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Emmaüskerk Middelharnis 
 
Jaarverslag College van Diakenen 2021 
 
Bezetting: 
Het college van diakenen bestond in 2021 uit 8 leden, 7 diakenen die ingedeeld zijn 
in de wijken en 1 jeugddiaken. Naast deze taak heeft elke diaken ook één of 
meerdere andere functies, zoals contactpersoon tussen de verschillende kerkelijke 
commissies of als vertegenwoordiger van onze kerk in interkerkelijke en/of 
maatschappelijke werkgroepen en instellingen.  
.  
 
Corona en de Diaconie 
De pandemie hield ook dit jaar ook het functioneren van de Diaconie in zijn greep. 
Het ene moment kon er wat, dan iets meer, dan weer helemaal niets. Dit leidde soms 
tot frustratie. De vraag die we elkaar vaak stelden is hoe kunnen we zorgen dat we 
toch aandacht blijven besteden aan onze gemeenteleden.  
 
High Tea 
Toen de mogelijkheid daar was en duidelijk werd dat het jaarlijkse seniorenreisje niet 
door kon gaan is er door de diaconie een high tea georganiseerd in de kerk.  
De opkomst was verbazend groot. Er werd gezellig gekeuveld, gegeten en 
gedronken. Dit alles onder de vertoning van dia’s door de gebroeders Maliepaard uit 
Stad.  
 
Heilig Avondmaal 
Ook het Heilig Avondmaal kreeg een nieuwe vorm. Niet meer lopend maar door de 
predikant werd mmv de diaconie het brood en de wijn, of bij de kerkgangers bij de 
stoel klaargezet of rondgebracht. Bij het uitdelen van het brood werd gebruik 
gemaakt van een tang. Zo kreeg ook dit de extra aandacht en zorg. 
 
Collecte 
De collecte werd zodra de maatregelen dit toelieten door middel van collecteschalen 
opgehaald bij de uitgang van de kerk. Gelukkig bleken het aantal giften niet erg terug 
te lopen. Veel werd digitaal opgepakt.  
 
De Kerstattentie kon dit jaar gelukkig wel doorgang vinden. Bij de Wereldwinkel 
werden per gezin 2 kaarsen gekocht met een mooi bijpassend gedicht en wens. Voor 
de leden die verblijven in Nieuw Rijsenburgh en in de instellingen voor mensen met 
een beperking was een theeverrassing.  
Ook werd vanuit het ISVD door een aantal vrijwilligers van de kerken, waaronder 
verschillende leden van onze diaconie een kerstattentie/cakeje bij alle bewoners van 
Nieuw Rijsenburgh bezorgd. Zoals altijd werd dit weer erg gewaardeerd.  
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Legaat 
Door de nabestaanden van de familie Verboon uit Nieuwe -Tonge werd een legaat 
ter beschikking gesteld.  
Dit geld werd als volgt verdeeld: 
1000 euro t.b.v. Kairos Dirksland 
500 euro t.b.v. Mision Adulam 
500 euro t.b.v. de Voeldselbank G.O  en  
500 euro bijgedragen aan het jongerenwerk van onze gemeente.  
 
Daarnaast werd door de diaconie een gift van 500 euro geschonken aan de 
Voedselbank G.O. voor een nieuwe bus.  
 
 
Commissies: 
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie valt o.a. de ZWO-commissie.  
Er zijn diverse ZWO collectes gehouden voor diverse projecten Door de pandemie 
kwamen ook de Heilig Avondmaaldiensten in Nieuw Rijsenburgh tot stiltand en 
konden de aangepast diensten voor mensen met een(verstandelijke) beperking niet 
doorgaan.  
Extra collecte die gehouden werd voor de Watersnoodramp in Limburg bracht 
956,65 op.  
 
 
Financiën: 
Het jaar 2021 sluiten we af met een flink positief saldo. Dit heeft alles te maken met 
het feit dat er geen grote uitgaven zijn geweest. De collecte bijdragen zijn dit jaar 
grotendeels digitaal ontvangen. Hier was een lichte daling zichtbaar.  
De Jaarlijkse Diaconale Bijdrage (JDB) laat ook dit jaar, net als voorgaande jaren, 
geen toename zien. 
 
In 2021 zijn weer enkele binnenlandse en lokale doelen gesteund met de opbrengst 
van de collectes. Afgelopen jaar zijn onder andere de Stichting Veldwerker GO, 
Stichting de Hoop, Stichting Volharding en Moedige Moeders GO ondersteund. 
Voor de plaatselijke Voedselbank zijn de collecte-opbrengsten en giften omgezet in 
natura en geschonken aan de Voedselbank. In overleg met de Voedselbank wordt 
bepaald welke producten zij op dat moment het beste kunnen gebruiken. 
 


