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Menselijk 

 

niet het hoogste 

slechts het gewoonste 

vroeg Hij 

 

dat men naliet 

wat scheiding maakte 

 

dat men niet afbrak 

maar opbouwde 

 

dat men trouw bleef 

aan z’n bestemming 

 

leefde 

zoals men bedoeld was 

 

niet het hoogste 

slechts het gewoonste  

vroeg Hij 

 

dat men liefhad 

menselijk 

 

heel menselijk 

liefhad 

 

Hans Bouma: Gedichten bij het Meer van Galilea  
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INLEIDING  

 

In dit jaarverslag 2017 geven wij een overzicht van de activiteiten die de Diaconie van de 

Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) heeft verricht. 

Opkomen voor kwetsbare mensen bestaat al vanaf de eerste christelijke gemeente, omzien 

naar elkaar was ook toen al een groot goed. Deze traditie wordt door de Diaconie 

voortgezet uitgaande van de boodschap van Jezus: ‘Wat u aan de minste hebt gedaan 

hebt u ook aan mij gedaan’. Status was voor hem onbelangrijk, Jezus ging juist om met 

mensen die zijn steun nodig hadden. 

Wij komen met passie op voor mensen die het even niet redden. Dit doen wij voor alle 

burgers in Arnhem die voldoen aan onze criteria. Vaak gebeurt dit via eenmalige financiële 

steun. Maar ook eenzaamheid komt veel voor. De wijkdiakenen hebben antennes in hun 

wijk en leveren op diverse manieren steun aan medeburgers. 

De Diaconie heeft goede contacten dichtbij en wereldwijd met partners en 

noodhulporganisaties, via een aantal netwerken. Met de diverse wijkteams van de 

gemeente Arnhem wordt contact gezocht, rechtstreeks of via het Overleg Kerk en Overheid 

(OKO).  

Door de decentralisatie van participatie, WMO, jeugdzorg en de armoede/schulden agenda 

komt er veel af op de gemeentelijke overheid. Wij merken dat veel burgers de weg naar 

deze nieuwe manier van werken nog niet weten te vinden. De Diaconie helpt mensen die 

het even niet zien zitten, zonder de rol van de overheid over te nemen, daar ligt immers de 

formele zorgplicht. Informatie over onze activiteiten gaan we verbinden met de website van 

de wijkteams. De Diaconie heeft ook een eigen website. 

Diaconiewerk is mensenwerk, mensen hebben mensen nodig. De diakenen en de 

diaconaal consulenten zijn er voor deze mensen. Zonder hun inzet kunnen we onze 

intenties niet waar maken. Wij willen hen ook via dit jaarverslag bedanken voor hun 

vruchtbare inzet. 

 

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van:  

- Activiteiten en projecten van de wijkdiaconieën 

- Financiële ondersteuning door de wijkdiaconieën en het College van Diakenen  

- Samenwerking met andere organisaties 

- Organisatie en PR 
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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VAN DE WIJKDIACONIEЁN  

 

In het College van Diakenen participeren de wijkdiaconieën van de Diaconessenkerk, de 

Siongemeenschap, de Bethlehemkerk, de Opstandingskerk (vanaf 1 september 2017 zijn 

deze vier wijkdiaconieën samen verder gegaan onder de naam wijkgemeente Arnhem 

Noord), de kerken in Arnhem Zuid (een combinatie van de Salvatorkerk en Elden-de 

Kandelaar), de Rank en de Parkstraatgemeente.  

 

De vaste activiteiten van de Diaconie van de Diaconessenkerk zijn: Koken in het Kruispunt 

(drie keer per jaar met zo’n vijf vrijwilligers), Vieren op Woensdag voor de jarigen van 70 +, 

het inzamelen voor de Voedselbank en de Bazar (met veel vrijwilligers, ook uit de wijk).  

Dit jaar was er voor het eerst een rugzakjesactie in de zomer voor kinderen die nooit op 

vakantie gaan. Deze actie was in samenwerking met de Diaconie van Protestantse 

Gemeente te Schaarsbergen. Er zijn 47 rugzakjes gevuld, die verdeeld zijn door het sociaal 

team van de wijk. 

 

 

 

   

 

 

Ook is er door een enthousiast groepje 

vrouwen gehaakt aan de “grootste 

gehaakte deken”; een actie die acht 

dekens heeft opgeleverd. De dekens zijn 

tijdens de startzondag in september in de 

kerk geëxposeerd. Deze dekens werden 

verdeeld onder mensen/groepen die ze 

goed kunnen gebruiken.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Diaconie van de Siongemeenschap participeert in de activiteiten van de 

Diaconessenkerk en is daarnaast actief in Het Dorp, een instelling voor mensen met een 

ernstige of meervoudige handicap. Jaarlijks wordt met Hemelvaart een ontbijt en een 

wandeling georganiseerd samen met de bewoners van Het Dorp.  
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In de Bethlehemkerk is het langzamerhand een gewoonte om de afnemers van de 

Voedselbank een kleine financiële ondersteuning te geven kort voor de Kerst. Op twee 

uitgiftepunten in de wijk heeft de Diaconie de attenties uitgereikt. Via andere instanties of 

via alerte gemeenteleden komen er ook andere mensen op het pad van de Diaconie, die 

erg blij zijn met een cadeaukaart waarmee wat boodschappen gedaan kunnen worden. De 

ZWO-groep verzorgde twee mooie en lekkere bijeenkomsten (High Tea en 

erwtensoepmaaltijd) waarmee de deelnemers de projecten steunden die dit seizoen 

(2017/2018) op de rol staan: voor de straatarme kinderen in Moldavië (gezamenlijk project 

van de kerken in Noord) en pakketten om voedsel te verbouwen, via de stichting 

Mensenkinderen).  

De gemeente De Rank bestaat voornamelijk uit oudere gemeenteleden. Eén van de 

kernactiviteiten van de Diaconie is het bezoeken van mensen. Met name ouderen stellen dit 

zeer op prijs, omdat met het stijgen van de leeftijd de mobiliteit afneemt en daarmee ook de 

sociale contacten. Daarnaast is het afgelopen jaar een aantal activiteiten georganiseerd: 

een Paas/Kerst middag. Na de koffie en thee volgt een overdenking, zingen van bekende 

liederen en het voordragen van gedichten. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond vertelde 

een lid van de historische kring Elden over de geschiedenis van Elden en met name over 

de historie van de Bonifatiuskerk. Verder organiseerde de Diaconie een reisje naar 

Hindeloopen en is er maandelijks een gezamenlijke maaltijd. Tijdens de maandelijkse 

Bijbelkring wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. In 2017 is er gekozen voor 

Casa-Luminii (Huis van Licht) in Roemenië, een door de overheid erkend dagverblijf voor 

kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. 

 

 
                          Reis naar Hindeloopen 

Naast de individuele aandacht voor mensen in nood, is 2017 voor de Diaconie van de 

Opstandingskerk een jaar van bezinning en voorzichtig brainstormen geweest over waar de 

Diaconie in deze periode van samenwerken met de andere kerken van Arnhem Noord zich 

op wil en kan richten. Met de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk wordt al 

samengewerkt in een ZWO-project: start van denken en handelen over de wijkgemeente 

grens heen, maar er is meer mogelijk. Aandacht voor de kwaliteit van aandacht en zorg in 

de wijk, en Samen Arnhem breed. Een voorbeeld daarvan is het succes van “Tafels van 

Hoop, voor vluchtelingen”, een campagne vanuit Kerk in Actie om aandacht voor de situatie 
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van vluchtelingen te vragen en hen hoop te geven. Hier hebben op 18 december veel 

wijken aan meegewerkt en is goed ontvangen door de vluchtelingen in Arnhem. Er is een 

groeiend contact met de wijkteams, o.a. voor de kerstgiften. Het rugzakjesproject richtte 

zich op de bezoekers van de Voedselbank, uitgiftepunt Opstandingskerk. Dit lijkt een 

jaarlijks terugkerende actie te worden, gezien de waardering en de brede doelgroep die op 

deze manier bereikt wordt. Verdere terugkerende acties waren de Amnesty schrijfzondag, 

aandacht tijdens de Week van de Eenzaamheid, Paasgroet actie voor gedetineerden en de 

dikke truien kerkdienst. De Bazar heeft dit jaar een mooi bedrag opgeleverd voor het fiets 

evenement: “Ome Joops tour”.  

 

Het diaconale project van de Parkstraatgemeente  was in 2017 “Creatieve projecten met 

weeskinderen in Mexico”. De Diaconie organiseerde een borrel voor alle vrijwilligers van de 

Parkstraatgemeente als dank voor zoveel inzet en activiteiten. Daarbij werd gebruik 

gemaakt van de catering van “Enjoy en Learn”, een gezellig en sociaal familierestaurant op 

de Geitenkamp in Arnhem en een erkend leerbedrijf voor talentvolle jongeren. Voor de 

Internationale Vrouwendag is meegewerkt aan de viering georganiseerd door het Arnhems 

Vrouwenplatform. Tijdens de maaltijd en het gesprek daarna was er een mooie ontmoeting 

van vrouwen van allerlei culturen en religies. Het Wereldvrouwenkoor leverde daarbij een 

geweldige bijdrage. In mei werd de voorstelling “Mijn hart woont elders” gespeeld in de 

kerk. Het is een aangrijpend verhaal, waarin twee vluchtelingen die elkaar toevallig treffen 

in een wachtkamer elkaar hun ervaringen vertellen. Zij delen hun verscheurdheid en 

verlangen. Wat houdt een mens onder zulke omstandigheden op de been. Gedurende het 

hele jaar is gezocht naar mogelijkheden om een (of meer) woningen voor vluchtelingen te 

kopen omdat daar een groot gebrek aan leek te bestaan. Met name voor jongeren was er 

dringend huisvesting en de daarbij behorende begeleiding nodig. Tijdens onderzoek naar 

mogelijkheden is contact geweest met diverse organisaties, zoals INLIA, de gemeente 

Arnhem, de woningcorporatie “Volkshuisvesting”en Pact 18, de organisatie die jonge 

vluchtelingen begeleidt. De tijd heeft ons inmiddels ingehaald: de nood voor huurwoningen 

voor statushouders is afgenomen. Er is daarom besloten de plannen voorlopig niet verder 

voort te zetten.  

Aandacht werd besteed aan de “all inclusive-wijk”. In een wijk als het Spijkerkwartier is het 

van belang verbindingen te laten ontstaan waardoor de mensen meer bij elkaar betrokken 

raken en zo samen kunnen werken aan o.a. een duurzame samenleving.  



7 

 

In Arnhem-Zuid (Salvatorkerk en Elden-de Kandelaar) wordt op de tweede dinsdag in de 

maand een Eetgroep Samen Tafelen georganiseerd door vijf vrijwilligers. In de Kandelaar 

worden de gasten verwelkomd met een kopje koffie of thee. Daarna volgt een maaltijd. Er 

is tijd voor een gebed, een stukje uit de bijbel of een gedicht. Ook worden door de gasten 

gekozen liederen gezongen.  

De Diaconie hoort heel vaak: Wat fijn, dat dit er toch is.” Het voorziet duidelijk in een 

behoefte. 

 

 
 

Ook organiseert de Diaconie een uitje door met gasten buiten de deur te lunchen of een 

High Tea. 

De Diaconie kreeg adressen van gezinnen in Malburgen West en Oost, waarvan de ouders 

geen geld hebben voor een Sinterklaascadeautje. Twee enthousiaste gemeenteleden 

gingen aan de slag om voor 33 kinderen cadeautjes te kopen passend bij elk kind. Op 

zaterdag 2 december gingen de Pieten met volle zakken op pad om op de aangegeven 

adressen een zak met cadeautjes en wat lekkers af te leveren. 

Zowel de kinderen als hun ouders waren zeer verrast door dit onverwachtse bezoek en de 

Pieten zagen veel blijde en glunderende kindergezichten. Een reactie was ”wat goed dat de 

kerk dit doet”. 

Kortom een zeer geslaagde actie, waar ook de Diaconie heel blij van werd. 

 

 

 
 

 



8 

 

FINANCIЁLE ONDERSTEUNING DOOR DE WIJKDIACONIEЁN EN HET COLLEGE VAN 

DIAKENEN  

1. Individuele ondersteuning door de wijkdiaconieën 

De Diaconie ondersteunt mensen die op een of andere manier financieel klem zitten en die 

geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening. Zo wordt er leefgeld voor 

boodschappen verstrekt of geld voor een maand huur of ziektekostenverzekering. Elke 

wijkdiaconie kan mensen financieel ondersteunen tot een bedrag van maximaal € 250. De 

diakenen hebben contact met mensen uit hun wijk. Het moet gaan om incidentele hulp. De 

diakenen letten erop dat zij niet het werk van de hulpverleners overnemen. Als het 

enigszins kan, verwijzen de diakenen door naar het wijkteam. Een voorbeeld uit een van de 

wijken: Soms zitten kinderen in je directe omgeving ineens vreselijk in de knel, geen geld 

voor leuke dingen, veel geruzie om je heen, je basis valt weg als ouders met elkaar 

overhoop liggen. Een bijdrage voor een weekje zomerkamp, zeven dagen onbezorgd 

ontdekkingstochten maken op de Friese meren; wat was het een welkome ontsnapping uit 

een donkere periode in een kinderleven. En ook nog een dankbare ouder  ... 

 

2. Individuele ondersteuning door het College van Diakenen  

De aanvragen die bij het diaconaal bureau binnenkomen zijn o.a. afkomstig van de 

wijkcoaches van de gemeente Arnhem. Maar ook organisaties zoals het Kruispunt, 

Rijnstad, RIBW, Driekracht, deurwaarders en Iriszorg weten de Diaconie te vinden. In 2017 

waren er ook aanvragen van instanties buiten Arnhem voor cliënten die in Arnhem wonen. 

Het aantal aanvragen dat in behandeling is genomen in 2017 bedroeg 223. Als een 

aanvraag niet voldoet aan de criteria dan wordt deze niet gehonoreerd. Het kan zijn dat de 

cliënt niet in Arnhem woont of dat er geen sprake is van een noodsituatie. Dit waren 45 

aanvragen. In totaal is er ruim € 30.000 uitgegeven aan individuele ondersteuning. In 2016 

waren er 221 aanvragen en is er € 31.000 uitgegeven. Het aantal aanvragen en het bedrag 

is bijna gelijk aan vorig jaar.  

Een voorbeeld van een aanvraag: een familie met vier kinderen wordt begeleid naar een 

traject schuldhulpverlening. Er is beslag gelegd op het salaris van de man. Door de 

hulpverlener is een verzoek ingediend om de beslagvrije voet aan te passen. Dit duurt 

enige tijd. Na betaling van de huur en de energiekosten is er geen leefgeld meer. De 

Diaconie heeft twee weken leefgeld toegekend.  

3. Projecten/Instanties  

Diverse Arnhemse projecten en instanties werden door het College van Diakenen 

gesteund. Zo gaat er jaarlijks een gift naar de Kleding- en Voedselbank, de Stichting 

Kerstherberg, de Vakantiekampen Malburgen en het Kruispunt. Ook worden projecten van 

de Arnhemse Uitdaging gesteund. Het Inloopcentrum van Slichtenhorststraat ontvangt een 

bijdrage. Ieder jaar gaan er met Kerstmis attenties naar gedetineerden in Arnhem. Deze 

actie wordt georganiseerd door de wijkdiaconie van Arnhem-Zuid in samenwerking met 

andere geloofsgemeenschappen in de wijk. Het komt regelmatig voor dat de Diaconie een 

speciaal aanbod krijgt van goede bruikbare spullen. Dit aanbod zet de Diaconie uit bij een 

hulpverlener of een wijkdiaconie. 
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4. Noodhulp  

Als er ergens ter wereld een ramp is, werken Kerk in Actie, het College van Diakenen en de 

wijkdiaconieën nauw en snel samen. Nadat door de voorzitter van het College van 

Diakenen het besluit tot noodhulp is genomen, worden de diakenen die in het College van 

Diakenen zitten, geïnformeerd over deze actie. Op de eerstvolgende zondag wordt de 

noodhulpcollecte gehouden. Dit betekent dat de eerder geplande eerste collecte vervalt. 

Naast het geven van geld in de collecte is er ook de mogelijkheid om geld op de rekening 

van het College van Diakenen te storten.  

In maart was er een noodhulpcollecte voor slachtoffers van de hongersnood in Afrika. Meer 

dan 20 miljoen mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Door dreigende 

hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water en eten is. 

In totaal (collecteopbrengsten en gestorte gelden) ontving de Diaconie ruim € 5165.  

In september was er een noodhulpcollecte voor slachtoffers van de overstromingen in 

Nepal en Bangladesh. Ruim 16 miljoen mensen zijn getroffen en is er meer dan 510.400 

hectare bebouwde grond vernietigd. De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de 

heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien. Er is onvoldoende toegang tot 

voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en 

adequate voeding.  

In totaal (collecteopbrengsten en gestorte gelden) is er ruim € 4360 binnen gekomen.  

De bedragen van beide noodhulpacties zijn door het CvD verdubbeld.  

 

 

 

 

          Overstroming in het rampgebied 
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5. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)  

Het College van Diakenen kiest ervoor om projecten gedurende langere tijd te 

ondersteunen. Van 2017 tot en met 2021 is gekozen voor het project “Steun Syrische 

vluchtelingen in hun eigen regio”. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel 

steden liggen in puin. Ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de 

vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt 

het werk van de internationale hulpverleners steeds moeilijker. Kerk in Actie, in 

samenwerking met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat 

verbonden is met de Wereldraad van Kerken, helpt vluchtelingen in Syrië maar ook in de 

buurlanden Jordanië en Libanon. Kortom hulp in eigen regio. Het project ontvangt € 7500.  

Ook worden de door de wijkdiaconieën zelfgekozen ZWO-projecten ondersteund. Een 

aantal voorbeelden van projecten: “Casa luminii” in Roemenie (een dagverblijf voor 

kinderen met een handicap), aandacht en zorg voor kinderen in Moldavië (project via Kerk 

in Aktie), Een Veld-Vol-Voedsel-Pakket van Stichting Mensenkinderen in Albanië, Armenië 

en Moldavië (een pakket van € 20,- wordt verstrekt aan arme gezinnen. Daarmee kunnen 

zij in hun tuin aardappels en groenten verbouwen. Van de opbrengst kan een arm gezin 

met vier kinderen een jaar lang eten), Stichting Teman Teman Sehati (steun voor in 

Indonesië achtergebleven Nederlanders), betere voedselvoorziening in afgelegen 

bergdorpen in Nepal, De Stichting Food for All (hulp voor de allerarmsten in Ethiopië), 

staatloze kinderen in Myanmar, onderwijs voor Dali kinderen in India, het Huis op de Muur 

(stichting die zich inzet voor prostituees in de regio Arnhem / Nijmegen), stichting 

Kinderhulp Sierra Leone, creatieve projecten met weeskinderen in Mexico.  

In totaal is € 20000 toegekend aan de projecten van de wijkdiaconieën. 
 
 

 

  
        Steun via Stichting Teman Teman Sehati 
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SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES  

1. Project Statenkwartier Voormekaar  

In de buurt Statenkwartier zijn Gijs van den Heuvel, Margriet Kok en Hans Oostendorp 

trekkers van het project Statenkwartier Voormekaar. In de buurt koppelen zij vraag en 

aanbod rond informele zorg. Zo rijdt een buurtbewoner zijn straatgenoot naar het 

ziekenhuis. En verricht een buurtbewoner een kleine reparatie in de keuken bij een oudere 

bewoner.                                                                                                                                               

Ook is er in het voor- en in het najaar een zogenoemde Tuintjesdag. Een ploeg vrijwilligers 

gaat de buurt in om bij mensen die hiertoe niet meer in staat zijn, hun tuintjes op te 

knappen. In een uur worden de meest noodzakelijke werkzaamheden verricht. Regelmatig 

zijn er gezamenlijke maaltijden waar naast het samen eten voldoende gelegenheid is tot 

ontmoeting.  

2. Project Rugzakjes Statenkwartier 

Begin december verraste de Sint de kinderen in het Statenkwartier. Kinderen waarvan de 

ouders een smalle beurs hebben, kregen een chocoladeletter en een tegoedbon van een 

Speelgoedwinkel zodat ze zelf een cadeautje kunnen uitzoeken. Twee vrijwilligers brachten 

deze attenties ruim voor 5 december naar de ouders, zodat ze de mogelijkheid hadden om 

zelf nog een cadeau uit te zoeken. Zij waren hierover zeer te spreken. Een mevrouw was 

erg verheugd over de actie, maar gaf aan dat het haar gezin nu financieel een stuk beter 

ging. Ze stelde voor de bon aan een ander gezin met kinderen te geven! 

3. Werkgroep Verzet tegen Armoede  

De werkgroep probeert het onderwerp armoede en de gevolgen hiervan onder de aandacht 

te brengen in de stad Arnhem. De werkgroep organiseert driemaal per jaar zogenaamde 

Petersborg bijeenkomsten. Politici, ouderen, vertegenwoordigers van de kerken en diverse 

belangenorganisaties doen mee aan deze gesprekken. Net als in het seizoen 2016 - 2017 

staat in het seizoen 2017- 2018 bij de Petersborgbijeenkomsten het onderwerp "Kinderen 

en armoede" centraal.  

Sinds 1987 is 17 oktober de dag voor internationale actie tegen armoede, waarbij miljoenen 

mensen opstaan tegen armoede. In 1992 werd door de Verenigde Naties 17 oktober 

erkend tot wereldarmoededag. En ook de Paus kondigde een dag aan waarin het 

onderwerp armoede centraal staat. En wel op 19 november 2017. De werkgroep Verzet 

tegen Armoede vond dit mooie aanleidingen teksten te verzamelen die gebruikt kunnen 

worden in vieringen. De werkgroep was betrokken bij enkele vieringen. 

4. Inloopcentrum Klarendal  

In de wijk Klarendal is het wijkproject buurtpastoraat, een oecumenisch project. Carla Kool 

coördineert het project Buurtmaatjes. Het Buurtmaatjesproject beoogt een zorgzame buurt 

dichterbij te brengen en is te vergelijken met goed nabuurschap. De maatjes zijn ‘de goede 

buur’ die inspringen waar een handje uit de mouwen gestoken moet worden of waar 

mensen dreigen te vereenzamen.  
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5. SODBA  

In het SODBA (Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem) worden beleid en 

afspraken gemaakt over financiële aanvragen voor diaconale projecten en incidentele 

hulpaanvragen. Ook wordt de diaconale bewustwording bevorderd door het uitwisselen van 

onderlinge informatie. De diaconaal consulenten Margriet Kok en Nancy Spiele namen in 

2017 deel aan de vergaderingen. Het secretariaat is gevestigd bij het College van 

Diakenen. Aan het SODBA wordt verder deelgenomen door Parochiële Caritas Instelling 

(PCI) van de St. Eusebiusparochie, de Vincentius Vereniging, de Evangelisch Lutherse 

Kerk en de Doopsgezinde Gemeente. 

 

6. OKO (Overleg Kerk en Overheid) 

Tweemaal per jaar spreken vertegenwoordigers van de diverse kerken met elkaar over 

belangrijke thema’s die ook de gemeente Arnhem raken. In 2017 is flink geïnvesteerd in de 

samenwerking met de gemeente. Om verder inhoud te geven aan de hulpverlening op 

wijkniveau was OKO betrokken bij de voorbereiding van de bijeenkomst Samen Werken in 

de Wijk op 8 februari. 

Met medewerkers van de gemeente en van de wijkteams is overlegd over het verder 

brengen van het OKO-document. Dit is een inventarisatielijst waarbij de kerken en 

diaconale instellingen aangeven wat er gebeurt op het gebied van ontmoeting, bezoekwerk, 

hulpverlening en zingeving.                                                                                                                  

Op 22 september organiseerde OKO het ontbijt met de politiek. Deze bijeenkomst werd 

bezocht door ongeveer 30 personen waarbij raadsleden van de meeste partijen, wethouder 

Leisink en burgemeester Marcouch aanwezig waren. Mevrouw Esmé Wiegman (directeur 

NPV-Zorg voor het Leven) hield een inleiding en er volgde n.a.v. enkele stellingen een 

geanimeerd gesprek over de samenwerking van kerken/geloofsgemeenschappen en de 

gemeente bij hulpverlening en vrijwilligerswerk. Met de verantwoordelijk wethouder(s) was 

regelmatig contact. Op verzoek van de gemeente werd OKO betrokken bij de activiteiten bij 

de manifestatie ’Arnhem Samen’ rond de kerstdagen in het centrum van Arnhem. 

7. Viering Eusebiuskerk  

In de dienst op 19 februari stond het thema duurzaamheid centraal tijdens een viering in de 

Eusebiuskerk. Pierre Eijgenraam, Margriet Kok en Kees Tinga waren betrokken bij deze 

dienst. Praktijkverhalen werden verteld door Steven Koster (de stadstuin Kweekland), 

Ingrid Lodewijk (Schepping in de achtertuin, een fotoproject in Arnhem Zuid) en Sebastiaan 

van Sandijk (Repaircafé) 

  

 

https://www.bing.com/images/search?q=duurzaamheid&view=detailv2&&id=1C4F01AD0C8895CAF5162A452EF0D2B2C79B9648&selectedIndex=69&ccid=1kKrRxF3&simid=607997908188334882&thid=OIP.Md642ab4711773382c100ac6060d2d1b7o0
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8. Kledingbank 

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig 

hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt 

een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding. Sinds 1 november is er een vijfde 

inzamelpunt in Arnhem bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 

6824 KL Arnhem. Hier kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding 

worden gebracht. 

 

 

 
                               Kledingbank Arnhem 
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ORGANISATIE EN PR  

 

1. moderamen / College van Diakenen  

Het moderamen is het dagelijks bestuur van het College van Diakenen en bestaat uit: 

- Pieter-Jan Veenstra (voorzitter) 

- Joop Vos (penningmeester) 

- Ineke Takke (secretaris) 

- Margriet Kok (diaconaal consulent) 

- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent) 

 

Het moderamen hield zich in 2017 bezig met het voorbereiden van de vergaderingen van 

het College van Diakenen, het toetsen van de verstrekte financiële steun, de algemene 

financiën en beleidsontwikkeling. De keuze voor een langdurig ZWO-project, de financiële 

werkwijze en de evaluatie van de geldwervingsacties in 2017 kwamen aan de orde. Er was 

aandacht voor het samengaan van de wijken in Noord en de gevolgen daarvan voor de 

Diaconie. De aanstelling en financiering van een coördinator voor het inloopcentrum aan de 

van Slichtenhorststraat stond regelmatig op de agenda. 

 

Het College van Diakenen bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkdiaconieën en de 

leden van het moderamen. De diakenen uit de wijken zijn:  

- Hilda van Vliet (Diaconessenkerk) 

- Alie Schregardus (Siongemeenschap) 

- Inge van Hemert (Opstandingskerk) 

- Marty te Brake en Maria Willemsen (Bethlehemkerk) 

- Mimi Averesch en Henk Afman (Arnhem Zuid)   

- René Vos (De Rank) 

- Conny van der Loo (Parkstraatgemeente) 

- Hennie Beijer (toehoorder voor de Dorpskerk in Schaarsbergen) 

 

In de vergaderingen van het College van Diakenen werden de besluiten van het 

moderamen doorgenomen en gefiatteerd. In het eerste gedeelte van de vergadering 

diepten we een onderwerp uit. Zo kwamen o.a. aan de orde: het oecumenisch 

Buurtmaatjesproject Klarendal/Sint Marten/Spoorhoek, de diaconale vakantieweken van 

het vakantiebureau.nl, een communicatieplan voor de Diaconie, de diaconale structuur in 

Noord en Zuid, de inzamel box voor de Kledingbank. Margriet Kok koppelde de resultaten 

terug van het project uitgevoerd voor de masterclass Inspireren en Dienen, georganiseerd 

door Vincent de Paul Center Nederland.  
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2. De werkgroep financiële steun 

De leden van de werkgroep zijn: 

- Bep Potjer  

- Danielle Kreeft 

- Gerrit de Graaf  

- Willy Faber 

- Alie Teunissen van Manen (diaconaal consulent) 

- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent) 

De aanvragen worden door Alie Teunissen van Manen en Nancy Spiele in behandeling 

genomen waarbij de andere leden om advies wordt gevraagd. Doorgaans lukt het om 

binnen 24 uur een aanvraag te behandelen en het geldbedrag ter beschikking te stellen. 

 

3. Publiciteit 

De leden van het College van Diakenen, de diaconaal consulenten en de leden van de 

werkgroep financiële steun schrijven regelmatig over diaconale onderwerpen in 

Kerkperspectief (het blad van de Protestantse Gemeente te Arnhem). Er wordt regelmatig 

een College van Diakenen-nieuwsbericht verspreid. Verder is informatie over de Diaconie 

te vinden op de website, www.diaconiearnhem.nl.                                                                                                 

Een flyer over de Diaconie, bestemd voor hulpverleners, is ruim verspreid.  
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Arnhem, april 2018 

Diaconaal bureau 

Roosendaalseweg 507 

6824 KL Arnhem 

026-3512201 

info@diaconiearnhem.nl/ www.diaconiearnhem.nl 

NL33FVLB0635800667 t.n.v. College van Diakenen Arnhem 


