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Collegevergaderingen  

Het College van Diakenen vergadert elke twee maanden. We zijn steeds te gast bij 

een wijkdiaconie die het eerste gedeelte van de vergadering verzorgt. 

In mei was het College te gast bij de Rank. Op deze avond stond het gebed centraal. 

Er zijn drie vormen van bidden: gesprek met jezelf, tweegesprek met God, Iemand, 

de Ander en als levenshouding. Iedereen is gejaagd, onze gedachten zijn vaak 

elders. Als je bidt kan dit een moment van rust zijn. Gesprek met jezelf. Of het is een 

tweegesprek om de nabijheid van God te ervaren. Bidden kan ook een 

levenshouding zijn. Aandacht geven aan mensen om je heen. Hierbij kan Jezus als 

voorbeeld fungeren. 

Belangrijkste gebed dat Jezus aan zijn leerlingen heeft geleerd: het Onze Vader. 

Belangrijke elementen in dit gebed zijn: aanspreken, lofprijzing, doelstelling, 

vergeving en bescherming. 
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Meer voor minder 

De wijkdiakenen staan mensen in de wijk nabij door daadwerkelijk te helpen en of 

financieel te steunen. Op stedelijk niveau wordt ook financiële ondersteuning 

gegeven. Hulpverleners kunnen voor Arnhemmers die ze begeleiden een aanvraag 

indienen in het geval dat er dringend geld nodig is. Zie op onze site: www: 

diaconiearnhem.nl/financiële ondersteuning. Hier staat ook, onder het kopje ‘Meer 

voor Minder’ informatie over organisaties die mensen met een krappe beurs helpen. 

Zoals Kledingbank, Voedselbank, Stichting Leergeld, Stichting Geven en Nemen, 

Speelstoet, Energiebank, Kledingwinkel, Eco Vrede, Gelrepas. 

 

Gratis vakantiemidweek voor ouderen 

Het vakantieburo.nl organiseert van maandag 10 tot en met donderdag 14 december 

een vakantiemidweek. Deze is bestemd voor ouderen die niet meer op vakantie 

gaan, die in het dagelijks leven weinig aanspraak en/of weinig financiële middelen 

hebben en het daarom zo verdienen er eens lekker tussenuit te gaan! Wilt u meer 

weten over hoe en wat, kijk dan op www.kerkinactie.nl  

 

 

 

Bundel Menselijk  

Jacob Kooistra en Margriet Kok hebben weer een bundel samengesteld met daarin 

diaconale teksten, gedichten, liederen en Bijbelteksten. Dit boekje is te verkrijgen 

voor 5 euro op het diaconaal bureau. Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. 

http://www.kerkinactie.nl/
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Weggeeftafel Speelgoed 

In de buurt het Statenkwartier was het een goede gewoonte dat kinderen vlak voor 

de zomervakantie een rugzakje met cadeautjes en rond Sinterklaas een presentje 

kregen. De cadeautjes zijn bestemd voor kinderen waarvan de ouders een krappe 

beurs hebben.  

Dit voorjaar ging het anders. Samen met Speelstoet, een speelgoedwinkel zonder 

kassa, organiseerde Statenkwartier Voormekaar medio juni een speelgoedtafel voor 

de kinderen. Elk kind mocht vier stuks (tweedehands) speelgoed uitzoeken: een 

groot cadeau, een kleiner, een boekje en een puzzel. De ouders en kinderen waren 

enorm blij met deze cadeau’s. Overigens kunnen kinderen waarvan de ouders een 

Gelrepas hebben ook terecht bij Speelstoet kijk op: www.speelstoet.nl 

 

 

AVG 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. De nieuwe privacywet biedt de mensen meer bescherming, maar het 

College van Diakenen krijgt ook meer verplichtingen. Zoals de bescherming van 

gegevens van mensen die financieel geholpen zijn en gegevens van diakenen. Ook 

voor de verzending van deze nieuwsbrief heeft het consequenties.  

Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, wilt u dit dan doorgeven?  

Het spreekt voor zich dat we uw adres niet voor een ander doel gebruiken. 

http://www.speelstoet.nl/
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Als 

je niets meer hebt,  

kun je altijd nog een hand geven 

 

Bisschop Paride Taban, in bundel ‘Menselijk’  

 

 

 

 

 

College van Diakenen, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem, 026 - 351 2201.       

www.diaconiearnhem.nl, info@diaconiearnhem.nl 

http://www.diaconiearnhem.nl/

