering te houden waar iedereen natuurlijk 
van harte welkom is. Toch besloten we daarnaast ook de pagina van Louis 
weer te plaatsen. Veel mensen genoten van alle links die hij daarin verwerkte,
prachtige muziek, mooie verhalen, heerlijk om zo aan de hand van Louis de 
kersttijd door te komen. Vandaar dat we besloten deze pagina in de 
adventstijd weer te plaatsen, geniet ervan!  

https://www.stadsdiakonaatdelft.nl/kerst-2022/ 
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Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft, 
‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’
51 jaar vrijwilligerswerk 



   Stadsdiakonaat Delft 
Vrije tijd,   voldoening,   plezier

 Vrijwilligers gevraagd voor het Stadsdiakonaat!

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

….. interesse?!?!?!?

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

ook als we iets voor u kunnen betekenen horen wij het graag! 

http://www.stadsdiakonaatdelft.nl/
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