
 
Stadsdiaconaat zoekt twee coördinerende vrijwilligers 

‘Gezocht: a. stevig persoon en b. organisatietalent’  

 
Al sinds de oprichting in 2005 zet het R.K. Stadsdiaconaat Delft zich in voor 
armoedebestrijding. En al net zo lang staan tientallen vrijwilligers het diaconaat daarin bij. Het 
toeval wil dat twee coördinerende vrijwilligers – respectievelijk van de Non-foodbank en de 
speciale vieringen – er binnenkort mee ophouden.   
 
Stadsdiaken Jan Lamberts: “Een huis is meer dan een dak boven je hoofd – het is een plek waar je je 
geborgen wilt voelen. Zo’n huis moet ingericht zijn, in elk geval met basale goederen als een tafel, een 
bank en een bed. Voor velen van ons is het vanzelfsprekend dat je een nieuwe wasmachine koopt als 
de oude stuk is. Of dat je een nieuwe fiets voor je kind koopt als de oude niet meer past. Maar een 
steeds groter wordende groep kan dat er écht niet bij hebben, omdat er niets extra’s is. Voor deze 
groep heeft het Stadsdiaconaat de Non-foodbank opgezet. We willen mensen die bijna niets hebben, 
helpen aan de broodnodige goederen.” Anita van Velzen, jarenlang actief in het diaconaat, vult aan: 
“En het werkt twee kanten op: ook uit oogpunt van duurzaamheid is het natuurlijk goed dat spullen niet 
worden verspild maar hergebruikt.” 
 

Schoenen 
Elke dinsdagochtend is een aantal vrijwilligers van de Non-foodbank op een industrieterrein 
in Den Hoorn met goederen in de weer, terwijl collega-vrijwilligers in een busje spullen halen 
en brengen. Lamberts: “We hebben er graag wat mensen bij die helpen sjouwen en/of met 
de bus meerijden. Maar de belangrijkste vacature is die van coördinator: iemand die leiding 
geeft aan de andere vrijwilligers. En dat moet wel iemand zijn die stevig in zijn of haar 
schoenen staat.” De tijdsinvestering is z’n 8 uur per week, schat Lamberts. “Van de 
coördinator wordt verwacht dat hij of zijn op dinsdagen tussen 9.30 en 14.00 uur aanwezig 
is, en door de week de telefoontjes afhandelt bij van mensen die iets nodig hebben of 
aanbieden. En tot slot vragen we de nieuwe coördinator zitting te nemen in ons bestuur en 
ongeveer een keer in de vijf weken mee te vergaderen.”    
 
Wortels 
De tweede vacature betreft een coördinator ‘speciale vieringen’. Van Velzen: “Naast de 
maandelijkse maaltijdvieringen die we organiseren in de Maria van Jessekerk, is er elk jaar 
nog een speciale viering rond de kerst en met Pasen én een barbecue aan het begin van de 
zomer. Ook deze activiteiten zijn opgezet voor kwetsbare mensen, maar iedereen mag 
komen. Wat we zoeken, is iemand die elk jaar deze drie activiteiten wil organiseren.” 
Lachend: “Het hoeft niet, maar misschien helpt het als die persoon katholieke wortels heeft; 
je moet er bijvoorbeeld wel tegen kunnen dat er in de kerk gegeten wordt.” 
 
Draaiboek 
Anders dan bij de Non-foodbank gaat het bij de tweede vacature niet om een structurele, 
maar projectmatige vrijwilligersbaan, legt Lamberts uit. “De drie speciale vieringen vergen elk 
zo’n 7 weken voorbereidingstijd, daarna is het weer een tijdje klaar. En er liggen uitgebreide 
draaiboeken klaar, waarin staat wat wanneer moet gebeuren – van eten bestellen tot overleg 
met vrijwilligers en van regelen van warmhouders tot inrichting van de ruimtes. Op de dag 
van de viering moet de coördinator het overzicht houden en zo nodig de vrijwilligers 
aansturen – wat trouwens een dijk van een team is! Over de viering zelf hoeft de persoon 
zich geen zorgen te maken: dat is mijn pakkie an.”  
 
Staat u stevig in uw schoenen en voelt u ervoor leiding te geven aan het team van de Non-foodbank? Of wilt u 
meehelpen met sjouwen en/of (mee-)rijden op het busje? Voor meer informatie kunt u bellen naar de huidige 
coördinator Els Geelen, tel. 06-57 88 77 84 (werkdagen 10.00-17.00 uur) of mailen naar 
coordinator@nonfoodbankdelft.nl. Zie ook www.nonfoodbankdelft.nl.  
Bent u een organisatietalent en heeft u interesse in de coördinatie/organisatie van de drie jaarlijkse speciale 
vieringen, neem dan contact op met stadsdiaken Jan Lamberts, tel. 015-212 6170 / 06-21817519. Voor beide 
functies geldt dat u goed wordt ingewerkt en begeleid. 
R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o., Burgwal 20, www.rksd.nl.  
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