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Jaarverslag 2021 van de Vincentiusvereniging Zoetermeer 

 

Algemeen 

 

Het jaar 2021 stond, net als 2020, voor het overgrote deel in het teken van de Coronacrisis. In verband 

met de door de overheid voorgeschreven beperkende maatregelen konden alle activiteiten slechts in 

zeer beperkte mate plaatsvinden. Zo was de kringloopwinkel “het Schuurtje van Vincentius” een deel 

van het jaar gesloten en indien geopend slechts met een aantal aanvullende maatregelen en een beperkt 

aantal klanten. Gedurende het jaar was de inrichting van de kringloop aangepast teneinde aan de 

voorschriften te voldoen. 

 

Het aantal ouderenbezoeken was door de crisis zeer beperkt. Uitsluitend het versturen van 

verjaardagskaarten en het verzorgen van paas- en kerstattenties vond in zijn volledige omvang plaats.  

Vrijwel alle vieringen en bijeenkomsten zijn geannuleerd. 

 

Alles bij elkaar dus qua activiteiten wederom een sober jaar. 

 

Desondanks is de vereniging het jaar 2021 toch redelijk goed doorgekomen. Zowel financieel als 

materieel is naar verhouding best veel bereikt en kon, naast de noodzakelijke verplichtingen, in veel 

voorkomende gevallen benodigde hulp worden geboden. 

Meerdere geselecteerde instellingen, projecten en goede doelen, zowel in binnen- als in buitenland, 

ontvingen een donatie. De resultaten staan vermeld in de financiële verslaggeving. 

 

Rond Pasen werden bij diverse families die een steuntje in de rug konden gebruiken paasattenties 

rondgedeeld. 

 

In december zijn diverse kerstpakketten en kerststukjes rondgedeeld bij personen en gezinnen die 

ondersteuning en/of aandacht goed konden gebruiken. Een aantal adressen hiervoor werd van 

gelijkgestemde organisaties ontvangen. 

 

Bijeenkomsten als Maria- en Kerstvieringen konden als gevolg van de Coronamaatregelen niet 

plaatsvinden. 

 

Voor de vrijwilligers kon er, op een geschikt moment en in een aangepaste vorm, toch een gezellige 

middag worden georganiseerd. 

 

Tijdens het verslagjaar zijn er geen mutaties ten aanzien van het bestuur geweest.  

 

Samenvattend kijken wij, ondanks alle beperkingen, toch terug op een geslaagd jaar 2021. Het bestuur 

bedankt alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet en toewijding, iedereen die onze vereniging heeft 

bedacht met een gift in welke vorm dan ook, zoals een donatie of tweedehands goederen voor onze 

kringloop, en iedereen die in onze winkel iets gekocht heeft waardoor wij in staat waren mensen die in 

nood verkeerden een helpende hand te bieden.   

 

Jacob Ingenhoes 
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Ouderenbezoekgroepen 

 

Het jaar 2021 was voor de bezoekgroep weer een bijzonder jaar omdat vanwege beperkende 

maatregelen door de coronapandemie nagenoeg geen bezoekwerk mogelijk was.  

Sinds het besluit is genomen om van de Nicolaasparochie één parochie te maken met één kerkgebouw 

en afscheid te nemen van de vicariaten, zijn meerdere overleggen geweest om het ouderenbezoekwerk 

opnieuw vorm te geven. De uitkomst is dat er één bezoekgroep voor heel Zoetermeer komt met één 

coordinator (Arno Bilderbeek) met daarnaast de wijkcoordinatoren van meerdere wijken (de 

voormalige vicariaten). Zodoende ontstaan de bezoekgroepen 1. Buytenwegh/De Leijens 2. 

Rokkeveen 3. Seghwaert/Oosterheem/Noordhove 4. Meerzicht 5. 

Stadshart/Dorp/Driemanspolder/Palenstein. 

Een belangrijk verschil met voorheen is dat de Vincentianen het bezoekwerk in het vervolg als 

parochiaan gaan doen. Dat heeft alles te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), die het heel ingewikkeld maakt om persoonsgegevens van ouderen over te hevelen van de 

parochie naar de Vincentiusvereniging. Als die gegevens binnen de parochie blijven, zoals 

voorgesteld, en de Vincentianen als parochiaan gaan werken (en dat zijn ze al) dan is alleen een VOG 

(Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig. Dit is in werking gezet. Inhoudelijk verandert er voor de 

Vincentianen niets, de wijken blijven dezelfde, de ouderenlijsten per kwartaal blijven dezelfde, 

verjaardagskaarten sturen en bezoekjes met attentie doen blijft hetzelfde, financiele verantwoording en 

afdoening blijft hetzelfde en de halfjaarlijkse vergadering blijft hetzelfde. In een protocol tussen 

parochie en Vincentiusvereniging zal e.e.a. worden vastgelegd. 

Bezetting ouderenbezoekgroep Vincentius 2021. 

Wijk Coördinatie Vrijwilligers 

Stadshart 

2711 

Arno 

Bilderbeek 

Lia Fokke, Ingrid van Swieten, Diana van der Hoeven. Lucia 

Bilderbeek 

Dorp 

2712 

Joke van 

Egmond 

Marian Windmeijer, Ria Heggelman, Ien Henneken, Plonie van 

der Goes, Annie Onderwater 

Driemanspolder 

2713 

Arno 

Bilderbeek 

Jeanette Middendorp-Paap, Thea Lugtigheid, Ivonne Overhof 

Palenstein 

2722 

Thea Rurup Coby de heer, trees van der Velde, Riet Droogh (bouwt af) 

 

De uitgaven van de bezoekgroepen (attenties, kaarten en postzegels) zijn per kwartaal verzameld. 

Begin 2022 zijn deze voor heel 2021 verzameld en aan de penningmeester doorgegeven. Joke heeft dat 

gedaan voor Dorp, Thea voor Palenstein en Arno voor Stadshart en Driemanspolder. 

Op 15 september 2021 is de bezoekgroep bijeen geweest om ervaringen en knelpunten te delen en te 

bespreken. Er waren 10 bezoeksters aanwezig. Arno zat de bijeenkomst voor en Diana van der Hoeven 

heeft het verslag gemaakt. Een belangrijk besluit is genomen om de leeftijd van de te bezoeken 

ouderen geleidelijk te verhogen van 70 naar 75. Dat is in lijn met alle andere vicariaten. Tevens is de 

richtlijn voor het doen van bezoekjes in tijden van corona van de parochie besproken. De bijeenkomst 

vond plaats in het gebouw de Doortocht. Het verslag is onder alle bezoeksters verspreid. 
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Richtlijn (van parochie en bisdom) voor vrijwilligers t.a.v. bezoekjes aan ouderen in coronatijd. 

 Doe dit werk alleen als je jezelf hier goed bij voelt. Bij enige twijfel over je eigen veiligheid 

mag je hierin een persoonlijke afweging maken. Geef dit wel aan. We kijken samen hoe we 

het over kunnen dragen aan iemand anders. 

 Een fysiek bezoek bij de oudere thuis kan alleen plaatsvinden wanneer er geen risico is op 

besmetting. Check dit voordat je op bezoek gaat. 

 Bij een fysiek bezoek vraag je voorafgaand aan het bezoek of er corona-gerelateerde klachten 

zijn. (Dit geldt voor zowel jou als de ander). Beiden ontsmetten de handen bij binnenkomst en 

vertrek. Je maakt een eigen inschatting of je koffie/thee of iets anders of niets drinkt. De 

anderhalve-meter-regel geldt niet alleen in de ruimte waar het gesprek plaatsvindt, maar ook 

bij de deuropening en in de gang. 

 Hou wat vaker contact via telefoon (telefooncirkel0, per brief (kaartje), e-mail, facetjes, skype 

of via videobellen. Zie dit telefonisch contact ook als een vorm van bezoekwerk. 

 In situaties van geestelijke nood verwijs je door naar een van de pastores van het pastoraat. 

 

Overzicht verstuurde kaarten en afgelegde bezoekjes 2021. 

Wijk 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 

Stadshart 98 kaarten 

0 bezoekjes 

99 kaarten 

0 bezoekjes 

93 kaarten 

1 bezoekje 

96 kaarten 

1 bezoekje 

386 kaarten 

2 bezoekjes 

Dorp 99 kaarten 

0 bezoekjes 

101 kaarten 

0 bezoekjes 

102 kaarten 

0 bezoekjes 

93 kaarten 

0 bezoekjes 

395 kaarten 

0 bezoekjes 

Driemanspolder 93 kaarten 

0 bezoekjes 

92 kaarten 

0 bezoekjes 

102 kaarten 

0 bezoekjes 

80 kaarten 

1 bezoekje 

367 kaarten 

1 bezoekjes 

Palenstein 64 kaarten 

0 bezoekjes 

62 kaarten 

0 bezoekjes 

53 kaarten 

0 bezoekjes 

63 kaarten 

0 bezoekjes 

242 kaarten 

0 bezoekjes 

Totaal 354 kaarten 

0 bezoekjes 

354 kaarten 

0 bezoekjes 

350 kaarten 

1 bezoekje 

332 kaarten 

2 bezoekjes 

1390 kaarten 

3 bezoekjes 

 

Arno Bilderbeek 

 

 


