
Stedelijk niveau

Op stedelijk niveau zetten de diaconaal 
consulenten zich in om de diaconie op de kaart 
te zetten. 

Soms lijkt een situatie voor een gezin uitzichtloos. 
Geen werk, een flinke huur-achterstand, beslag 
op de uitkering: de financiële zorgen worden 
steeds groter. Nog zuiniger aandoen is eigenlijk 
onmogelijk, terwijl er ook extra kosten zijn voor 
ziekenhuisbezoek en de eigen bijdrage voor 
medicatie. Onder bepaalde voorwaarden steunt 
de diaconie Arnhemmers die in financiële 
problemen  zijn gekomen. 

Ook verstrekt de diaconie een financiële bijdrage 
aan Arnhemse projecten zoals Stichting het 
Kruispunt  (pastorale zorg aan thuis- en daklozen), 
Stichting de Kerstherberg, de Voedselbank, 
de Kledingbank, Inloopcentrum Klarendal en 
Stichting Vakantiekampen Malburgen. Ook 
organiseren we in enkele wijken voor kinderen  
waarvan de ouders een krappe beurs hebben 
het project 'Rugzakjes met cadeaus'.

Met de gemeente Arnhem denken wij mee,  met 
name over het armoedebeleid en de uitvoering 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Zo participeren we in het project 'Statenkwartier 
Voor mekaar'.www.diaconiearnhem.nl
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Diaconie
"Met passie opkomen voor kwetsbare mensen"

Diaconie is vanuit de kerk gericht op de 
samenleving. 

De diaconie helpt mensen, zowel binnen als 
buiten de kerk, die nergens anders meer terecht 
kunnen.



Diaconie is doen

Het diaconale werk wordt vooral door de 
diakenen van de verschillende wijkkerken 
verricht. 

Diakenen zijn de mensen die aanwezig willen 
zijn om mensen te steunen. Zij hebben tot taak 
om de kerkdeuren naar buiten open te gooien 
en te zien waar nood in de buurt, de stad of in 
de wereld is.

Diaconale wijkactiviteiten

Enkele voorbeelden:

• Vervoers- en begeleidingsservice

• Maaltijd bereiden voor alleengaanden

• Inzet voor duurzaamheid

• Kerstattenties verzorgen voor mensen met     
   een smalle beurs

• Bezoeken van ouderen

• Maaltijd voor vluchtelingen

• Organiseren van bijeenkomsten voor   
   ouderen (kerstmiddag)

• Organiseren van inloopbijeenkomsten voor  
   wijkbewoners

Wereldwijd

In het buitenland ondersteunt de diaconie het 
zendings- en diaconale werk en doet mee aan 
noodhulpacties van Kerk in Actie. Zo draagt 
de wijkdiaconie van Arnhem Zuid financieel 
bij aan een project voor staatloze kinderen in 
Myanmar.

Begroting

In de begroting 2018 is een bedrag van
€ 152.500,- opgenomen voor diaconale hulp. 
De uitgaven zijn als volgt verdeeld: 

• 62% voor stedelijk werk
• 33% voor activiteiten wereldwijd
• 5% voor landelijk diaconaal werk

College van Diakenen

Protestantse Gemeente te Arnhem


