Jaarverslag 2017 van de PGA wijkdiaconie Arnhem-Zuid
Inleiding
In Mattheüs 5 zegt Jezus tegen ons: “Jullie zijn het zout van de aarde en het licht
in de wereld”.
Zout heeft de werking van smaakmaker. Hoe ben je dat nou, een smaakmaker?
Niet door te kijken naar de glamour maar mensen te zien in hun kwetsbaarheid,
als Gods beelddragers.
Kijkend naar Jezus kunnen wij smaakmakers zijn door goed te doen.
Door onze daden kunnen wij lichtdragers zijn zodat de mensen door ons heen
het licht dus God zien.

Overzicht activiteiten
1.Individuele hulpverlening:
De diakenen zetten zich in voor mensen met financiële of immateriële problemen. Per
vraag wordt geprobeerd maatwerk te leveren, het kan gaan om leefgeld, een
huurprobleem, reisgeld, verzorgings-kosten, noem maar op. Ook konden we iemand
blij maken met een fiets en een rollator. In 2017 zijn er ongeveer 15 mensen op
allerlei manieren geholpen. En met kerst werden er 17 kerstattenties bezorgd bij
gezinnen of alleenstaanden, om zo met de feestdagen wat extra te kunnen doen.

2. Financiële Projecten:
a. Samen met de jongeren werd er een project van Kerk in Aktie
gekozen voor de 40-dagentijd, nl voor de staatloze kinderen in Myanmar (Birma).
Hiervoor kon een bedrag van € 2880,68 worden overgemaakt.
b. In onze beide wijkgemeentes hadden we het “Kistjesproject”.
In de hal staat er een kistje, waarin kerkgangers een bijdrage kunnen
doen. Dit jaar was het doel: Cards-onderwijs voor Dalit-kinderen in
India.
Met een extra bijdrage van het CvD kon er een € 5475,50 worden
geschonken.
c. Het project van de vrije collectes was in beide wijkgemeentes
(8 vrije collectes) voor stichting: Het Huis op de Muur in
Nijmegen. Hiervoor kon met de extra bijdrage van het CvD een bedrag
van € 3885,70 worden overgemaakt
d. In de Kandelaar is het langlopend spaarproject met spaardoosjes
bestemd voor kinderen in Sierra Leone met een laatste gift van € 1000
afgesloten.

e. Voor de Weeskinderen in Oekraïne, waarvoor vorig jaar in de
40 dagentijd is gespaard, kon nog een bedrag van € 2000 worden
overgemaakt.
f. Aan het Intu Huasi huis in Ecuador, is een bedrag van €1000
geschonken.

3. Activiteiten.
In beide wijkgemeentes werden diverse activiteiten georganiseerd, die met name
met hulp van veel vrijwilligers mogelijk zijn.
a. In beide wijkgemeentes werden er spelletjesmiddagen gehouden, waar ontmoeting
en gezelligheid centraal staan.
Van oktober tot juni was er een eetgroep Samen Tafelen op de tweede dinsdag
van de maand in onze wijkgemeente de Kandelaar. Hieraan namen gemiddeld 12
alleenstaande ouderen deel en als afsluiting van het seizoen werd er buiten de
deur samen een warme maaltijd gegeten.
Ook kunnen er op deze dinsdagen ’s middags spelletjes worden gedaan.
In onze wijkgemeente Salvatorkerk is er twee keer per jaar (10 weken) een
spelmiddag van januari t.m. maart en van juli t.m. september. Als afsluiting van
deze middagen wordt er een uitstapje georganiseerd wat wordt afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd.
b. Kraam op de markt: in de zomerperiode tijdens de markt op woensdagmorgen is
er een kraam bij de Salvatorkerk aanwezig, waar koffie en thee is en de
mogelijkheid geboden wordt voor een gesprek. Bij slecht weer is de kraam binnen
in de kerk en wordt voor Kerst afgesloten met houtvuur en glühwein buiten bij
de kerk.
c. Koken voor het Kruispunt: Een paar keer per jaar wordt er door een aantal
vrijwilligers van onze wijkgemeente gekookt voor de dak- en thuislozen in het
Kruispunt.
d. In beide wijkgemeentes vinden Kerstvieringen voor ouderen plaats. In onze
wijkgemeente Salvatorkerk is ook een Paasviering voor de ouderen.
e. Door vrijwilligers vanuit onze wijkgemeentes worden ouderen regelmatig bezocht.
Tevens zijn er vrijwilligers die de huwelijksjubilea ’s en nieuw ingekomen
bezoeken. Vanuit de werkgroep Omzien naar elkaar (Salvatorkerk en door
contactpersonen vanuit de Kandelaar
f. Met onze partner gemeente Zwickau-Planitz is maandelijks contact en is er
elke twee jaar tijdens het Hemelvaartsweekend een Ruestzeit
g. Met Pinksteren was er aandacht voor de mantelzorgers binnen onze gemeente en
werden ze verrast met een bloemetje.
h. Met Sinterklaas werd er in samenwerking met drie verschillende scholen in
Malburgen West en Oost bij 33 kinderen een Sinterklaascadeautje bezorgt.
i. Voor de actie Schoenendoos werden 33 mooie gevulde schoenendozen ingeleverd,
bestemd voor kinderen in verschillende landen.
j. Uiteraard waren de diakenen betrokken bij de zondagse vieringen, het Heilig
Avondmaal. Bij onze wijkgemeente de Kandelaar krijgen sommige gemeenteleden
thuis het Heilig Avondmaal, de bloemendienst, verkoop van de
Wereldwinkel, de kerkomroep en de Kerktaxi.
k. De vervoers/begeleidingsservice die 2 jaar geleden is opgezet om ouderen en

gehandicapten te begeleiden naar arts of ziekenhuis verloopt naar tevredenheid.
l. Op een camping in Ede beschikken we over een vakantiechalet, hier
kunnen mensen met een smalle beurs gebruik van maken.
Ook is het mogelijk om via een van de diakenen een vakantieweek te
te boeken bij het Vakantiebureau in Doorn.
m. Met Pasen zijn vanuit onze wijkgemeentes 60 Paasgroeten verstuurd naar
gevangenen in binnen- en buitenland in samenwerking met Amnesty International.
o. Voor de zending werden postzegels, cartridges en oude kaarten verzameld
p. Op 21 december was er de jaarlijkse Kerstrondgang in de Blue Bandgevangenis.
Vertegenwoordigers vanuit de diaconie van alle kerken in Arnhem-Zuid deelden
eigen gemaakte Kerstkaarten, telefoonkaarten en “de open deur” uit. Dit werd door
de gedetineerden zeer gewaardeerd.
q. Een van onze diakenen is vertegenwoordigd in het (stedelijke) College van
Diakenen. Dit college ondersteunt de activiteiten van de wijkdiaconieën en stelt
extra geld beschikbaar voor de diverse jaarprojecten
r. Werelddiaconaat: Op de werelddiaconaatszondag in februari en oktober is er
gecollecteerd voor Kerk in Actie. In februari was de opbrengst bestemd voor het
organiseren en trainen van de nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken.
In oktober was de opbrengst bestemd voor de stichting ERP. Dank zij bijen en zaad
werken vrouwen in Zuid – Soedan aan betere levensomstandigheden voor hun
gezin in vaak uitzichtloze situaties. Om hun inkomen te vergroten, volgen de
meest kwetsbare vrouwen een landbouwtraining van de organisatie ERP, de partner
van Kerk in Actie. Doel 80 % terugdringen van de armoede.
Ook zijn er beide zondagen producten uit de wereldwinkel verkocht met een mooi
resultaat tot gevolg.
s. In mei en juli is er een kennismakingsgesprek met de wijkcoaches geweest. Het doel
was -naast de kennismaking - : hoe kunnen we gebruik maken van elkaar en elkaar
versterken om tot een goede samenwerking te komen.
t. In november zijn er 3 diakenen naar de Diaconale dag in Utrecht geweest. Het was
een inspirerende dag om ervaringen – met een kleine 1000 diakenen uit het hele land
uit te wisselen en zo te horen wat er in andere diaconieën leeft en speelt.
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