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Collegevergaderingen  

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

een wijkdiaconie. 

In september verwelkomde de diaconie van de Opstandingskerk ons. Fatima El-Akili, 

wijkcoach in Noord-Oost informeerde ons over het sociale wijkteam. Er komt veel 

eenzaamheid voor in de wijk. Er zijn wel maatjesprojecten waar gebruik van wordt 

gemaakt. Wijkteams hebben een budget vanuit de WMO, het participatiestelsel, 

vanuit de jeugdwet en de schuldhulpverlening. Wijkcoaches hebben geen 

specialistische kennis en kunnen doorverwijzen naar een huisarts, het RIBW en Pro 

Persona. De coördinatie berust bij het wijkteam. Zij zijn toegangspoort tot allerlei 

soorten van zorg. 

Het wijkteam kan een beroep op de diaconie doen voor financiële ondersteuning. De 

aanvragen voor financiële ondersteuning bij het diaconaal bureau (stedelijk) 

verschillen sterk per wijk.  

De novembervergadering vond plaats in de Kandelaar. De wijkdiaconie Zuid had 

John Jansen uitgenodigd die ons informeerde over de Stichitng NAbij. De Stichting 

biedt ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die geen of een klein 

netwerk hebben en waar geen mantelzorger aanwezig is. Artsen, verpleegkundigen 

verwijzen naar deze stichting. De ondersteuning kan bestaan uit wekelijks of 

dagelijks bezoek, meegaan naar de arts of een onderzoek, samen koken, 

boodschappen doen etc. Ook is het mogelijk de partner te ondersteunen. De 

Stichting wil de menselijkheid terugbrengen in de zorg. De Stichting werkt met 45 

vrijwilligers die goed begeleid worden. Ook wordt er samengewerkt met de 

verschillende hospices. 

Daarnaast krijgen mensen, die geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, een 

bloemetje. Vrijwilligers komen elke twee weken het bloemetje verversen.  

In de week van de eenzaamheid organiseerden zij samen met de diaconie Arnhem 

Zuid, een fantastisch pannenkoeken festijn. 
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OKO Arnhem 

De Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen willen hulp en versterking bieden 

aan kwetsbare mensen in de samenleving. Met dit doel hebben we ons verenigd in 

het OKO: Overleg Kerken en Overheid. Op de website van OKO,  www.okoarnhem.nl 

staat een overzicht van activiteiten en voorzieningen die vanuit de kerken worden 

aangeboden aan Arnhemse inwoners. Dit is onderverdeeld in de categorieën 

ontmoeting, bezoekwerk, hulpverlening en zingeving. 

Noodhulpacties 

De afgelopen maanden hielden we twee noodhulpacties. In de maand september 

bedroeg de opbrengst  van collectes en giften voor de slachtoffers van de 

aardbevingen op Lombok €  2059,50. Een maand later zamelden we geld in voor de 

slachtoffers van de bevingen op Sulawesi. Voor deze actie was het totaal ontvangen 

bedrag € 5737,62. Bij beide noodhulpacties is het bedrag verdubbeld door het 

College van Diakenen.  

Hulpaanvragen bij diaconaal bureau 

Diakenen in de wijk staan mensen nabij. Zo mogelijk ondersteunt de wijkdiaconie  

financieel. Ook bij het diaconaal bureau komen aanvragen voor financiële 

ondersteuning binnen. Zo wordt er leefgeld voor boodschappen verstrekt of geld voor 

een maand huur of ziektekostenverzekering. Het gaat om incidentele hulp. Deze 

aanvragen zijn o.a. afkomstig van de wijkcoaches van de gemeente Arnhem. Maar 

ook organisaties zoals het Kruispunt, Rijnstad, RIBW, Driekracht, bewindvoerders en 

Iriszorg weten de Diaconie te vinden.  

Het aantal aanvragen dat in 2018 in behandeling is genomen bedraagt tot nu toe 

250. 

 

 

 

http://www.okoarnhem.nl/
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Petersborgbijenkomst 

Eind september was er een speciale Petersborgbijeenkomst over kinderen en 

armoede. Marja Wittenbols,  werkzaam bij de Vonk een expertisecentrum voor 

ondersteuning, activering en training bij vraagstukken over armoede en sociale 

uitsluiting, verzorgde deze avond. Marja vertelde  over het driejarig onderzoek naar 

de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de 

participatie van kinderen en jongeren in veertien gezinnen met een krappe beurs. De 

wethouder, Ronald Paping, bracht de volgende punten naar voren: 

• de regelingen dienen eenvoudiger te worden, minder bureaucratisch; 

• kijken hoe mensen uit de armoede kunnen komen; 

• de stem van mensen die in armoede leven, horen. Hen een stem geven.  
 

Nieuwe rekeningnummers 

Let op de rekeningnummers van het College van Diakenen zijn gewijzigd. 

Voor een vrijwillige bijdrage luidt het nummer: NL21RABO 0373 7369 91.  En voor 

overige aangelegenheden: NL43RABO 0373 7369 83. 

 

 

 

 

Afscheid Joop Vos  
Joop stopt op 1 januari a.s. met zijn werkzaamheden als penningmeester van het 

College van Diakenen. Zijn visie op diaconie, strategisch en financieel inzicht zullen 

we missen. We danken hem voor zijn bijdrage aan de diaconie. Joop wordt 

opgevolgd door Ans Bosma. 
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Bijeenkomst onbegrepen gedrag 
Af en toe speelt de vraag hoe om te gaan en te handelen als mensen in onze 

omgeving of bij activiteiten zich zo gedragen dat we ze soms niet helemaal begrijpen.  

Wij organiseerden op 10 oktober j.l. een bijeenkomst onbegrepen gedrag, die werd 

verzorgd door Renate Rosenbrand, preventiewerker bij Indigo en Sabine Maree, 

ervaringsdeskundige en medewerker van Vitale Verbindingen. 

 

 

 

 
 
SODBA diner 
Het is ruim 25 jaar geleden dat enkele mensen, met verschillende kerkelijke 

achtergronden, het voortouw namen tot het tot stand brengen van een samenwerking 

op diaconaal terrein. Dit resulteerde in een stedelijk oecumenisch diaconaal beraad 

in Arnhem (SODBA)  waarin College van Diakenen, Doopsgezinde Gemeente 

Arnhem en Evangelisch Lutherse kerk, Parochiële Caritas Instelling, Vincentius 

Vereniging Arnhem, participeren. Inmiddels bekend met de aanduiding SODBA. 

In deze 25 jaar hebben de partners steeds uitstekend en prettig samengewerkt. 

Ondanks dat er soms anders gedacht werd over de concrete invulling van een casus, 

stond en staat voorop dat we met passie op willen komen voor kwetsbare mensen in  

Arnhem. 

Medio oktober vertelden de toenmalige oprichters tijdens een feestelijke bijeenkomst 

wat diaconie voor hen betekent.  
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Mensen 

die mens zijn voor elkaar 

 

mensen elkaar tooiend 

in verwondering, 

 

mensen elkaar verkwikkend 

met aandacht, 

 

mensen elkaar zegenend 

met vrijheid, 

 

mensen  

die mens zijn voor elkaar 

 

een kwestie van vriendschap 

genegenheid, liefde. 

 

Hans Bouma 

 

 


