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Winterjassen 

Het weer wordt kouder en de winterjassen 

komen uit de kast. Heeft u winterjassen over? 

Samen met de Kledingbank organiseren 

diverse diaconieën in de stad een inzameling 

van winterjassen. 

Doet u mee?  

 

U kunt jassen inleveren op: 

13 oktober, Salvatorkerk, Salvatorplein 274 

10.00 uur 

13 oktober,  Opstandingskerk, Rosendaalseweg 

505, 10 uur  

13 oktober,  Parkstraatgemeente, Parkstraat 

31a, 10.15 uur 

27 oktober, Opstandingskerk, Rosendaalseweg 

505, 10.00 uur 

 

 

 

 

 

Afscheid Alie Teunissen   
  

De pensioengerechtigde leeftijd komt 

voor Alie Teunissen in zicht. Ze werkte vanaf 

mei 1992 als diaconaal consulent. Hierbij lag 

haar aandachtsveld vooral op de individuele 

hulpverlening. Begin oktober is op 

uitdrukkelijk verzoek van Alie op een 

bescheiden en informele manier afscheid van 

haar genomen. We danken haar voor haar 

werkzaamheden en wensen haar alle goeds. 

  

Pieter Jan Veenstra 

voorzitter College van Diakenen  

Beleidsplan 

Binnen de diaconie zijn we begonnen met het 

opstellen van het beleidsplan 2020 - 2025. 

Centraal staat voor de diaconie: het met passie 

opkomen voor kwetsbare mensen. Hierbij is de 

rode draad: 

• ondersteuning van Arnhemmers die 

even een steuntje kunnen gebruiken; 

• financieel ondersteunen van Arnhemse 

projecten met een diaconaal karakter; 

• ondersteunen van projecten 

wereldwijd; 

• mee doen met noodhulpacties; 
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Individuele hulpverlening 

Jaarlijks krijgen we zo’n 250 aanvragen van 

verschillende hulpverleners om Arnhemmers te 

ondersteunen die het financieel even niet 

redden. Volgens bepaalde criteria helpen we 

mensen met een financiële tegemoetkoming. 

Enkele voorbeelden:  

- de fiets van een meneer met weinig geld is 

gestolen. Zijn begeleider, een wijkcoach,  dient 

een aanvraag in voor een fiets. Zo kan deze 

meneer naar zijn werk. 

- een alleenstaande moeder met twee kinderen, 

kan niet rondkomen. Haar begeleider vraagt 

om leefgeld voor een bedrag van 70 euro.  

- een meneer met veel schulden, heeft geen 

paspoort. Om uit de schulden te komen, wordt 

de procedure voor bewindvoering gestart. Voor 

een aanvraag bij de rechtbank is een paspoort 

nodig. De kosten voor een paspoort en het 

maken van pasfoto’s vergoedt het College van 

Diakenen. 

 

Voor deze individuele ondersteuning van 

Arnhemmers houden we de actie Arnhemmers 

doen er toe. Doet u ook mee? 

U kunt een bijdrage storten op het 

rekeningnummer: NL21RABO 0373 7369 91, 

t.n.v. College van Diakenen Arnhem. 

 

 

Wandelingen voor ex 

mantelzorgers 

Niets is zo fijn als wandelen en het is nog 

leuker om samen op pad te gaan. Wandelen is 

lekker om conditie op te bouwen. Het is 

heerlijk om in de buitenlucht te zijn, om 

onderweg wat te praten met elkaar en mensen 

te ontmoeten die ook mantelzorger waren. In 

de maanden augustus en september 

organiseerden  MVT (Meldpunt Vrijwillige 

Thuishulp) en het College van Diakenen een 

serie wandelingen. 

  

De deelnemers waren te spreken over de opzet 

en de ontspannen sfeer waarin we wandelden, 

stil waren en spraken.                                                             

We onderzoeken of we dit een vervolg geven. 


