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“In het beleidsplan van de diaconie is het kernwoord: dienen. Dit betekent  dat de diaconie tot taak 

heeft om aan mensen die onder druk leven, hetzij  incidenteel, hetzij structureel, zowel in eigen 

omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid te 

bewijzen.” 

In 2018 bestond het college van diakenen uit:  

Carolina Jovanovic (voorzitter),  

Nita Buitink (secretaris),  

Rin Visser (penningmeester), 

Jannie Willemstein (notulist),  

Marinus Mooiweer (projecten en contactpersoon Inlia). 

 

Met uitzondering van de maanden juni en december werd elke laatste dinsdag van de maand 

vergaderd. Naast reguliere onderwerpen was veelvuldig aandacht voor o.a. Mantelzorg, Inlia, 

Oogstdankdienst, Ouderenzorg, Acute probleemgevallen, Projectondersteuning en Jeugddiaconaat.   

Dienstverlening in 2018 kwam van het administratiekantoor van Jan Bras. 

Een gedeelte van het vermogen van de diaconie is belegd in effecten waarbij  uitbreiding van groene 

en sociaal ethische fondsen waarneembaar is.  

Diaconale taken : 

- voorbereiden van en dienstdoen in Heilig Avondmaalsvieringen; 

- mogelijk maken dat minder mobiele gemeenteleden de eredienst kunnen bijwonen; 

- zorgdragen voor aanschaf en bestemming van de wekelijkse lief-en-leed-bloemengroet; 

- organisatie Voedselbankactie met 16 goedgevulde kratjes in 2018; 

- organisatie 85plus Adventsactie: dit jaar voor 105 gemeenteleden;   

- faciliteren van de 60+ Ontmoetingsmiddagen met het in december voor deze groep realiseren 

van een Kerstviering met kerstbuffet.  

 

Kerst-Minima-Actie 2018 

Samen met de PCI Willibrorduskerk Heiloo is deze actie gerealiseerd en konden 228 huishoudens met 

een minimuminkomen hun kerstgift ad €130,-- in ontvangst nemen. Dit mede dankzij financiële 

ondersteuning van Keer op Keer, Dorcas, het bestuur van de H. Juliana van Falconerie, de Dr. Hofstee 

stichting en het AAC Lehmanfonds. De praktische uitvoering werd uitgevoerd door Gemeente Heiloo 

afd. Welzijn. 

Voor de diaconie blijven de gemeentelijke bezuinigingen en gevolgen daarvan een continue 

aandachtspunt, evenals onderzoek naar mogelijkheden tot hulpverlening.  

Hulpverlening aan projecten wereldwijd: 

Kerk in Aktie stelt projecten voor en deze worden door ons plaatselijk ondersteund en daarvoor wordt 

gecollecteerd. 

In het afgelopen jaar was dit 14 maal. In het Kerkblad worden deze projecten toegelicht’ 



Hulpverlening individuele personen en groepen 

Ondanks het aantrekken van de economie steeg het aantal financiële hulpvragen van individuen, 

maatschappelijke organisaties, groepen, zoals:  

- huisvesting (ex) GGZ-cliënt uit Heiloo en declaraties van de advocaat; 

- studie-  en/of boekengeld voor jongeren en volwassenen; 

- ondersteuning van gezinnen bij moeilijke financiële situaties; 

- financiële bijdrage Mantelzorgbeurs 10 november 2018; 

- huurbijdrage zaal Ter Coulsterkerk voor de Eritrese Geloofsgemeenschap; 

- donatie Cantorij Ter Coulsterkerk t.b.v. het uitvoeren van de Crucifixion; 

- donatie koor One More Voice t.b.v. voortbestaan. 

 Hulpverlening aan projecten opgezet door particulieren 

- ondersteuning RFLN - scholenproject in Ghana - Jan en Carla Bras. Resource Link 

Foundation Netherlands zet zich in voor een beter ontwikkeld Ghana d.m.v. ondersteuning 

educatie, het creëren van sanitaire voorzieningen en het bouwen van waterbronnen. Dit 

gebeurt allemaal lokaal; 

- Stichting Asmik Armenië – Jacolien Purmer -  is opgericht met als doel fondsen te werven, 

waarmee projecten kunnen worden gerealiseerd voor o.a. kinderen met een beperking. De 

gezondheidszorg in Armenië is abominabel. In het kader van wat gezinnen het meest 

nodig hebben, worden kleinschalige projecten gerealiseerd. Dit gebeurt altijd in nauw 

overleg met artsen, ouders en plaatselijke ondernemers.(www.asmik-armenie.com)  

Alle inkomsten van de Stichting worden voor de volle 100% besteed aan de projecten.  

 
 

 

Maart 2019. 

 

http://www.asmik-armenie.com/

