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Van de commissie Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) 

van de Raad van Kerken in Delft (RvK) 
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Algemeen 
Op 5 maart 2008 gaf de toenmalige Contactraad van Kerken (nu Raad van Kerken)  formeel 
goedkeuring aan het Reglement met Toelichting van het IDB. Inmiddels is het reglement 
geactualiseerd en vastgesteld door de Raad van Kerken op 6 juni 2019.  
 
Uitgangspunten 
Het IDB is een commissie van de Delftse Raad van Kerken, opgezet als een achterban van het 
Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). Het IDB heette eerst ‘Stuurgroep Arme Kant van Delft’. Er is op een 
gegeven moment gekozen voor een naamswijziging om aan te geven dat er een relatie bestaat met de 
kerken/ geloofsgemeenschappen van Delft èn omdat de commissie een (overleg)platform wil zijn voor 
de diaconale achterban van alle leden van de Raad van Kerken. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad wil 
dus een breed Delfts overleg zijn van de kerken/geloofsgemeenschappen op diaconaal gebied. Het 
IDB vertegenwoordigt zo dus ook de kleine kerken die niet allemaal een vertegenwoordiger kunnen 
afvaardigen naar het beraad. 
 
Het IDB heeft als commissie een duidelijk christelijke achtergrond en wil zo op diaconaal gebied een 
voortrekkersrol spelen in de Delftse Christelijke gemeenschap. Hierbij wordt de samenwerking met 
niet-christelijke geloofsgemeenschappen niet uitgesloten. Het IDB moet op grond van zijn waarden en 
normen laten zien dat diaconaal werk wezenlijk onderdeel uitmaakt van het Christen-zijn. Met andere 
woorden, het IDB moet een soort van diaconaal geweten van de kerken zijn naar binnen toe (naar de 
eigen achterban) maar ook naar buiten toe (instanties, gemeente en overheid). 
 
In de algemene doelstelling van het IDB staat dat de commissie zich namens de Raad van Kerken richt 
op het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de positie van de medemens (in nood) in de 
stad Delft. Het IDB probeert deze taak uit te voeren door: 

• de achterban, zoals diakenen, diaconaal werkers en de pastores te informeren, toe te rusten 
en door instanties, gemeente en overheid aan te klagen daar waar nodig is. 

• signalen uit de samenleving op te vangen en deze naar verantwoordelijke instanties door te 
geven. Met de gedachte ‘samen staan we sterker’, moet het IDB namens de kerken als 
gesprekspartner voor de gemeente fungeren. 

• het regelmatig verstrekken van informatie en voorlichting aan de lid kerken van de RvK. 

• het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over relevante vraagstukken, indien gewenst, 
nuttig en mogelijk, in samenwerking met of met medewerking van andere (niet-kerkelijke) 
organisaties, stichtingen en of diensten. 

• het organiseren van andere activiteiten die verband houden met de geformuleerde 
doelstelling. 

• het indienen van een voorstel bij de RvK voor de besteding van de jaarlijkse diaconale 
Kerstcollecte voor de RvK. 

• jaarlijks in de eerste vergadering van de RvK kort schriftelijk rapporteren (onder overlegging 
van een jaarverslag) over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en voorstellen doen voor 
activiteiten voor het komende jaar met een begroting van de daaraan verbonden kosten, deze 
begroting behoeft de goedkeuring van de RvK. 

• door samen te werken met relevante (kerk-gerelateerde) maatschappelijke instanties, bv. 
Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en 
Administratie (ISOFA) en Panel Werk en Inkomen.  

 
Het IDB werkt namens de Raad van Kerken, die het gezamenlijk optreden van kerken en 
christenen in Delft wil stimuleren en bevorderen en gezamenlijk vorm wil geven aan onder meer 
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aspecten van dienst (de diaconia) aan de samenleving in Delft. De RvK vindt dat betrokkenheid 
bij sociaal-maatschappelijke problemen (zoals bijvoorbeeld de WMO, integratie problematiek, 
schuldhulpverlening en armoedebestrijding) tot de taken behoort van de diaconie van de kerken 
van vandaag en dus bij het takenpakket van de diaken of diaconaal medewerk(st)er. Deze 
betrokkenheid kan pas impact hebben als er samenwerking en eenheid tussen de kerken bestaat 
die naar buiten toe uitstraalt. Dan wordt een krachtig signaal afgegeven b.v. naar het Panel Werk 
en Inkomen, naar het gemeentelijke Pact tegen de Armoede, de overheid etc. Hierin wil het IDB 
een voortrekkersrol vervullen. 

 
Samenstelling Commissie 
In 2020 bestond de commissie uit de hieronder genoemde  vertegenwoordigers: 
- namens de RK:    Diaken Melchior Kerklaan en  Jo Berkhoff   
- namens P.C.I.  St.Ursulafonds   Ger Fischer 
- namens ISOFA:    Co vd Maas  
- namens de PGD:     Henny Melis tot mei Corrie van Dongen (secretaris) 
- namens het ISF:     Co van der Maas ( voorzitter). 
-.namens de Voedselbank:    Peter Vogelaar  
- namens de ABC kerk:     Harry Oldersma 
- namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: vacature 
- namens het IDC Jessehof   Anita van Velzen. 
- namens Franciscaanse Beweging    Martin Zoetmulder 
 
Verslaglegging 
De verslaglegging van de vergaderingen en de bijeenkomsten werd verzorgd door de secretaris 
Henny Melis, na afscheid Henny door Corrie van Dongen. 
 
Vergaderingen 
Dit jaar werden 8 vergaderingen gehouden van gemiddeld 1 uur op 20 januari, 2 maart, 20 april, 25 
mei, 6 juli, 8 september, 12 oktober, 30 november.   
Agendapunten waren:  

• jaarverslag 2019 

• bijwonen overleg sociaal domein gemeente Delft 

• verslag contacten met wethouders en gemeenteambtenaren 

• Inventariseren of er in verband met Corona ondersteuning nodig is vanuit de kerken 

• uitwisselen welke activiteiten weer starten of dicht blijven vanwege Corona 

• opvragen vragenlijst fondsen tbv Corona 

• doelen voor de kerstcollecte kiezen 

• nagaan of noodfonds voor aanvraag Nederlanderschap noodzakelijk is 

• signaleren of armoede toeneemt door Corona 
 
Themabijeenkomsten met externe partijen. 
De thema bijeenkomst “Jongeren en Schulden”  was gepland in het voorjaar. Deze is niet doorgegaan 
in verband met de coronamaatregelen, door deze reden was het ook niet mogelijk om deze op 18 
november door te laten gaan. 
 
Bijeenkomsten met Raad van Kerken 
Overleg met dhr. Co van der Maas is vanwege Corona in 2020 niet doorgegaan. 20 november 2019 
was het laatste overleg voor 2020. 

 
Opgeleverde/aangeleverde producten 

• jaarverslag 2019 

• folder kerstcollecte 2020 

• 8 verslagen van vergaderingen. 
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Advies kerstcollecte. 
Voorstel doelen kerstcollecte: het ISF en the Mall is gedaan naar de Raad van Kerken, ontwerp folder 
door Kopie Koffie en verspreiding door de leden van het IDB bij de diverse kerken. 
 
Financiën IDB 

• kosten ontwerp en drukken van Flyer voor de kerstcollecte 

• afscheid Henny Melis 
 
Plannen voor 2021.  

• advies en uitvoering kerstcollecte 2021. 

• banden met kerken en kerkelijke diaconale organisaties onderhouden. 

• concrete voorstellen t.a.v. knelpunten wetgeving naar de gemeente doen. 

• activiteiten “Welkom in Delft” volgen en indien gewenst acties ontwikkelen. 

• thema bijeenkomst “Jongeren en Schulden” 

• overleggen met wethouder en ambtenaren gemeente Delft 

• inventariseren van problemen bij het uitvoeren van voorzieningen 

• ontwikkelingen rondom statushouders volgen 

• signaleren of armoede toeneemt vanwege Corona(maatregelen) 
 

 
 
 
Namens het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. 
Delft, vastgesteld op  31 -5- 2021  
Melchior Kerklaan 
voorzitter 


