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  VAN DE VOORZITTER
Wij van het Stadsdiakonaat hebben 
een bijzondere tijd achter de rug,
Op 29 September j.l. vierden wij ons 
50 jarig bestaan, 75 mensen 
bezochten de bijeenkomst in Pavarotti
en genoten van koffie/thee en 
appeltaart. 
Eindelijk ontmoetten we elkaar fysiek.
De burgemeester hield een toespraak
waarbij ze de onschatbare waarde 
van vrijwilligerswerk benadrukte. 
Margreet de Pater overhandigde haar
de lustrumbundel. 
Joke Tummers bedankte een klein 
aantal vrijwilligers: Nelleke en Emiel 
Harmsen, Rik Meinema, Hans en 
Mariet Hameling, Jos Veerman en

 Margreet 29 september,                  Trang Le, Peter Beuman en tenslotte 
live op Stadsradio Delft Anja en Evelien, de 2 welzijns-

coaches van de gemeente Delft. 
Het is natuurlijk onrechtvaardig zoveel mensen over te slaan, maar Iedereen 
bedanken zou een week vergen. 
Margreet de Pater bedankte op haar beurt Joke, met een bos bloemen en 
chocolaatjes. Marianne Bulder maakte veel mooie foto’s.
Op deze plaats wil ik jou, Joke nogmaals bedanken. Je hebt 43 jaar lang je 
met grote toewijding ingespannen voor het Stadsdiakonaat,  Je hebt mensen 
met elkaar verbonden. Je geloofde in mensen die door anderen niet gezien 
werden. Ik heb het afgelopen jaar met  je samen gewerkt en het met eigen 
ogen kunnen waarnemen. 
De laatste jaren realiseer je je dat je niet het eeuwige leven hebt. Gelukkig 
hebben zich mensen aangeboden die je taak kunnen verlichten en op den 
duur de taken van je zullen overnemen. 
Dank je wel Renee, Arina en Masha!
En verder wil ik ook de andere bestuursleden bedanken. Dank je wel Inge, 
voor je geduldige notuleerwerk, en jij Ruud voor het beheer van de financiën 
en jij ook Peter voor alle karweitjes die je deed. 
Verder en natuurlijk wil ik Margriet van de de Schepperstichting bedanken 
voor de financiële tegemoetkoming waardoor wij de lustrumbundels konden 
drukken en de bijeenkomst van 29 september konden organiseren .
En Sandra van Vianen en Anja van Oosten en Evelien Duinker  van de gemeente. 
Dank voor de prettige samenwerking. 

  Margreet de Pater 



Het Stadsdiakonaat in getallen:

September 2021 werden er 175 cliënten bezocht 
en werkten er 145 vrijwilligers mee.
5 bij de karweitjesdienst, 6 bij de digitale karweitjesdienst  
en 135 bij de bezoekgroep. 
40 mannelijke vrijwilligers,  35%!
40 vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst, ook 35%!
Aantallen waar we trots op zijn!

Ook in 2021 heeft het Stadsdiakonaat weer haar werk kunnen doen                         
dankzij de inzet van alle geweldige medewerkers

Vele bezoeken werden afglegd, karweitjes gedaan. Verschillende 
mensen werden geholpen om naar buiten te gaan, met of zonder 
rolstoel. Patiënten werden naar het ziekenhuis gereden. Zaken 
werden geregeld en op gelost

Hartelijk dank voor de vele handen die uitgestoken zijn,                     
zowel om te geven als om te ontvangen. 



Even voorstellen….

Hallo allemaal, mijn naam is Masja van den Ende.
Sinds een paar weken ben ik mede-coördinator bij het
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft. Hoe ik daar zo toe
gekomen ben, vertel ik graag in dit stukje.

Ik ben 48 jaar oud en woon met mijn man en onze
jonge dochters in het centrum van Delft. Ook hebben
wij twee lieve poezen. Ik ben oorspronkelijk lerares
basisonderwijs. Dit vond ik echter na een tijdje niet
meer leuk. Ik wilde de kinderen meer 1 op 1 aandacht
geven, en dat lukte mij niet goed met 30 kinderen in de klas. Ik kreeg op dat 
moment ook mijn eigen kinderen en ben toen gestopt en voor de kinderen 
gaan zorgen.

Toen zij ietsje groter werden ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. 
Ik ben begonnen bij GGZ Delfland. Leuk, maar er was wat mij betreft te 
weinig uitdaging en verantwoordelijkheid. Uiteindelijk kwam ik terecht op de 
site van het Stadsdiakonaat. Het eerste gesprek was uiteraard met Joke 
Tummers. Een prettig gesprek, waarin mij meteen opviel dat de nadruk werd 
gelegd op dat het werk ook voor de vrijwilliger fijn moest zijn en goed moest 
voelen. Dat had ik in mijn betaalde en onbetaalde werk vaak gemist.

Joke had meteen iemand voor mij in haar hoofd. Een jonge Pakistaanse 
vrouw die net een kindje had gekregen. Of ik haar een beetje wegwijs wilde 
maken in Delft. Harstikke leuk leek me dat. Vol goede moed startte ik. 
Het bleek ontzettend leuk, leerzaam maar ook wel een beetje zwaar af en 
toe. Er speelde veel. Maar Joke steunde me waar nodig en later, toen 
Margeet voorzitter werd, hielp zij ook aan alle kanten. Helaas, maar 
misschien zelfs wel gelukkig, is de vrouw teruggegaan naar haar 
geboorteland. 
Na een tijdje had Joke een nieuw adres voor me. Ze vroeg wel eerst of ik dat 
al aan kon. Ik was immers best gehecht geraakt aan de vrouw die ik 
begeleidde. Ik zag het zitten en ook bij mijn nieuwe maatje kom ik inmiddels 
graag. Ik zag dat Joke ook een mede-coördinator zocht. 
Samen met twee andere dames en uiteraard Joke coördineren wij nu de 
bezoekgroep. Ontzettend leuk om te doen. Het mooiste vind ik het contact 
met de mensen. Op visite gaan bij de hulpvrager en later terugkomen met 
een vrijwilliger. Erg dankbaar en waardevol werk.
Hopelijk leer ik de komende tijd nog meer aardige en fijne mensen kennen. 
Mijn eerste twee jaar bij het Stadsdiakonaat waren in elk geval erg fijn!



Mag ik me even voorstellen
Mijn naam is Renée Helmes en ik woon met veel plezier nu ruim vijf jaar 
in Delft. Ik heb gewerkt als woonbegeleider bij Stek voor stad en kerk in 
Den Haag. Ik werkte samen met collega’s en begeleide vrouwen en 
kinderen zonder verblijfsvergunning die tijdelijk opvang kregen.

Nu ik van mijn pensioen mag genieten wilde ik wel nog actief blijven en 
ook de Stad Delft beter leren kennen.
 Na wat zoeken en vragen ben ik in contact gekomen met het 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft. Daar werd ik met open armen 
ontvangen en kreeg twee lieve  vrouwen toegewezen die ik nu wekelijks 
met plezier een bezoekje breng. Maar er was ook een vraag of ik mee 
wilde helpen bij het coördineren van de bezoekdienst, die voor iemand 
alleen wel erg veel werk met zich mee brengt nu het zo groot is 
geworden.
Op dit moment ben ik dus voorzichtig begonnen met

Joke Tummers mee te lopen. Ik hoop dat ik samen met de andere twee 
coördinatoren Joke echt kan gaan ondersteunen en dat ze hierdoor meer 
tijd krijgt voor andere zaken die ook haar belangstelling hebben. Ik vind 
het meewerken bij de het Stadsdiakonaat een leuke uitdaging en 
waardevolle invulling van mijn tijd.
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Ik ben Arina de Jong.
In juli van dit jaar ben ik gestopt met werken. Ik heb de laatste 20 jaar 
gewerkt als projectsecretaris bij met name grote infra projecten 
(RWS).  Ik was al met pensioen maar ben nog een tijdje doorgegaan 
als voorlichter bij een informatiecentrum van RWS. 
De afgelopen 2 jaar heb ik al wel vrijwilligerswerk gedaan bij de 
voedselbank. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen en inmiddels 
4 kleinkinderen en de vijfde is op komst 

Ik hou heel erg veel van lezen en bemerkte dat ik mijn hele dag daar
mee zou kunnen vullen maar dit was niet erg bevredigend. 
Ik ben daarom op zoek gegaan naar ander vrijwilligerswerk. 
Ik stuitte daarbij op de vacature van coördinator bij het 
Stadsdiakonaat. Ik kende deze organisatie niet en was in de 
veronderstelling dat het om een kleine groep vrijwilligers zou gaan. 
Dit bleek echter niet het geval. Veel meer vrijwilligers en cliënten 
dan verwacht. Joke is natuurlijk de drijvende kracht achter deze 
organisatie maar ik ga kijken of ik samen met twee andere 
coördinatoren haar de komende periode kan gaan ondersteunen. 
Dus wellicht dat u mij de komende periode ook gaat tegenkomen. 

 
. 



 deel van een artikel  uit

DELFT OP ZONDAG

17 oktober 2021 

door Sara Tolenaars 

  Joke, Masja en Margreet 

DELFT - Het Stadsdiakonaat is een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt 
op individuele basis voor elke Delftenaar. Joke Tummers, Masja van den 
Ende en Margreet de Pater vertellen meer over de organisatie en het werk 
van vrijwilligers. Binnen het Stadsdiakonaat hebben alle vrijwilligers één ding 
gemeen, namelijk dat zij zich inzetten voor de medemens. Het gaat binnen de 
organisatie echt om helpen en geholpen worden. De Delftenaren staan klaar 
voor elkaar. Al 50 jaar biedt het Stadsdiakonaat hulp. 

50 jaar                                                                                                               
Het Stadsdiakonaat --vroeger heette het interkerkelijk Jongeren Diakonaat --
bestond in september 50 jaar. In 1971 werd de organisatie opgericht door een 
groep jongeren. Zij vormden een discussiegroep en wilden niet langer praten 
maar concreet iets doen voor mensen. Zij hebben toen contact opgezocht met 
mevrouw Meinema. Zij heeft de groep toen geholpen met het opzetten van de 
hele organisatie. Toen het Jongeren Diakonaat 25 jaar bestond, is er besloten 
om van naam te veranderen, sindsdien heet de organisatie 'Interkerkelijke 
Stadsdiakonaat Delft'.                                                  

Hulp                                                                                                                      
"Er was ooit een moment dat er bijna geen vrijwilligers waren om anderen te 
helpen. Ik heb toen mensen opgebeld die zelf ooit bezocht werden door onze 
vrijwilligers, met de vraag of hun het wat leek om zelf anderen te bezoeken,  zo 
konden zij anderen helpen en het dat deed dan hunzelf ook goed. Je merkte 
dat de mensen hierdoor groeiden. De scheidslijn tussen cliënt en vrijwilliger is 
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er in veel gevallen dan ook bijna niet meer ", vertelt Joke Tummers. De 
organisatie bestaat inmiddels uit een grote club met diverse mensen, jong, oud,
mensen met een fulltime baan, maar ook studenten. De organisatie is echt voor
iedereen bedoeld. Het maakt niet uit, uit wat voor cultuur je komt of in welke 
religie je geloofd, iedereen is welkom. 

Werkzaamheden                                                                                               
De activiteiten die de vrijwilligers doen verschillen heel erg. Je kan denken aan 
een stukje wandelen, koffie drinken, boodschappen doen, stukje fietsen of 
samen met iemand een gesprek voeren, dat doen de vrijwilligers van de 
bezoekgroep . Door de karweitjesdienst worden kleine klusjes in en rond het 
huis gedaan voor mensen dat zelf niet meer kunnen. Sinds enkele jaren is er 
ook de digitale karweitjesdienst, vrijwilligers helpen dan mensen op de digitale 
snelweg, ze beantwoorden vragen over het gebruik van laptops, telefoons of 
tv .                                                                                                                          
Het mooiste van mijn werk is de dankbaarheid. Ik vind het super mooi om te 
zien dat ik iets voor iemand kan beteken. Dat is onbetaalbaar", vertelt Masja 
van den Ende. Margreet de Pater, zij is sinds kort voorzitter en was vroeger 
sociaal-psychiater : "Zelf bezoek ik geen mensen, maar vind ik het wel erg 
belangrijk dat mensen verbonden zijn met elkaar. Onderzoek wijst uit dat er 
verband is tussen het voorkomen van psychiatrische problemen en gebrek aan 
sociale samenhang.. Vrijwilligers blijven naast de mensen staan. Dat is ook 
belangrijk wanneer mensen professionele hulp krijgen. De professionele hulp is
tegenwoordig heel gefragmenteerd georganiseerd. 

Ondersteuning                                                                                                
Margreet vertelt dat de organisatie het erg belangrijk vindt dat er binnen de 
gemeente een structuur is die vrijwilligerswerk ondersteunt. "Wij vinden het erg 
belangrijk dat die structuur blijft bestaan en niet steeds veranderd wordt.”

Vrijwilliger worden                                                                                               
Het Stadsdiakonaat kan iedereen gebruiken. De enige echte harde eis die we 
stellen is dat gemaakte afspraken afgezegd worden, niet komen opdagen dat 
kan echt niet. Mensen die zich verheugen dat er een vrijwilliger komt, kun je 
niet in de kou laten zitten. Het maakt niet uit hoe oud of jong je bent, het 
Stadsdiakonaat is altijd opzoek naar vrijwilligers. Er zijn veel redenen om 
vrijwilligerswerk te doen, je betekent iets voor een ander, je doet nieuwe 
ervaringen op en je leert weer nieuwe mensen mensen kennen.  
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50 Jaar Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft!

Woensdag 29  september 
2021 werd het 50 jarig 
bestaan van het 
Interkerkelijk Stads-
diakonaat Delft gevierd in 
restaurant ‘Pavarotti’ aan 
het stationsplein naast 
Delft Centraal.  

Vlak voor half elf stroom-den de mensen binnen en met ruim 75 
man was de zaal even later goed gevuld. 
Er werd rondgegaan met koffie, thee en appelgebak, terwijl de 
geluidstechnici de geluidsinstallatie controleerden. 
Naast prominente mensen van het Stadsdiakonaat, sommige vanaf 
het eerste uur, werd ook Marja van Bijsterveldt verwacht, die al 
sinds 2016 aan Delft is verbonden in haar rol als burgemeester. 
  

Het begin van de ochtend was georganiseerd 
rond het aanbieden van de lustrumbundel aan 
de burgemeester. Later werd ook aan een aantal
bijzondere gasten in de zaal persoonlijk de
lustrumbundel uitgereikt door Joke Tummers,
nadat Margreet de Pater de voorzitter van het
Stadsdiakonaat, die sinds vorig jaar het stokje van
Peter Wilbrink heeft overgenomen, Joke bedankte
voor haar inzet en vervolgens het woord gaf.
Deze bijzondere gasten nemen een speciale plaats
in bij het Stadsdiakonaat vanwege hun inzet,
loyaliteit of verbondenheid op de één of andere
wijze.
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Zo werden Nelleke en 
Emiel Harmsen, de vrouw 
en dochter van vorig jaar 
overleden Louis Harmsen 
in het zonnetje gezet. 
Louis werkte al een aantal
jaren mee in de 
bezoekgroep en werd in 
2019 lid van de 
stuurgroep. Louis heeft 
een grote bijdrage 
geleverd aan de website 
van het Stadsdiakonaat. 
Hij blies nieuw leven in de 

site door nieuwe content te plaatsen, onderwerpen te actualiseren en 
updates te posten van het Stadsdiakonaat Louis was oprichter van de 
digitale karweitjesdienst, een dienst die ouderen helpt en ondersteunt 
met computervaardigheden en in het vinden van de weg op het 
internet. Dit deed hij samen met zijn dochter Emiel, die nog steeds 
actief is als coördinator van de digitale karweitjesdienst. Daarnaast 
heeft Louis de lustrumbundel geïnitieerd, waarna Joke aan het 
verzamelen is gegaan van oude herinneringen, verhalen en bijzondere 
mensen die het Stadsdiakonaat heeft gekend. Voor Joke was Louis een
praatpaal, een sparringpartner, een klank-bord aan wie ze ongeremd 
om feedback kon vragen.  

Een andere prominente persoon van het
Stadsdiakonaat die in dit overzicht niet mag
ontbreken is Rik Meinema. Met zijn moeder
Miep Meinema is het Stadsdiakonaat 50 jaar
geleden begonnen als jongerendiakonaat en 
Rik raakte hier door op z’n twintigste
hierdoor betrokken bij het vrijwilligerswerk. 
Hij heeft het logo van het Stadsdiakonaat
ontworpen, bezoekt Mariet en Hans
Hamerling, geeft pianoles en verzorgt al
jaren de muzikale omlijsting van de
kerstvieringen.
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 Verbondenheid is waar het bij Rik om gaat en dat zie je terug in het 
logo en in zijn muziek. Door middel van zijn artisticiteit verbindt hij 
mensen met andere mensen en met henzelf. Voor Joke is Rik de meest 
trouwe vrijwilliger van het Stadsdiakonaat.
Zojuist al genoemd; ook aan
Mariet en Hans Hamerling werd
persoonlijk de lustrumbundel
overhandigd. Hans en Mariet zijn
al sinds het begin aan het
Stadsdiakonaat verbonden.
Wegens hun beperking wonen
zij in een aangepaste woning
waar Rik ze met regelmaat
bezoekt. Mariet kent het
Stadsdiakonaat toen het nog het
jongerendiakonaat was en Miep
Meinema ervoor heeft gezorgd dat Mariet iedere week naar de 
Bijbelkring van de studentenkerk kon gaan. Rik kent Hans nog van 
vroeger van de catechisatie. Hans en Mariet trouwden in 1978.

Wie uiteraard ook niet mag ontbreken is 
Peter Beuman. Peter die al sinds 1983 aan 
het Stadsdiakonaat is verbonden kent het 
wereldje van kerk en diaconie in Delft heel 
goed. Peter heeft theologie gestudeerd en is 
erg handig. Hij maakt deze combinatie 
praktisch, concreet en toepasbaar. Ook hij 
kreeg van Joke de lustrumbundel persoonlijk
overhandigd voor zijn inzet en zijn rol binnen
het Stadsdiakonaat. Hij begon bij het 
Stadsdiakonaat als coördinator van de 
karweitjesdienst en heeft in 1984 gedurende 
twee jaar het voorzitterschap van het 

Stadsdiakonaat op zich genomen. Tevens is Peter koster geweest van 
de Hofkerk en coördineerde hij daarnaast ook nog het vrijwilligerswerk 
van de Johanniter Hulpgroep.

Nog steeds helpt Peter met de karweitjesdienst kwetsbare mensen met 
karweitjes in en om het huis. Diaconie en vrijwilligerswerk is Peter op 
het lijf geschreven en met hart voor mens en samenleving helpt hij daar
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waar nodig is. Is het een zegen, een roeping, of beide? Peter geeft met 
zijn handigheid en organisatietalent vorm aan de karweitjesdienst van 
het Stadsdiakonaat en schiet de minder bedeelde mensen te hulp. 
Mensen zijn er in ieder geval heel dankbaar voor en die dankbaarheid 
is wederkerig.  

Ook Jos Veerman kreeg persoonlijk de 
lustrumbundel uitgereikt. Jos ontving toen
zij 60 was na het plotseling overlijden van 
haar man een vrijwilliger van het 
Stadsdiakonaat. Toen het na geruime tijd 
wat beter met haar ging is Jos zelf 
vrijwilligerswerk gaan doen voor de 
bezoekgroep. Na jaren verschillende 
mensen te hebben bezocht, veelal 
eenzame oudere dames, hield zij 
vanwege haar hoge leeftijd het voor 
gezien. In een telefoongesprek met Joke 
gaf Jos aan dat ze zelf eenzaam is en 

graag bezoek wilde ontvangen. Jos, inmiddels 91 jaar oud wordt nu 
bezocht door Trang Le die iedere week bij haar langs komt. Jos is het 
voorbeeld van rolwisselingen die kenmerkend zijn voor het 
Stadsdiakonaat. Wie helpt wie? Geholpen worden door zelf te helpen 
en andersom. Het is precies zoals het gaat in het leven; geven en 
ontvangen. Soms ben je degene die geeft en soms degene die 
ontvangt.

Zo kregen Evelien en Anja de
Welzijnscoaches van ‘Welzijn
Op Recept’ een bundel
aangeboden als dank voor de
goede samenwer-king . Het
Stadsdiakonaat krijgt veel
aanvragen via hun Het werven
van vrijwilligers gaat via ‘Delft
Voor Elkaar’ en ‘NL Voor
Elkaar’ en de site van het
Stadsdiakonaat:
 www.stadsdiakonaatdelft.nl 
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 Als eerste kreeg Burgemeester van Bijsterveldt van de voorzitter van 
het Stadsdiakonaat Margreet de Pater een exemplaar van de 
lustrumbundel aangeboden. 
De Burgemeester sprak in haar toespraak over Delft als groot dorp 
waar de mensen naar elkaar moeten blijven omkijken en aandacht 
geven. 

“Alleen de vraag hoe het met je gaat kan al veel betekenis hebben voor 
de ander.” aldus Marja van Bijsterveldt. 

Zij is trots op Delft, omdat deze stad zo’n organisatie kent als het 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft dat klaar staat voor Delftenaren die, 
om welke reden dan ook - tijdelijk -  niet zo goed meer mee kunnen gaan 
in en met de samenleving. Op de vraag na afloop wat de burgemeester 
van deze ochtend vond, zei ze in één woord: ”Ontroerend!” 

Het Stadsdiakonaat bedankt ‘De Schepper Stichting’ voor het mogelijk 
maken van de viering van het 50 jarig bestaan in restaurant ‘Pavarotti’, en
het drukken van van 200 exemplaren van de lustrumbundel. 

Fijn dat wij na lange tijd afzien door de coronacrisis elkaar eindelijk weer 
hebben kunnen ontmoeten. Als vrijwilliger binnen het  Stads-diakonaat 
ben je vrijwel altijd alleen samen met de cliënt, zonder wellicht te beseffen
dat er met jou nog ruim 160 andere vrijwilligers zijn die onze cliënten 
helpen en ondersteunen. 

Het Stadsdiakonaat hecht veel waarde aan het ‘wij-gevoel’, maar door de 
pandemie konden wij dat ‘wij-gevoel’ niet met elkaar delen. Maar op deze 
dag kreeg het Stadsdiakonaat Delft letterlijk haar gezicht weer terug. 
Samen staan we sterk. Enfin, het werk is nog niet af, er is nog veel te 
doen in de stad! Maar voor nu; het was geslaagd! 

Een mijlpaal bereikt! 

Bedankt! Delftenaren staan klaar voor elkaar, 
op naar de volgende 50 jaar!

Raymond Arends 

 
. 



Pavarotti, 29 september 
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 Delftenaren staan klaar voor elkaar al meer dan 50 jaar!.

Helpen en geholpen worden, 
in de loop der jaren deden heel veel mensen mee. 
De eerste 25 jaar werkten we als Interkerkelijk Jongerendiakonaat Delft, 
de laatste 25 jaar als Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft. 
Die naamsverandering was nodig. Toen we 25 jaar bestonden, werkten er
naast jongeren ook steeds meer ouderen mee.

Meneer A. belde in die tijd of hij mocht komen praten. Toen we rond de 
tafel zaten zei hij: “o, ik vind het zo gênant, Jongeren Diakonaat, 
weet u ik ben al 78! 
Mijn vrouw is net overleden en mijn zoon zegt: Pa ga iets doen, je wordt 
gek achter die geraniums, ga eens praten bij het Jongeren Diakonaat.”  
“Als u maar jong van geest bent, bent u van welkom” zeiden we. We 
konden hem goed gebruiken. Bij hem in de buurt woonde een echtpaar 
waarvan de vrouw mantelzorgster was. Ze had het zwaar. We spraken af 
dat meneer A één ochtend in de week langs zou komen. Mevrouw 
maakte een grote pot koffie, meneer A. ging gezellig bij haar man zitten, 
schonk koffie in, las de krant voor, maakte een praatje. 
Meneer A was er blij mee, het structureerde zijn week, mevrouw was er 
blij mee, één ochtend in de week kon ze doen wat ze wilde even geen 
zorgen voor haar echtgenoot en haar man vond het ook gezellig, kon hij is
met iemand anders praten. Iedereen blij.

Zo werden door de tijd de vrijwilligers gemiddeld ouder, de clienten 
gemiddeld jonger, de bejaardenbezoekgroep werd bezoekgroep, het 
Jongerendiakonaat werd Stadsdiakonaat.

En inmiddels bestaan we ook al weer 25 jaar als Staddiakonaat, met de 
25 jaar Jongerendiakonaat is dat 50 jaar vrijwilligerswerk!  Daar moeten 
we natuurlijk bij stil staan. 
De feestcommissie maakten een programma voor 2021 en 2022, dat we 
aan iedereen doorstuurden:
voor de vrijwilligers begin oktober 2021 op een zaterdagmorgen, een film 
en een high tea in Lumen, het filmhuis. In de week daarna een  avond 
programma, over Ubuntu en wat dat voor ons ook hier in Nederland zou 
kunnen betekenen. Als je Ubuntu googled dan vind je dat dat de filosofie 
is van waaruit Nelson Mandela en Bisschop Tutu leefden en werkten 
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Alle sinds de moeite waard om wat meer over te weten te komen.
Voor 21 met 2022 werd een groot feest gepland in de Botanische tuin met
verschillende optredens van bonte gezelschappen voor vrijwilligers en 
cliënten 

Helaas gooide corona roet in het eten, de feestelijkheden voor 2021 
werden afgelast. Maar wat in het vat zit, verzuurd niet, de feestcommissie 
is alweer druk bezig de feestelijkheden voor de vrijwilligers te plannen, nu 
voor 2022. Het feest op 21 mei 2022 in de Bortanische tuin voor 
vrijwilligers en cliënten gaat voor als nog gewoon door. 

In de zomer van 2020 werd  een jubileumboek gemaakt, 
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft,  
‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’, 
1971 – 50 jaar vrijwilligerswerk – 2021 
waarin een indruk wordt gegeven van de afgelopen 50 jaar 
vrijwilligerswerk. Uit jaarverslagen en nieuwsbrieven namen we 
verschillende interviews over om een beeld te geven van de grote variatie
van de mensen die met ons meewerken en meewerkten. Vaak gebeurden
er kleine wonderen, bij een moeilijk vraag, waarvan we dachten dat gaat 
nooit lukken, meldde zich bijna altijd weer een vrijwilliger, die wonderlijk 
wel bij de vraag past. 

Om ons 50 jarig bestaan ook al in 2021 toch wat luister mee te geven 
besloten we van het uitkomen van deze bundel in september 2021 een 
feestje te maken. We waren zeer enthousiast dat onze burgemeester, 
Marja Bijleveld, een eerst exemplaar in ontvangst wilde nemen. 
De datum werd bepaalt op woensdagmorgen 29 september. Het werd 
een heel feestelijke morgen bij Pavarotti, voor alle 75 aanwezigen was er 
natuurlijk een bundel. Was je er niet en heb je toch belangstelling dan   
kan je kijken op onze geheel vernieuwde site: www.s  tadsdiakonaatdelft.nl   
onder het kopje nieuws staat de lustrumbundel: open de digitale versie. 

Mocht je toch meer voelen voor de gedrukte versie, neem dan contact op 
met Joke Tummers. 

 
. 
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De   fotograaf gefotografeerd!
Margreet de Pater onze voorzitter samen met Marianne Bulder op de foto. 
Marianne maakte heel veel prachtige foto’s op 29 september toen we de  
lustrumbundel: 

Interkerkelijk Stadsdiakonaat
‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’ 
1971 – 50 jaar vrijwilligerswerk – 2021

aan de burgemeester aanboden.

Marianne, bedankt!

 
. 



 
. 
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Rond 10.30 stroomden de mensen bij Pavarotti binnen,                           
de burgemeester zou om 11.15 uur komen
75  man wachten gezellig pratend, haar komst af.

Ook voor de burgemeester gold, 
dat de QR code gecontroleerd werd.
Gelukkig, ze mocht naar binnen!
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Margreet heette de burgemeester 
van harte welkom en
overhandigde de lustrumbundel

 
Daarna hield mevrouw Bijleveld,
de burgemeester van Delft een
mooie toespraak 
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Het veranderende denken over vrijwilligerswerk.
In de 50 jaar dat we als Stadsdiakonaat werkten zien we een enorme 
verandering in het denken over vrijwilligerswerk. Er wordt een hoofdstukje
aan gewijd in onze lustrumbundel (blz. 48)
Na de oorlog 1945 ontstond het ‘vrijwilligerswerk’ zoals we dat nu kennen,
Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, Zonnebloem, Humanitas 
Rond 1970 ontstonden er allerlei initiatieven die vrijwilligerswerk hoog in 
het vaandel hadden staan, zoals  de stichting Werkwinkel, het Platform 
vrijwilligerswerk en ook het Jongeren Diakonaat.

In de jaren 70 werd de ‘verzorgingsstaat” geboren: de staat nam sociale 
taken over van kerken en van particulieren. Vrijwilligers degradeerden tot 
bijna ‘overbodige’ medewerkers. Midden jaren 80 zie je een opleving van 
het vrijwilligerswerk die samenvalt met  de economische crisis van toen. 
Drastische bezuinigingen op thuiszorg,  jeugdzorg en bijna alle andere 
vormen van maatschappelijke dienstverlening. Op vrijwilligers wordt een 
beroep gedaan om de ontstane hiaten zoveel mogelijk op te vullen. 
In de loop van de jaren gingen allerlei instanties vrijwilligers inzetten 
onder professionele begeleiding, Vriendendienst, Palliatieve Terminale 
Thuiszorg, Buddy Netwerk, etc. etc. 

In 1999 startte in Delft het O.V.T. de Ondersteuning Vrijwillige Thuiszorg, 
een coördinerend steunpunt  voor alle vrijwilligers-organisaties. Later 
omgedoopt tot BIZ, Bureau Informele Zorg.  
Er werden om de maand bijeenkomsten van de vertegenwoordigers van 
de diverse vrijwilligersorganisaties georganiseerd, regelmatig werden er 
bijscholingscursussen gegeven en elk jaar werd er met zeer veel zorg een
bedankdag georganiseerd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
Ook werd actief geholpen met de werving van vrijwilligers, elke maand 
werd onder de kop ’Blij je te zien’ in de zondagskrant een schijnwerper 
gezet op een vrijwilligersorganisatie.
Ook de site Blij je te zien werd toen opgezet. 
Wij als Stadsdiakonaat waren blij met alles wat het BIZ organiseerde, je 
voelde je als vrijwilliger echt ‘gezien’ als vrijwilligers

In de WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning van 2007  werd 
uitgegaan van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers in allerlei 
situaties waar tot dan professionelen werden ingezet. 
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Tot ieders ontsteltenis werd in 2009 het BIZ, Bureau Informele Zorg  
opgeheven! En dit terwijl ze sinds 1999, 10 jaar, tot ieders tevredenheid  
heel veel gedaan hadden voor mantelzorgers en vrijwilligers!  
De troonrede van 2013 stelt dat we van een verzorgingsstaat naar een 
participatie-samenleving gaan. Vrijwilligers worden op steeds meer 
terreinen van de maatschappelijke dienstverlening ingezet onder 
supervisie van betaalde krachten om drastische bezuinigingen op te 
vangen. Op de site van Diva Delft is te lezen dat ze sinds 12 juli 2013 
‘erkend mantelzorgvriendelijk’ zijn en met 25 professionals en 100 
vrijwilligers werken. 
Met de vernieuwde W.M.O. in 2015 kregen de gemeenten een bredere 
verantwoordelijkheid, t.a.v. de maatschappelijke ondersteuning, de 
participatie en zelfredzaamheid van de mensen. 

Het Stadsdiakonaat, 140 vrijwilligers, is nog één van de weinige 
‘ouderwetse’ organisaties zonder betaalde krachten, puur 
vrijwilligerswerk. Omdat we geen subsidie krijgen vallen we buiten de 
organisaties die samenwerken in  Delft voor Elkaar, en daardoor ook 
buiten iedere vorm van coördinerend overleg zoals dat tot 2015 werd 
georganiseerd.
Vrijwilligerswerk kreeg een andere uitstraling. Bedankavonden etc. komen
te vervallen.  Het gevoel dat het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, 
gesteund en echt wordt gewaardeerd verdwijnt. Wel kunnen alle 
organisaties gebruik maken van de site van ‘Delft voor Elkaar’, en de site 
‘NL voor elkaar’ om vrijwilligers te werven.

Welzijn op recept
Veel van de aanvragen komen op dit moment bij het Stadsdiakonaat 
binnen via de welzijnscoaches van ‘Welzijn op Recept’. ‘Welzijn op 
Recept’ startte in januari 2015 met enkele proefprojecten van Participe. 
Het groeide over een groot gedeelte van de gemeente Delft uit.
Het gaat als volgt: De huisarts schrijft een welzijnsrecept voor. Een 
welzijnscoach van de gemeente kijkt samen met de cliënt wat er nodig is 
om je weer goed te voelen. 
Vaak komt naar voren dat men eenzaam is en graag bezoek van een 
vrijwilliger wil. Dan komt het Stadsdiakonaat in beeld. Zo komen er 
regelmatig aanvragen bij ons binnen. 

Joke Tummers
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 Joke in de bloemetjes gezet 
 Als eersten werden we de 29 
ste bij de boekpresentatie 

gefeliciteerd  door de vertegenwoordigers van Delft voor Elkaar, de 2 
welzijns-choaches en de coordinator voor de vrijwilligers. We kregen een 
prachtig boeket en een heel symbolische kaarsenstandaard aangeboden,
4 mensen staan er hand in hand rond het lichtje van de kaars heen.          
Symbolisch, want we moeten immer samen onze schouders zetten onder
de vele problemen rond de eenzaamheid in Delft.                                       
Het is niet altijd eenvoudig om een oplossing te vinden. Hoe kom je aan 
de nodige vrijwilligers? Tot nu toe hebben we gelukkig het nodige geluk.   
De meest geweldige mensen komen soms ineens uit de lucht vallen. 
Werk wordt gedaan waarvan we oorspronkelijk dachten: dit keer gaat het 
echt niet lukken. Ook in de komende jaren blijven we op dit soort 
wonderen hopen. Zonder geluk vaart niemand wel!
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In Pavarotti, bij de boek uitreiking  nam na de burgemeester de voorzitter van
het Stadsdiakonaat,Margreet de Pater weer het woord.
Zij zette Joke Tummers in het zonnetje en bedankte haar voor haar jaren-
lange inzet met een prachtig boeket bloemen en een doos heerlijke bonbons.

Daarna gaf ze het woord aan Joke om een aantal mensen persoonlijk een 
jubileumbundel aan te bieden, Nelleke Harmsen, Rik Meinema, Josveerman 
en Trang Leeen Peter Beuman allemaal van het Stadsdiakonaat. 
Ook aan Anja van Oosten en Evelien Duinker de welzijnschoaches van van 
Welzijn op Recept werd een boek geboden.

Daarna kregen natuurlijk alle aanwezigen een boek, het vrijwilligerswerk van 
het Stadsdiakonaat is immers ondenkbaar zonder alle medewerkers, 
vrijwilligers en cliënten. Het motto van het Stadsdiakonaat luidt niet voor 
niets: ‘Helpen en geholpen worden, Delftenaren staan klaar voor elkaar.’ 
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Bijzondere mensen                       
in het zonnetje gezet  
Dankzij Louis Harmsen is de
lustrumbundel er gekomen. 
Nelleke zijn weduwe nam na de
burgemeester een exemplaar in
ontvangst. 

 

Daarna Rik Meinema, de zoon van mevr. Meinema in 1971 samen met een
aantal jongeren het Jongeren Diakonaat op.

   Rik deed mee vanaf het prille begin 50 jaar geleden
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Rik tekende een prachtige   
portret zijn moeder en maakte alle
kaarten,logo’s etc. voor het Jongeren-
Stads-diakonaat. 

Mariet en Hans, bekenden sinds 1974
hebben alles meebeleefd,  
mevr.  Meinema staat onuitwisbaar in hun
geheugen gegrift en Rik heeft nog steeds heel regelmatig contact met hen. 

 
. 



Jos en Trang krijgen een present exemplaar 
ook Peter Beuman, altijd bereid iedereen te helpen met klusjes 
werd een present exemplaar overhandigd 
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Soms sta je voor, soms achter de toonbank 
Eind tachtiger jaren: De telefoon, een maatschappelijk werkster, of ik 
eens langs wilde gaan bij Jos. Ze woonde net enkele maanden in Delft 
toen haar man plotseling overleed. Dat was natuurlijk een ramp, nu al 
meer dan dertig jaar geleden! Een aardige vrijwilligster ging Jos 
bezoeken, het liep goed, beiden hadden er plezier in.                               
De telefoon, inmiddels 1993. Weer een maatschappelijk werkster. Ze zat
met een probleem. Een jonge moeder had een postnatale depressie, ze 
ging zwerven. Ze kreeg een paar ochtenden per week professionele 
hulp, maar dat was niet genoeg. Of wij als Stadsdiakonaat iets konden 
betekenen. Tja en daar zit je dan. Wie zou ik kunnen vragen? Ineens 
een brainwave! Jos, hoe zou het met haar gaan, ze was een lieve 
relatief jonge vrouw, zou ik haar durven bellen? Ik trok de stoute 
schoenen aan en maakte een afspraak. Legde het geval uit en vroeg of 
ze één of twee keer per week 's ochtends de moeder zou willen helpen. 
Samen de baby Juliana in bad doen, samen een eindje wandelen etc. 
Jos keek me verrast aan, haar ogen twinkelden. Ze zei: “Ik heb zelf geen
kinderen, maar ik wil het best proberen.”                                                   
En zo begon haar eerste job als vrijwilligster van het Stadsdiakonaat. Nu
is Juliana eind twintig. Heel sporadisch is er nog wel eens contact met 
Jos. Na dat eerste bezoekadres volgden voor Jos nog een aantal 
bezoekadressen, veelal oudere dames die eenzaam waren. Als het ene 
adres stopte belde ik of Jos nog moed had voor een ander adres, we 
kwamen immers altijd vrijwilligers te kort. Totdat ik op een gegeven 
moment belde en ik Jos hoorde zuchten. “Weet je Joke”, zei ze “ik ben 
zelf al bijna tachtig, en eigenlijk best eenzaam. Eigenlijk heb ik zelf 
bezoek nodig.” Ik schrok, dat had ik niet beseft. Jos zag er altijd zo goed
uit, haar stem klonk altijd best opgewekt. “Joh”, zei ik, “sorry dat had ik 
helemaal niet beseft, goed dat je het zegt.” 
Ik vroeg Manuella, een jonge aardige vrijwilligster. Ze was niet mobiel, 
reed op een scootmobiel. Het bleek een gouden keus, Jos en Manuella. 
Het werd bijna een moeder/dochterrelatie. Manuella trouwde, Jos ging 
mee de trouwjurk kopen. Manuella verhuisde naar Vlaardingen, maar de
donderdag was heilig. Die was voor Jos, dan kwam ze een dagje naar 
Delft. Helaas, groot was voor iedereen het verdriet toen Manuella 
onverwachts overleed. Voor Jos kwamen er nieuwe vrijwilligers, ook 
aardig maar niet zoals Manuella. Jos is een prachtig voorbeeld hoe het 
werkt bij het Stadsdiakonaat, soms sta je voor de toonbank, soms er 
achter! Bedankt Jos voor je inzet al die jaren.   Joke Tummers 

 
. 



Voor iedereen was en is er een boek, 
dat werd met grote interesse bekeken.                             
Dankzij de De Scheppersstichting konden we 200 
exemplaren drukken en aan alle aanwezigen uitdelen. 
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Met interesse werden de verschillende artikelen gelezen, zo ook:
Kafka in Delft : 
In de mail stond:                                                                                           
Op bovengenoemde datum komen TWEE personen, ter controle van mijn
PGB. Ik ben te snel moe om me door 2 personen te laten ondervragen 
zonder fouten te maken. Bovendien onthoud ik niet meer zo goed wat er 
is gezegd. Heeft u misschien gelegenheid om naar mij toe te komen ten 
tijde van dit gesprek, voornamelijk als morele ondersteuning / getuige?
Het komt steeds meer voor dat er uren in de zorg gekort worden. Zo was bij 
Maria, die bovengenoemde mail stuurde, ook drastisch gekort. Maria is een 
invalide vrouw, met allerlei kwalen. Ze kan haar handen en armen maar 
zeer beperkt bewegen. Tot voor kort kreeg ze hulp 's morgens bij het 
aankleden en 's avonds bij het uitkleden om naar bed te gaan. De zorguren 
waren verminderd, nu kwam er alleen nog maar 's morgens hulp.                  
Dus, vertelde ze, moest ze makkelijk zittende kleren aan, geen beha, een 
simpel T-shirt, waarin ze zou kunnen slapen, wat opfrissen voor het  slapen 
gaan was er niet meer bij. Kunt u dan echt niet even uw een natte lap over u
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gezicht halen, werd er gevraagd. Met een radeloos gezicht liet Maria haar 
handen zien, en hoever ze ze naar boven kon krijgen. Nee, haar gezicht 
wassen was echt niet mogelijk. Maar wat nog veel erger was, er ook geen 
tijd meer voor het klaar leggen van haar medicijnen. Ze ging achteruit, ze 
wist zelf dat ze fouten maakte. Een onmogelijke situatie en dat anno 2013 in
Delft. Zou het besluit van de halvering van de uren ooit nog teruggedraaid 
worden, of moest er daarvoor eerst weer een ramp gebeuren zoals een jaar 
geleden toen ze gevallen was en bijna een half jaar in de Bieslandhof moest
doorbrengen? 

Even geen eten, de consulent is met vakantie.                                           
Louisa heeft twee kinderen 9 en 11 jaar. Ze heeft grote moeilijkheden met 
lezen en schrijven. Regelmatig kom ik bij haar om de post door te nemen. 
Zo ook die vrijdag. Louisa was in paniek, er was geen bijstand op haar  
rekening gestort. Ze had geen cent meer. Dat wist ik want ik had haar die 
maandag al een tientje gegeven om brood te kopen. Ze was er van 
overtuigd dat dinsdag, uiterlijk woensdag de bijstand gestort zou worden. 
Niet dus. En nu was alles op en alle kasten waren leeg, ze zou dinsdag naar
het ziekenhuis moeten voor een operatie, hoe moest ze aan de 
boodschappen komen voor de aanstaande week. Ik besloot haar consulent 
te bellen. Ik kreeg een collega. Ze zou het even uitzoeken. Ja inderdaad de 
bijstand was ingehouden. Waarom? Ja, ik zie hier dat mevrouw niet op een 
afspraak was geweest. Louise was perplex, ze had niets geweten van een 
afspraak, en eerlijk gezegd ik had ook geen brief gezien waarin ze gevraagd
was om te komen.

De consulent was een weekje met vakantie, was volgende week
 woensdag weer te bereiken. Tja, de collega kon er ook niets aan doen. 
Louisa moest maar zien hoe ze aan eten kwam. Niet te geloven, anno 
2013 laat je toch een moeder met 2 kinderen niet zonder één cent om 
eten van te kopen zitten!
Gelukkig had ik 50 euro om Louisa uit de brand te helpen.                      
We komen als Interkerkelijk Stadsdiakonaat steeds meer van die rare 
gevallen tegen.                                                                                   
Telkens denk je: Kafka in Delft, niet te geloven, hoe is het mogelijk!

Joke Tummers 
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KERSTVIERING OP AFSTAND 
Elk jaar organiseerde het Stadsdiakonaat Delft een kerstbijeenkomst. 
De laatste 10 jaar waren we te gast in de aula van de Widar , de vrije 
school. Helaas kon deze bijeenkomst in 2020 niet doorgaan i.v.m. 
corona. En ook dit jaar 2021 durven we het niet aan. 
Vorig jaar was de vraag “Wat nu?”, hoe waarde vol is de kerstviering?

Louis Harmsen schreef toen: 
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……… 
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. 
Louis besloot voor onze website een Kerstpagina te maken, die 
uitnodigt om “op afstand toch met elkaar samen te zijn”. Hij was er   
zeer intensief mee bezig en het had een geweldig resultaat, je kan er  
op surfen en kerst beleven. Voor Kerst stuurden we aan al onze cliënten
en vrijwilligers die over een e-mailadres beschikken een ‘link’ die 
verwees naar deze Kerstpagina en het verzoek om rond Kerst eens 
even rustig de tijd te nemen om deze pagina te bekijken. Dat gaan we 
dit jaar weer doen. 
Kijk op: https://www.stadsdiakonaatdelft.nl/kerst-2021/ 
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.   
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 50 jaar!                      
     Stadsdiakonaat Delft

         Vrije tijd,   voldoening,   plezier

Vrijwilligers gevraagd voor het Stadsdiakonaat!

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

….. interesse?!?!?!?

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

Ook als we iets voor u kunnen betekenen dan horen we dat graag!
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