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Inleiding 

 

Op 1 januari 2021 bestaat Stichting Diaconaal Maatschappelijk 

Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 25 jaar. 

 

Het bestuur van DMW A&V ziet af van het organiseren van allerlei 

feestelijkheden. Wel zal het jubileum niet helemaal onopgemerkt 

voorbijgaan. Met het maken van dit jubileumboekje en het 

verstrekken van een aandenken aan bestuursleden, de 

maatschappelijk werkenden, de vrijwilligers, e.d. zal op 

bescheiden wijze het jubileum herdacht worden. 

 

Met grote dankbaarheid mag teruggezien worden op wat in deze 

periode van 25 jaar bereikt kon worden. Het past ons onze 

dankbaarheid en diepe verwondering uit te spreken aan God de 

Heere, Die ons in de afgelopen 25 jaar de mogelijkheden en 

middelen heeft willen schenken om het maatschappelijk werk uit 

te kunnen voeren. Allen die op welke wijze dan ook betrokken 

waren/zijn bij dit werk wensen wij Gods onmisbare zegen toe en 

wij hopen voorts op uw betrokkenheid voor de komende tijd. 

 

In deze speciale jubileumuitgave van DMW A&V is er voor 

gekozen om op min of meer chronologische volgorde het ontstaan 

en de uitbouw van de activiteiten binnen DMW A&V in de loop van 

de jaren te presenteren. Zo lopen de onderwerpen als 

hulpverlening, bestuurlijk en organisatorisch beleid, financiële 

zaken, personeel, enz. door elkaar heen. 

 

Met het gebruik van wat fotomateriaal is gepoogd om het totale 

verhaal leesbaar te maken en te houden. Het maken van dit 

jubileumboekje heeft veel plezier gegeven en gehoopt wordt dat 

het lezen hiervan ook u, als lezer, genoegen geeft.  

 

 

Bestuur DMW A&V 

Sliedrecht, april 2021 
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Geschiedenis – bestaansrecht – hulpverlening – dankbaarheid 

 

Op 9 januari 1996 vond in Zorgcentrum Parkzicht te Sliedrecht de 

officiële presentatie plaats van DMW A&V (Diaconaal Maatschappe-

lijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden). 

 

Al in 1995 was een zgn. Initiatiefgroep actief (bestaande uit de 

heren H. Bulder, P. van 

Wijngaarden, A. Bons 

en A. de Looff), die zich 

zorgen maakte over de 

identiteit van de hulp-

verlening. Er was een 

visie ontwikkeld voor 

hulpverlening waarbij 

de Bijbel als Gods 

Woord en Richtsnoer 

voor alle facetten van 

het leven geldt. Ook de 

hulpverlener dient 

daaraan zijn of haar 

normen en waarden te ontlenen, ook voor het eigen leven.  

 

Vanuit de opdracht tot naastenliefde wordt hulp geboden aan 

iedere inwoner van de regio. 

In principe zijn diaconieën binnen de kerkelijke gemeenten het eerst 

aangewezen en verantwoordelijk voor het daadwerkelijk verlenen van 

hulp. Zij kunnen daartoe ook participeren in organisaties die op 

professionele wijze gestalte geven aan de diaconale taak en de 

opdracht van de plaatselijke gemeenten.  

 

DMW A&V is opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij 

signaleerden een grote behoefte aan christelijk (reformatorisch) 

maatschappelijk werk: identiteitsgebonden hulpverlening. De 

hulpverlening staat open voor iedereen die woonachtig is in het 

werkgebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

 

Geïnitieerd door deze diaconieën werd door DMW A&V een 

overeenkomst aangegaan met Stichting Schuilplaats (SSP) te 

Veenendaal; deze stichting wordt gezien als een betrouwbare 
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organisatie, die in genoemd werkveld het maatschappelijk werk 

verzorgt (personele invulling) en die zorg draagt voor de 

inhoudelijke en organisatorische aspecten van deze hulpverlening. 

SSP is opgericht in 1980. 
 

Gedurende de eerste jaren van hun 

bestaan waren de doelstellingen het 

oprichten van een instelling voor 

‘geestelijke en stoffelijke hulp’ aan 

ongewenst zwangere vrouwen en het 

bestrijden van de sterk opkomende 

gedachtegang rond euthanasie. Sinds 

de oprichting van SSP zijn de statuten 

enkele malen gewijzigd.  
 

Naast bescherming van het leven 

vanuit het reformatorisch belijden 

stelde SSP zich ook ten doel psycho-

sociale hulp te verlenen door middel 

van hulpverlening, advies en 

voorlichting. Op basis van Schrift en 

Belijdenis werd en wordt met woord 

en daad de Bijbelse weg gewezen. 
De samenwerking tussen SSP en DMW A&V 

is vastgelegd in een samenwerkingsover- 
eenkomst c.q. detacheringsovereenkomst. 

 

In januari 1996 werd gestart met 4 

deelnemende kerkelijke gemeenten en 

met 1 maatschappelijk werkende. 
 

Maar nauwelijks 10 maanden later 

mocht geconstateerd worden dat de 

inspanningen op ongedachte wijze 

gezegend waren: toen participeerden 

reeds 17 kerkelijke gemeenten uit de 

Alblasserwaard en op 1 juli 1996 was al 

een 2e maatschappelijk werkende voor 

20 uur per week aangesteld. 

 

In eerste instantie is gestart voor een 

proefperiode van twee jaar (1996 en 

1997). Tijdens die proefperiode bleek dat DMW A&V wel degelijk in 
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een behoefte voorzag en dat er voldoende draagvlak was om DMW 

A&V zijn voortgang te laten hebben. Sinds december 1998 is DMW 

A&V een stichting en op 24 

december 1998 zijn de statuten 

officieel vastgelegd. Toen werd ook 

het bestuur uitgebreid van 3 naar 5 

personen. 
 

Op 24 september 1997 werd een 

tweede locatie geopend: in 

Leerdam (Meent 16).  De opening 

van dit kantoor in Leerdam werd 

gedaan in het vertrouwen dat het 

aantal deelnemende kerkelijke 

gemeenten vanzelf zou toenemen. 

 

Dit vertrouwen was o.a. gebaseerd 

op de ervaringen in de regio 

Alblasserwaard. Het aantal partici-

perende kerkelijke gemeenten was 

in de loop van 1998 uitgebreid 

naar 27 en in 1999 naar 32 kerkelijke gemeenten. Daarna 

stabiliseerde dit aantal min of meer. 

 

Hierin mag opgemerkt worden wat de Heere ons gegeven heeft en 

nog steeds geeft. Het doet ook goed dat DMW A&V in al die jaren 

veel steun en belangstelling heeft mogen ondervinden. 
 

Psychosociale hulpverlening richt zich op problematiek die zowel 

op het sociale als psychische vlak invloed heeft. 

Aandachtsgebieden zijn huwelijks-, relatie- en gezinsproblemen en 

lichter vormen van psychische problematiek. 

 

De hulpverlening door DMW A&V geschiedt vanuit de christelijke 

levensovertuiging met het doel de medemens weer perspectief te 

bieden. Gezien het belang van dit werk is professionaliteit 

(deskundigheid) essentieel. 

Er is in dit opzicht sprake van maatwerk. In het begin van 1999 

vormden relatieproblemen en psychische problemen zo’n 75% van 

de caseload. 

In de eerste jaren was er sprake van een Raad van Toezicht, 
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samengesteld uit afgevaardigden van de deelnemende kerkelijke 

gemeenten. Na 1 januari 1999 is er een Raad van Afgevaardigden 

(DMW A&V is dan een stichting). 

 

In 1996 bestond het dagelijks bestuur van DMW A&V uit 3 

personen: 

- de heer A. Bons (Chr. Geref. Kerk Beth-El te Sliedrecht), 

voorzitter 

- de heer P. van Wijngaarden (Hervormde Gemeente te 

Giessendam-Neder-Hardinxveld), secretaris 

- de heer H. Bulder (Chr. Geref. Kerk Eben-Haëzer te 

Sliedrecht), penningmeester. 

mevr. M.J. Leenman en mevr. A. van Bergeijk waren de 

maatschappelijk werkenden. 

 

In eerste instantie komen de hulpvragen voornamelijk uit 

Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Al uit de notulen van 23 

mei 1996 van de Raad van Toezicht blijkt dat de financiering een 

belangrijk punt is. Er is al een aantal donateurs geworven en er 

wordt reeds een dringend beroep gedaan op de diverse diaconieën. 

 

Daarnaast worden in dat jaar ook diverse besprekingen gevoerd 

met Waardse Rading (later Rivas) over mogelijke samenwerking. 

Definiëring van de grondbeginselen, mededelingen van de 

maatschappelijk werkenden 

over groepswerk, werkdruk, 

aantal cliënten en de lengte 

van de wachtlijst zijn voor 

het dagelijks bestuur met de 

Raad van Toezicht op de 

achtergrond de belangrijkste 

aandachtspunten. 

 

De eerste subsidie 

aanvragen bij de burgerlijke 

gemeente (Sliedrecht) wordt 

ingediend door SSP. Ook de 

eerste voorlichtingsbijeen-

komsten voor en met 

predikanten c.q. pastoraal 

medewerkers vinden plaats. 
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Vanaf de start van DMW A&V verwondert men zich in het bestuur 

vaak: ondanks de zorgen die er verschillende keren zijn, wordt 

niets tekortgekomen. Gevoeld wordt dat het werk gedaan mag 

worden en dat daarvan wetenschap is bij de Allerhoogste. Dit 

wordt gevoeld als stimulans om krachten en tijd in te zetten voor 

dit bijzondere nuttige en gewaardeerde werk.  

 

In de loop van 1998 worden door ruimtegebrek (door verdere 

groei en de wens voor goede werk- en ontvangstruimten voor de 

maatschappelijk werkenden en de cliënten) plannen gemaakt voor 

nieuwbouw. 

 

Inmiddels was de hulpverlening gegroeid van 20 naar 60 uur per 

week. De noodzaak om de politiek te mobiliseren ten aanzien van 

identiteitsgebonden hulpverlening wordt gezien. De noodzakelijke 

gelden werden gegeven door de kerkelijke gemeenten, want 

subsidie door de overheid was tot dan toe nog uitgebleven. 

De kerkelijke gemeenten werden weer opgeroepen betrokkenheid 

en medeverantwoordelijkheid te tonen t.a.v. de hulpverlening in 

de regio, niet alleen met voorbede maar ook met geld (in een 
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vergadering van de Raad van Toezicht van september 1998). 

Het maatschappelijk werk richt zich op de versterking van sociale 

zelfredzaamheid van mensen met psychische problemen, zoals: 

- relatie- en opvoedingsproblemen 

- psychische problemen (lichte depressie, identiteit, burn out, 

overspannenheid) 

- psychosociale problemen 

- seksuele problemen 

- verwerkingsproblemen (rouw, incest) 

 

DMW A&V  is verder als eerstelijns organisatie direct toegankelijk 

(zonder verwijzing), kosteloos, 24 uur per dag bereikbaar d.m.v. 

crisisdienst, kent landelijke kwaliteitsnormen en is werkzaam 

vanuit locatie (tenzij huisbezoek nodig is). 

Er wordt gestreefd naar betrouwbaarheid, cliëntgerichtheid en 

openheid. 

De aard van de hulpverlening kan bestaan uit: 

- advies en informatie 

- begeleiding 

- ondersteuning 

- bemiddeling 

- verwijzing 

 

Op 5 januari 1999 kwam het bestuur van de nieuwe stichting DMW 

A&V voor het eerst bijeen. Dhr. A. Bons is voorzitter, dhr. P. van 

Wijngaarden, secretaris, dhr. H. Bulder penningmeester en 

 

Ik heb geen mens … 
38 jaar ziek. 

Niemand die zich om je bekommert. 
Dan ben je wel eenzaam. 

Eigen schuld? 
Dat kan, maar gelukkig ziet 

de Heere Jezus wel naar hem (ons) om. 
Hij is Liefde. 

Daarna de opdracht: 
Ga heen en zondig niet meer! 

Een nieuw Leven: 
Uit Hem en met Hem. 

We zoeken dan de ander op. 
Niet om iets te ontvangen maar om iets te 

geven. 
De Liefde van Christus dringt ons. 
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toegevoegd zijn de heren A. Besemer en H. van Verseveld als 

algemene leden. 

Besloten was dat de financiële administratie werd afgesloten en 

ingebracht werd in de nieuwe stichting. De kas was overigens wel 

leeg. Afgesproken wordt dat de financiën voor de hulpverlening en 

de nieuwbouw gescheiden geadministreerd worden. 

 

Het bestuur van DMW A&V 

bestond inmiddels uit: de 

heren A. Bons (voorzitter 

sinds de oprichting), P. van 

Wijngaarden (1e secretaris), 

A. Besemer (2e secretaris 

sinds 1 januari 1999), H. 

Bulder (1e 

penningmeester),  H. van 

Verseveld (2e 

penningmeester). Dhr. A. 

Droogendijk volgde op 23 

september 1999 dhr. H. van Verseveld op. Hij werd 1e 

penningmeester en dhr. H. Bulder 2e penningmeester.  

 

Inmiddels ondersteunde mevr. H. Dekker-Meijwaard secretarieel 

het bestuur (notuliste). Zij geeft in november 2002 aan 

(gedeeltelijk) te willen stoppen maar pas in juni 2004 heeft zij zich 

geheel teruggetrokken. 

 

In de zomer van 2000 was sprake van vervanging en uitbreiding 

van bestuursleden. Dhr. A. Besemer werd in 2000 vervangen door 

dhr. R.A.M. Visser uit Hardinxveld-Giessendam. Dhr. J. Jongeneel 

uit Streefkerk trad toe als algemeen lid. 

 

Men zocht in die tijd ook lokale publiciteit: er stond een artikel in 

de  regionale krant ‘Het Kontakt’ van 18 april 2000. De kop luidde: 

“Er is in deze regio een grote behoefte aan christelijk 

maatschappelijk werk”. 

Daarvoor was ook al aan de weg getimmerd want in september 

1999 was gestart met de nieuwbouw.  

De nieuwbouw werd in 2000 gerealiseerd door bouwbedrijf 

Merwestreek (B.A. de Ruijter uit Hardinxveld-Giessendam). DMW 

A&V had het eerste recht op koop van het pand aan de Prickwaert 
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te Sliedrecht. De oplevering van het gebouw was gepland op 17 

januari 2000 en de openstelling op 25 maart 2000. 

 

Er was ook meteen een huurder van een aantal kamers: huisarts 

dr. B.R.C. Kooij. Jarenlang zou zij in ons pand haar (Pro-life) 

huisartsenpraktijk uitoefenen. 

 

In januari 2001 kocht DMW A&V het pand op zeer voordelige 

voorwaarden en er werd bij de Rabobank een hypotheek op het 

pand afgesloten. Op het pand waren 2 huisnummers aangebracht: 

Prickwaert 196 (DMW A&V) en Prickwaert 

198 (dr. Kooij). 

 

Vanaf 29 augustus 2000 kwam mevr. N.M. 

Vlasblom-Bulk het team maatschappelijk 

werkenden versterken. 

Dit team bestond toen dus uit: de dames 

M.J. Leenman, A.H.M. de Pater-van 

Bergeijk, M. Keppel-van der Wal en N.M. 

Vlasblom-Bulk. 

 

Er wordt 58 uur per week hulpverlening 

geboden. Het DMW A&V-bestuur wordt 

werkinhoudelijk aangestuurd en begeleid 

door SSP. De maatschappelijk werkenden zijn door SSP 

gedetacheerd bij DMW A&V (vastgelegd in een 

detacheringsovereenkomst). De RvA (Raad van Afgevaardigden) 

bestaat uit leden van de aangesloten kerkelijke gemeenten. Taak 

van de RvA is toezicht te houden op het beleid van DMW A&V. 

De maatschappelijk werkenden van DMW 

A&V zijn alle HBO-Maatschappelijk Werk 

opgeleid. Zij voldoen allen aan het 

beroepsprofiel en hanteren de 

beroepscode voor maatschappelijk 

werker. Door middel van allerlei vormen 

van scholing intern of extern blijft hun 

kwaliteit op peil. 

 

Sinds 2000 werd subsidie aangevraagd bij de burgerlijke 

gemeenten: Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Graafstroom. 

Deze subsidieverstrekkers dringen in september 2000 aan om de 
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mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken met Rivas (met 

behoud van een aantal randvoorwaarden). Samenwerking bleek 

niet mogelijk. 

 

Een paar jaar later (2003) wordt weer aangedrongen op het 

onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking. Men wil 

‘één deur’ in de regionale 

zorgverlening. 

In het DMW A&V-bestuur is 

menig uurtje besteed aan het 

bepalen van een standpunt en 

om een visie op de toekomst te 

kunnen ontwikkelen.  

 

Duidelijk moest zijn waar DMW 

A&V stond en welke positie 

ingenomen wil worden ten 

opzichte van Rivas Zorggroep, 

maar ook extern naar de 

gemeenten toe. 

 

In 2000 trad dhr. R. Ligthart 

aan als vrijwilliger: sinds de nieuwbouw trad hij op als beheerder 

van het pand. Als schoonmaker was dhr. M. Dekker als vrijwilliger 

in de arm genomen. Nog een vrijwilliger voor het tuinwerk was 

dhr. W. Kraaijeveld (hij begon in 2001).  Dhr. R. Ligthart werd in 

2006 opgevolgd door dhr. W. Snoek. 

 

Inmiddels was er in 2002 een lustrumviering: op 13 april 2002 

werd in de Grote Kerk te Gorinchem een zangavond georganiseerd 

met medewerking van diverse koren. Er kon worden teruggezien 

op een zeer geslaagde avond (nieuwe donateurs en een goede 

collecte). Het batig saldo werd aangewend voor de hulpverlening 

(exploitatie 2002).  

 
Uiteraard was er regelmatig overleg tussen het bestuur van DMW 

en het bestuur van SSP. Zo ook in 2003 toen verschil van mening 

was ontstaan over de kosten van werkbegeleiding en de giften die 

aan St. Schuilplaats gedaan waren vanuit de regio van DMW A&V. 

Deze giften waren (en zijn) bestemd voor het regionale 

maatschappelijk werk en dienen daarom ook aan DMW A&V ten 
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goede te komen. Uitvoerig komen ook de urenverantwoordingen 

aan de orde. 
 

In de notulen van de bestuursvergaderingen (2003) zien we dat 

meer en meer burgerlijke gemeenten aangeschreven worden voor 

subsidie: Alblasserdam, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, 

Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-

Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Vianen en Zederik. Naast de 

bijdragen van kerkelijke gemeenten werden deze subsidiegelden 

steeds belangrijker. 

We zien dat dhr. A. Droogendijk fungeert als tussenpersoon 

(vanuit het DMW A&V-bestuur) en dat dhr. P. Bos van SSP het 

aanspreekpunt is: DMW A&V doet de subsidie aanvragen en dhr. 

Bos regelt de verslaggeving achteraf. 
 

In datzelfde jaar (april 2003) treedt dhr. N. Schellingerhout 

(Hervormde Gemeente, Oud-Alblas) aan als bestuurslid. 

Het bestuur bestaat dan dus uit de heren A. Bons (voorzitter), N. 

Schellingerhout, A. Droogendijk (penningmeester), J. Jongeneel en 

R.A.M. Visser (secretaris). 

Ook wordt in september 2003 afscheid genomen van mevr. M. 

Keppel-van der Wal. Na haar vertrek ontstaat de mogelijkheid om 

de voorgenomen urenuitbreiding te realiseren. Dhr. P.E. 

Goedegebure komt het team maatschappelijk werkenden 

versterken in 2003. 

 

Eind 2003 hebben 33 participerende kerkelijke gemeenten zitting 

in de Raad van Afgevaardigden.  In 2004 verleende DMW A&V 60 

uur per week hulpverlening. Dat werd in 2005 uitgebreid naar 64 

uur per week.  

 

In 2004 wordt vastgesteld dat, gezien de stand van zaken in de 

zorg, het maatschappelijk werk, zoals dat ook door DMW A&V als 

eerstelijns organisatie wordt uitgevoerd, zeker toekomst heeft. Wel 

gaat de overheid strengere eisen stellen aan de kwaliteit van de 

hulpverlening.  

 

In 2004 worden door het bestuur van SSP strategische verkennin-

gen gehouden vanuit de overweging hoe het nu verder moet gaan 

met Stichting Schuilplaats. Is SSP wellicht te klein om zelfstandig 

te blijven opereren? Er wordt gezocht naar samenwerking. 

Na deze verkenningen wordt de beslissing genomen de regionale 
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DMW’s verder uit te bouwen en eventueel nieuwe DMW’s te 

starten. 

Natuurlijk worden deze ontwikkelingen van SSP nauwkeurig 

gevolgd door het bestuur van DMW A&V.   
 

Ook ontwikkelingen op het kerkelijk terrein hebben invloed op 

DMW A&V. In 2004 gaat de Nederlandse Hervormde Kerk over in 

de PKN (Protestantse Kerk in Nederland); de plaatselijke 

gemeenten verliezen leden maar DMW A&V heeft al in de loop van 

2005 de eerste contacten met enige Hersteld Hervormde 

gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
In de loop van de jaren zijn vele nieuwsbrieven verschenen. 
Hierboven is het exemplaar van september 2005 zichtbaar. 
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Eind 2004 treden de heren T. Hoogendijk (Geref. Gemeente, 

Hardinxveld-Giessendam) en W. Klop (Hervormde Gemeente 

Boven-Hardinxveld) aan als bestuurslid van DMW A&V. 

 

Na het vertrek van mevr. H. Dekker-

Meijwaard was in november 2004 een 

postbus geopend: het adres was Postbus 

199, 3360 AD Sliedrecht. 

Deze postbus is in 2019 opgeheven. 

 

Begin 2005 was mevr. N. Sels-Zoeteweij 

haar als vrijwilliger opgevolgd als 

secretarieel medewerkster. 
 

In de bestuursvergaderingen blijven de 

afrekening van SSP onderwerp van 

gesprek. Er was ook nagedacht over het 

inschakelen van een accountant ten 

behoeve van de jaarrekening. Vanaf 15 

maart 2005 werd de controle van de 

jaarrekening ondergebracht bij Hak & 

Baak te Sliedrecht.  

 

Op 10 mei 2005 wordt dhr. A. Bakker toegevoegd aan het team 

maatschappelijk werkenden. Hij volgt P.E. Goedegebure op en zal 

21 uur voor DMW A&V 

gaan werken. Ook nog in 

2005 is mevr. S. de 

Groot als psychologe 

betrokken bij DMW A&V. 

 

Binnen het bestuur is in 

2005 veel aandacht 

besteed aan een 

zoektocht naar mogelijke 

samenwerkingspartners 

en de wenselijkheid van 

certificering.  Daarbij zijn onderwerpen als kwaliteit van de 

hulpverlening, klanttevredenheidsonderzoeken, bekendheid van 

DMW A&V in de eigen regio en bij de participerende kerkelijke 

gemeenten aan de orde geweest. 
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Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 

 

01-01-1996   "Eben-Haëzer"   01-01-2006 

 

 

Op 1 januari 2006 bestond het Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 

10 jaar! Niet zonder reden staat in het opschrift: "Eben-Haëzer": tot hiertoe heeft ons de HEERE 

geholpen. Gedurende de 10 jaren dat het DMW heeft gefunctioneerd, mocht de genadige leiding van 

de Allerhoogste worden ervaren. Het DMW is gegroeid, zowel in hulpvragen en personeel, als in het 

aantal deelnemende kerken. Werd in het begin wekelijks 20 uur hulp verleend door één 

maatschappelijk werkende, momenteel wordt 64 uur hulp per week verleend door                              4 

maatschappelijk werkenden. Het aantal deelnemende kerken is uitgebreid van 4 naar 35. 

 

In de eerste jaren van het bestaan van het DMW konden de personeelskosten worden gedragen door 

de toen deelnemende kerken. Door de forse stijging van de personeelskosten was dit op de langere 

duur niet meer mogelijk. Gelukkig zijn een aantal burgerlijke gemeenten steeds meer het belang in 

gaan zien van dit werk en subsidiëren thans jaarlijks het DMW. Door bijdragen van de deelnemende 

kerken en giften van diverse particulieren zijn de jaarlijkse resultaten positief.  

 

Zoals hiervoor opgemerkt is het DMW 1 januari 1996 van start gegaan. Kantoor werd gehouden in 

Huize Parkzicht aan de Lijsterweg in Sliedrecht. Al spoedig ontstond een wachtlijst met hulpvragende 

cliënten. Om aan hulpvragen vanuit de Vijfheerenlanden te kunnen voldoen, werd op 24 september 

1997 een tweede kantoor geopend in Leerdam, aan de Meent. Daar het kantoor in Huize Parkzicht te 

klein werd, ging de wens leven naar een grotere ruimte. Diverse mogelijkheden werden onderzocht en 

na een periode van intensief overleg werd het DMW een stuk grond te koop aangeboden door de 

Gemeente Sliedrecht. Dankzij de sympathieke en doortastende medewerking van een met ons werk 

sympathiserende zakenman, kon de bouw van een eigen kantoor worden gerealiseerd. Door de helft 

van dit pand te verhuren was deze stap alleszins verantwoord.  

 

Binnen zeer korte tijd werd een degelijk pand gebouwd aan de Prickwaert 196. De oplevering van dit 

pand was 17 januari 2000 en op 25 maart 2000 vond de officiële opening plaats. De bijkomende kosten, 

zoals de inrichting e.d., werden ruimschoots gedoneerd vanuit onze brede achterban. Het kantoor aan 

De Meent in Leerdam werd per 1 maart 2000 opgezegd. Voor hulpvragende cliënten uit de 

Vijfheerenlanden konden wij gebruik maken van een ruimte in het verzorgingshuis Ter Leede  in 

Leerdam.  

 

Werd vanaf 27 februari 1996 gewerkt aan de hand van een eenvoudig reglement, vanaf 24 december 

1998 werd het werk ondergebracht in een stichting met bijbehorende statuten. De samenwerking met 

Stichting Schuilplaats te Veenendaal werd op 11 mei 2000 bekrachtigd door de ondertekening van een 

samenwerkingscontract.  

 

Begin 2004 is een samenwerkingsvorm met het Algemeen Maatschappelijk Werk van RIVAS 

Zorggroep tot stand gekomen. Bij beide instellingen bestaat de intentie om in het belang van de 

cliënten goed samen te werken, dit bijvoorbeeld op het gebied van scholing en de bespreking van 

thema's.  

 

Na 10 jaar is het DMW een goed functionerende hulpinstantie en financieel een gezonde Stichting. 

Aan de hand van periodieke klanttevredenheidsonderzoeken kan worden geconcludeerd dat de 

hulpvragende cliënten de geboden hulp bijzonder waarderen.  

Op 1 januari 2006 herdacht DMW A&V haar 10-jarig bestaan. 

Hieraan werd verder geen aandacht gegeven. Wel ontvingen de 

maatschappelijk werkenden in januari een aandenken. 

(vervolg op de volgende pagina) 
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Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan schreef de voorzitter destijds dit epistel. 

 

In 2006 werd besloten een Nieuwjaarsreceptie te organiseren. 

Achtergrond hiervan was dat dit zou worden georganiseerd voor 

alle (maatschappelijk) medewerkers en vrijwilligers, zodat er een 

band met elkaar zou ontstaan, en dat men elkaar wat beter kon 

leren kennen.  

 
In deze periode bestond het bestuur uit: 

de heren A. Bons (voorzitter), A. Droogendijk (penningmeester), 

N. Schellingerhout (secretaris), T. Hoogendijk en W. Klop. 

Mevr. N. Sels-Zoeteweij ondersteunde het bestuur op secretarieel 

gebied. Vanaf begin 2006 had dhr. T. Hoogendijk de 

subsidieaanvragen overgenomen van dhr. A. Droogendijk. 

 

Tijdens de bestuursvergaderingen in 2006 wordt regelmatig 

gesproken over het feit dat het aantal hulpaanvragen in de 

Vijfheerenlanden afneemt. De naamsbekendheid dient te worden 

verbeterd. Hieraan wordt extra aandacht besteed. 

 

Jaarlijks werd een predikantenoverleg georganiseerd. Voor het 

eerst werd dit in 2006 niet gedaan: het zal om de 2 jaar gehouden 

worden. 

De waarderingscijfers liggen hoog en alle ondervraagde cliënten hebben aangegeven dat zij, in 

voorkomende gevallen, anderen zullen verwijzen naar het DMW. Richting de toekomst zal verdere 

professionalisering van de hulpverlening extra aandacht krijgen. Subsidiërende burgerlijke 

gemeenten vragen steeds meer kwaliteit en alle geledingen binnen het DMW zien hier ook de 

noodzaak van in. Dit zal een vrij intensief en kostbaar traject zijn. Door dit met andere instanties 

samen te doen kunnen de werkzaamheden en kosten worden verdeeld.  

 

Gedurende het bestaan van het DMW hebben de kerken een heel bijzondere plaats ingenomen. Zij 

waren het die het werk hebben gedragen en financieel mogelijk gemaakt. De afgevaardigden van 

de diverse deelnemende kerken hebben, door de jaren heen, hun rol als toezichthouder op 

uitstekende wijze uitgeoefend. De diverse ontwikkelingen werden op een positiefkritische 

wijze gevolgd. Het bestuur heeft het bestaan en functioneren van de raad van afgevaardigden 

altijd als samenbindend en zeer nuttig ervaren. De grote verbondenheid van de kerken aan het 

DMW was ook te merken aan extra binnenkomende bedragen, dit naast de jaarlijkse donaties. Alle 

betrokkenen, in de breedste zin van het woord, hartelijk dank! 

 

Ook hebben gedurende het 10 jarig bestaan van het DMW veel vrijwilligers hun bijdrage gegeven 

aan dit project. Bestuurlijk, administratief en facilitair is veel werk verricht. Allen die hebben 

meegewerkt aan wat het DMW nu mag zijn, hartelijk dank! Ik wil besluiten met de wens dat het 

DMW in de toekomst nog veel mag betekenen voor hulpvragende cliënten en hoop dat u ook dit 

werk in uw gebed wilt gedenken. 

 

Uw voorzitter, Arie Bons. 
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Persbericht 
 

 
Onderwerp : Stichting Schuilplaats ontvangt HKZ kwaliteitscertificaat 

Datum  : 6 februari 2008 

 

Schuilplaats ontvangt HKZ kwaliteitscertificaat 

 

Met grote vreugde en dankbaarheid heeft Stichting Schuilplaats op woensdag 30 

januari 2008 het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) 

kwaliteitscertificaat voor het Algemeen Maatschappelijk Werk mogen ontvangen.  

 

We zien het certificaat als een erkenning voor de wijze waarop wij hulp verlenen aan 

cliënten. Bij Stichting Schuilplaats staan de behoefte en belangen van de cliënt centraal, is 

de informatie helder, gestructureerd en worden afspraken nagekomen. Daarnaast wil 

Stichting Schuilplaats continu werken aan het optimaliseren van het hulpverleningsaanbod.  

 

Om dit mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van een digitaal kwaliteitssysteem 

waarin alle procedures, documenten en formulieren systematisch geordend staan. Op deze 

manier is de werkwijze voor cliënten en medewerkers transparant, ordelijk en eenduidig.  

 

Op 23 en 24 januari jl. hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen medewerkers van 

Stichting Schuilplaats en een auditor van LRQA (Lloyd’s)  over de uitvoering van de 

werkzaamheden en hoe Stichting Schuilplaats te werk gaat met kwaliteitsverbeteringen.  

De beoordeling is als volgt gerapporteerd: “De organisatie voldoet op een goede wijze aan 

de normen van het HKZ Certificatieschema voor het Algemeen Maatschappelijk Werk”. 

 

 
        

 

 

Artikel opgesteld t.b.v. diverse kerkbladen (sept. 2005) 
 

Ook worden in deze periode veel (extra) kosten gemaakt voor de 

certificering. De voorbereidingen in het certificeringstraject 

(kwaliteitstraject) kosten daarnaast ook veel tijd. Dit proces werd 

afgerond in 2008. 

 

Diaconaal Maatschappelijk Werk 
 
Het blijkt dat veel gemeenteleden niet op de hoogte zijn van het feit dat er in Sliedrecht een instelling 
is die hulp verleend op het gebied van maatschappelijk werk vanuit een christelijke levensovertuiging. 
U kunt hierbij denken aan onder andere psychische, relatie- en opvoedingsproblemen. De instelling is 
ontstaan uit en wordt bestuurd van uit de reformatorische kerken in de regio. Om u meer op de hoogte 
te brengen van dit werk treft u bij dit kerkblad de Nieuwsbrief aan van september 2005. 
Indien u een beroep wenst te doen op deze vorm van hulpverlening kunt u contact opnemen met de 
maatschappelijk werkenden. Zij zijn bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en 
met vrijdag, tussen 9.00 uur en 10.00 uur ’s morgen. Het telefoonnummer is 0184-413108.  
Mocht u vragen hebben over het werk van de stichting in het algemeen dan kunt u contact opnemen 
met de heer A. Bons (0184-419655) of de heer A. Droogendijk (0184-414212). 



 
18 

 

Op 19-06-2006 wordt afscheid genomen van mevr. L. Roest. Zij 

had als stagiaire bij DMW A&V gewerkt. Het werken met, het 

opleiden en begeleiden van stagiaire is een mooie taak, maar kost 

veel tijd van de maatschappelijk werkenden. Eind december 2006 

wordt afscheid genomen van mevr. A. van Horssen. Voorlopig 

komt er geen nieuwe stagiaire. 

 

Eind 2006 wordt afscheid genomen van de voorzitter. Dhr. A. Bons 

is voorzitter geweest vanaf het prille begin. Hij wordt opgevolgd 

door dhr. C. Visser (Chr. Geref. Kerk Beth-El te Sliedrecht), die op 

1 januari 2007 de nieuwe voorzitter is van DMW A&V.  

 

Nog een afscheid en wel op 23 maart 2007: mevr. A.H.M. de 

Pater-van Bergeijk verlaat DMW A&V. Zij wordt in mei 2007 

opgevolgd door mevr. A. Freeke-van der Boom maar zij blijft maar 

erg kort bij DMW A&V; al op 1 september 2007 aanvaardt zij een 

baan elders. 

 

In  de jaren 2005, 2006 en 2007 wordt op bestuursniveau van 

DMW A&V veel gesproken over de komst van de WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning). Deze wet heeft veel invloed op 

het organiseren van o.a. maatschappelijke hulpverlening. 

Veel informatie wordt verzameld en standpunten worden bepaald; 

hoe kan DMW A&V zich hierop voorbereiden en hoe gaat de 

toekomst eruit zien? 

De WMO maakt een goede presentatie en een goed netwerk 

belangrijk. 

 

In 2007 wordt DMW 

A&V een ANBI (=Alge-

meen Nut Beogende 

Instelling) en daardoor 

zijn giften aan DMW 

A&V fiscaal aftrekbaar. 

 

Op financieel gebied 

is het nodige overleg 

 
Jaarverslagen DMW A&V 
2004, 2005 en 2006 
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met SSP: één en ander is niet altijd even professioneel verwerkt 

en ook de rapportages komen soms moeizaam tot stand. 
 

In 2006 en 2007 werkt dhr. R. Ligthart als vrijwilliger aan een 

computernetwerk op het kantoor in Sliedrecht. Tevens assisteert 

hij bij de automatisering. Hij is ook betrokken bij het opzetten van 

een website van DMW A&V. 

 

In maart 2007 wordt Huis ter Leede schriftelijk geïnformeerd dat 

voortaan alle gesprekken met cliënten in Sliedrecht zullen 

plaatsvinden. Het steunpunt(je) in Leerdam wordt gesloten.  

 

Opnieuw komt in oktober 2007 een mogelijke samenwerking met 

Rivas, die sinds 1994 een tak ‘Pastoraal Werk’ kent, ter sprake. Dit 

was al eerder aan de orde geweest en had destijds de weg 

geopend tot het verkrijgen van subsidies. 

 

DMW A&V stopt voorlopig met het organiseren van een 

predikantenoverleg. Wel wordt in de loop van 2008 een pleitnota 

door DMW A&V opgesteld voor overleg met de burgerlijke 

gemeenten. In 2009 volgen dan nog gesprekken met Eleos en 

Rivas. 

 

In november 2007 wordt dhr. P.H. Dammers gevraagd en op 1 

januari 2008 treedt hij aan als penningmeester van DMW A&V. Per 

1 januari 2008 is sprake van 64 uur hulpverlening per week door 

DMW A&V. 

Op 1 januari 2009 bestaat het bestuur van DMW A&V uit de heren: 

C. Visser (voorzitter), P.H. Dammers (penningmeester), N. 

Schellingerhout (secretaris), T. Hoogendijk en W. Klop. 

 

In 2009 wordt op het terrein van de hulpverlening een cursus 

‘Zelfvertrouwen’ gehouden. Alle maatschappelijk werkenden 

besteedden veel tijd aan deze cursussen. Aanvankelijk werden 

voor de deelnemers stoelen gehuurd maar in 2009 worden zelf 

stoelen aangeschaft. 

 

In 2009 wordt ook afscheid genomen: het contract met mevr. G. 

van Dieren wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. 
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Inmiddels loopt 

mevr. L. van Doorn 

stage en zij krijgt per 

1 augustus 2009 een 

contract 

aangeboden. 

Dit alles past dan wel 

in de detacherings-

overeenkomst die 

DMW A&V heeft met SSP. Jaarverslagen DMW A&V 2007, 2008 en 2009 

 

De Nota Gezinsbeleid gaf de aanzet tot de oprichting van CJG’s 

(Centrum voor Jeugd en Gezin). Hier kunnen gezinnen terecht met 

allerlei (opvoedings-)vragen. Het grote aantal echtscheidingen is 

zorgelijk. Een echtscheiding ontneemt kinderen een veilige 

thuishaven. 

Ook leggen allerlei verslavingen (seks, gokken, alcohol, drugs, 

etc.) een grote druk op het gezinsleven. Vaak is het onderlinge 

vertrouwen zwaar beschadigd. Kinderen worden slachtoffer van 

allerlei omgangsregelingen. Soms zijn er voor al dat leed geen 

woorden! 

Bij ons niet, maar gelukkig wel bij God. In Psalm 91 wordt 

iedereen opgeroepen in de schuilplaats van de Allerhoogste te 

schuilen: bij Jezus Christus. In de contacten tussen cliënten en 

maatschappelijk werkenden kan dat handen en voeten gegeven 

worden. 

In 2010 wonen 2 bestuursleden de vergaderingen van de 

stuurgroep (in Gorinchem) bij. Deze worden 6x per jaar gehouden. 

DMW A&V wil zich presenteren, wil aanwezig zijn, meedenken en 

mee beslissen op dit terrein. 

 

Het leven lijkt goed. 
Maar schijn bedriegt. 

Achter een lach schuilt soms veel pijn. 
Verstoorde relaties. 

Onverwerkt verdriet. 
Minachting voor jezelf. 

Het kan boven je hoofd groeien. 
Het is goed om er over te praten. 

Daar is het maatschappelijk werk voor! 
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foto 1: een gewoon gezinnetje foto 2: echtscheiding  
  

foto 3: een onmogelijke keus  
 

 foto 4: wie heeft hier zorg nodig? 

Deze foto’s komen uit de presentatie op de vergadering van de 
Raad van Afgevaardigden van 18 november 2013 (door M.J. Leenman) 

 

Ook in 2011 wordt op bestuursvergaderingen veel en vaak 

gesproken over de financiële situatie van DMW A&V. Ook de 

samenwerking met SSP is vaak onderwerp van gesprek: structuur 

en transparantie zijn terugkerende onderwerpen. 

 

We zien in 2011 ook dat gemeentelijke herindelingen invloed 

hebben op het functioneren van DMW. Het bestuur van DMW is in 

2011 versterkt door de komst van dhr. J. van den Bout 

(Hervormde Gemeente, Boven-Hardinxveld. 

 

Ook mevr. N. den Breejen is regelmatig aanwezig op bestuurs-

vergaderingen. Zij brengt als vrijwilliger haar kennis in (ze is 

raadslid geweest in de gemeente Hardinxveld-Giessendam) en 
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loopt als adviseur mee (tot 2013). Er is bij haar vertrek veel 

waardering voor haar inbreng (adviserende functie) uitgesproken. 

 

In 2012 stopt mevr. N. Sels-Zoeteweij met de ondersteuning van 

het secretariaat. Zij wordt in datzelfde jaar nog (op 29 februari 

2012) in die hoedanigheid opgevolgd door mevr. Z. Erkelens-

Aanen (Hervormde Gemeente te Sliedrecht). 

 

Er wordt in 2012 nog steeds 64 uur 

per week hulpverlening gegeven. 

Weer zijn samenwerkingsverbanden 

en onderlinge verhoudingen binnen 

christelijke organisatie in het 

algemeen en binnen DMW en SSP in 

het bijzonder onderwerp van 

gesprek.  
 

Jaarlijks wordt 2x een vergadering 

van de Raad van Afgevaardigden 

gehouden (1x in april en 1x in 

november). De maatschappelijk 

werkenden verzorgen op zo’n RvA-

vergadering een lezing/presentatie. 

Onderwerpen die in de loop van de 

jaren behandeld zijn: 

 - Rouwverwerking 

  - Identiteit in de hulpverlening 

(bijbel en gebed) 

  - Schuld en vergeving na overspel 

  - Zelfzorg en zorg voor de ander 

 - Het 7e gebod (seksualiteit in een consumptiemaatschappij) 

  - Pastorale begeleiding bij echtscheiding 

  - Je stress de baas (training voor stress- en burn-out klachten) 
 

Op deze wijze leren ambtsdragers (van de participerende 

kerkelijke gemeenten) en bestuursleden van DMW A&V iets over 

de inhoud van het maatschappelijk werk/hulpverlening. Daarnaast 

leren zij ook de maatschappelijk werkenden persoonlijk kennen. 

Dat is uiteraard vice versa. 

Deze lezingen en presentatie worden in het algemeen zeer 

gewaardeerd. 
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Jaarverslagen DMW A&V 
2010, 2011 en 2012 
 

In augustus 2012 zijn 

er grote problemen: 

de aanleiding was een 

verschil van inzicht in 

de manier van 

communiceren tussen 

DMW A&V en SSP. 

Diep teleurgesteld 

neemt voorzitter C. Visser het besluit dat hij zó niet verder kan en 

wil functioneren (november 2012). 

 

Het bestuur van DMW A&V is door deze bestuurscrisis beschadigd 

maar moet door: gezien de verantwoordelijkheid t.a.v. het 

personeel en de cliënten. Het plezier in het bestuurswerk is weg 

maar het verantwoordelijkheidsgevoel prevaleert. Wel heeft men 

in het kader ‘zorgvuldig handelen’ veel geleerd. 

 

Nadat de Raad van Afgevaardigden is geïnformeerd wordt contact 

gezocht met oud-voorzitter A. Bons. Hij is bereid weer zitting te 

nemen in het bestuur als voorzitter ad-interim. Hij zit de eerste 

vergadering van het DMW A&V-bestuur in 2013 al voor. 

 

Vanaf april 2013 maakt ook dhr. W. de Jong (Hervormde 

Gemeente Meerkerk) deel uit van het bestuur; hij volgde dhr. T. 

Hoogendijk op. Eén van zijn eerste taken is het opstellen van een 

3-jarig beleidsplan (2014-2016). Dhr. J. de Jager (Hervormde 

Gemeente Sliedrecht) volgde dhr. W. Klop op als algemeen 

bestuurslid. 

 

In 2013 wordt ook een standpunt bepaald en geformuleerd ten 

aanzien van jeugdzorg (competenties), de geloofsbeleving binnen 

de zorg die DMW A&V kan bieden, en het onderscheid van DMW 

A&V ten opzichte van andere hulpinstanties. 

 

Loop niet voor me. 

Loop niet achter me. 

Loop naast me, als een vriend. 
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Het bestuur bestaat in 2013 uit de heren A. Bons (voorzitter), P.H. 

Dammers (penningmeester), J. van den Bout (secretaris), W. de 

Jong en J. de Jager. Secretariële ondersteuning door mevr. Z. 

Erkelens-Aanen. 

De eerste dia van de PowerPoint presentatie tijdens de vergadering 
van de Raad van Afgevaardigden op 18 november 2013. 

 

Ook in 2014 staan de ontwikkelingen binnen de WMO niet stil. Er 

komt meer en meer zorg op het bordje van de burgerlijke 

gemeente te leggen. DMW A&V moet als organisatie gereed 

staan/zijn om mee te doen in dit geheel. Ons sterke punt is 

psychisch sociale zorg. We moeten inhaken op de veranderingen 

op dit gebied: verscheidenheid aan aanbod. 

 

Tevens is de marktwerking met betrekking tot CJG van belang. Het 

wordt uitgebouwd door opgedane ervaringen. DMW A&V gaat 

participeren in zgn. Sociaal Teams. Nieuwe ontwikkelingen worden 

kritisch gevolgd. Er staat nog weinig vast en elke gemeente kan 

het op eigen wijze invullen.  



 
25 

 

Vanaf 1 juli 2014 wordt het aantal hulpverleningsuren uitgebreid 

van 64 naar 72 uur per week. Dit aantal uren blijft ook gedurende 

de 1e helft van 2015. 

Eerste prioriteit is de hulpverlening en zorgen dat de wachtlijst niet 

te ver oploopt (= binnen acceptabele grenzen houden). Het 

bestuur ziet dit ook als een investering in de Sociale Teams. 

Op het financiële vlak ziet DMW A&V een afname van de bijdragen 

van de kerkelijke gemeenten en een opwaartse tendens van 

gemeentelijke subsidies. 

 

Het aantal hulpvragen ziet men stijgen en de financiële middelen 

ziet men dalen. De kosten stijgen onrustbarend door deze 

stijgende vraag en door de inzet bij de Sociale Teams. Grip op de 

besteding van uren is men een beetje kwijt. Er wordt op 

aangedrongen dat de inzet van DMW A&V in de Sociale Teams 

vergoed/betaald wordt door de (subsidies van) burgerlijke 

gemeenten. 

 

Daarnaast worden in 

2014 ook de 

mogelijkheden tot het 

uitbreiden van het 

eigen pand 

onderzocht. Dit werd 

ingegeven door de 

plannen van de 

huurder (huisarts), 

die de praktijk wenste 

uit te breiden. Jaarverslagen DMW A&V 2013, 2014 en 2015 

 

In 2015 wordt een beroep gedaan op de 38 deelnemende 

kerkelijke gemeenten, waarbij aan het solidariteitsprincipe wordt 

vastgehouden. 
  

De ontwikkelingen in de sociale teams gaan door: onze 

inspanningsverplichtingen worden groter en de kosten van het 

aantal hulpverleningstrajecten en de uren voor het participeren in 

sociale teams moeten uit de (te) ontvangen subsidies betaald 

kunnen worden. Deze berekeningen worden meegenomen in de 

subsidieaanvragen, een traject waarin bestuurslid W. de Jong een 

voortrekkersrol vervult. 
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In het Sociaal Team van de gemeente Sliedrecht draait 

maatschappelijk werkende A. Bakker mee en deze rol vervult 

mevr. L. Dasselaar-van Doorn in het Sociaal Team van de 

gemeente Molenwaard. Inmiddels is ook het bericht 

binnengekomen dat het CJG in Gorinchem gestopt is. 

 

Eind 2015 komt dhr. F.A. de Stigter 

(Hersteld Hervormde Kerk te  

Leerbroek) meedraaien: hij zal in april 

2016 binnen het bestuur de 

penningmeester, dhr. P.H. Dammers, 

gaan vervangen. 

 

In december 2015 ontvangt dhr. A. Bons, onze voorzitter, de 

gemeentepenning van Sliedrecht. Hij heeft deze penning dubbel en 

dwars verdiend door zijn inzet en betrokkenheid (in tijd en gebed) 

voor ons DMW A&V. Hierbij is DMW A&V weer even in de publiciteit 

geweest. 

 

De huurder (huisarts dr. Kooij) heeft per 31 december 2015 de 

huur opgezegd. Zij verhuist naar het Bonkelaarplein in het 

centrum van Sliedrecht. Daardoor ontvangt DMW A&V geen 

huurpenningen meer. Besloten wordt om een vergaderkamer te 

realiseren voor DMW A&V (te gebruiken voor cursussen en 

groepswerk) en nog 1 ruimte te verhuren. Er is in 2016 sprake van 

herinrichtingskosten. 

Daarnaast huurt SSP tijdelijk zo nu en dan één ruimte.  

 

Op 1 januari 2016 wordt voor nieuwe gevallen een eigen bijdrage 

ingevoerd van € 25,- Verwacht wordt dat de invoering van zo’n 

eigen bijdrage het aantal hulpvragen zal doen dalen. De financiële 

situatie van DMW A&V is moeilijk. Met het oog daarop wordt 

besloten om terug te gaan in uren hulpverlening: van 72 naar 64 

uur per week. 

 

In de bestuursvergaderingen wordt in 2016 uitgebreid gesproken 

over onze inzet in de verschillende Sociale Teams en de verdeling 

van de uren. In een Sociaal Team wordt op een breed terrein hulp 

verleend. Er zijn geen signalen dat het aantal hulpvragen is 

verminderd door de eigen bijdrage. Wisselwerking tussen de 

gemeente en de maatschappelijk werkenden binnen een Sociaal 
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Uitnodiging 

 

 

DMW A&V 

 

Team is belangrijk. Dat geldt ook voor de kwaliteit binnen zo’n 

Sociaal Team. 

 

Op financieel terrein ziet het bestuur van DMW A&V nog als taak 

om de financiële reserves op peil te brengen, maar het aantal uren 

hulpverlening kan verhoogd worden van 64 naar 70 uur per week. 

Een andere spannende ontwikkeling is de eventuele samenwerking 

met Vivenz. Ook het traject van de subsidieaanvragen blijft pittig.  

 

Met ingang van 1 augustus 2016 zit er weer een nieuwe huurder in 

ons pand: Verloskundigenpraktijk Zus & Zwanger (zussen Van 

Andel) gebruikt één ruimte. 

 

De jaarlijkse ontmoeting van het DMW 

A&V-bestuur, de 

maatschappelijk 

werkenden, de vrijwilligers 

van DMW A&V, H. Rebel en  

P.J. Versloot van SSP (1x 

per jaar, in februari) vindt 

eerst nog plaats in de 

ontvangsthal van het eigen pand 

maar later in de nieuwe 

vergaderkamer. 

Deze gezellige ontmoetingen worden door alle geledingen erg 

gewaardeerd. De voorzitter geeft er altijd een speciaal tintje aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Een impressie van zo’n jaarlijkse ontmoeting (febr. 2019) 
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In de Sociale Teams spelen enkelvoudige problematiek (diaconaal) 

en meervoudige problematiek (algemeen). DMW A&V biedt hulp 

aan alle inwoners, ook aan inwoner die niet-identiteit gebonden 

zijn. Nieuwe subsidieverordeningen vergen de nodige aandacht 

(waarderingssubsidie en productsubsidie). 

 

We zien in de loop van de jaren een verdere uitbouw van de 

Sociale Teams. Dit resulteert ook in een stijging van de 

binnengehaalde subsidies. Hierdoor verandert geleidelijk de 

verhouding tussen wat door de kerkelijke gemeenten en wat door 

de burgerlijke gemeenten opgebracht wordt. 

 

Binnen het bestuur en bij de maatschappelijk werkenden groeit 

acceptatie dat de meeste hulpverlening via de Sociale Teams gaat. 

Burgerlijke gemeenten worstelen nog hoe zij dit vorm en inhoud 

moeten en kunnen geven. 

Door in Sociale Teams te participeren is ook voor DMW A&V een 

andere manier van werken en denken ontstaan. Vanuit het bestuur 

van DMW A&V is het dhr. W. de Jong die hieraan handen en 

voeten geeft. Door het werken in de Sociale Teams wordt wel 

minder gebruik gemaakt van ons eigen pand. 

 

In de loop van 2016 gaat het Sociale Team van Hardinxveld-

Giessendam meer gestalte krijgen. Ook is sprake van een Sociaal 

Team in de gemeente Zederik. 

 

Vanaf 2018 wordt op de vergaderingen van de Raad van 

Afgevaardigden nog maar 1x per jaar een lezing of presentatie 

door de maatschappelijk medewerkenden gegeven (tijdens de 

november vergadering). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste dia van de PowerPoint presentatie 
tijdens de RvA van 20 april 2016 
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Bestuur en RvA leren van de inhoud en ervaren het als bijzonder 

zinvol. Soms is er wel sprake van een geringe opkomst maar toch 

worden deze vergadering ervaren als intensief en positief. 

 
Over 2016 is sprake van een voorzichtig positief resultaat. De 

eigen bijdragen worden minder omdat van hulpvragers via Sociale 

Teams geen eigen bijdrage gevraagd wordt. De subsidiërende 

gemeenten hebben dit als voorwaarde gesteld. 

 

Voor de inzet in de Sociale Teams geldt o.a. dat het bestuur van 

DMW A&V verantwoordelijk is voor het feit dat de beschikbaar 

gestelde gelden goed besteed worden. Het uitgangspunt daarbij is 

altijd geweest om open te staan voor hulpverlening aan alle 

inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Jaarlijks 

wordt bekeken of dit financieel haalbaar is. 

 

Het bestuur bestaat in 

2017 uit de heren A. 

Bons (voorzitter), F.A. 

de Stigter 

(penningmeester), J. 

van den Bout 

(secretaris), W. de 

Jong en J. de Jager. 

Secretariële ondersteu-

ning door mevr. Z. 

ErkelensAanen. Jaarverslagen DMW A&V 2016, 2017 en 2018 

 

Het team maatschappelijk werkenden bestaat uit dhr. A. Bakker en 

de dames M.J. Leenman, N.M. Vlasblom-Bulk en L. Dasselaar-van 

Doorn. In 2017 wordt overigens ook nog afscheid genomen van 

mevr. L. de Vos (stagiaire 2016-2017). 

 

De hulpverleners zijn verplicht tot geheimhouding van alle kennis 

over de cliënt. Zij leggen de gegevens schriftelijk vast. Twee jaar 

na beëindiging van de hulpverlening worden de gegevens 

vernietigd. Zo wordt voldaan aan de AVG-wetgeving. 

 

Het financieel resultaat over 2017 is positief en stemt tot 

tevredenheid. De verhouding tussen de subsidies van de 

burgerlijke gemeenten en de bijdragen van de kerkelijke 
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gemeenten verandert. Er is door de voorzitter een Nota Financieel 

Beleid opgesteld en besproken op de vergadering van de Raad van 

Afgevaardigden. 

Graag verstevigt DMW A&V haar positie en daarom zijn de 

bijdragen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenten van groot 

belang: het moet breed gedragen worden. 

 
In november 2017 presenteert maatschappelijk werkende mevr. 

M.J. Leenman het boek ‘Leven met scherven”, een informatie- en 

verwerkingsboek bij echtscheiding. Zij heeft dit geschreven samen 

met mevr. mr.drs. A. Slootweg, advocaat en mediator bij BVD-

advocaten in Barneveld. 

 

DMW A&V schaft een aantal boekjes aan en deze worden op de 

vergadering van de Raad van Afgevaardigden van die maand 

uitgedeeld. De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel: 

Bijbels voor Cuba, een evangelisatieproject dat mevr. Leenman 

van harte steunt. 

 

Met de aanschaf door DMW wordt dus een goed doel gesteund 

maar ook worden de afgevaardigden/diaconieën van de 

participerende kerkelijke gemeenten in de gelegenheid gesteld 

kennis te nemen van een stukje hulpverlening; problemen op het 

gebied van het echtscheidingsproces is bij alle kerkelijke 

gemeenten actueel. 

 

 

 

 

 

 

 
De eerste dia van de 
PowerPoint presentatie op 
de vergadering van de 
Raad van Afgevaardigden 

van 22 november 2017 

 

Ingegeven door het goede financiële resultaat over 2017 kan voor 

2018 het aantal uren uitgebreid worden naar 80 uur per week. 

DMW A&V en SSP werken met een nieuwe samenwerkingsovereen-

komst. Deze is per jaar opzegbaar. 
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In april 2018 wordt vernomen dat SSP zich wil heroriënteren op 

hun toekomst; er is sprake van structurele verliezen. Ook dit wordt 

gedeeld op een vergadering van de Raad van Afgevaardigden 

(april 2018).  Aspecten als geldwerving, betrokkenheid van de 

kerkelijke en burgerlijke gemeenten komen aan de orde. In de 

loop van 2018 wordt binnen het bestuur van DMW A&V nagedacht 

over de eigen houding ten opzichte van die heroriëntatie bij SSP.  

 

In de loop van 2018 heeft ook het Sociale Team van de gemeente 

Giessenlanden de aandacht: door de gemeentelijke herindeling 

(per 1 januari 2019) worden de gemeenten Giessenlanden en 

Molenwaard samengevoegd en de nieuw gevormde gemeente heet 

voortaan Molenlanden. Binnen alle Sociale Teams wordt ervaren 

dat men DMW A&V vanwege inzet en identiteit erg waardeert. 

Hetzelfde geldt voor de nieuw gevormde gemeente 

Vijfheerenlanden (Leerdam – Zederik – Vianen). 

 

Als bestuur van DMW A&V wordt dit als iets bijzonders ervaren; 

DMW A&V voelt zich zeer gezegend: zo kan veel hulpverlening 

geboden worden en het is financieel mogelijk gemaakt door 

subsidies en bijdragen. Er is veel om voor te danken. 
 
 

De Bijbel legt, als het onfeilbare Woord van God, de 

achterliggende oorzaak van alle menselijke nood bloot (de 

zonde) maar openbaart ook de diepste bevrijding uit alle 

nood (verzoening met God door Jezus Christus). 

 

We zien dat de aardse werkelijkheid (tot de wederkomst van 

Christus) een gebroken werkelijkheid is. 

 

 Elk mens heeft als uniek schepsel waarde voor God en door 

Zijn genade mag hij/zij nieuwe kansen ontvangen. 

Zo mag hulp verleend worden aan mensen in nood. 
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In 2018 worden op het dak van het eigen pand van DMW A&V 18 

zonnepanelen geïnstalleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal deelnemende kerkelijke gemeenten breidt uit tot 36. In 

bestuursvergaderingen komen de eigen bijdragen die cliënten 

moeten betalen regelmatig aan de orde. Het komt erop neer dat 

cliënten uit gemeenten waar DMW A&V participeert in het Sociaal 

Team geen eigen bijdragen hoeven te betalen (Sliedrecht, 

Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en Leerdam) maar 

cliënten uit Alblasserdam en Papendrecht wel. Van die burgerlijke 

gemeenten ontvangt DMW A&V geen subsidie. Wel dragen 

sommige kerkelijke gemeenten uit die plaatsen bij. Hiervoor geldt 

binnen DMW A&V het solidariteitsprincipe.  

 

Ook in de loop van 2018 worden cursussen gehouden, zoals: 

 - je stress de baas 

 - verder na echtscheiding 

 - zelfvertrouwen 

 - rouwgroep/rouwverwerking 

 

Dit jaar kent per ultimo 2018 een goed financieel resultaat. Dat 

geeft vertrouwen en zodoende kan 2019 gestart worden met 80 

uur hulpverlening per week.  

 

Het jaar 2019 staat o.a. in het teken van de transitie van SSP. 

SSP investeert veel in nieuwe regionale DMW’s en het aantal 
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hulpverleningsuren stijgt. Daardoor is er sprake van een oplopend 

structureel financieel tekort. 

SSP wenst vast te houden aan 3 uitgangspunten: 

1. psychosociale hulpverlening 

2. identiteitsgebonden 

3. professioneel 

In de loop van de jaren is de hulpverlening veranderd door de 

komst van de WMO en het daarna ontstaan van Sociale Teams. 

 

De diverse burgerlijke gemeenten organiseren de hulpverlening 

verschillend (zowel operationeel als financieel). Burgers/cliënten 

hebben recht op identiteitsgebonden hulpverlening. Er blijkt in het 

overleg tussen SSP en DMW A&V een verschil van inzicht te zijn 

ten aanzien van het werken met een integrale kostprijs, het beleid 

ten aanzien van giften uit onze regio en het solidariteitsprincpe. 

 

Dat resulteert uiteindelijk in het opzeggen van de 

samenwerkingsovereenkomst door SSP; hierbij wordt wel de 

overeengekomen opzegtermijn gerespecteerd en daardoor is de 

hulpverlening voor het jaar 2020 nog wel op de oude wijze 

georganiseerd (detachering), maar deze opzegging stelt het 

bestuur van DMW A&V wel voor een grote uitdaging: hoe gaan we 

de hulpverlening organiseren m.i.v. 2021? 

 

In 2019 wordt, na een gedegen onderzoek, de gehorigheid in het 

pand Prickwaert 196/198 rigoureus aangepakt: plafonds, wanden 

en deuren worden aangepast. Ook worden aan het eind van dat 

jaar nog nieuwe stoelen voor de 3 spreekkamers gekocht. Deze 

   

Marian Leenman  Arnoud Bakker 
 

Psychosociaal hulpverlener 
Contextueel hulpverlener 

Cursusleider 
Sociaal Team Vijfheerenlanden 

  

Psychosociaal hulpverlener 
VO Relatie- en gezinstherapeut 

Sociaal Team Sliedrecht 
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inspanningen worden door de maatschappelijk werkenden zeer 

gewaardeerd en uiteraard zijn de cliënten er ook blij mee. 
 

In april 2019 treedt dhr. J. van den Bout af als secretaris. Hij 

wordt direct opgevolgd door dhr. C. de Jong uit Noordeloos (Chr. 

Geref. Kerk), die al een poosje de bestuursvergaderingen 

bijwoonde. Er is grote dankbaarheid voor de continuïteit. 
 

Dhr. M. Dekker stopt ook in april 2019 met zijn vrijwilligerswerk bij 

DMW A&V. Zijn schoonmaakwerkzaamheden worden voortaan 

verricht door mevr. C. Maasse-Bons en haar 2 dochters. Nog geen 

jaar later (28 februari 2020) is dhr. Dekker overleden. 
 

In 2019 worden enkele bestuursleden van DMW A&V gevraagd 

presentaties te verzorgen over DMW. Dit vergt uiteraard de nodige 

voorbereidingen maar levert wel meer naamsbekendheid op en 

soms een gulle gift of collecteopbrengst. 
 

Naast de verantwoording aan de Raad van Afgevaardigden wordt 

sinds 2008/2009 de controle van de jaarrekening gedaan door een 

accountant. De eigen statuten van DMW A&V, maar ook eisen van 

de subsidiërende burgerlijke gemeenten, vereisen dit. 
 

Na overleg tussen het bestuur van DMW A&V en de accountant 

wordt besloten dat een samenstellingscontrole voortaan voldoende 

is. Wel wordt daardoor meer gevraagd van de kascontrole door 

leden van de Raad van Afgevaardigden.Deze beslissing in 2019 

heeft pas effect in 2020. 

 

   

Marnella Vlasblom  Lindy Dasselaar 
 

Psychosociaal hulpverlener 
EMDR therapeut 

Cursusleider 
Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam 

  

Psychosociaal hulpverlener 
ACT therapeut 
Cursusleider 

Sociaal Team Molenlanden 
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Het aantal hulpverleningsuren wordt met ingang van 2020 

uitgebreid van 80 naar 84 uur per week. Dit besluit hield wel in 

dat het team van maatschappelijk werkenden uitgebreid moest  

worden: met ingang van 21 februari 2020 kan ook gerekend 

worden op de inzet van mevr. B. Pater. 

 

Het bestuur van DMW A&V bestaat op 1 januari 2020 uit de heren 

A. Bons (voorzitter), F.A. de Stigter (penningmeester), C. de Jong 

(secretaris), W. de Jong (contactpersoon voor subsidies) en J. de 

Jager. De secretaris wordt nog ondersteund door mevr. Z. Erkelens-

Aanen. 

 

In 2020 houdt het bestuur van DMW A&V de leden van de Raad van 

Afgevaardigden op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking 

tot de mogelijke toekomstige samenwerking met SSP. Dat gebeurt 

tijdens de vergaderingen maar ook tussentijds. In de samenwerking 

met SSP neemt DMW A&V een unieke positie in ten opzichte van 

andere regionale DMW’s. DMW A&V heeft een eigen bestuur, eigen 

financieel beheer en een eigen locatie. 

 

Het jaar 2020 wordt intensief gebruikt om mogelijke 

samenwerking met SSP of met een andere organisatie te 

onderzoeken: alternatieven worden gezocht en kritisch bekeken. 

In deze hele discussie bezint het bestuur van DMW A&V zich ook 

op het onderscheid tussen bestuurlijke en organisatorische taken. 

De hulpverlening moet doorgaan!  
 

Bij de subsidieaanvragen voor 2021 doet zich wel de moeilijkheid 

voor dat op dat moment  DMW A&V niet weet hoe de hulpverlening 

in 2021 gestalte zal krijgen: wel of niet met SSP?  Of met een 

andere organisatie? En onder welke voorwaarden? Deze 

onzekerheden en de zoektocht naar oplossingen worden in het 

bestuur in het gebed bij de Allerhoogste gebracht. Hij zal uitkomst 

geven.  
 

Op 5 maart 2020 vindt een minisymposium plaats op initiatief van 

DMW A&V; het onderwerp is: ‘Huwelijkscrisis en echtscheiding’. 

Uitgenodigd werden predikanten, pastoraal werkers en 

ambtsdragers uit het werkgebied. Dit symposium werd breed 

uitgerold: uiteraard werden de in DMW A&V participerende 

kerkelijke gemeenten uitgenodigd maar ook aan de overige 

kerkelijke gemeenten werden uitnodigingen gestuurd. Het 
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onderwerp is erg actueel en op deze wijze is de naamsbekendheid 

van DMW A&V uitgebreid. 
 

Halverwege maart 2020 worden we geconfronteerd met een zich 

wereldwijd verspreidend virus: Corona/Covid-19. Dit heeft 

verstrekkende gevolgen, ook voor de hulpverlening/hulpverleners 

van DMW A&V. Grote inzet en aanpassing van werkvormen worden 

gerealiseerd. 

 

Stichting Schuilplaats draagt het Keurmerk 
Christelijke Zorg.  Het Keurmerk Christelijke Zorg 
staat garant voor professionele zorg met aandacht 
voor uw christelijke levensovertuiging. 
Bij instellingen en zorgverleners met het Keurmerk 
Christelijke Zorg kunt u rekenen op de volgende 
principes: 
   -  de christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie 

van de instelling. Hierin verwijzen zij naar de Bijbel als Woord van God 
   - in de instelling werken christelijke hulp- en zorgverleners 
   - de instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten 

inhoud te geven aan christelijke identiteit 
   - In de instelling heerst een open cultuur. Bijbelse omgangsvormen 

tussen mensen zijn belangrijk. 

 

In mei 2020 wordt na intensieve onderhandelingen een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst (m.i.v. 1 januari 2021) met SSP 

opgemaakt en ondertekend. 

Inmiddels is Anja de Pater tot 15 oktober aan de slag gegaan 

(vanwege zwangerschapsverlof van Lindy Dasselaar-van Doorn). 

 

In september 2020 treedt de Hervormde Gemeente van 

Schoonrewoerd toe als nieuwe deelnemende kerkelijke gemeente. 

Helaas namen we ook in oktober 2020 afscheid van de Chr. Geref. 

Kerk van Nieuwpoort/Langerak. In totaal zijn er nu 36 deelnemers. 

 

In de loop van 2020 wordt in bestuursverband nagedacht over 

mogelijkheden om DMW A&V meer te verzelfstandigen. Gedachten 

hierover en diverse mogelijkheden worden op papier gezet en later 

met elkaar in bestuursverband besproken. 
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In goed overleg worden bepaalde besluiten genomen om een 

goede koers uit te zetten voor de toekomst. Er is geen aanleiding 

om te komen tot het wijzigen van de grondslag van DMW A&V: we 

zijn en blijven een instelling niet van, maar door de kerkelijke 

gemeenten in de breedte van de kerkelijke betrokkenheid binnen 

de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; niet beperkt tot kerkleden 

maar voor alle inwoners. DMW A&V blijft proactief in het uitdragen 

van haar opdracht naar de medemens, op grond van de roeping 

van Christuswege.  

 

Om de zichtbaarheid te vergroten en positionering van DMW A&V 

ten opzichte van alle partijen (subsidiënten, kerken, medewerkers, 

cliënten) te verbeteren, worden in het 3e kwartaal van 2020 

plannen gemaakt voor het ontwikkelen van een eigen logo en 

huisstijl, website en een zelfstandige geldwerving. Daarmee wordt 

inhoud gegeven aan de beoogde verlegging van de particuliere 

geldstroom en profilering naar cliënten in de eigen regio. 

Aan de relatie/band met de kerken, oprichters en betrokken 

participanten binnen DMW A&V, wordt binnen het bestuur zeer 

gehecht.  

 

In het 4e kwartaal van 2020 komt een proefwebsite van DMW A&V 

in de lucht. Hierover wordt uiteraard veel inhoudelijk overleg 

gepleegd met Stichting Schuilplaats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proefwebsite van DMW A&V (nov. 2020). 
Links bovenin is het nieuwe logo van DMW A&V zichtbaar. 
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De ontwikkelingen gaan door: er wordt tijdens een 

bestuursvergadering in oktober 2020 een nieuw logo gekozen; er 

wordt ook een keuze gemaakt met betrekking tot betaalapps t.b.v. 

donaties en giften. De nieuwe website is www.dmw-av.nl.  

De officiële lancering zal waarschijnlijk zijn op de 

voorjaarsvergadering van de Raad van Afgevaardigden (april 

2021). Dan zal tevens dit boekje uitkomen: als herinnering aan 25 

jaar DMW A&V. 

Hierin zijn de ontwikkelingen geschetst die DMW A&V in de loop 

van die jaren heeft meegemaakt. 

 

In november 2020 vinden de laatste onderhandelingen met 

Stichting Schuilplaats plaats met betrekking tot het aantal uren 

hulpverlening voor 2021. Op professionele wijze wordt tot 

overeenstemming gekomen. Dankbaarheid om de continuering van 

de samenwerking tussen DMW A&V en Stichting Schuilplaats 

overheerst. God heeft uitkomst gegeven. 

 

Door de Corona/Covid-19 pandemie hebben in 2020 geen 

vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden plaatsgevonden. 

Zowel de voorjaars- als najaarsvergadering konden geen doorgang 

vinden. In het bestuur van DMW A&V wordt dit als een grote 

teleurstelling ervaren. In plaats van de fysieke vergadering is met 

de afgevaardigden uitgebreid digitaal gecommuniceerd. We bidden 

en hopen dat in 2021 het bestuur van DMW A&V en de Raad van 

Afgevaardigden weer mogen en kunnen samenkomen. 

 

Er zijn dus allerlei ontwikkelingen: altijd in beweging, maar rust en 

vertrouwen vinden we bij onze Heere en Heiland. 

Dat is onze basis. 

  

http://www.dmw-av.nl/
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Vanaf deze pagina is door middel van foto’s zichtbaar gemaakt welke (36) 
kerkelijke gemeenten in onze regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 

(anno 2020) participeren in de RvA. Dit om de unieke vorm van 
samenwerking binnen DMW A&V op bestuurlijk en financieel gebied tussen 
het DMW A&V bestuur, de kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeenten 

te benadrukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christelijke Gereformeerde Kerk Gorinchem 
 
 
Christelijke Gereformeerde Kerk Ameide  
 

 

Christelijke Gereformeerde Kerk Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk 
Leerdam  
 

 
 
 
 
 
 

 
Christelijke 
Gereformeerde Kerk 
Noordeloos 
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Christelijke 
Gereformeerde 
Kerk Sliedrecht 
(Beth-El) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christelijke Gereformeerde Kerk 
Sliedrecht (Eben-Haëzer) 

 

 
 

Christengemeente Hardinxveld-Giessendam 
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Gereformeerde Gemeente  Hardinxveld-Giessendam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde Gemeente 
Sliedrecht 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Boven-Hardinxveld 
 
 

 
 
 
 
 

Hersteld Hervormde 
Gemeente Graafstroom   
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Hersteld Hervormde Gemeente 
Giessendam/Neder-Hardinxveld en 
Sliedrecht 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
   

Hersteld Hervormde Gemeente 
Leerbroek 

 
 

 
 

Hersteld Hervormde 
Gemeente 
Nieuw-Lekkerland 

 
 

 
 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Schoonrewoerd 

 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Papendrecht 
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Hersteld Hervormde 
Gemeente Spijk  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Ichthuskerk 
 

     Hervormde Gemeente Alblasserdam 
 

Grote Kerk Ontmoetingskerk 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Hervormde Gemeente Bleskensgraaf 
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Hervormde Gemeente 
Boven-Hardinxveld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oude Kerk  Nieuwe Kerk 
Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hervormde Gemeente 
Groot-Ammers 
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Dorpskerk Rehoboth 
Hervormde Gemeente Kinderdijk/Middelweg 

 
 
 
 
 
 
 

Hervormde 
Gemeente 

Hei- en Boeicop 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hervormde Gemeente Meerkerk 
 
 

Hervormde Gemeente Lexmond 



 
46 

 

Hervormde Gemeente 
Molenaarsgraaf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland 

(Dorp) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Noordeloos 
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Hervormde Gemeente 
Oud-Alblas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote Kerk Hervormde Gemeente Papendrecht Sionskerk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente  
Schoonrewoerd 
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Grote Kerk Hervormde Gemeente Sliedrecht Maranathakerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Streefkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland 
Papendrecht  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

Diaconaal Maatschappelijk Werk 

Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 

Prickwaert 196 

3363 BH  Sliedrecht 

tel. 0184 – 413 108 

info@dmw-av.nl 

www.dmw-av.nl 

mailto:info@dmw-av.nl

