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PROTESTANTSE GEMEENTE TE ARNHEM

JAARVERSLAG 2020

Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
omdat de hoop altijd een weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.

Liselore Gerritsen

Een voorwoord schrijven van dit jaarverslag in deze bijzondere tijd: een tijd die oproept tot
andere gedachten, ons af doet vragen of gebaande wegen nog steeds bijdragen aan het
doel en werk van de diaconie. Putten wij onze inspiratie alleen uit ‘De zeven werken van
Barmhartigheid’?
•
•
•
•
•
•
•

De hongerige te eten geven
De dorstige te drinken geven
De naakte kleden
De vreemdeling herbergen
De zieke verzorgen
De gevangene bezoeken
De dode begraven

Waarop Paus Franciscus nog een achtste werk heeft toegevoegd
•

Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijke huis

Of is dit misschien wat voor de hand liggend en moeten we juist in deze tijd het werk van de
diaconie benaderen vanuit het perspectief van een zich terugtrekkende overheid? Waarbij
forse bezuinigingen op zorg en sociaal werk zichtbaar zijn. Waarbij de armoede toe neemt
en dus ook de schulden. Waarbij meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens
een betalingsachterstand heeft op o.a. de huur, ziektekostenverzekering.

Hoe gaan wij als diaconie hiermee om? Nog verdergaande bezuinigingen liggen door de
huidige crisis in het verschiet. Voelen we ons hierdoor gedwongen om onze rol in de
maatschappij te herijken? Of is dit juist de ‘goede’ kant van een crisis, onszelf beschouwen
en elkaar de juiste vragen gaan stellen? Niet om elkaar te bekritiseren maar juist om,
vanuit onze talenten, onze verantwoordelijkheid te pakken in een tijd die daar om vraagt.
Verbinding door samenwerking.

Wat het dan ook is, voor mij lijdt dit tot de conclusie dat wij in een tijdperk verkeren met heel
veel vragen en onzekerheden en dat wij dan als diaconie juist nodig zijn. Dat we vanuit de
werken van Barmhartigheid en vanuit nieuwe inzichten en omstandigheden in
gezamenlijkheid en in gevoelde verantwoordelijkheid samen op weg gaan.

Henk Zwiers,
Voorzitter College van Diakenen
Protestantse Gemeente te Arnhem.
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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VAN DE WIJKDIACONIEЁN
In het College van Diakenen participeren de wijkgemeenten Arnhem Noord en Arnhem
Zuid, de Rank en de Parkstraatgemeente. Hieronder hun activiteiten en projecten.
Dit geeft een beeld van alle waardevolle dingen die er gebeuren.
Arnhem Noord: Nieuwe Kerk
Samen met de sociale wijkteams van Arnhem Noord verstrekt de diaconie van De Nieuwe
Kerk Nieuwjaars giften aan mensen, die een gift heel goed kunnen gebruiken. En die net
buiten alle subsidies en ondersteuning vallen.
Zo’n honderd kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, kregen rugzakjes gevuld
met speelgoed en een leuke attentie, zoals een bon voor een ijsje. Zo hadden zij ook iets
speciaals in de zomervakantie. De jeugdkerk hielp met het sorteren en het inpakken van de
rugzakjes, een mooie samenwerking. Aan gevangenen zijn Paasgroeten gestuurd.
Gemeenteleden kookten emmers soep voor ‘de Duif’, nachtopvang voor dak- en thuislozen.
Ook kookten ze voor de bezoekers van ‘Het Kruispunt’, dagopvang voor dak- en thuislozen.
Na de opening van de Nieuwe Kerk in september is de inzameling voor de Voedselbank
weer gestart. Gemeenteleden deponeerden houdbare producten in de Voedselbankkist.
Ondanks de weinige kerkgangers door het corona-virus is er veel gegeven.
De vieringen voor ouderen konden dit jaar vanwege corona niet doorgaan, maar het
contact is onderhouden door het wegbrengen van zondagsbrieven naar mensen zonder
computer. Ook zijn er naar alle 80-plussers kersttasjes gebracht, met daarin een
gedichtenboekje, een kerstster en een kerstkaart. De mensen waren verrast en heel blij
met deze attentie.
Als diaconale doelen ver weg is door de diakenen veel aandacht gegeven aan Noodhulp,
werken aan vrede in Nigeria en Schuilplaatsen in oorlogsgebied Tavush, Armenië. Dit
laatste vanwege de banden van de diaconie met de Armeense Kerk, die ook kerkt in het
gebouw van de Nieuwe Kerk.

Paasgroeten actie
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Arnhem Zuid
De diakenen zetten zich in voor mensen die hulp nodig hebben bij financiële of immateriële
problemen. Per vraag wordt maatwerk geleverd.
In het begin van de coronaperiode is een oproep gedaan in ‘De nieuwe brief’ om als
gemeente naar elkaar te blijven omzien in deze periode van beperkte contacten. Hierna
hebben zich enkele gemeenteleden gemeld met een hulpvraag en ook enkele
gemeenteleden die hulp wilden bieden. Deze hulp wordt nog steeds geboden en verloopt
zowel voor de hulpvrager als hulpgever prettig en wordt als waardevol ervaren.
Ook wordt ‘De nieuwe brief’ en de wekelijkse ‘Berichten aan de thuisblijvers’ bij een aantal
gemeenteleden thuisbezorgd, omdat ze deze niet digitaal kunnen ontvangen en zo op de
hoogte worden gehouden van het wel en wee.
Begin 2020 startte het inzamelen van houdbare spullen voor de Voedselbank. Dit stopte
een tijd vanwege corona. En is weer gestart en zo werden toch nog zes kratten
ingezameld.
Omdat het koffiedrinken na de kerkdienst werd gemist, zijn we gestart met “Elkaar
ontmoeten in Coronatijd”. Eén keer per 14 dagen kan er op donderdagochtend bij een
aantal gemeenteleden thuis koffie worden gedronken. De ervaring is dat dit zinvol is en in
een behoefte voorziet.
De Kerstrondgang voor de gedetineerden in de ‘Blueband bajes’ is niet doorgegaan. In
overleg met de geestelijke verzorger is besloten dat de attenties door hen zelf zouden
worden uitgedeeld. Bij het uitdelen kreeg de geestelijke verzorger erg leuke reacties en
veel blijde gezichten. Ze noemde het ‘een hartverwarmende actie en graag tot volgend
jaar’.
De jaarlijkse actie ‘Schoenendoos’ was een groot succes. Er werden maar liefst 33 volle
dozen ingeleverd, waar met name kinderen in Moldavië mee werden verrast.
Naast de gebruikelijke Kerstgiften aan gemeenteleden is er ook aan alle 80 jarigen het
boekje ‘Ter Inspiratie’ overhandigd. Een aantal mensen was hier heel blij mee. ’Dat de kerk
in deze moeilijke tijd ook nog aan ons denkt’.
Alle acht vrije collectes waren bestemd voor ‘Noodhulp in vergeten land’.
In de hal van de kerk staat een kistje waarvan de inhoud gaat naar ‘Armoedebestrijding
door begeleiding van een Schuldhulpmaatje’.
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De Rank
De gemeente De Rank bestaat voornamelijk uit oudere gemeenteleden. Als gevolg hiervan
is één van de kernactiviteiten van de diaconie 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. Het afgelopen jaar was dit door alle maatregelen
lastiger, maar met respect voor een ieders gezond zijn contacten mogelijk gebleven. Een
telefoontje doet soms al veel.
Paas/Kerst middag
De traditionele Paas- en Kerstmiddag konden niet doorgaan. In de week voor Kerst gingen
de diakenen kort bij alle ouderen en vrijwilligers langs om een kleinigheid aan te bieden.
Voor de 85-plussers was er een extraatje vanuit het College van Diakenen. Binnenkomen
was natuurlijk geen optie, maar een praatje op 1,5 meter afstand aan de deur werd ook
zeer gewaardeerd.
Project
Tijdens de maandelijkse Bijbelkring wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. In 2020
is er gekozen voor Hapin (hulp aan Papoea’s in Nood) en woonvorm Huisenzo in Elst.
Enkele zinnen uit het bedankje:
‘Op 25 mei van dit jaar hebben de bewoners van Woonvorm m'n Huisenzo van u,
Hervormde Wijk Gemeente De Rank, een gift ontvangen.
We hadden het voornemen om het te gebruiken voor een goed afsluitbare schuur
voor de duo-fiets.
Nu bij het aanbrengen van een huiselijke kerstsfeer in de gezamenlijke huiskamer van
Woonvorm m'n Huisenzo hebben we vandaag van het bedrag van uw gift twee kerst
lampen en mooie kerststal met toebehoren gekocht.
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De Parkstraatgemeente
De diaconie vergaderde tussen de lock downs fysiek en verder online.
De diaconie zamelde kleding en voedsel in. Helaas hebben beide initiatieven moeten lijden
onder Corona-perikelen, waardoor het een minder groot succes werd, dan gehoopt.
Het koken voor de thuislozen in het Kruispunt is zoveel mogelijk voortgezet. Ook hier was
Corona bepalend: minder gasten in twee shifts en het eten kon helaas niet meer worden
uitgedeeld door de kookploegen.
Contacten met andere organisaties zijn tot een minimum teruggebracht. Helaas zijn dit jaar
ook de plannen voor een gezamenlijk project met de diaconie van de Remonstrantse
Gemeente Oosterbeek uitgesteld.
Tevens wordt binnen de gemeente gekeken of en zo ja, hoe er met diverse geledingen,
waaronder de diaconie samen gewerkt kan worden. Om zo meer menskracht te hebben om
de werkzaamheden zoveel mogelijk voort te zetten.
Binnen de diaconie waren er ook veel veranderingen. Conny van Loo-Voorrips, overleed na
een korte ziekte. Jan Durk Gombert nam afscheid als diaken. Henk Zwiers maakte de
overstap naar het College van Diakenen en de nieuwe penningmeester is Ellen den Hoedt.
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FINANCIЁLE ONDERSTEUNING
1. Individuele ondersteuning door de wijkdiaconieën
De diakenen hebben contact met de mensen in de wijk. Zij staan hen praktisch bij, maar
ook financieel. Zo wordt er leefgeld voor boodschappen, een vergoeding voor een
tweedehands fiets of een paspoort verstrekt. Elke wijkdiaconie kan een bedrag van
maximaal € 250 aan iemand verstrekken die het even niet redt. 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. In 2019 waren er
210 aanvragen en toen is er ruim € 26.000 uitgegeven . Het aantal aanvragen dat in
behandeling is genomen in 2020 bedroeg 112. In totaal is er in 2020 ruim € 11.000
verstrekt aan individuele ondersteuning. Zowel het aantal aanvragen als het totale bedrag
zijn lager dan vorig jaar. Een verklaring hiervoor is dat de hulpverleners een aantal
maanden geen dan wel minder huisbezoeken aflegden vanwege COVID.
Een voorbeeld: Een moeder met vier kinderen had tot eind vorig jaar werk in de horeca. Na
het aflopen van het contract is zij niet meer aan het werk gekomen. Ze heeft pas na een
maand een uitkering aangevraagd omdat ze verwachtte dat ze wel weer ergens kon gaan
werken. Hierdoor is er een schuld ontstaan bij de woningbouwvereniging. In het verleden
had deze mevrouw meerdere malen betalingsregelingen bij de verhuurder die ze niet altijd
even trouw is nagekomen. Hierdoor wil de woningbouwvereniging niet weer een
betalingsregeling afsluiten. Als mevrouw de huurschuld niet voor een bepaalde datum
betaalt, dan wordt er een incassobureau, met alle extra kosten, ingeschakeld. De
hulpverlener vraagt om een bijdrage van € 482,-. Dit wordt toegekend. Overigens wordt de
huidige huur rechtstreeks betaald vanuit de uitkering, zodat er niet opnieuw problemen
ontstaan.
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 en het Kruispunt.
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.
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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 vult de opbrengst aan.
In 2020 hielden we een noodhulpactie voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet en de
slachtoffers van de coronapandemie in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
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’.
Ook worden de door de wijkdiaconieën zelfgekozen ZWO-projecten ondersteund.
6. Boekje ‘Ter Inspiratie’
Om de gemeenteleden die 80 plus zijn, te laten weten dat we aan ze denken, boden de
gezamenlijke diaconieën stadsdeel Noord, stadsdeel Zuid, de Parkstraatgemeente en het
College van Diakenen het boekje ‘Ter Inspiratie’ aan. In dit boekje staan inspirende teksten
met afbeeldingen.

8

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 ontmoeten
buurtbewoners elkaar tijdens een maaltijd.
In het najaar was er de zogenoemde Tuintjesdag. Een ploeg vrijwilligers ging, coronaproof, de buurt in om bij mensen die hiertoe niet meer in staat zijn, hun tuintjes op te
knappen. In een uur werden de meest noodzakelijke werkzaamheden verricht.
Voor een paar gezinnen die het zwaar hadden is een maaltijd gekookt die bij hen thuis
bezorgd werd. Maandagmiddag: Sukadelapjes gebraden, peertjes gestoofd, de
aardappelen en broccoli gekookt. Toetje vanille vla met diepvriesfruit. En een mooi kaartje
erbij. Alles klaar om weggebracht te worden naar twee gezinnen uit het Statenkwartier. De
moeders waren zo blij en dankbaar toen we het brachten. Dat aan hen gedacht was en ze
een keer niet hoefden te koken. Wij op onze beurt waren geroerd door hun ontroering,
dankbaarheid. En opgelucht dat alles zo goed verliep! Dit goede gevoel koesteren we nog
steeds.
Geprobeerd is om tijdens de lockdown contact te houden met de buurtbewoners door te
wijzen op het aanbod van Statenkwartier Voormekaar. Hierbij is aansluiting gezocht met
Voor elkaar in Arnhem.
2. Werkgroep Verzet tegen Armoede
De Werkgroep Verzet tegen Armoede organiseerde twee Petersborgbijeenkomsten voor
wijkcoaches, diakenen, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en mensen die
betrokken zijn bij het onderwerp armoede. Bij de januari bijeenkomst stond het onderwerp
laaggeletterdheid centraal. In het najaar ging wethouder Ronald Paping in gesprek met de
aanwezigen over de nota ‘(de) Weg uit Armoede’. Ook is een inventarisatie gemaakt wat de
diverse organisaties merkten van de gevolgen van de corona crisis en wat er voor
initiatieven zijn ontplooid.
3. Inloopcentrum Klarendal
In de wijk Klarendal loopt het wijkproject buurtpastoraat, een oecumenisch project. 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. Het
College van Diakenen werkt samen met de Blauwe Tomaat. Bij het toekennen van een
aanvraag voor leefgeld kan een boodschappenpakket worden uitgezocht.
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5. Fietsenwinkel Peter Soek
Met Peter Soek is een samenwerkingsverband aangegaan voor het leveren van goede
tweede hands fietsen. Als er bij de diaconie een aanvraag voor een fiets is, dan wordt
doorverwezen naar de Fietsenwinkel.
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 kerkelijk bureau kan kleding
worden ingeleverd. Veel mensen brengen hun kleding hier. Juist ook vanwege de goede
bereikbaarheid. In 2020 kon vanwege corona enige tijd geen kleding ingeleverd worden.
Gelukkig wordt er vanaf juni 2020 weer kleding ingezameld.
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
2020 deel aan de vergaderingen. Aan het SODBA wordt verder deelgenomen door
Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de St. Eusebiusparochie, de Vincentius Vereniging
Arnhem, de Evangelisch Lutherse Kerk, Koepelgemeente en de Doopsgezinde Gemeente.
8. OKO (Overleg Kerken en Overheid)
In Het Overleg Kerken en Overheid (OKO) werken de Arnhemse kerken en religieuze
groeperingen samen bij het ondersteunen en bezoeken van kwetsbare mensen. Om hulp te
bieden waar mensen geen helper hebben, om mensen in eenzaamheid of in armoede te
zien en samen met de gemeente Arnhem te zoeken naar mogelijkheden om hen te
ondersteunen en weer het gevoel te geven erbij te horen.
Onder het motto ‘Voor Elkaar in Arnhem’ werd gezorgd voor één loket waar mensen zich
gemakkelijk konden melden voor praktische hulp of een luisterend oor. Bij het begin van de
coronacrisis hebben we op verzoek van de gemeente bij de bij OKO aangesloten kerken
gevraagd naar de activiteiten die binnen deze kerken werden bedacht om ouderen en
jongeren bij te staan. Dit overzicht toonde vele creatieve vormen van hulp binnen de
kerken, maar ook naar buiten in de wijken.
Er werd overlegd met raadsleden en wethouders en medewerkers van de gemeente.
Vanwege corona kon het geplande ontbijt met de bestuurders en raadsleden niet
doorgaan. Ook de bijeenkomsten van de OKO-deelnemers die waren gepland april en
november werden afgezegd.
De voorzitter van het OKO sprak op de gemeenteraadsvergadering medio november in. De
aanleiding was de nota ‘(de) Weg uit Armoede’, zie www.okoarnhem.nl.
Rond de kerstdagen leverde OKO een bijdrage aan diverse activiteiten die op verzoek van
de gemeente werden georganiseerd door SWOA, Vitanos en Rijnstad.
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ORGANISATIE EN PR
1. Moderamen/College van Diakenen
Het moderamen is het dagelijks bestuur van het College van Diakenen. In het moderamen
van het College van Diakenen waren er nogal wat wisselingen. Ans Bosma en Pieter Jan
Veenstra traden af. En als nieuwe leden verwelkomen wij Michiel Wisse, Marieke Fernhout
en Henk Zwiers. Het moderamen bestaat nu uit:
- Henk Zwiers (voorzitter)
- Michiel Wisse (penningmeester)
- Ineke Takke (secretaris)
- Marieke Fernhout
- Margriet Kok (diaconaal consulent)
- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent)
Het moderamen hield zich in 2020 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 Vasten doen we samen
(dagelijkse) mail, de nota organisatie- en werkwijze 2020-2025, de besteding van ZWO
gelden door de wijken, de samenwerking tussen de diaconieën van Noord en Zuid en de
manier van vergaderen in coronatijd.
Het College van Diakenen bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkdiaconieën en de
leden van het moderamen. De diakenen uit de wijken zijn:
- Alie Schregardus (Nieuwe Kerk)
- Marty te Brake (Nieuwe Kerk)
- Henk Afman en Ed Hoek (Arnhem Zuid)
- René Vos (De Rank)
- Conny van der Loo (Parkstraatgemeente, overleden)
- 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.
De impact van corona had tot gevolg dat er lange tijd geen vergaderingen waren en er
weinig contact was met de collegeleden.
Eind oktober spraken de collegeleden uit stadsdeel Noord, Zuid en de Rank met Henk
Zwiers en Margriet Kok met elkaar. Het was een wederzijdse kennismaking, brainstromen
over de toekomst.
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2. Diaconaal bureau
Vanaf maart werken Margriet Kok en Nancy Spiele vanuit huis. Dit bevalt goed. Het adres
Rosendaalseweg 507 fungeert alleen nog als postadres.
3. De werkgroep financiële steun
De aanvragen worden eerst door Margriet Kok en Nancy Spiele in behandeling genomen
waarbij de andere leden later beoordelen of dit correct was.
Zij toetsen of een aanvraag voldoet aan de criteria. De leden van de werkgroep zijn:
- Bep Potjer
- Danielle Kreeft
- Gerrit de Graaf
- Willy Faber
- Margriet Kok (diaconaal consulent)
- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent)
4. 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.
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5. Inspiratiemails
In de veertigdagen tijd startten Edith Peters, Nelleke Wijngaards- Serrarens en Margriet
Kok met de serie ‘Vasten doen we samen’. Belangstellenden ontvingen dagelijks een mail
met een inspirerende tekst. Aan het begin van de vastentijd veranderde de samenleving
door corona. De mails kregen hierdoor ook een andere functie en soms een andere inhoud.
De opzet en invulling werd zeer gewaardeerd. Soms kregen we teksten aangereikt. Na
Pasen kwam er een vervolg met de reeks Samen op weg naar Pinksteren, Compassie,
Advent Anders.
Voorbeeld van een inspiratiemail :
De maan schijnt in mij, maar mijn blinde ogen kunnen niet zien.
De maan is in mij, de zon ook.
De ongeslagen trommel van de eeuwigheid klinkt in mij,
maar mijn dove oren kunnen het niet horen.
Zolang een mens nog schreeuwt om ík’ en ‘mijn’
laten we dan samenwerken’
Tekst aangereikt door een lezer; Lilla Watson, een Aboriginal uit Australië
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6. Geldwerving.
Om het werk van de diaconie mogelijk te maken, is er in het voor- en najaar een
geldwervingsactie.
In het voorjaar wordt aan alle gemeenteleden een bijdrage gevraagd voor de diaconiale
activiteiten en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
In het najaar wordt gericht een bijdrage gevraagd voor stadsgenoten die tijdelijk een
vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen.
Arnhemmers doen er immers toe!
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