
 

Caritas IPCI Zaanstreek – Jaaroverzicht 2022

Corona 
De Covid-19 pandemie heeft 
ons werk ook nog in de eerste 
maanden van 2022 beïnvloed. 
Gelukkig werden de strenge 

maatregelen bijna allemaal ingetrokken en was 
het leven weer een beetje normaal.  
 
Bestuur 
Zoals in mijn vorige jaaroverzicht vermeld 
bestond ons bestuur tot 1 maart uit voorzitter 
Frans van Rooij, penningmeester Piet Boon, 
secretaris Gerard Schavemaker en de overige 
vier bestuursleden Riet Hooijschuur, Patricia 
Beenen, Ben van Lammeren en Wim Niekus. 
Laatstgenoemde viertal heeft - zoals beloofd -
de bestuursvergaderingen vanaf 1 maart als 
lokale vrijwilliger bijgewoond, waarbij Ben van 
Lammeren de penningmeester ondersteunt als 
administrateur. 
 
Vrijwilligers 
Naast de taken die onze bestuursleden doen, 
worden veel werkzaamheden uitgevoerd door 
lokale vrijwilligers. Echter ook hier zien wij 
vanwege leeftijd of ziekte een terugloop, 
waardoor het ‘veldwerk’ – wat niet afneemt – 
moet worden gedaan door steeds minder 
handen. Ik doe hierbij een oproep aan lezers 
om zich bij ons als vrijwilliger aan te melden. 
Het is afwisselend en dankbaar werk. 
 
Vergaderingen en bijeenkomsten  
Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook 
diaken Jeroen Hoekstra, sinds 1-1-2022 de 
regiopastoor van de Zaanstreek, aanwezig is. 
Dit jaar kwam het bestuur zesmaal bijeen, 
waarbij er eenmaal online werd vergaderd.  
De vrijwilligersbijeenkomst kwam te vervallen. 
Daarvoor in de plaats werden alle 
Caritasvrijwilligers uit de Zaanstreek 
uitgenodigd om op 17 september 2022 de 
Inspiratiedag Caritas van het Bisdom Haarlem-
Amsterdam bij te wonen. Deze bijeenkomst 
met aansprekende thema-onderwerpen was 
zeer geslaagd. Fijn dat we elkaar weer eens 
‘live’ mochten ontmoeten en persoonlijk 
spreken. 
 
Fietsles aan allochtone vrouwen 

Sinds in 2019 bij de Maria Magdalenakerk in 

Wormer een start is gemaakt met wekelijkse 

fietslessen (woensdag van 9.30-11.00 uur) aan 

allochtone vrouwen (en soms ook aan mannen) 

is er veel animo om hieraan mee te doen. 

Inmiddels komen er ook uit Krommenie en 

Zaandijk fietslessende dames. Om dit 

behapbaar te blijven doen, hebben wij aan het 

Wijkteam Krommenie gevraagd om een deel 

van onze taak in Wormer over te nemen. Een 

oriënterend gesprek heeft onlangs plaats 

gevonden. Gekeken wordt naar een praktische 

locatie, 2e hands fietsen, opslag van deze 

fietsen en een aantal vrijwilligers (mogelijk ook 

stagiaires van middelbare scholen). Ook bij 

deze nuttige maar ook gezellige activiteit in 

Wormer kunnen wij extra hulp gebruiken bij 

het fietsles geven en als fietsreparateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpvragen 

Vanwege de oorlog in Oekraïne schonken wij 

meer als in vorige jaren aandacht voor 

vluchtelingen. In Wormer werd bijgedragen 

o.a. met drie wasmachines en veel serviesgoed 

voor tijdelijke bewoners van de Gele Lisstraat 

en de Rigastraat. Ook hebben diverse cliënten 

van financiële ondersteuning gebruik gemaakt; 

in totaal voor een bedrag van € 2.991,--.  

Soms ging het om kleine donaties van enkele 

honderden euro’s aan goederen.  

Diverse activiteiten binnen de Zaanse parochies 

werden ondersteund met een financiële 

bijdrage voor in totaal € 8.277,--. Er werd met 

geld bijgedragen aan: jaarbijdrage aan DC De 

Bron en Voedselbank Zaanstreek, 6x een 

zondagse bloemenhulde aan de gevangenen in 

de gevangenis in Zaanstad, fietslesproject in 

Wormer, Stichting Prakkie over, het project 

inpaklijn PCI Polderland en Stichting Manna - 

werkgroep Schermer, SAM’s kledingactie en 

diverse kerstacties in Westzaan, Krommenie, 
Assendelft, Zaandam, ’t Kalf, Kogerveld en 
Wormer. 



 

Diaconale zondag – Werelddag van de Armen 
De jaarlijkse collecte in de Zaanse R.K. kerken  
tijdens de Diaconale zondag 13 november 2022 
met als thema ‘ont-moeten’ leverde in totaal 
40 volle kratten met houdbare levensmiddelen 
en een bedrag van € 1.629,85 op. Dit geld werd 
naar boven afgerond tot € 2.000,-- en aan de 
Voedselbank Zaanstreek overgemaakt. 
 
Samenwerking 
In Zaanstad en Wormerland wordt nauw 
samengewerkt met de diverse Wijkteams, 
VluchtelingenWerk Zaanstad, Housing First, 
Raad van Kerken Krommenie en de 
gezamenlijke diaconieën van de Christelijke 
kerken in de Zaanstreek. Vanwege een tekort 
aan vrijwilligers en een tekort aan financiële 
ondersteuning is Stichting Present gestopt met 
haar werkzaamheden. 
 
Vraag & Aanbod 
Via diverse kanalen worden meubels, 
serviesgoed, ander huisraad en fietsen 
aangeboden. Door gebruik te maken van 
WhatsApp groepen kan snel worden geschakeld 
en krijgen de tweedehands spulletjes snel een 
goede bestemming. 
 
Overige activiteiten: 
✓ Al enkele jaren verzorgen wij zesmaal in de 

gevangenis in Zaanstad de bloemenhulde 
tijdens de zondag-diensten. 

✓ SAM’s Kledingactie kon op 5 november 2022 
weer rekenen op vele trouwe vrijwilligers. 
Er werden weer vele kilo’s aan 2de hands 
kleding en schoenen ingezameld bij de 
Maria Magdalenakerk Zaandam, de Jozef-
kerk Zaandam, de Maria Magdalenakerk 
Wormer en Dorpshuis Neck, de Odulphus-
kerk Assendelft, de Petruskerk Krommenie 
en de v/h OLVG-kerk bij de Lorzi in 
Wormerveer. 

✓ Bij de Maria Magdalenakerk in Wormer 
wordt een container beheerd voor 2de hands 
kleding van Cordaid - Mensen in Nood. 

✓ Via onze administratie worden de geld-
zaken voor Kotor Varos (in Bosnië en 
Herzegovina) geregeld. Wij handelen de 
geldstroom dit jaar van € 3.465,00 af van 
inzamelingsactie(s) vanuit de Jozefparochie 
in Zaandam o.l.v. Nic en Trees Hoogland.  
 

Financiën 
Het rendement op onze rekeningen bij de bank 
was ook in 2022 bijna nihil. De energiecrisis en 
de oorlog in Oekraïne zorgen voor grote onrust 
op de financiële markten. Ons vermogen bij het 
R.K. Beheerfonds van het Bisdom kreeg te 
maken met een ongerealiseerd koersverlies van 

13,6%. Dit zal worden afgeboekt van de 
bestaande reserve voor koersverschillen. Dit zal 
niet ten koste gaan van onze hulp aan onze 
behoeftige medemensen. Wij blijven ons met 
volle kracht voor hen inzetten. 
 
Website 
Het bestuur heeft besloten om onze eigen 
website www.ipci-zaanstreek@nl in 2023 op te 
heffen. De reden hiervan is het onderhoud en 
de beveiliging ervan. Wij hebben ervoor 
gekozen aan te haken bij de nieuwe website 
voor de gezamenlijke Zaanse RK parochies waar 
aan is gewerkt: www.katholiekzaanstreek.nl. U 
kunt IPCI Zaanstreek vanaf nu vinden en volgen 
op https://katholiekzaanstreek.nl/over-
ons/ipcizaanstreek/. 
 
Externe contacten 
Wij onderhouden contacten met De Sluis in de 
gevangenis in Zaanstad, Fonds de Hoop, de 
gezamenlijke diaconieën in de Zaanstreek, 
Voedselbank Zaanstreek, Diaconaal Centrum De 
Bron (vierde haar 10-jarig jubileum), Leger des 
Heils, Kledingbank Zaanstreek, St. Voor Elkaar 
Zaanstad/Schuldhulpmaatje, Raad van Kerken 
Krommenie en Humanitas Zaanstreek. 

 
Tot slot 
De zorg over de continuïteit van ons bestuur 
voor de nabije toekomst blijft onverminderd. 
Het bestuur en de vele vrijwilligers hebben 
ervoor gezorgd dat IPCI Zaanstreek zich weer 
nuttig en dienstbaar heeft getoond in Zaanstad 
en Wormerland.  
Wij blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
en/of bestuursleden. Wilt u wat voor ons doen? 
Neem dan s.v.p. contact met ons op. 
 
Donatie 
Wilt u ons werk financieel ondersteunen?  
Maak uw gift over op onze bankrekening  
NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. 
Hartelijke dank!  
IPCI Zaanstreek behoort tot de Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI).  
U kunt uw donatie vermelden in uw aangifte 
inkomstenbelasting. In samenhang met andere 
giften, die voldoen aan de richtlijnen, kan dit 
leiden tot een fiscale aftrekpost. 
 
Wormer, 30 januari 2023 
Gerard Schavemaker,  
secretaris IPCI Zaanstreek 
Telefoon: 06-57320782  
e-mail: gerardschavemaker@planet.nl  
website:  
https://katholiekzaanstreek.nl/over-
ons/ipcizaanstreek/ 
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