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Jaarverslag Kapelfonds 2021. 

 De coronapandemie had ook in 2021 zijn impact op de vieringen en diensten. Perioden van 

deelname aan kerkdiensten wisselde zich af met kerkdiensten op afstand. Soms mochten er 15 

mensen in de Kapel en moest er met een inschrijflijst gewerkt worden. Het gegeven dat een viering 

al vol zat en mensen op de lijst werden gezet voor de viering van een volgende week was een 

vreemde gewaarwording. Naarmate de maatregelen weer wat werden teruggedraaid mochten we 

weer bezoekers ontvangen; mondjesmaat liep de kapel weer – met in achtneming van de 1,5 meter 

maatregelen – wat voller. Dit ook tot vreugde van de voorgangers: een kerkdienst leiden in een lege 

kapel is onwerkelijk. Tijdens dit schrijven zijn coronamaatregelen weer van toepassing, we kunnen 

alleen maar hopen dat we spoedig weer meer mensen mogen verwelkomen.  

Leaflet 

Leon en Frans hebben een stuk geschreven voor in het magazine dat gericht is op de bewoners van 

De Merwelanden. Doel hiervan was het Kapelfonds haar activiteiten onder de aandacht te brengen 

en mensen te bewegen mee te werken, vragen waren: Hoe kijkt u aan tegen de kerkdiensten en 

overige activiteiten van het Kapelfonds zoals deze nu worden aangeboden? Heeft u ideeën, zou u 

willen meedenken of meewerken aan onze activiteiten? Helaas heeft dit geen reacties opgeleverd. 

 Collectes  

In de wekelijkse vieringen vindt er altijd een collecte plaats. Zeker in het begin van 2021 zijn veel 

vieringen wel doorgegaan alleen zonder bezoekers, vanwege corona maatregelen werden de 

erediensten dan uitgezonden via het interne televisiekanaal. Dit betekende echter ook dat er 

gedurende langere tijd geen collecte inkomsten waren. Wel waren er de kosten zoals de 

onkostenvergoeding van de organisten en het inhuren van voorgangers voor de protestantse 

diensten, bloemen, kaarsen e.d. Hierdoor is er bewust voor gekozen om dit jaar niet te doneren aan 

goede doelen. We hopen dat dit komend jaar wel weer mogelijk is. 

 De collecte van de protestantse diensten ging altijd naar een goed doel van de protestantse 

gemeente. Nu komen de opbrengsten van deze diensten ten goede te aan het kapelfonds, tenslotte 

maken we ook kosten voor de organisatie van de protestantse kerkdiensten. 

 Aktie ‘Kerkbalans’ 

Om het Kapelfonds financieel gezond te houden is er in februari 2017 een zogenaamde actie 

‘kerkbalans’ gehouden. Brieven met de vraag om een bijdrage zijn gestuurd aan alle bewoners van 

De Merwelanden van wie bekend is dat zij een kerkelijke achtergrond hebben. De opbrengst van de 

aktie was dit jaar € 833,-. 

 Bezoekgroep 

Alle bewoners van De Merwelanden die 85 jaar of ouder zijn, wonende zowel in de huurwoningen 

als op de verpleegafdeling of in het kleinschalig wonen worden door een vrijwilligster bezocht rond 

hun verjaardag. Bij ieder bezoekje wordt een klein presentje meegebracht van minder dan €2,00. De 

kosten hiervan worden gedeeld door het Kapelfonds en de Vrienden van De Merwelanden. De 

bezoekjes worden zeer gewaardeerd. 
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Gespreksgroep Geestelijke verzorging.  

Elke week vindt de gespreksgroep plaats. Iedere week wordt er andere afdeling van de Wantijflat 

bezocht. Thema’s hebben vaak betrekking op christelijke onderwerpen zoals: kerst, goede week, 

Pasen, Pinksteren, vastenperiode, e.d. Daarnaast komen thema’s als de seizoenen, rol als 

vader/moeder, herinneringen e.d. aan bod. Zeker bij bewoners met dementiële klachten houden we 

hier niet rigide aan vast en laten we ons ook inspireren door wat de bewoners op dat moment 

bezighoudt. Het aantal deelnemers varieert: soms 10 soms ook 3. De activiteit wordt uitgevoerd 

door een vrijwilligster en de GV. 

 Samenwerking Parochie. 

De samenwerking met de parochie is goed te noemen zijn kort en na de eucharistieviering heeft hij 

altijd wat tijd over voor pastorale gesprekken met bewoners. Verder is er overleg gehad met zr. 

Marie Tatiana van het klooster Stella Matutina  in Dordrecht en zijn we overeengekomen dat zij - na 

de corona perikelen- een viering vocaal willen ondersteunen en een keer een optreden willen geven 

van gregoriaanse liederen. Zo kunnen we onze R.K. identiteit weer wat benadrukken.  

De pastor heeft aangegeven dat hij -na de tweewekelijkse eucharistieviering-  nog tijd heeft voor een 

aantal pastorale gesprekken. De afspraak was dat men zich door middel van de nieuwsbrief hiervoor 

kon opgeven bij de geestelijk verzorger. Die de namen weer doorgaf aan de pastor. Tot op heden 

hebben slechts twee personen hier gebruik van gemaakt.  

Samenwerking PKN gemeente. 

Helaas is er nog steeds geen nieuwe voorganger gevonden voor de Petruskapel, dit heeft zijn 

weerslag op de invulling van de voorgangers. Wel zijn er twee vaste vrijwilligers die koster en diaken 

zijn bij de protestantse kerkdiensten.  

 Processie Heilig Hout. 

In samenwerking met de activiteitenbegeleiding staat de deelname aan de Processie Heilig Hout in 

juni op de agenda. Het doel is bewoners ook op deze manier vorm te kunnen laten geven aan hun 

geloofsbeleving. 

 Project eenzaamheid 

In de rondgang door de Wantijflat valt het op dat veel bewoners alleen op de (huis)kamer zitten. Als 

pilot gaat de GV samen met een vrijwilliger 1x in de maand een gespreksgroep aan bieden waar we 

op een laagdrempelige manier recht willen doen aan gevoelens van eenzaamheid. Het spreekt voor 

zich dat deze bijeenkomst niet zo benoemd zal worden. Dat wat bewoners aangeven zal vooral 

dienen als aanbod. Wanneer na 5 mei de coronamaatregelen zijn losgelaten willen we hiermee van 

start gaan. 
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Glas in loodramen.  

De glas in loodramen hebben een nieuwe bestemming gekregen, ze hangen nu -veilig- aan de muur 

van de kapel. Een handige vrijwilligster heeft de omlijsting gemaakt. Pastor Sander Versteeg is bereid 

gevonden om de ramen in te zegenen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenkingsbijeenkomst. 

In november is de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst geweest.  

We herdachten 98 overleden bewoners, uit de Wantij en de Merwedeflat, als ook de bewoners die 

woonachtig zijn in de wijk en zorg van de Merwelanden ontvingen. Thema was dit jaar ‘Het Anker’. 

Er zijn 30 nabestaanden die de bijeenkomst hebben bijgewoond. Vanwege de corona maatregelen 

konden er maximaal 2 nabestaanden komen, ook de personeelsleden die normaal hun bijdrage 

hebben aan de bijeen was teruggebracht. 
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Planning aanbod en activiteiten kapelfonds voor 2022 

Onder voorbehoud van de ontwikkeling rond het coronavirus willen we de onderstaande activiteiten 

ontwikkelen: 

  

Activiteit/viering Aandachtspunt 

Maandelijkse protestantse diensten Continuïteit is gewaarborgd voor 2022. 

Paasviering  I.s.m. parochie 

Pinksterviering I.s.m. parochie 

Allerzielen I.s.m. parochie 

Adventsviering I.s.m. parochie 

Kerstviering (oecumenisch) I.s.m. parochie 

Ziekenzalving I.s.m. parochie  

Eucharistieviering De tweede en vierde zaterdag van de maand. 

Aswoensdag Kon helaas niet doorgaan, doordat priester al 
afspraken had elders. 

Gespreksgroep geestelijke verzorging Wekelijks per afdeling Wantijflat 

Het inspelen in ontwikkeling in de samenleving, 
vertaald in speciale vieringen 

5 mei viering is geweest 

Deelname bewoners processie Heilig Hout Staat gepland. 

Jaarlijks een aantal goede doelen te selecteren, 
die aansluiten op de identiteit en missie van De 
Merwelanden en in het bijzonder van Stichting 
Kapelfonds 

Afhankelijk van opbrengsten collecten gelden. 

‘’Eenzaamheids” groep Voorwerk gedaan, kan worden opgestart 
worden zodra corona maatregelen zijn 
afgebouwd (waarschijnlijk medio september 
2022). 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


