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Een druppel 

 
 
 
Laat mij een druppel zijn 
voor iemand die lijdt. 
 
Laat mij een druppel zijn 
voor iemand die verdriet heeft. 
 
Laat mij een druppel zijn 
voor iemand die alleen is. 
 
Laat mij een druppel zijn 
voor iemand die buitengesloten is. 
 
Mogen al die druppels samen 
één verfrissende regenbui zijn 
voor iedereen die het nodig heeft. 
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In dit jaarverslag 2018 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 onder voorzitterschap van de Arnhemse uitdaging. Waar 

mogelijk en nuttig trekken we samen op met de adviesraden WMO, Werk & Inkomen en 

Jeugd  van de gemeente Arnhem. 

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 waar maken. Wij willen hen ook via dit jaarverslag bedanken voor hun 

vruchtbare inzet. 

 

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 (de 

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

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

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

 

Arnhem Noord 

Het jaar 2018 was een jaar van verbinding zoeken met de vier wijkgemeenten in Arnhem 

Noord. De diaconieën zochten naar een weg om samen verder te gaan. De ZWO 

commissie deed dit al geruime tijd; daarmee was de samenwerking ooit mee in gang gezet. 

De diaconieën in Arnhem Noord gingen in november met 39 gemeenteleden met de 

MuseumPlusBus naar het Jood Historisch museum in Amsterdam. Dit was een succesvolle 

activiteit en voor herhaling vatbaar. 

 

De Diaconie van de Bethlehemkerk startte met een maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst 

omdat veel mensen de vastigheid missen van de wekelijkse kerkdienst in het eigen 

kerkgebouw. De Bethlehemkerk staat namelijk sluiting te wachten, maar het tijdstip is 

onduidelijk.  De middagen worden bezocht door zo’n 20 mensen. Na een korte inleiding 

spreken we met elkaar en spelen vervolgens een spelletje. Op deze middagen versturen 

we kaarten naar zieken of mensen van de gemeente die uit beeld dreigen te raken. 

Ouderen ontvangen op hun 80ste, 85ste, 90ste verjaardag (en boven de 90 elk jaar) en bij 

huwelijksjubilea een bloemetje.   

Voor de Kerst hebben we met 70 gemeenteleden van een Chinees-Indisch buffet genoten.  

Met Kerst worden bloemen bezorgd bij mensen die niet meer in staat zijn om deel te 

nemen aan activiteiten van de kerk. Rond de Kerst ontvangen de partners van overleden 

gemeenteleden een Paaskaars. 

De afnemers van de twee uitgiftepunten van de Voedselbank in de wijk Presikhaaf 

ontvingen met Kerst een tegoedbon van een buurtsuper en een kerststolletje.  Naast 

bovengenoemde activiteiten heeft de Projectgroep Bethlehemkerk een en ander 

georganiseerd om geld te genereren voor twee projecten. Het eerste project is een 

gezamenlijk project van de kerken in Arnhem Noord. Dit was een project van Kerk in Actie: 

aandacht en zorg voor kinderen in Albanië. Het andere project stelde een gemeente lid 

voor en wel Mensenkinderen: een Veld Vol Voedsel Pakket. Voor dit project organiseerde 

de Diaconie een Erwtensoepmaaltijd en zijn zelfgemaakte kaarten verkocht. De ZWO-

activiteiten vallen nu onder Arnhem Noord en zijn toegankelijk voor de hele gemeente in 

Noord. In november 2018 hielden we een High Tea. waarbij de opbrengst bestemd was 

voor kinderen uit de slavernij in Ghana (een gezamenlijk project).  
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De Diaconie van de Diaconessenkerk ondersteunt elk jaar een aantal mensen van wie 

bekend is dat ze heel goed een kerstgift kunnen gebruiken. Ook geeft de Diaconie in de 

loop van het jaar giften aan verschillende personen die dat nodig hadden. De bloemen die 

tijdens een viering in de kerk staan, worden na de dienst naar een gemeentelid gebracht 

als groet van de gemeente. Tijdens het ZWO-project zijn er verschillende activiteiten 

waarmee geld wordt ingezameld voor het ZWO doel. Andere activiteiten die elk jaar weer 

terug komen zijn: het koken voor de dak- en thuislozen in Het Kruispunt. Ook wordt er in de 

wintermaanden voor dak- en thuislozen soep gekookt in de nachtopvang De Duif. Elke 

zomer krijgen zo'n 35 kinderen, van ouders die het niet breed hebben, een cadeautje. De 

kinderen zijn bekend bij het wijkteam van de gemeente Arnhem. Deze actie gebeurt in 

samenwerking met de Diaconie van Protestantse Gemeente te Schaarsbergen.  

De Diaconie van de Siongemeenschap participeert in de activiteiten van de 

Diaconessenkerk en is daarnaast actief in Het Dorp, een instelling voor mensen met een 

ernstige of meervoudige handicap. Het jaarlijkse ontbijt en de wandeling met Hemelvaart  

gebeurt samen met de bewoners van Het Dorp.  

 

 
        Soep koken voor dak- en thuislozen in de nachtopvang De Duif 
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De Diaconie van de Opstandingskerk richtte haar activiteiten onder meer op de eigen 

gemeente, op projecten met het wijkteam en de rugzakjes actie samen met de 

Voedselbank. De samenwerking met het wijkteam werd intenser, een goede ontwikkeling. 

De start van het ZWO project is afgelopen november begeleid door het Kinder Gospelkoor 

uit Amersfoort. Dat was een hele mooie beleving, die we graag met heel Arnhem Noord  

willen herhalen. 

 

 
  Kinder Gospelkoor 

 

In Arnhem-Zuid (Salvatorkerk en Elden-de Kandelaar) zetten diakenen zich in voor mensen 

met financiële of immateriële problemen. Steeds  wordt geprobeerd maatwerk te leveren, 

het kan gaan om leefgeld, een huurprobleem, reisgeld, verzorgings-kosten. Ook konden we  

mensen blij maken met een fiets en een bergmeubel. In 2018 zijn er ongeveer 13 mensen 

op allerlei manieren geholpen.  

Met Pasen zijn er 60 Paasgroeten verstuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland in  

samenwerking met Amnesty International. 

Met Pinksteren was er als blijk aandacht voor de mantelzorgers en kregen zij een 

bloemetje. Als blijk van waardering was er een bloemetje voor de jongeren die examen 

hebben gedaan. 

Met Sinterklaas heeft de Diaconie bij 33 kinderen van drie scholen in Malburgen West en  

Oost een Sinterklaascadeautje bezorgd. 

En met kerst werden er 18 kerstattenties bezorgd bij gezinnen of alleenstaanden en wordt 

er een Kerstviering voor ouderen georganiseerd.  

De Diaconie organiseert de actie Schoenendoos, Spelletjesmiddagen,  de een Eetgroep 

Samen Tafelen, de koffiemorgen op dinsdag en  op woensdag is er Kraam op de markt. 

Eén keer per jaar wordt er gekookt voor het Kruispunt. Ook de vervoer-  en 

begeleidingsservice die is opgezet om ouderen en gehandicapten te begeleiden naar arts 
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of ziekenhuis verloopt naar tevredenheid. Vrijwilligers bezoeken ouderen en mensen die 

een huwelijksjubileum vieren.   

Op een camping in Ede beschikt de Diaconie over een vakantiechalet. Hier kunnen 

mensen met een smalle beurs gebruik van maken. 

De samenwerking met de wijkcoaches verloopt naar tevredenheid. In september vond de 

wijkdag in Malburgen plaats. Het thema was: Wat houdt u bezig?  

Met de partnergemeente Zwickau-Planitz is maandelijks contact. 

 

 

 

 
          Wijkdag in Malburgen 

 

 

De gemeente De Rank bestaat voornamelijk uit oudere gemeenteleden. Als gevolg hiervan 

is een van de kernactiviteiten het bezoeken van mensen. Daarnaast zijn het afgelopen jaar 

de volgende activiteiten georganiseerd: 

Paas/kerstmiddag, een middag die begint in het Van Oosterzeehuis met gezamenlijk 

koffie/thee drinken met iets lekkers. Het ‘officiële’ gedeelte is in de Bonifatiuskerk waar de 

predikant een overdenking houdt, bekende liederen gezongen worden en enkele gedichten 

worden voorgedragen.  

Vrijwilligersavond:  Wij zijn erg dankbaar voor alle vrijwilligers die zich willen inzetten voor 

de kerk. Daarom wordt hen een gezellige avond aangeboden. Tijdens deze avond 

verzorgde  de historische kring Elden een inleiding over de geschiedenis van Elden en met 

name over de historie van onze Bonifatiuskerk.  

Eénmaal per jaar organiseert de Diaconie een dagje uit. De leden van De Rank gingen 

naar Leerdam en Nijkerk. Dominee de Vreugd, nauw betrokken bij Christenen voor Israël, 

vertelde ons de geschiedenis van de staat Israël.   

Eenmaal per maand ontmoeten we elkaar onder het genot van een maaltijd.  

Tijdens de maandelijkse Bijbelkring collecteerden we voor een diaconaal doel: in 2018 voor 

Hapin (hulp aan Papoea’s in Nood). Over het werk van Hapin hield de heer Tolsma op een 

gemeenteavond een presentatie. 

 



8 

 

 
     Kerstmiddag De Rank 

 

De Parkstraatgemeente rondde het diaconale project van 2017 en 2018 “Creatieve 

projecten met weeskinderen in Mexico” af. Het volgende project is: New Dutch Cooking. Dit 

gaat uit van New Dutch Connection – Toekomstacademie. Zij organiseren maaltijden, 

scholing, Nederlandse contacten voor jonge vluchtelingen/asielzoekers.                                     

Enkele leden werkten mee aan de Tafels van Hoop, een maaltijd voor asielzoekers.                        

Er was een voorstelling in de kerk van theatergroep “De Greppel” met als thema 

“Nieuwkomers. Doel van de voorstelling was het publiek enigszins in verwarring te 

brengen. Wij veroordelen soms veel te snel op basis van uiterlijk en vooroordelen.                                                                           

Actieve leden bedankten we voor hun inzet tijdens een goed bezochte vrijwilligersborrel 

voor hun inzet. Twee vrouwelijke leden van de diaconie waren aanwezig op de 

Internationale Vrouwendag, georganiseerd door de Arnhemse Wereldvrouwen. Een 

stimulerende bijeenkomst!  

 

 

 
   Nieuwkomers: theatervoorstelling Parkstraatgemeente  
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FINANCIЁLE ONDERSTEUNING DOOR DE WIJKDIACONIEЁN EN HET 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

 

1. Individuele ondersteuning door de wijkdiaconieën 

De Diaconie ondersteunt 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, geld voor een maand huur of een tegemoetkoming in de 

ziektekostenverzekering verstrekt. Elke wijkdiaconie kan mensen financieel ondersteunen 

tot een bedrag van maximaal € 250. De diakenen hebben contact met mensen uit hun wijk. 

Het moet gaan om incidentele hulp. 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  

De aanvragen die het diaconaal bureau ontvangt zijn onder andere afkomstig van de 

wijkcoaches van de gemeente Arnhem. Het is opvallend dat wij van sommige wijkteams 

aanmerkelijk meer aanvragen krijgen dan van een ander wijkteam. Ook moeten de 

wijkcoaches nog steeds naar het bureau komen om contant geld te halen, omdat de 

wijkteams nog niet werken met een rekeningnummer. Naast de wijkcoaches weten 

instanties zoals het Kruispunt, Rijnstad, RIBW, Driekracht, Iriszorg en deurwaarders de 

Diaconie te vinden.  

Het aantal aanvragen dat in behandeling is genomen in 2018 bedroeg 284 waarvan 47 

aanvragen niet zijn gehonoreerd omdat ze niet aan de criteria voldeden. In totaal is er in 

2018 ruim € 39.000 verstrekt aan individuele ondersteuning. Het aantal aanvragen en het 

bedrag is hoger dan vorig jaar. In 2017 waren er 223 aanvragen en toen is er € 30.000 

uitgegeven.  

Een voorbeeld van een aanvraag: “een ex-dakloze woont sinds een jaar zelfstandig. Het 

gaat goed met de man. Hij betaalt zijn huur op tijd, veroorzaakt geen overlast en bouwt 

nieuwe contacten op. Helaas heeft de man schulden en moet rondkomen van € 50 per 

week. De Kledingbank heeft geen schoenen in zijn maat. De Diaconie verstrekt een bedrag 

voor winterschoenen”. 

Iemand die via de Diaconie een fiets ontving, reageerde als volgt: 

“Ik voel me zowat jarig…mag ik die houden? Fantastisch! Dank je wel. Ik ben even zonder 

woorden…en dat gebeurt niet vaak. Haha”. 

 

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 worden projecten van 

de Arnhemse Uitdaging gesteund. 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 een wijkdiakenen.  
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De aanleiding bij een aanbod voor babyspullen was verrassend: ook om mijn dankbaarheid 

te uiten voor alles wat de Diaconie voor ons heeft bijgedragen in barre tijden. Gelukkig gaat 

het nu allemaal wat beter".  

 

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 2018 hielden we twee noodhulpacties. Eén voor de slachtoffers van de 

aardbevingen op Lombok. De andere noodhulpactie was voor de getroffenen van de 

aardbevingen op Sulawesi.   

 
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. Een 

aantal voorbeelden van projecten: “Casa luminii” in Roemenie (een dagverblijf voor 

kinderen met een handicap), straatkinderen in Kampala, noodhulp Ethiopië, kinderen uit 

slavernij in de visserij in Ghana (hereniging met familie en weer volgen van lessen op 

school), hulp aan Papoea’s in Nood, Een gezamenlijk project van de kerken in Arnhem 

Noord was een project van Kerk in Actie, aandacht en zorg voor kinderen in Albanië. 

   
  Straatkind in Kampala
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SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES  

1. Project Statenkwartier Voormekaar  

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

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

aanbod rond informele zorg. Zo haalt een buurtbewoner boodschappen voor zijn zieke 

straatgenoot.  

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.  

2. Project Rugzakjes en Speelstoet  

Begin januari ontvingen het project Rugzakjes samen met Speelstoet, een winkel zonder 

kassa, de tweede diaconale prijs. Dit was niet alleen de aanleiding om de prijs te delen, ook 

was dit de start voor verdere samenwerking.  

Zo organiseerden we samen een weggeeftafel met speelgoed en een Sinterklaasactie voor 

kinderen waarvan de ouders een krappe beurs hebben. Bij de weggeeftafel zochten 

kinderen op een zaterdagmorgen speelgoed uit, zoals een puzzel, een boekje en een groot 

cadeau. Bij de sinterklaasactie werkten we vanwege de nieuwe privacy regeling anders. 

Voorafgaand plaatsen we een oproep in het schoolkrantje dat ouders met een Gelrepas 

zich konden melden. Het was opvallend dat we beduidend minder kinderen met cadeaus 

verrasten dan andere jaren. De vraag is of dit bedoeld is met de AVG. 

 

 

 
           Weggeeftafel 
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3. 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, 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 besteedden we aandacht aan 

jongeren en schulden, aanpak voor het voorkomen en bestrijden van achterstanden bij 

kinderen in armoede en de gevolgen van armoede voor kinderen. Ook organiseerden we 

een bijeenkomst waarbij Marja Wittenbols, werkzaam bij de Vonk, een expertisecentrum 

voor ondersteuning, activering en training bij vraagstukken over armoede en sociale 

uitsluiting, inging op de gevolgen van armoede voor kinderen. 

4. Inloopcentrum Klarendal  

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

Kool coördineert het project Buurtmaatjes. Het Buurtmaatjesproject beoogt een zorgzame 

buurt dichterbij te brengen en is te vergelijken met goed nabuurschap. De maatjes zijn ‘de 

goede buur’ die inspringen waar een handje uit de mouwen gestoken moet worden of waar 

mensen dreigen te vereenzamen.  

5. 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/kerkelijk 

bureau, Rosendaalseweg 507, kan kleding worden ingeleverd. Van deze mogelijkheid 

wordt veel gebruik gemaakt.  

 

 

 
     Ophalen kleding bij inzamelpunt Kledingbank Arnhem 
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6. 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 

2018 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 het najaar was er een SODBA diner ter ere van het 25 jarig bestaan. De toenmalige 

oprichters en alle (oud)deelnemers aan het SODBA overleg waren uitgenodigd. Enkele 

oprichters spraken over hun diaconale betrokkenheid. 

   

7. Tafels van Hoop  

In december organiseerde de Raad van Kerken Arnhem en de Diaconie de Tafels van 

Hoop, een kerstmaaltijd met vluchtelingen. Wijkteams en gemeenteleden is gevraagd 

iemand uit te nodigen. In het AZC zijn posters en uitnodigingen neergelegd. In totaal waren 

er 70 gasten. Veel vrijwilligers vanuit de wijkdiaconieën zorgden samen voor een 

geslaagde avond. 

 

8. 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. Op 21 september organiseerde OKO een 

ontbijtbijeenkomst voor politici, raadsleden en OKO deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst 

is de website van het OKO, www.okoarnhem.nl, gepresenteerd. Op de website 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) 

- Joop Vos (penningmeester t/m 31 december 2018) 

- Ineke Takke (secretaris) 

- Margriet Kok (diaconaal consulent) 

- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent)   

 

Het moderamen hield zich in 2018 bezig met het voorbereiden van de vergaderingen van 

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

financiën en beleidsontwikkeling. De evaluatie van de geldwervingsacties in 2018 kwamen 

aan de orde. Er was aandacht voor de privacy wet, de contacten met OKO, de 

samenwerking met Speelstoet, de steunpunten in de wijken, het samengaan van de wijken 

in Noord en de gevolgen daarvan voor de Diaconie. Het inloopcentrum aan de Van 

Slichtenhorststraat stond regelmatig op de agenda. 

 

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, Diaconessenkerk) 

- Alie Schregardus (Arnhem Noord, Siongemeenschap) 

- Inge van Hemert (Arnhem Noord, Opstandingskerk) 

- Marty te Brake en Maria Willemsen (Arnhem Noord , Bethlehemkerk) 

- Henk Afman (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. Om de onderlinge verbondenheid te stimuleren 

wisselden we steeds van vergaderplek. De gastheer/gastvrouw was dan ook 

verantwoordelijk voor het eerste gedeelte van de vergadering waar we een onderwerp 

uitdiepten Zo kwamen onder meer aan de orde: creatieve projecten voor kinderen in 

familiehuizen in Mexico. Nellie Markus, die deze creatieve projecten organiseert, verzorgde 

de inleiding; De Groene Kerk en duurzaamheid met Hanneke Maassen van de 

Diaconessenkerk als gastspreker. Aandacht voor het gebed;  Sociaal wijkteam Noord-Oost; 

de Stichting Nabij die ondersteuning biedt aan mensen in de laatste levensfase. Ook 

namen we afscheid van Joop Vos, onze penningmeester. 

 

In 2018 is er een aantal activiteiten georganiseerd: 

Diaconaal diner 

Voor alle diakenen organiseerden we een maaltijd met een diaconaal thema. Tussen de 

gangen door kregen we informatie over de passie voor het werken bij Stadslandbouw 

Mooieweg en wat het werken bij Stadslandbouw kan betekenen.  
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Training Armoede onder de loep                                                                                              

Bij de training Armoede onder de loep vertelde Marja Wittenbols, werkzaam bij de Vonk, 

over diverse aspecten rond armoede zoals de aard en verschijningsvormen van armoede, 

de sociale uitsluiting, het door armoede beïnvloede gedrag. De diakenen waren zeer te 

spreken over de opzet en inhoud van de training.   

 

 

Training onbegrepen gedrag                                                                                                         

Soms speelt rond een viering of bij bepaalde activiteiten de vraag hoe om te gaan en te 

handelen bij onbegrepen gedrag. Tijdens een bijeenkomst informeerden een 

preventiemedewerker van Indigo en een ervaringsdeskundige ons. Deze bijeenkomst was 

bestemd voor diakenen, ouderlingen, predikanten en belangstellenden.  

 

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) 

- Nancy Spiele (bureausecretaris/diaconaal consulent) 

De aanvragen worden door Alie Teunissen van Manen en Nancy Spiele in behandeling 

genomen waarbij de andere leden om advies wordt gevraagd. Doorgaans lukt het om 

binnen 24 uur een aanvraag te behandelen en het geldbedrag ter beschikking te stellen. 

Er is een aanvraagformulier ontwikkeld, waarmee vanaf januari 2019 wordt gewerkt.  

 

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. Verder is informatie over de Diaconie 

te vinden op de website, www.diaconiearnhem.nl.                                                                                                 

Voor Kerk in Actie heeft de diaconaal consulent meegewerkt aan een workshop over 

kinderen en armoede.  

In Diakonia stond een artikel over Ans Bosma, diaken, over het geven van onderdak aan 

vreemdelingen.  
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