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Geldcampagne ‘Met passie 

opkomen voor kwetsbare 

mensen’ 

In de maand mei houdt de diaconie de 

campagne geldwerving. Gemeenteleden 

ontvingen een brief met de uitnodiging 

om geld te storten. 

Diaconie is met passie opkomen voor 

kwetsbare mensen. Het is onze opdracht 

om de deuren van de kerk open te gooien 

en te kijken waar nood is. Dit gebeurt 

dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook 

wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk 

is uw steun belangrijk. Daarom vragen we 

u een financiële bijdrage te storten. Doet 

u mee? 

Ons rekeningnummer: NL 21 RABO 0373 

7369 91 ten name van College van 

Diakenen onder vermelding vrijwillige 

bijdrage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie in de zondagse viering  

In de viering is de eerste collecte altijd 

bestemd voor een diaconaal doel. Het is 

de manier om te delen, samen te werken 

aan een betere wereld, een wereld van 

gerechtigheid en vrede. Elk jaar worden 

collectedoelen vastgesteld en de 

wijkdiaconieën kiezen zelf ook acht 

projecten/organisaties die ze willen 

ondersteunen. Bijvoorbeeld: noodhulp 

Armeense christenen en Toon Hermans 

Huis. 

Het collecteren in coronatijd gebeurt 

digitaal.  Je kunt het geld overmaken naar 

de rekening van het College van Diakenen 

die weer zorgt dat het op de juiste plaats 

terecht komt. Ook gebeurt het wel via 

tikkies. Opvallend is dat het aantal giften 

minder is, maar de hoogte van de gift is 

beduidend hoger. 

 

Meer voor minder 

Het kan lastig zijn om rond te komen. Op 
de site van de diaconie, 
https://www.diaconiearnhem.nl/criteria/,  
treft u het document ‘Meer voor minder 
aan’. Hier opstaan enkele organisaties die 
u misschien kunnen helpen. 

Zoals Kledingbank, Voedselbank, Stichting 
Leergeld, Stichting Geven en Nemen, 
Speelstoet, Energiebank, Gelrepas, Jarige 
Job, Kledingwinkel en Eco-Vrede. 
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Jaarverslag CvD 2020                                                                                                                

Het jaarverslag 2020 van het College van 
Diakenen treft u aan op de website onder 
het kopje ANBI, zie 
https://www.diaconiearnhem.nl/anbi/  

 

Samen tegen corona in 

kwetsbare landen.  

Kerk in Actie is een van de organisaties die 

Giro 555 openen om corona te bestrijden 

in arme en kwetsbare landen. De ramp in 

India laat de verwoestende gevolgen van 

corona zien en maakt schokkend duidelijk 

dat sneller vaccineren van levensbelang is. 

De hulporganisaties maken zich ook grote 

zorgen over de situatie in Nepal.  

Laten we er samen voor zorgen dat 

iedereen, op tijd beschermd is tegen 

corona, ook mensen in kwetsbare landen. 

U kunt een bijdrage overmaken naar 

rekeningnummer   

NL 43 RABO 0373 7369 83  t.n.v. College 

van Diakenen Arnhem met vermelding 

van noodhulp corona 

 

Inspiratiemails 

Ruim een jaar sturen we inspiratiemails 

naar belangstellenden. Steeds met een 

ander thema. Tot Pinksteren gebeurt dit 

twee maal per week met het thema 

Perspectief. Een korte tekst met een 

afbeelding.  

Perspectief kan je in deze coronatijd 

opvatten dat er meer mogelijkheden 

komen, al dan niet op korte termijn.  

 

 

Ook kun je denken aan de manier waarop 

je vanuit jouw perspectief kijkt naar de 

wereld. Hoe kijkt een ander? Waar vinden 

we nieuw perspectief? Waar putten we 

hoop uit? Deze aspecten komen aan bod. 

Als u een inspiratiemail wilt ontvangen, 

stuur dan een mail naar: 

info@diaconiearnhem.nl   

 

 

Mijn moeder en ik keken altijd door 
hetzelfde raam                                    
zonder ooit hetzelfde te zien 

Gloria Swanson 

Inspiratiemail 14 april 2021 
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