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Solidariteit begint… 
 
Solidariteit begint waar men zich laat raken 
door de mens achter de opgesomde feiten. 
 
Solidariteit begint waar het eigen leven 
in vraag mag gesteld worden in het licht van 
die heel andere wereld van de armen. 
 
Solidariteit begint waar men opstaat 
om gewoon te doen wat hier en nu al kan. 
 
Solidariteit begint waar de kracht 
als een vonk overslaat van de ene mens op de andere. 
 
Dan staat niemand meer alleen! 
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In dit jaarverslag 2019 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). Daarnaast participeren we in het zogenaamde Petersborgoverleg en het overleg 

van alle noodhulporganisaties. Waar mogelijk en nuttig trekken we samen op met de 

adviesraden WMO/Jeugdhulp en Werk & Inkomen van de gemeente Arnhem. In ons 

beleidsplan 2020 – 2025 geven wij aan dat we deze samenwerking verder willen 

uitbouwen. Samen sta je sterker in de strijd tegen armoede/eenzaamheid en het overleg 

met verantwoordelijke overheden. 

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, het OKO heeft inmiddels een website. 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 waarmaken. Wij willen hen dan ook via dit jaarverslag bedanken voor de 

vruchtbare inzet. Dit jaar hebben we afscheid genomen van Alie Theunissen van Manen 

(diaconaal consulent), die vervroegd met pensioen is gegaan. 

 

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 wijkgemeenten Arnhem Noord (eerder de 

wijkdiaconieën van de Diaconessenkerk, de Siongemeenschap, de Bethlehemkerk en de 

Opstandingskerk) en Arnhem Zuid (een combinatie van de Salvatorkerk en Elden-de 

Kandelaar), de Rank en de Parkstraatgemeente. Hieronder hun activiteiten en projecten. 

Dit geeft een beeld van alle waardevolle dingen die er gebeuren.  

 

Arnhem Noord 

De Diaconie Arnhem Noord organiseerde allerlei diaconale activiteiten. Ongeveer 20 

mensen kookten een half jaar lang wekelijks 10 liter soep voor ‘De Duif’. Zo krijgen de 

bezoekers elke dag brood en soep. Dit wordt zeer gewaardeerd.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongeveer 100 kinderen kregen de afgelopen zomer een rugzakje vol cadeautjes. Bestemd 

voor kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben. Het inkopen en inpakken van de 

cadeautjes is veel werk, maar ook gezellig. Het resultaat is kleurrijk. Deze actie gebeurt in 

samenwerking met de Diaconie van Protestantse Gemeente te Schaarsbergen.  

De ZWO hield allerlei acties om geld in te zamelen voor het gekozen project ‘Noodhulp en 

werken aan vrede in Nigeria’. Bijvoorbeeld: samen snert eten, Arnhemse meisjes verkopen 

in de Eusebiuskerk, een taarten actie en het verkopen van voorjaarsbloemen.  

Andere activiteiten van de Diaconie:  

Medio december ontvingen de partners van overleden gemeenteleden een Paaskaars. 

In samenwerking met de wijkteams in Arnhem Noord werden er Nieuwjaars giften 

uitgedeeld.  

Het bezorgen van de bloemen vanuit de kerkdienst is een belangrijke diaconale taak. Vaak 

helpen gemeenteleden daarbij. De ontvangers waarderen dit zeer.  
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Arnhem Zuid 

De diakenen zetten zich in voor mensen met financiële of immateriële problemen. Per 

vraag wordt geprobeerd maatwerk te leveren. Het kan gaan om leefgeld, een huurprobleem 

of reisgeld. In 2019 voerden de diakenen met 12 hulpvragers of hulpverleners gesprekken 

over financiële hulp of andere problemen. Met een aantal vindt nog steeds regelmatig 

ondersteunende gesprekken plaats. Met Kerst werden er kerstattenties gebracht om zo met 

de feestdagen wat extra’s te kunnen doen. 

 

De Diaconie zamelde geld in voor de projecten ‘Opvang en scholing van weeskinderen in 

Rwanda’, ‘Tegengaan van kinderarbeid op het platteland van India’ en voor ‘De 

gezinshuizen in de Glind’.  

Aan een oud gemeentelid van de wijkgemeente die met haar man werkzaam is in de 

Russische Kaukasus, is een gift overgemaakt.   

 

De wijkgemeente Arnhem Zuid streeft ernaar zichtbaar te zijn in de wijk door het 

organiseren van een aantal activiteiten, zoals spelletjesmiddagen, koffieochtenden, de 

eetgroep Samen Tafel, Kraam op de markt, Kerstrondgang in de Blue Band gevangenis en 

de vervoers/begeleidingsservice. 

In september was er een wijkdag van de kerken in Malburgen: de Kruiskerk, Emmauskapel 

en Salvatorkerk. Het thema was: herdenken/vluchteling zijn.                                                                                                                                    

In september vond er, zoals op veel plekken in Arnhem, in de Salvatorkerk een 

Herinneringsmaaltijd Airborne plaats. Het was 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem 

plaatsvond. De herinneringen hieraan riepen veel emoties op.   

 

 

 
 

 

Het pannenkoekfestijn dat samen met de Stichting Nabij werd georganiseerd, trok veel 

belangstellenden en was een zeer geslaagde bijeenkomst.     
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De Rank 

De gemeente De Rank bestaat voornamelijk uit oudere gemeenteleden. Daarom is het 

bezoekwerk één van de kernactiviteiten. Met name ouderen stellen dit zeer op prijs. 

 

Daarnaast zijn het afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

Paas/Kerst middag: een middag die begint in het van Oosterzeehuis met gezamenlijk 

koffie/thee drinken met iets lekkers. In de Bonifatiuskerk houdt de predikant een 

overdenking, bekende liederen worden gezongen en enkele gedichten worden 

voorgedragen.  

Op 27 juni reisden de leden van De Rank naar Terwolde.  

Een gids verzorgde een boeiende tocht langs de rivier de IJssel, met zijn typische oude 

dijkhuisjes, graslanden en kolken. Na een bezoek aan enkele landgoederen werd het 

Oranjemuseum in Diepenheim bezocht.  

Eénmaal per maand is er een gezamenlijke maaltijd waar ontmoeting centraal staat. 

 

Tijdens de maandelijkse Bijbelkring is geld ingezameld voor diaconale doelen, te weten 

voor ‘Hapin’ (hulp aan Papoea’s in Nood) en ‘Woonvorm M’n Huisenzo in Elst’. 

 
 

De Parkstraatgemeente  

Het diaconale project 2019, New Dutch Cooking, is in mei 2019 afgerond. Het volgende 

project is het Inloophuis Sint Marten te Arnhem, “de huiskamer van de kerk”. Zomaar voor 

een kopje koffie, omdat ze anderen willen ontmoeten of met een gerichte vraag naar een 

bepaalde vorm van dienstverlening.  

 

Bij de twee Diaconie beleidsdagen stonden de diaconale activiteiten centraal. Enkele 

vragen waren: de manier waarop de werkwijze en het functioneren van de Diaconie beter 

kan. Interviews met enkele gemeenteleden vormden de basis voor deze dagen. Naar 

aanleiding daarvan heeft de Diaconie een aantal wijzigingen doorgevoerd.  

Het aantal collecte-doelen is behoorlijk verminderd: van 50 naar 12 om de versnippering 

van de opbrengsten te beperken. Een nieuwe “opbrengsten-thermometer” aan de muur laat 

de opbrengsten van het diaconaal project aan de gemeente zien. Komend jaar geeft de 

Diaconie meer aandacht aan het thema ‘stille armoede’. 

 

Er werd door twee groepen 15 keer gekookt voor dak- en thuislozen in het Kruispunt. En, 

ook dit jaar was er weer een groei te zien in het aantal bezoekers: gemiddeld zo’n vijftig op 

een avond! 

 

Diakenen bezochten de bijeenkomsten van het OKO, Inlia en het College van Diakenen. 

Twee keer was er een bijeenkomst met de Diaconie van de Remonstrantse Gemeente in 

Oosterbeek om informatie uit te wisselen en samenwerking te onderzoeken.  

Van tijd tot tijd is er contact met het Vluchtelingen Platform Arnhem. 
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FINANCIЁLE ONDERSTEUNING DOOR DE WIJKDIACONIEЁN EN HET 

COLLEGE VAN DIAKENEN  

 

1. Individuele ondersteuning door de wijkdiaconieën 

De wijkdiakenen ondersteunen 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, een vergoeding voor een tweedehands fiets of een paspoort verstrekt. 

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

De diakenen hebben contact met mensen uit hun wijk. De diakenen letten erop dat zij niet 

het werk van de hulpverleners overnemen. Indien nodig, verwijzen de diakenen door naar 

het wijkteam. 

 

2. Individuele ondersteuning door het College van Diakenen  

Voor mensen die op een of andere manier financieel klem zitten, kunnen hulpverleners 

onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen. De aanvragen voor financiële 

ondersteuning zijn afkomstig van hulpverleners. Zoals wijkcoaches, bewindvoerders, 

medewerkers van het Kruispunt, Rijnstad, RIBW, Driekracht en Iriszorg. Het aantal 

aanvragen dat in behandeling is genomen in 2019 bedroeg 210. In totaal is er in 2019 ruim 

€ 26.000 verstrekt aan individuele ondersteuning. Zowel het aantal aanvragen als het totale 

bedrag zijn lager dan vorig jaar. In 2018 waren er 284 aanvragen en toen is er € 39.000 

uitgegeven. Het is wel opvallend dat het aantal organisaties dat ons weet te vinden, 

toeneemt. Het aantal aanvragen van de wijkcoaches in 2019 is echter beduidend minder 

dan eerdere jaren 

Bij de behandeling van een aanvraag leggen de diaconaal consulenten meer het accent op 

het meedenken. Zo wijzen we de hulpverleners op diverse instellingen en fondsen waar ze 

een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld de Speelstoet.   

 

Een voorbeeld van een aanvraag voor individuele ondersteuning: een hulpverlener diende 

een aanvraag in voor een maand huur. Dit was voor een man met veel schulden die de 

huur niet kon betalen. In eerste instantie stond deze man niet open voor begeleiding van de 

hulpverlener. Het was lastig om in te schatten of deze man een volgende maand huur wel 

kon betalen. Een gift wordt alleen gegeven als er zicht is op een verbetering van de 

situatie. Na overleg met de leden van de werkgroep financiële steun is een maand huur 

betaald door de Diaconie. Wel met de vraag aan de hulpverlener om na een maand terug 

te koppelen hoe het ging. Na een tijdje kwam het bericht dat het goed met deze man ging. 

Diverse mensen hadden hem achter de vodden gezeten en alles leek de goede kant op te 

gaan. Hij had werk en kon de huur weer betalen. 

 

3. Projecten/Instanties  

Diverse Arnhemse projecten en instanties worden 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 was er ook een 

eenmalige gift voor de interculturele ontmoeting van Arnhemse wereldvrouwen. 
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Het Inloopcentrum Van Slichtenhorststraat ontvangt een financiële 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 de hulpverleners en wijkdiakenen.  

 

 

Een aangeboden fiets wordt door een hulpverlener opgehaald 
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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. Tijdens de zondagse viering 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. Het College van Diakenen verdubbelt de 

opbrengst. In 2019 hielden we een noodhulpactie voor de slachtoffers van de cycloon Idai 

in Mozambique, Zimbabwe en Malawi.    

 
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.  

Ook worden de door de wijkdiaconieën zelfgekozen ZWO-projecten ondersteund.  
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SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES  
 
 

1. Project Statenkwartier Voormekaar  

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

Oostendorp trekkers van het project Statenkwartier Voormekaar. In de buurt matchen zij 

vraag en aanbod rond informele zorg. Zo haalt een buurtbewoner voor een zieke 

straatgenoot de boodschappen of brengt deze naar het ziekenhuis.  

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. 

Gaandeweg het jaar veranderde de opzet van de buurtmaaltijden. De buurtmaaltijden 

vonden op een andere plek plaats. En nu koken diverse buurtgenoten, in plaats van een 

vaste kok, een onderdeel van de maaltijd. Deze verandering van plaats en opzet heeft een 

zeer goed effect; er komen andere mensen bij en de onderlinge sfeer is goed. 
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2. 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, wijkcoaches, ambtenaren, vertegenwoordigers 

van de kerken en diverse belangenorganisaties doen mee aan deze gesprekken. Vanaf het 

seizoen 2016 - 2017 staat het onderwerp "Kinderen en armoede" centraal. Zo besteedde 

de werkgroep aandacht aan kinderen en armoede en gezonde levensstijl en de waarde van 

bewegen/sport voor deze kinderen. En het onderwerp armoede en de rol van de 

jeugdgezondheidsdienst werd behandeld Ook verzorgde de wethouder armoedebeleid, 

Ronald Paping een inleiding. Hij bracht onder andere naar voren dat de regelingen 

eenvoudiger, minder bureaucratisch moeten zijn. En dat de stem van de mensen die in 

armoede leven, gehoord moet worden.  

3. Inloopcentrum Klarendal  

In de wijk Klarendal loopt het wijkproject buurtpastoraat, een oecumenisch project. Het 

contract met Carla Kool, de coördinator van het Buurtmaatjesproject, liep af in 2019. 

Vrijwilligers nemen het nu over. Het Buurtmaatjesproject beoogt een zorgzame buurt 

dichterbij te brengen en is te vergelijken met goed nabuurschap.  

4. Blauwe Tomaat  

De Blauwe Tomaat verkoopt vers voedsel aan alle Arnhemmers. Voedsel dat er net even 

anders uit ziet. Groente en fruit worden verkocht vanuit een SRV wagen. Mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die willen integreren in de Nederlandse cultuur 

werken mee. Deze wagen staat op vaste tijdstippen op diverse plekken in de wijken. Sinds 

oktober is er een samenwerkingsverband met de Blauwe Tomaat. Naast toekenning van 

leefgeld kan een boodschappenpakket worden uitgezocht.   
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5. Wandeling voor ex mantelzorgers 

Samen met MVT (Meldpunt Vrijwillige Thuishulp) organiseerde de Diaconie een serie 

wandelingen voor ex mantelzorgers. Het is heerlijk om in de buitenlucht te zijn, om 

onderweg wat te praten met elkaar en mensen te ontmoeten die ook mantelzorger waren. 

Deelnemers waardeerden deze wandelingen enorm. Iemand zei dat hij het gevoel had dat 

er een last van hem afviel door te kunnen spreken over zijn situatie. Helaas was het aantal 

deelnemers niet groot, daarom is er geen vervolg gegeven aan de serie van zes 

wandelingen.  

 

 
 

6. 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. Bij het diaconaal bureau kan kleding 

worden ingeleverd. Veel mensen brengen hun kleding hier. Juist ook vanwege de goede 

bereikbaarheid.                                                                                                                                    

Vlak voordat de herfst er aan kwam, organiseerden enkele Diaconieën een 

winterjassenactie. Kerkgangers werden uitgenodigd om goede bruikbare jassen op zondag 

in te leveren. De dag erna haalde iemand van de Kledingbank de jassen op. Het was 

geweldig hoeveel jassen ingeleverd werden.  

7. 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 

2019 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 Arnhem, de Evangelisch 

Lutherse Kerk en de Doopsgezinde Gemeente. In 2019 sloten vertegenwoordigers van de 

Koepelkerkgemeente zich aan. 
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8. Voedselbank 

Medio oktober organiseerde de Voedselbank een open dag. Het College van Diakenen 

bemenste een tafel met daarbij informatie over het werk van de Diaconie. 

 9. Deel je Tafel  

Kerk in Actie organiseert jaarlijks de landelijke actie “Deel je Tafel” om vluchtelingen te 

laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Op 18 

december, de Internationale Dag van de Migrant, sloten de Raad van Kerken Arnhem en 

het College van Diakenen zich aan bij deze actie. 

In de ruimte van Elden-de Kandelaar vond de bijeenkomst plaats. Dit jaar lag het accent op 

alleenstaanden. Bewust hielden de organisatoren deze actie kleinschalig, gericht op 

persoonlijk contact met elkaar. Er was een goede sfeer en de stadskok Martijn Butselaar, 

had lekker gekookt. 

 

 
 

 

 

10. OKO (Overleg Kerk en Overheid) 

OKO is een samenwerking van Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen. Samen met 

de gemeente wil OKO hulp bieden aan de zwakkeren in de samenleving en helpen waar 

dat nodig is. De samenwerkende kerken en diaconale instellingen komen twee keer per 

jaar bij elkaar om het beleid te bespreken. Ook voert een vertegenwoordiging van het OKO 

overleg met de wethouders. Op de website van het OKO, www.okoarnhem.nl, staat een 

overzicht van activiteiten en voorzieningen die vanuit de kerken worden aangeboden, 

onderverdeeld in de categorieën ontmoeting, bezoekwerk, hulpverlening en zingeving.  

  

http://www.okoarnhem.nl/
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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) 

- Ans Bosma (penningmeester) 

- Ineke Takke (secretaris) 

- Margriet Kok (diaconaal consulent) 

- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent)   

 

Het moderamen hield zich in 2019 bezig met het voorbereiden van de vergaderingen van 

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

financiën en beleidsontwikkeling. Er was aandacht voor de privacyverklaring, het 

beleidsplan 2020-2025, de criteria voor financiële ondersteuning, de verplichte RIE (Risico-

Inventarisatie en Evaluatie), de nieuwsbrief, afscheid Alie Teunissen-van Manen 

(7oktober), uitbreiding van het moderamen en facebook. 

 

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 (Arnhem Noord) 

- Alie Schregardus (Arnhem Noord) 

- Inge van Hemert (Arnhem Noord) 

- Marty te Brake en Maria Willemsen (Arnhem Noord) 

- Henk Afman en Ed Hoek (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. Er is afscheid genomen van de collegeleden 

Inge van Hemert, Hilda van Vliet en Maria Willemsen. De pastores van het Kruispunt (dak- 

en thuislozenopvang) vertelden over hun werk. De werkgroep financiële steun behandelde 

drie geanonimiseerde aanvragen. De rol van de diaken in de viering stond centraal in een 

andere vergadering.  

 

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, tot oktober 2019) 

- Margriet Kok (diaconaal consulent, vanaf oktober 2019) 

- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent) 
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De aanvragen worden door Alie Teunissen van Manen dan wel Margriet Kok en Nancy 

Spiele in behandeling genomen waarbij de andere leden om advies wordt gevraagd.  

Het nieuwe aanvraagformulier dat de hulpverleners indienen, voldoet goed. Aanvragen 

kunnen sneller en zorgvuldiger beoordeeld worden omdat alle relevante informatie ineens 

wordt aangeleverd. 

 

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. Deze gaat per mail naar hulpverleners, 

gemeenteleden en belangstellenden. Verder is informatie over de Diaconie te vinden op de 

website, www.diaconiearnhem.nl.                                                                                                 

Margriet Kok werkte mee aan een workshop over kinderen en armoede in Deventer. 
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Arnhem, april 2020 

Diaconaal bureau 

Rosendaalseweg 507 

6824 KL Arnhem 

026-3512201 

info@diaconiearnhem.nl/ www.diaconiearnhem.nl 
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