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tekening Rik Meinema

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

STADSDIAKONAAT DELFT
In 2016 bestonden we 45 jaar, Rik Meinema maakte een nieuw logo.
In 2020 bestaan we 49 jaar, op naar de 50 jaar in 2021!
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De stuurgroep bestaat uit:
Voorzitter:

Margreet de Pater
tel.: 06 26921455, e-mail: margreet.depater@ziggo.nl

Penningmeester:

Ruud Overtoom
tel.: 2615923, e-mail: ruudovertoom@gmail.com

Secretaris:

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

Bezoekgroep:

Joke Tummers
tel.: 2140551, e-mail: tumdelft@hotmail.com

Karweitjesdienst:

Peter Beuman
tel.: 06 48051519, e-mail: peterbeuman@live.nl

Digitale karweitjesdienst: vacant
Feestcommissie:

Fred van Geest
tel.: 06 57155753, e-mail: fvgeest@yahoo.co.uk

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

Het Stadsdiakonaat eind 2020 in getallen:
Op dit moment werken er ongeveer 145 vrijwilligers met ons mee.
5 bij de karweitjesdienst en 140 bij de bezoekgroep.
De bezoekgroep heeft 37 mannelijke vrijwilligers, meer dan 1/4!
en 30 vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst,1/5 van alle vrijwilligers!
Totaal worden 170 mensen bezocht.
Aantallen waar we trots op zijn!
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Louis Harmsen
28 januari 1943 – 13 november 2020
In de nacht van 12 op 13 november
overleed Louis geheel onverwachts.
Louis werkte sinds 2014 mee met de
bejaarden bezoekgroep, hij was een man
van aanpakken, je kon altijd een beroep op
hem doen. Zo kwam de vraag binnen om
een eenzame zeer verwaarloosde man, die
plotseling in het ziekenhuis was
opgenomen, te helpen. Zijn kleren waren te
vies geweest om mee te geven.
Na ongeveer 10 man gebeld te hebben
belde ik Louis. Louis zei: ik sta op het punt met Nelleke naar het ziekenhuis te
gaan. Ik kijk even in de kast wat ik mee kan nemen. Nog diezelfde middag
bracht Louis alle zo broodnodige kleding.
Louis hield van aanpakken, hij 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. Zie zijn artikel:
Het Diakonaat gaat steeds verder de “Digitale snelweg” op.
Dankzij Louis gingen we steeds meer gebruik gaan maken van de
mogelijkheden die internet ons biedt.
Louis nam met grote voortvarendheid het beheer van onze site;
www.stadsdiakonaatdelft.nl over. Hij bracht de site tot leven door het nieuwe
verhalen, nieuwtjes en advertenties te plaatsen.
Het laatste nieuwtje dat hij plaatste was AANKONDIGING KERSTPAGINA:
Hij schreef: De gezamenlijke Kerstviering van het Diakonaat kan wegens
de heersende coronacrisis dit jaar helaas niet door gaan.
In plaats daarvan willen we jullie via Internet “een kerstviering op afstand”
aanbieden. Hoewel dit een daadwerkelijk samenzijn natuurlijk niet kan
vervangen, hebben we ons best gedaan om toch wat te maken, dat iets van
het warm gevoel van licht, saamhorigheid en hoop dat het Kerstfeest ons
biedt aan jullie over te brengen. Kerst is immers meer dan gezellig samen
eten, 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 aan jullie overbrengen.
De kerstpagina werd indrukwekkend, het voelt als een erfenis die Louis ons
nalaat: www.stadsdiakonaatdelft.nl/kerst.2020
Het Stadsdiakonaat mist in Louis niet alleen een geweldige, enthousiaste
meedenkende medewerker maar vooral ook een zeer goede vriend.
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Voor een vriend

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten,
en telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
We zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
Raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans
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Een roerig jaar 2020
Ja een roerig jaar 2020, allereerst natuurlijk de corona; dat had niemand
aan zien komen. Wat zette dat virus ons leven op zijn kop. De meeste
van onze mensen zitten in een risicogroep en het was dus opletten
geblazen. Louis Harmsen zorgde regelmatig voor een coronarondschrijven om ons allemaal bij de les te houden. Na een rustige zomer
kwam helaas een tweede golf. Nu leek het wel of het dichterbij kwam,
heel veel ziekmeldingen. Je realiseert je dan hoe moeilijk het is als je
helemaal alleen staat en zo’n akelige ziekte krijgt. De telefoon is dan een
uitkomst. Je kunt boodschappen voor iemand doen en die voor de deur
zetten, maar voor de rest staat die er echt alleen voor.
Een praatje per telefoon is maar heel weinig als je alleen op een flatje zit
en je heel erg rot voelt. Gelukkig, iedereen knapte na verloop van tijd wel
de
weer op, maar de angst zit er dan goed in. Niet voor een 2 keer een
besmetting oplopen! Net als iedereen hopen we dat er binnen afzienbare
tijd een vaccin komt.
Louis hield ons niet alleen op de hoogte van het wel en wee rond corona,
ook kuste hij de site wakker. Regelmatig plaatste hij allerlei
wetenswaardigheden op de site om iedereen op de hoogte te houden.
Veel van wat hier onder verteld wordt zul je, als je regelmatig kijkt op
onze site: stadsdiakonaatdelft.nl, dus al gelezen hebben.
Net na de eerste golf van corona besloten Peter Wilbrink en Corrie Vrij
zich terug te trekken uit de stuurgroep. Peter was 7 jaar voorzitter
geweest. Hij volgde Karel van de Wetering op die in 2013 heel
onverwachts overleed. Karel was 17 jaar onze voorzitter geweest.
We waren blij dat Peter toen zijn taak over wilde nemen.
Hij hield het 7 jaar vol, bedankt Peter!
Corrie Vrij meldde zich aan als vrijwilliger in 2015 en al gauw ging ze
helpen met coördineren, wat ze bijna 4 jaar heeft gedaan. Ze besloot dit
voorjaar om er mee te stoppen. Gelukkig zijn we haar niet helemaal kwijt,
want ze wil nog wel bezoekwerk doen. Ook Corrie natuurlijk heel erg
bedankt voor de grote hoeveelheid energie waarmee je de laatste jaren
voor het Stadsdiakonaat werkte. Heel erg bedankt, voor alles wat je
deed, we missen je.
Zo zaten we in de zomer van 2020 met een wel heel erg uitgedunde
stuurgroep: Peter Beuman van de karweitjesdienst, Louis Harmsen van
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de digitale karweitjesdienst, Joke Tummers van de bezoekgroep en Inge
Arends die de notulen al weer heel wat jaren verzorgd.
Ruud Overtoom is penningmeester en blijft dat gelukkig doen, maar hij
kan i.v.m. zijn werk slechts een enkele keer aanwezig zijn.
We waren blij dat Margreet de Pater het voorzitterschap op zich wilde
nemen. Met haar achtergrond als sociaal psychiater was ze al in de paar
maanden dat ze nu met ons meewerkt een enorme steun bij de hulp aan
cliënten met problemen. Hadden we vroeger vaak het gevoel daar min of
meer alleen voor te staan, nu zijn we heel blij met het deskundige advies
wat zij ons kan geven. En al zijn we bijna 50 jaar oud, we zijn nooit te oud
om te leren.
Dit jaar ging er ook een nieuwe taakgroep van start; de digitale
karweitjesdienst. Heel wat mensen werden geholpen op de digitale
snelweg. Mailen met je kinderen en kleinkinderen, wat rond neuzen op
internet, muziek luisteren via YouTube; als je er plezier in krijgt gaan
nieuwe werelden voor je open.
We kregen heel wat enthousiaste reacties.
En tenslotte werd er een commissie geïnstalleerd: de feestcommissie,
die zich beraad hoe we ons 50 jarig bestaan het best kunnen vieren.
Nieuwe Doorkijker
Doorkijkers zijn
Delftenaren die, niet
gehinderd door
tegengas, -stroom of
-wind, hun doel in
het oog blijven
houden. Doorkijkers
is een idee van
platform Delftse
Bruggen, in
samenwerking met
Sascha van Eijk van
Delft Op Zondag
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.
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'Vaak denk ik: wat ben ik toch een bevoorrecht mens'
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.
Deze maand (aflevering 18) Joke Tummers.
Door Cheyenne Toetenel
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!"
Hulp
In Delft wonen veel mensen, waarvan een deel nauwelijks de deur uit komt.
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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. Wat ik mij nog
goed kan herinneren is dat wij in het begin met een groep van zo'n 35 man
waren en dat zijn 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
naar mijn 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.
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Het begon zo goed.
Zomer 2019 waren we te gast bij de Papaver waar we zeer gastvrij werden
ontvangen. We hoorden verhalen over alle activiteiten die er georganiseerd
worden, we kregen rondleidingen door de heemtuin, de kruidentuin en naar
de lepelaarkolonie. Geweldig en dat allemaal zo dicht bij huis.
In de herfst organiseerden we de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten
bestaande uit 10 bijeenkomsten met 6 tot 10 personen. Het jaar werd
ste
afgesloten met een kerstbijeenkomst, inmiddels de 40 ! Meer dan 100
gasten ontvingen we in de aula van de Widar, de vrije school. Traditioneel
was het internationale studentenkoor aanwezig; ze zorgden voor volop sfeer.
Helaas kon in het voorjaar de gezamenlijke wok-maaltijd i.v.m. corona niet
doorgaan. Corona zette de wereld op zijn kop, alles veranderde.
We probeerden er zo goed mogelijk op in te spelen. Regelmatig werden er
corona-nieuwsbrieven rondgestuurd om iedereen op de hoogte te houden. Als
het even kon werden er toch bezoekjes gebracht en als dat niet mogelijk was,
dan werd er getelefoneerd. Neemt niet weg dat veel mensen het moeilijk
hadden en zich eenzaam voelden. We kregen veel nieuwe cliënten, maar
gelukkig ook veel nieuwe vrijwilligers. Kortom, het werd drukker dan ooit!
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De voorzitter vertrekt…….
‘Wil jij voorzitter worden van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat?’ Met die vraag
belde Joke Tummers mij zeven jaar geleden in de zomer van 2013.
Op die vraag heb ik toen – ook na enige
aarzeling – positief gereageerd.
Ik werd aangetrokken door de kern van het
vrijwilligerswerk in het Interkerkelijk
Stadsdiakonaat: “Delftenaren staan klaar voor
elkaar.” Interkerkelijk!
Geen beperkingen door schotjes van kerken,
geloofsgemeenschappen en religie.
Kerkelijken of onkerkelijken, Humanisten,
Moslims, Hindoestanen: in die veelkleurigheid
werkt het Stadsdiakonaat Delft.
Ik heb in die zeven jaren ervaren dat
vrijwilliger zijn bij het Stadsdiakonaat voort
komt vanuit een bewogenheid, een bewogenheid van omzien naar, van
helpen die geen helper heeft, van aandacht geven en luisteren. Ook ervoer ik
hoe daaraan werd vormgegeven in tal van activiteiten, hoe concreter hoe
beter. Aandacht voor mensen, die soms de snelheid van de samenleving niet
meer kunnen bijhouden, mensen die bijna geen andere mensen meer zien in
hun omgeving, mensen die – door wat dan ook – op achterstand zijn geraakt.
Jonge mensen en ouderen, vrijwel iedereen vindt aandacht, je verhaal
kunnen doen, luisteren, omzien naar elkaar, positief en fijn. Mensen hebben
mensen nodig.
Vrijwilligers geven daaraan vorm, ieder met eigen kwaliteiten en
mogelijkheden: met organisatorische kwaliteiten in de stuurgroep, of met een
bezoekje afleggen, kopje koffie bij iemand gaan drinken, of door hulp met een
karweitje in huis of tuin, hulp bij boodschappen doen, of voor vervoer en
begeleiding naar bv een arts of ziekenhuis. En vaak ontstaan en blijven zulke
waardevolle contacten!
Zeven jaar heb ik met plezier het voorzitterschap van het ISD mogen invullen.
In dit voorjaar, in deze coronatijd – misschien wel een soort
bezinningsperiode – dienden zich voor mij andere invullingen aan. Daarom
zal ik bij deze 7 jaar de grens trekken van deze vrijwilligerstaak bij het ISD.
Goede herinneringen blijf ik houden aan al die cliënten en vrijwilligers, die ik in
deze 7 jaar heb mogen ontmoeten bij onze bijeenkomsten, zomeruitjes,
maaltijden en de Kerstvieringen in de Hofkerk en de aula van Widar. Mijn
dank voor al die ontmoetingen, waarin we met elkaar verbonden waren. In het
kleine Delftse wereldje zal ik een aantal van u ongetwijfeld nog tegen komen.
Peter Wilbrink

10

.

Hoera een nieuwe voorzitter!
Tekst: Louis Harmsen
Ik sprak met onze nieuwe voorzitter,
Margreet de Pater, in haar huis op een
van de mooiste plekjes van Delft, de
Noordkant van de Buitenwatersloot.
Karmozijnbes en passiebloem staan
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 dochter 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 pastors. Later werd Wybe de drijvende
kracht achter de landelijke trainingen die gegeven werden door de organisatie
Klinisch Pastorale Vorming (KPV), waarin hij collega pastors 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/MarxistischLeninistisch (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.
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Nog wat later kregen de partijleden 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 psychose-gevoeligheid 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 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 platspuiten.
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 Ghandi’s geweldloos verzet. Daar was best enige
moed voor nodig, want zij ging met de politie achter haar, 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 wat
aanvullende informatie zocht, kwam ik tot de
ontdekking dat Margreet zich naast de psychiatrie ook
met de kookkunst bezig houdt. Een heel andere
aspect van haar persoon, waarmee ik dit interview wil
besluiten. De moeite waard om even op te zoeken:
de Pater aardbeien slagroomtaart.
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Een mailtje midden in Corona tijd
From: Willem van Karsen Sent: Saturday, May 2, 2020 2:54 PM
To: Joke Tummers. Subject: Diaconie
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.
Willem en Maria feliciteren Mevr. M, met haar 93 verjaardag april 2020,
ten tijde van de eerste coronagolf
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2003, Franklin en Fauzia met Opa en Oma van Karsen mee naar Groningen

Ik 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. We hebben 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 ze 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 wens jou en het Stadsdiakonaat veel goeds, blijf sterk in deze moeilijke tijd,
we denken, zoals je ziet, aan jullie.
Maria en Willem van Karsen
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Vogels, vissen

Zet de radio uit. Je hoort niets nieuws. De stilte wacht geduldig af.
Vouw de krant dicht. Hij was oud voordat hij werd gedrukt.
Zoek niet, deel niet, duim niet tot je vierkant ziet.
Zet eindelijk het scherm op zwart.
Ik ben net zo bang als jij, net zo bezorgd voor iedereen
die ik niet missen kan. Ik had ook gespaard voor andere dingen:
verre reizen, eerste hulp bij een gebroken hart,
een auto die wat vaker start.
Maar: in Wuhan hoor je vogels zingen.
Boven China was de lucht nog nooit zo blauw.
In Venetië zien ze vissen in het helderste water sinds tijden.
De kunst van leven was altijd dezelfde: ongevraagd komen,
ongewild gaan, intussen doen wat je het liefste doet,
vrede sluiten met je lot.
Sluit de voordeur. Zet de tuindeur open, voel de zon op je gezicht.
Denk voor je uit wat niemand hardop durft te zeggen:
wij zijn een virus dat een virus heeft gekregen.
Ingmar Heytze (1970)
uit: Ingmar Heytze – Ik wilde je iets moois vertellen
Uitgeverij Podium 2018

Ingmar Heytze schreef ‘Vogels, vissen’ in opdracht van EenVandaag,
en las het ook voor hen voor.
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Een advertentie: HUSKY, WANDEL JE MET MIJ MEE?
Jazeker, een advertentie van het Stadsdiakonaat, dacht je van een
hondenuitlaatservice? Nee hoor. Ik kreeg een vraag om hulp via de website
van mevr. L.. Daarin stond dat haar man nog geen jaar geleden was
overleden en dat ze nu tot overmaat van ramp haar been gebroken heeft.
Nu kan ze de hond Pelle, een husky, niet meer uitlaten.
Natuurlijk, we zijn geen hondenuitlaatservice, maar aan de andere kant wist ik
uit eigen ervaring wat een hond voor je kan betekenen. Na het overlijden van
Leo, mijn man, nam ik een hondje, een asbakken ras, maar oh wat is zij lief
en wat ben ik blij dat ik toen die stap gezet heb. Niet alleen moet je in corona
tijd 5 keer per dag wandelen, heerlijk, maar als je alleen weg bent geweest
staat mijn Bo altijd blij op mij te wachten. Geweldig. Ik begreep hoe belangrijk
Pelle was voor mevrouw L. en besloot mijn best te doen om wat vrijwilligers te
vinden die hem wilden uitlaten. In eerste instantie ging ik de lijst van
vrijwilligers na die redelijk in de buurt woonden van mevr. L..
Ik vond 10 man/vrouw. Dus aan het bellen geblazen. Maar dat viel behoorlijk
tegen. Gelukkig trof ik W., die zei direct: ‘Dat vind ik leuk! Ik werk i.v.m.
corona de hele week thuis en dat is best eenzaam. Leuk om dan zo nu en
dan een hond uit te laten, goed voor de beweging!’ R., een andere vrijwilliger
die heel veel met honden doet werd ook opgetrommeld.
Het ging allemaal lopen, maar toen bleek dat het gips er nog 3 maanden
langer om moest en de maatregelen voor de corona werden wat versoepeld.
W. ging weer 2 dagen in Den Haag naar kantoor, niet meer de hele week,
maar alleen op de 3 dagen, maandag, woensdag en vrijdag dat ze thuis
werkte wilde ze nog 2 weken de hond uitlaten. R. ging de hulp bij het uitlaten
van 4 Afghaanse Windhonden weer oppakken…….
Mevrouw L. mailde dat ze meer hulp nodig had voor Pelle. Maar alle
vrijwilligers had ik gehad. Wat te doen? We besloten op de sites
NLvoorelkaar, Delftvoorelkaar en op onze eigen site te gaan adverteren.
Raymond maakt al jaren de advertenties, met groot succes.
Dus die vroeg ik of hij zijn gedachten er over wilde laten gaan.
Hij maakte de advertentie: HUSKY, WANDEL JE MET MIJ MEE?
‘Mevrouw L. heeft haar been gebroken en kan dus haar Husky niet meer
uitlaten. Husky is een hele lieve hond, maar moet af en toe de benen kunnen
strekken! Zou je het leuk vinden om met Husky een ommetje te maken?’
Dat sloeg aan, hetzelfde weekend reageerden 3 mensen. En de reacties
bleven binnen komen. Het bleek dat er heel wat mensen zijn die een hond
leuk vinden, maar er niet toekomen eentje aan te schaffen. Ook N. wilde bij
nader inzien ook wel mee gaan draaien. Ze was verknocht geworden aan
Pelle en ook zijn baasje mocht ze erg graag. Er werd een groepsapp gemaakt
en iedere week kon men intekenen wanneer je met Pelle wilde wandelen.
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De paar keer dat er niemand was nam Pelle
genoegen met de tuin.
Het ging een paar maanden goed, helaas
de
kwam toen de 2 coronagolf. Eén van de
vrijwilligers kreeg corona en een ander
moest er wegens persoonlijke
omstandigheden mee stoppen. Dus besloten
de
we een 2 keer de advertentie te plaatsen.
En weer, binnen 2 dagen waren er nieuwe
vrijwilligers, die mee wilden draaien.
Geweldig!
Mevr. L. is zeer blij met de hulp en de
vrijwilligers vinden het heel leuk om haar te
helpen, het mes snijdt aan twee kanten.
Joke Tummers
Mevrouw L. blij met hulp voor hond Pelle.
Mevrouw L. (60) is een geboren en getogen
Delftse. Een paar maanden geleden brak ze haar been en aangezien ze
alleen woont en een hond heeft, was er een probleem. Ze wendde zich tot de
gemeente. Zij gaven haar huishoudelijke hulp, maar konden haar niet helpen
aan iemand die de hond uitliet. Het Interkerkelijk Stadsdiakonaat wordt als
organisatie al zó serieus genomen, dat de gemeente mevrouw L. het
telefoonnummer van Joke Tummers gaf. Mevrouw belde naar Joke, maar
kreeg geen gehoor. Wat ze toen deed, was een formulier invullen voor hulp
op de website van het Stadsdiakonaat. Dezelfde avond om 21.30 uur, werd
mevrouw L. gebeld door Joke, die kwam bij haar langs om kennis te maken
en besloot haar best te doen om vrijwilligers te vinden. Al heel snel had ze
twee mensen die Pelle, de hond, uit wilden laten. Mevrouw was erg blij! Er
meldden zich nog meer mensen, waardoor er een rooster werd gemaakt en
Pelle iedere dag kon worden uitgelaten.
Leed is mevrouw L. op meerdere fronten niet bespaard gebleven. Zo kreeg ze
tuberculose van een leerling in de tijd dat ze als docent Techniek werkte en
kreeg ze daar bovenop een dubbele hernia, waardoor ze volledig is afgekeurd
voor werk. Daarnaast verloor ze begin van dit jaar haar man die ze 35 jaar
kende. Toch zit ze niet bij de pakken neer en wil ze absoluut geen medelijden.
Ze kan zich goed vermaken. Ze is bijvoorbeeld op dit moment bezig met een
naaiproject, waarbij ze de kleding van haar man vermaakt tot kleding voor
haarzelf, waardoor ze haar man toch nog een beetje bij zich heeft. Mevrouw
L. heeft al tegen Joke gezegd dat ze zich, als ze weer is opgeknapt, in wil
zetten als vrijwilliger voor het Stadsdiakonaat!
Els van den Brugge
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Het Diakonaat gaat steeds verder de “Digitale snelweg” op.
ISD Nieuws per mail
Zoals we jullie in de Nieuwsbrief 2018-2019 al vertelden, is het Diakonaat
meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Internet ons biedt. Dat is
in de loop van dit jaar stevig op de rit gekomen. We verzenden nu 4 maal per
jaar per mail het “ISD Nieuws”, met daarin actuele berichten van het
Stadsdiakonaat. Daarbij wordt ook volop gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om via “links” in de e-mail verbinding te maken
met actuele artikelen op onze website, die meer dan vroeger
bijgewerkt wordt wanneer er “Nieuws” te melden valt. Het grote
voordeel daarvan is, dat er snel, eenvoudig en met lage kosten
wederzijds contact mogelijk is.
De “digitale karweitjes dienst”
Doordat het Diakonaat meer en meer gebruik maakt van de digitale middelen
die ter beschikking staan, heeft de computerhulp die in 2019 van start ging en
je gaarne zal helpen wanneer je tegen problemen met je computer aan loopt,
steeds meer betekenis gekregen. We hebben hiervoor een team gevormd dat
volop in actie is.
Ook wanneer je geen speciaal probleem hebt, maar gewoon wilt leren om wat
handiger met de computer om te gaan, zullen we je daar graag bij helpen.

Wanneer bezoek niet kan, blijkt in
veel gevallen, dan is “computerhulp
op afstand” ook mogelijk, bijv. per
telefoon of e-mail.
Soms kan dit ook door je computer
op afstand over te laten nemen om
een oplossing voor een probleem te
kunnen vinden. Dat vraagt wel om
een redelijk ervaren gebruiker.
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Een onopgelost probleem
Bijna alle vrijwilligers beschikken over e-mail. Meer dan de helft van onze
cliënten hebben dit echter niet, zodat we hen per brief moeten benaderen.
Helaas biedt dit onvermijdelijk veel minder dan de combinatie van e-mail en
website dat geeft.
Het is duidelijk dat het voor sommigen om allerlei redenen onmogelijk is om
een computer te gebruiken, maar ik ben er van overtuigd dat dit lang niet voor
e
iedereen geldt. Een computer (desnoods een goede 2 hands) of een “tablet”,
gecombineerd met een voordelige Internet aanbieder hoeft echt niet
verschrikkelijk duur te zijn. Daarnaast is het altijd mogelijk om kosteloos de
computers te gebruiken die in de Centrale Bibliotheek op het Bastiaansplein
staan.
Zou je het eens willen proberen om ook “aan de computer te gaan”, maar
twijfel je daarover nog? We komen graag een keertje langs om de
mogelijkheden te bespreken en je eens een laptop of tablet in werking te
laten zien.
Vooral dames onderschatten vaak hun vaardigheden
op computer gebied. Als je het wilt, dan kun je het…
Attentie
Mocht je wél een computer met Internet hebben, maar
geen e-mail adres, dan komen we vanzelfsprekend
gaarne bij je langs om dat voor elkaar te maken en je in
ons e-mailcircuit op te nemen.
De Website
https://www.stadsdiakonaatdelft.nl/
Onze Website is het afgelopen jaar interessanter geworden. Niet alleen
omdat er op de voorpagina regelmatig wisselend nieuws te zien is, maar ook
omdat er regelmatig nieuwe pagina’s over allerlei onderwerpen toegevoegd
worden, waarop we door middel van de bovengenoemde ISD Nieuws mail
attenderen. Zeker in deze barre coronatijden, waarin bezoek aan een cliënt
vaak moeilijk of zelfs onmogelijk is, biedt Internet een unieke mogelijkheid om
het contact te behouden. Zie in dit verband ook het stukje in deze Nieuwsbrief
over de Kerstpagina die in december op de website komt.
Je gaat daar in december iets heel moois zien.
Louis Harmsen
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Ton Pruissen, een 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 Ton’s 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.
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Er werd een container neergezet en met de hulp van een aantal andere
leden van het Jongerendiakonaat 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 zou ervaren. 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 haar 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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Vijftig jaar vrijwilligerswerk!
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
studentenparochie. 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.
We startten met zeven taakgroepjes:
 Handenarbeid: In een paar
bejaardenhuizen wordt wekelijks een
middag of avond handenarbeid gegeven.
 Bezoekgroep: Deze groep richt zich





Handenarbeid, 1983

vooral op eenzame mensen die
door de hele stad verspreid
wonen.
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 een boodschap doen,
Karweitjesdienst Voor veel mensen
invaliden rijden en karweitjesdienst in actie
met een uitkering worden allerlei en spandiensten gedaan. Die klusjes
variëren van tuinieren witten, schilderen, kleine elektrische repraties,
helpen verhuizen, soms vloeren leggen etc. etc.
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Muziekgroep ‘Joy’: In de vorm van muziek of zang deden ze maandelijks
mee aan een kerkdienst in de jeugdgevangenis ‘De Sprang’ in
Scheveningen, waarbij na afloop gelegenheid was om met de
gedetineerden wat na te praten. Ook in het psychiatrisch ziekenhuis ‘Joris’
werd één keer per maand een dienst
begeleid.
Oppasdienst: regelmatig werd gebruik
gemaakt van onze oppasdienst,
bijvoorbeeld een wekelijkse cursus volgen.
Geen zware taak maar wel erg nodig.
Opvangteam: hield zich bezig met
mensen in de samenleving, die op de één
of andere manier waren vastgelopen. In
samenwerking met de Stichting Maatzorg
probeerden we hier iets aan te doen. Het
team kwam regelmatig samen onder
begeleiding van een maatschappelijk werkster en ging diep op de
problemen in.

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.
Vandaar dat er in 1996, toen we 25 jaar bestonden, stemmen opgingen om
de naam te wijzigen. Het werd Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft, ISD.
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: voorzitter, penningmeester, secretaris,
algemeen contactpersoon, en de contactpersonen van de verschillende
taakgroepen. Van de oorspronkelijke 9 taakgroepen bestonden er rond de
eeuwwisseling nog maar 2. De bezoekgroep die sinds 1980 gecoördineerd
wordt door Joke Tummers telde tot 2000 35 vrijwilligers, in 2010 waren dat er
80 en in 2020 150. Ook de karweitjesdienst hield stand. In de loop van de tijd
volgden 8 coördinatoren elkaar op, werden er vele, vele klusjes gedaan.
In september 2021 bestaat het Stadsdiakonaat alweer 50 jaar. Dat wil zeggen
50 jaar vrijwilligerswerk! Aan de voorbereiding van de feestelijkheden wordt
hard gewerkt. Er komt dan ook een gedenkboekje uit, waarin we uitgebreid
ingaan op het wel en wee van de afgelopen 50 jaar. Geïnteresseerd?
Meld je aan bij Joke Tummers.
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Kerstviering 2019 in de aula van de Widar, er werd volop muziek
gemaakt, gezongen, gepraat en gespeeld en heerlijk geluncht
25
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Een Kerstviering op afstand
Komend jaar bestaan we 50 jaar en al die jaren werd in december een
drukbezochte Kerstbijeenkomst georganiseerd.
Foto links: de Kerstviering in 2019
Nu in 2020 kan deze kerstbijeenkomst vanwege de corona crisis, helaas niet
doorgaan.
De vraag was “Wat nu?”.
In de gedachtewisseling daarover binnen de stuurgroep, was de eerste vraag
hoe waardevol is de Kerstviering? Kun je in dit bijzondere geval volstaan met
het rondsturen van een mooie kerstkaart of is er toch echt iets meer nodig
dan dat? Onderstaand ons antwoord op die vraag.
Wat is de waarde van de Kerstviering?
Voor sommigen is de waarde van de Kerstviering vooral een gezellig samen
zijn en lekker eten. Voor anderen, waartoe ik mezelf reken, is de Kerstviering
veel meer dan dat. Het staat symbool voor vrede, verbondenheid, mede
menselijkheid en hoopvolle verwachting. Het feest van het Licht………
Een detail uit dit schilderij van Rembrandt (“Aanbidding van de Herders”) laat
het kindeke als bron van Licht heel mooi zien.
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De Kerstviering is een feest dat diep geworteld is in onze westerse cultuur.
Niet alleen in christelijke, maar ook in niet-kerkelijke kring. Bijna iedere
westerling, ook degenen die niet in de christelijke religie opgevoed zijn,
hebben van kind af aan de sfeer van de Kerstviering ervaren. De Kerstviering
is daarmee een samenbindende factor, uniek in onze westerse cultuur.
De symboliek van het Licht heeft grote zeggingskracht, niet alleen in onze
westerse cultuur, want ook andere culturen kennen religieuze feesten die
duidelijke overeenkomsten vertonen met onze Kerstviering. Hiermee overstijgt
het verschillen in religie, nationaliteit en ras.
Wat gaan we doen?
Juist in deze barre coronatijden is er meer dan ooit behoefte aan
intermenselijk contact. Ons plan is om op onze website een Kerstpagina te
maken, die uitnodigt om “op afstand toch met elkaar samen te zijn”. Ik ben
met een aantal anderen bezig om hier iets bijzonders van te maken. Enkele
dagen voor Kerst zullen we aan al onze cliënten en vrijwilligers die over een
e-mailadres beschikken een bericht zenden met de ‘link’
www.stadsdiakonaatdelft.nl/kerst.2020 die verwijst naar deze Kerstpagina en
het verzoek om rond Kerst eens even rustig de tijd te nemen om deze pagina
te bekijken. Natuurlijk kan dit een gezamenlijke kerstviering niet vervangen,
maar toch hopen we jullie hiermee het gevoel van licht, vrede en
saamhorigheid, dat zo sterk met de Kerstviering verbonden is, met jullie te
delen. Daarbij zullen we ook de nodige aandacht geven aan het feest van licht
in andere culturen. Degenen die niet over Internet beschikken zenden we per
post een Kerstbrief met daarin een aantal elementen uit de webpagina.
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Vijftig jaar vrijwilligerswerk
In september 2021 bestaat het Stadsdiakonaat 50 jaar.
Dit heuglijke feit gaan we natuurlijk vieren!
De voorbereidingen van de feestelijke invulling van het jubileum zijn al in volle
gang, zodat we u kunnen inlichten over wat er op stapel staat.
Op de eerste plaats vanzelfsprekend een echt feest, voor vrijwilligers, cliënten
en andere betrokkenen. Vanwege het Coronavirus hebben we dit een jaartje
verschoven, naar hopelijk veiliger tijden.
We vieren het op zaterdag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur in de Botanische
Tuin in Delft Momenten. ‘Een hapje, een drankje en een praatje’ worden
afgewisseld door leuke, korte en gevarieerde programmaonderdelen.
Daarnaast zijn er twee boeiende, inspirerende en gezellige activiteiten voor
de vrijwilligers:
Op zaterdag 9 oktober 2021 van 9.30 (inloop) tot 13.00 uur in filmhuis
Lumen, de vertoning van de prachtige en toepasselijke film Intouchables met
aansluitend een High Tea.
Op donderdag 14 oktober van 20.00 – 22.00 uur komt Annette Nobuntu Mul
praten (tot ons en met ons) over het mooie Afrikaanse begrip ‘Ubuntu’.
Dit begrip, dat onder meer Desmond Tutu en Nelson Mandela inspireerde bij
hun werk, drukt verbondenheid van mensen onderling uit. Zowel op kleine als
op grote schaal. Er is een Afrikaans spreekwoord die dit kort en krachtig
uitdrukt: “Umuntu Ngumuntu Ngabantu – ik ben omdat wij zijn”.
Ten slotte heeft Joke Tummers een prachtig boek over 50 jaar
Stadsdiakonaat samengesteld. Dat gaan we in oktober 2021 uitdelen.
Al met al, een fijn programma met voor elk wat wils.
We hopen dan ook dat u het één en ander alvast in uw agenda noteert!
Iedereen krijgt ook nog een speciale uitnodiging toegestuurd.
Maar misschien is ons adressenbestand niet up to date, met name wat betreft
de mensen die inmiddels niet meer actief zijn in het Stadsdiakonaat.
Zij zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de activiteiten. Als u dergelijke
mensen kent, wilt u hen dan vragen een berichtje te sturen, met naam en
adres, naar het mailadres van Joke Tummers tumdelft@hotmail.com ?
Namens de feestcommissie, Fred van Geest
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Ook in 2020 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.

Plafondschildering van Guatiento uit 1345 Museo Civico, Padua

Je bent een engel!
Je bent een engel,
Als ik jou niet had . . .
en mijn beide handen niet
vervolgt ze relativerend
Ik lach,
Ze heeft gelijk,
Ze heeft het zelf gedaan!
Ze lacht en zegt:
maar ik meen het hoor,
je bent een engel,
jullie zijn engelen.
Ik ben er heel blij mee,
alleen had ik het nooit gered!
Helpen en geholpen worden
Delftenaren staan klaar voor elkaar

Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

