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Diaconie in coronatijd 

In de afgelopen maanden heeft corona ons 

leven ingrijpend veranderd en dit zal nog wel 

een tijdje zo blijven. Er op uitgaan, bezoekjes 

en vieringen zullen nu niet doorgaan of op een 

andere manier. Zo zijn er bijvoorbeeld geen 

kerstvieringen voor ouderen. Om de 80 

plussers te laten weten dat we aan hen 

denken krijgen ze namens de diaconie van 

stadsdeel Noord, stadsdeel Zuid, de 

Parkstraatgemeente, de Rank en het College 

van Diakenen als aardigheidje het boekje Ter 

Inspiratie. De diakenen zorgen dat zo’n 700 

boekjes bezorgd worden. 

We merken dat de hulpverleners een tijdlang 

niet dan wel minder huisbezoeken aflegden, 

want het aantal aanvragen ingediend door de 

hulpverleners is dit jaar beduidend lager dan 

eerder. Tot begin december behandelden we 

110 aanvragen.  

  

 

College van Diakenen 

In de digitale vergadering van het College van 

Diakenen wisselden we activiteiten uit. Enkele 

activiteiten in de wijken: voor de Voedselbank  

worden houdbare producten verzameld, naar 

gedetineerden in de ‘BlueBandbajes’ worden rond de 

Kerst ansicht kaarten en postzegels gebracht; voor het  

het project ‘het Fort’ in het Arnhemse Broek werd  

een veiling van producten georganiseerd. De 

opbrengst was ruim € 800. Zo bracht een appel-    

taart € 40 op!! 

 

Gift voor het diaconale werk 

Enorm verrast waren we toen we hoorden dat 

SDIN, de beheerder van het .nl domein het 

diaconale werk in Arnhem ondersteunt met 

een gift. We kregen € 2000. Dank!  

Arnhemmers doen er toe 

De najaarsactie ‘Arnhemmers doen er toe’ 

heeft tot nu toe ruim € 2500 opgebracht. Uw 

gift is nog steeds welkom op rekening 

nummer NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. 

College van Diakenen o.v.v. Arnhemmers doen 

er toe. 

 

 

 

 

Meer voor minder  

‘Energiebank regio Arnhem’ helpt Arnhemse 
minima om de energierekening blijvend te 
verlagen. Met behulp van energiecoaches en 
vrijwilligers, doorlopen huishoudens een 
traject van energie bewustwording, waarin zij 
gestimuleerd worden om energie te besparen. 
Daarnaast ontvangen huishoudens een pakket 
met energiebesparende producten. 
Gemiddeld kan de energierekening wel € 200 
per jaar naar beneden. Aanmelden kan via  
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www.energiebankregioarnhem.nl.  Dit is een 
voorbeeld van één van de organisaties die 
opgenomen staat in het document ‘Meer voor 
Minder’. Allerlei organisaties die mensen met 
een krappe beurs willen helpen staan op dit 
document vermeld. Wilt u meer weten: 
https://www.diaconiearnhem.nl/wp-
content/uploads/Document-Meer-voor-
minder.pdf 

Noodhulpactie slachtoffers 

explosie Beiroet 

Op 16 augustus was er een noodhulpcollecte 

van Kerk in Actie voor de slachtoffers van de 

explosie in Beiroet. 

In totaal is er ruim € 7000 overgemaakt naar 

kerk in Actie. Een heel mooi bedrag. 

Hoop en Vertrouwen 

De serie AdventAnders krijgt in 2021 een 

vervolg met een reeks met het thema ‘Hoop 

en Vertrouwen’.  Belangstellenden ontvangen 

twee keer per week een mail met een 

inspirende tekst en een afbeelding. Interesse? 

Mail naar info@diaconiearnhem.nl 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Contact 

Vanaf het begin van de corona periode 

werken Nancy Spiele en Margriet Kok niet 

meer vanaf het diaconaal bureau op de 

Rosendaalseweg 507. Het thuiswerken  bevalt 

goed en zal vooralsnog zo blijven. Dat 

betekent dat ze bereikbaar zijn via de mail 

info@diaconiearnhem.nl of per telefoon 026 

3512201 

Engel  

Stuur af en toe een engel naar mij, God, 
die mij toefluistert 
dat ik niet bang moet zijn 
om mijn hart voor U open te stellen 
en mijn leven af te stemmen 
op Uw golflengte. 
Laat mij groeien in eenvoud, 
opdat Jezus met Kerstmis 
ook mijn kind kan worden 
en opdat ik zelf zichtbaar teken word 
van de belofte dat U mét ons bent, 
in dagen van vreugde 
én in dagen van pijn. 
Dank U wel, God, 
dat ik ook zelf af en toe 
zo’n ‘engel van een mens’ mag zijn. 

Erwin Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi. 
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