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Jaaroverzicht 2020 

Corona 
Het jaar 2020 werd vanaf medio maart sterk beïnvloed vanwege de Covid19 pandemie. 
Waren er in het begin nog persoonlijke ontmoetingen mogelijk; in de loop van het jaar 
werden telkens nieuwe maatregelen van kracht ter voorkoming van besmetting. Recreatief 
sporten in verenigingsverband was niet meer toegestaan, elkaar bezoeken mocht maar 
met enkele personen en kerken hielden diensten voor een beperkt aantal kerkgangers of 
de vieringen konden digitaal worden gevolgd. Zo ging dat ook met de vergaderingen van 
het bestuur. In december werd onze bestuursvergadering via StarLeaf voor het eerst in de 
geschiedenis digitaal gehouden. Sommige activiteiten moesten worden gestaakt, zoals 
bijvoorbeeld het geven van fietslessen in Wormerland aan allochtone vrouwen.  
Bij het schrijven van dit jaarverslag is zelfs besloten om een avondklok in te stellen…. 
Waar gaat dit heen?? 

Bestuur 
De samenstelling van het Bestuur onderging geen verandering. Het bestuur stelt het op 
prijs dat voormalig bestuurslid Els Heine onze bestuursvergadering bleef bijwonen. Zij was 
echter vanwege familieomstandigheden genoodzaakt hiermee per 1 december 2020 te 
stoppen. Zij blijft achter de schermen in Wormerveer actief als betrokken vrijwilligster. 
Er zijn zorgen t.a.v. de continuïteit van het bestuur na 1 september 2021, de datum 
waarop de benoeming van alle huidige bestuursleden ten einde komt. Slechts 
penningmeester Piet Boon en secretaris Gerard Schavemaker komen in aanmerking voor 
een herbenoeming. Laatstgenoemde heeft kenbaar gemaakt, dat hij wel herbenoembaar 
is, doch dat hij vanwege zijn gezondheid geen voorzitter of secretaris kan zijn. De overige 
vijf bestuursleden hebben dan de 75-jarige leeftijd (bijna) bereikt. Het zoeken naar 
mogelijke opvolgers wordt door Corona ernstig belemmerd en heeft tot nu toe helaas niets 
opgeleverd. In een gesprek op het Bisdom met Vicaris Generaal Bart Putter en 
Caritasmedewerkster Corine van der Loos heeft het bestuur haar zorgen hierover kenbaar 
gemaakt en gevraagd om mee te denken over een oplossing. 
 
De samenstelling van het bestuur van de IPCI Zaanstreek in 2020 is: 
voorzitter - Frans van Rooij, penningmeester - Piet Boon, secretaris - Gerard 
Schavemaker, lid-administrateur - Ben van Lammeren en overige leden Wim Niekus, 
Patricia Beenen-Schlatmann en Riet Hooijschuur-Kerssens. 
Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook Els Heine-Kruidenberg en Deken Floris 
Bunschoten, de regiopastoor van de Zaanstreek, aanwezig is. In 2020 is het bestuur 
vijfmaal bijeengekomen en werd er eenmaal digitaal vergaderd.  
De vrijwilligersbijeenkomst, waarbij naast alle bestuursleden en de lokale vrijwilligers een 
afvaardiging van het Kerkbestuur en enkele pastores aanwezig zijn, werd vanwege de 
Corona afgelast. 
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Brochure 
Op 12 januari 2020 werd de laatste viering in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk te 
Wormerveer gehouden. Het gebouw is verkocht en de resterende (oudere) parochianen 
zijn ondergebracht met de Petrusparochie in Krommenie. Door deze gebeurtenis waren 
onze gegevens in onze brochure niet meer actueel. Deze en nog enkele kleine 
veranderingen hebben geleid tot een nieuwe brochure. 

Externe contacten 
Er worden contacten onderhouden met Inloophuis De Bron, De Sluis in Justitieel Complex 
Zaanstad, Voedselbank Zaanstreek, Kledingbank Zaanstad, Humanitas Zaanstreek, 
Stichting Voor Elkaar Zaanstad/Schuldhulpmaatje en Fonds De Hoop. Het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam heeft onze hulp gevraagd bij het voortbestaan van Fonds 
Maatschappelijke en Medische Dienstverlening Zaandam.  

Hulpvragen 
In 2020 hebben diverse cliënten gebruik gemaakt van financiële ondersteuning; in totaal  
€ 6.884,--. Hierbij valt soms te denken aan een kleine donatie van enkele honderden 
euro’s aan goederen. Verder is er financiële ondersteuning gegeven aan individuele 
aanvragen w.o. aanschaf van een gaskookplaat, het betalen van boodschappen, bijdrage 
bij een zorgverzekering, bewegingstherapie en bijdrage bij vervoer. Wij boden ook 
financiële hulp en een renteloze lening aan een gezin. Ook boden wij financiële hulp i.v.m. 
een verhuizing en verstrekten wij daarbij een renteloze lening. Wij boden financiële hulp 
aan iemand die vanwege Corona zijn verplichte verblijf in Nederland niet kon bekostigen. 
Een deel daarvan verstrekten wij middels een renteloze lening. 
In geval van het verstrekken van een renteloze lening geldt als voorwaarde dat het 
geleende geld in termijnen terugbetaald dient te worden. 
Daarnaast werden enkele personen en gezinnen in 2020 (structureel) begeleid bij 
schulden, wat soms leidt tot schuldhulpverlening en begeleiding bij schuldsanering, de 
Voedselbank of soms onder bewindstelling. Naast financiële bijdragen wordt ook hulp 
geboden bij het invullen van belastingaangiften, administratieve problemen en hulp bij 
computergebruik. 
Tevens ondersteunden wij diverse activiteiten binnen de verschillende parochies met een 
financiële bijdrage voor in totaal € 6.416,--. Dit zijn o.a. Diaconaal Centrum De Bron, 
Voedselbank Zaanstreek, Kledingbank Zaanstad en de Organisatie Kerst Middag in 
Wormer. Tevens wordt jaarlijks zesmaal een bloemenhulde verzorgd bij de Penitentiaire 
Instelling Zaanstad De Sluis, is SAM’s Kledingactie gehouden in de gehele Zaanstreek en 
werden enkele tweedehands fietsen aangeschaft voor het project fietslessen voor 
allochtone inwoners van Wormerland door vrijwilligers van de Maria Magdalenakerk 
Wormer. Er waren kerstacties gehouden door de PCI van Krommenie, Assendelft, ’t Kalf, 
Westzaan en Kogerveld, Zaandam en Wormer.  
De actie voor de Voedselbank tijdens het begin van de Corona-periode leverde het 
prachtige bedrag op van € 1.785,--. De jaarlijkse collecte tijdens het Diaconaal weekend 
leverde in totaal € 2.990,-- op voor het Corona Noodfonds. Een groot deel hiervan is al 
ingezet bij speciale projecten. 
Een speciale post bij onze inkomsten in 2020 bestond uit een legaat ter grootte van  
€ 2.700,--, nagelaten door een overleden parochiaan, een mevrouw uit Zaandam. 

In Zaanstad wordt nauw samengewerkt met de diverse Wijkteams. 

In geval van schuldhulpverlening worden in Wormerland contacten onderhouden met 

Woningstichting WormerWonen, de gemeente Wormerland (Wethouder, afd. Werk & 

Inkomen en afdeling Sociale Zaken) en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD).  
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Inspiratie 

Voor inspiratie maken wij gebruik van het aanbod door het Bisdom Haarlem-Amsterdam 

van inspiratie- en themabijeenkomsten in Haarlem of in Heiloo. Tevens worden vrijwilligers 

uitgenodigd om deel te nemen aan een Besturencursus.  

De website van het Bisdom biedt ons actuele informatie en bruikbare documenten.  

Ook in 2020 werd op initiatief van de Protestantse Gemeente Zaandam weer een 

themabijeenkomst voor Caritas Instellingen en Diaconieën in de Zaanstreek 

georganiseerd, zoals dat voorheen werd geïnitieerd door het Interkerkelijk Diaconaal 

Beraad Zaanstreek-Waterland (IDB). 

Overige activiteiten: 

✓ De organisatie van SAM’s Kledingactie; voor het eerst centraal gecoördineerd in de 
Zaanstreek. 

✓ Het beheer van een container bij de Maria Magdalenakerk in Wormer voor 2e hands 
kleding van Cordaid Mensen in Nood. 

✓ Het afwikkelen van de financiën voor Kotor Varos (in Bosnië en Herzegovina).  
Het betreft hier het afhandelen van de geldstroom van inzamelingsactie(s) vanuit de 
Jozefparochie in Zaandam. 

Net als in de afgelopen jaren was in 2020 het rendement van de bank(en) weer bijna nihil. 
Het belegd vermogen bij het R.K. Beheerfonds van het Bisdom Haarlem-Amsterdam 
leverde in 2020 een ongerealiseerde koerswinst (4%) op, ondanks de crisis. In 2019 was 
dat een koerswinst van 10%. Dit komt echter niet tot uiting in de baten en lasten, omdat 
een koersstijging een positief effect heeft op ons eigen vermogen. 

Ik eindig het jaaroverzicht met een goed gevoel. De IPCI Zaanstreek met haar bestuur en 
met haar lokale vrijwilligers heeft zich weer nuttig en dienstbaar in Zaanstad en 
Wormerland getoond. Wel laat ik hier nogmaals de zorg doorklinken over de continuïteit 
van ons bestuur in 2021. 
Het jaar 2020 was vanwege de Corona-pandemie een bijzonder jaar.  
Ik spreek de wens uit dat de wereld in 2021 weer ‘normaal’ mag worden. 

Wormer, 15 februari 2021 
Gerard Schavemaker, secretaris 


