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Jaarplan 2018 Thema: eenzaamheid bij ouderen
Inleiding
Voor u ligt het jaarplan 2018. In dit jaarplan geven we als diakenen aan wat
onze plannen zijn voor 2018.
Het “takenpakket” van de diakenen is veelomvattend, het werkveld is groot en
vanuit kerk en maatschappij wordt op veel terreinen onze aandacht gevraagd..
De rol van de diaken in de gemeente is niet de taken van de gemeenteleden over
nemen en zelf gaan voorzien in alle noden en hulpvragen. Integendeel, diakenen
moeten de gemeenteleden juist helpen om hun diaconale roeping ten uitvoer te
kunnen brengen. Dat wil zeggen, ieder gemeentelid helpen een taak te vinden
die bij hem of haar past. De organisatorische aspecten bij de uitvoering liggen op
het bordje van de diakenen. Maar bovenal trachten we als diaconie telkens
nieuwe manieren te vinden om de diaconale gezindheid in de gemeente levend te
houden.
In 2018 willen we naast het algemene taakpakket van de diaconie dit jaar in het
bijzonder aandacht geven aan het thema “eenzaamheid bij ouderen”.
Over eenzaamheid is de laatste jaren veel geschreven en er is veel onderzoek
naar gedaan. In grote lijnen kan je zeggen dat eenzaamheid is dat je je niet
verbonden voelt en je minder contact hebt met andere mensen dan je wenst.
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Er wordt ook wel onderscheid
gemaakt tussen emotionele eenzaamheid door gemis van een intieme relatie
(partnerverlies) en sociale eenzaamheid, het missen van betekenisvolle relaties
met kennissen, buurtgenoten, kerkgenoten en vrienden.
Eenzaamheid kenmerkt zich door gemis en teleurstelling en kan leiden tot
depressies. Ook is het zo dat bepaalde eigenschappen en gezondheidsproblemen
kunnen leiden tot eenzaamheid.
Bovenstaande wetend is het goed voor te stellen dat eenzaamheid bij ouderen
relatief vaker voor zal komen dan bij jonge mensen. Veel ouderen hebben hun
partner verloren en hebben gezondheidsproblemen.
Eenzaamheid is niet simpel op te lossen, zeker omdat het lang niet altijd
zichtbaar is. Ook niet in onze kerkelijke gemeente. Naar verhouding hebben we
als Wijchen-Leur-Batenburg relatief veel oudere kerkleden. Moeten we er vanuit
gaan dat elke oudere eenzaam is?
Ondanks onze beperkte mogelijkheden willen we in 2018 kijken of we kunnen
meedenken, helpen bij het in kaart brengen van eenzaamheid in onze kerkelijke
gemeenschap en samen met het pastoraat zoeken naar mogelijkheden om
mensen met elkaar in contact te brengen, wellicht naast de bestaande OGL te
zoeken naar andere mogelijkheden om dingen samen te doen.
Samen met pastoraat, omdat zij vanuit de bezoekgroepen een beter beeld
hebben van onze oudere gemeenteleden.
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat we als diaconie heel veel plannen
ten uitvoer kunnen brengen. Niet alleen, we hebben een aantal taakgroepen die
ons hierbij behulpzaam zijn en we zijn dan ook al deze vrijwilligers erkentelijk
voor hun inzet. Erkentelijk om dat we zo met elkaar onze diaconale taak kunnen
uitvoeren.
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Zoektocht
Hoe weet je waar je als diaken nodig bent? Of je nu een diaken bent in een dorp
of in een stad, kwetsbare mensen zijn er overal. De kunst voor diakenen is om
hen te vinden en in hun buurt te zijn, met aandacht, een helpende hand of een
andere manier van diaconale nabijheid. Diakenen moeten hun ogen en oren dus
goed open houden. Maar diakenen kunnen dit niet alleen, zij hebben hierbij hulp
nodig van alle gemeenteleden.
Welke mensen zouden ons willen ontmoeten?
Mensen met een krappe beurs en problematiek die hier uit voort komt
Ouderen
Mensen met een beperking (lichamelijk en psychisch)
Alleen gaanden
Mantelzorgers
Vluchtelingen en nieuwkomers
Mensen die zich eenzaam voelen
Plaatselijk diaconaal werk
Werkgroep Omzien.
Vanuit deze werkgroep wordt samen met één van de ouderlingen pastoraat het
werk voor ouderen en zieken georganiseerd. Dit betreft:
Bezoeken van ouderen en zieken
Activiteiten voor oudere gemeenteleden
Schikken van bloemen voor de kerkdienst die na afloop van de viering
bestemd zijn voor zieken en ouderen
Rondbrengen van de USB stick van de kerkdienst aan gemeenteleden die
de kerk niet kunnen bezoeken
Organiseren van taxidienst voor mensen die voor de kerkgang afhankelijk
zijn van vervoer door anderen
Eens in de drie maanden wordt er in de Meander een kerkdienst
gehouden. Naast de predikant, een diaken en een pastoraal medewerker
komen er gemiddeld 10 bewoners of mensen van buiten. Vaak wordt er
avondmaal gevierd.
Eetgroep
De eet groep is een groep mensen die elke laatste vrijdag van de maand in De
Schakel samen kookt en eet. Doelgroep zijn diegenen die meestal alleen eten en
het fijn vinden om af en toe eens samen te eten met andere volwassenen,
waarbij het contact met anderen heel belangrijk is. Het is een vaste groep van
mensen.
Koffieochtenden
Maandelijks wordt er een koffie-inloopochtend georganiseerd voor diegenen die
in de week behoefte hebben aan contact en gezelligheid. Deze ochtend wordt
gehouden in de Schakel. Alleen door kerkleden wordt gebruik gemaakt van deze
koffieochtend. Het lukt tot nu toe niet om andere mensen hier gebruik van te
laten maken.
Vakantiemogelijkheden
Voor een aantal mensen zal de diaconie opnieuw actief zoeken naar
mogelijkheden om met vakantie te gaan. Dit betreft langdurig zieken, maar ook
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gezinnen die met een minimuminkomen moeten rondkomen, of mensen die om
een andere reden er een keertje tussen uit moeten Hierbij zoeken wij
samenwerking met de plaatselijke Vincentiusvereniging die in landelijk verband
beschikt over een aantal betaalbare vakantie accommodaties.
Dit jaar zullen we in het bijzonder kijken naar vakantiemogelijkheden voor
ouderen.
Financiële ondersteuning
Ook in 2018 zullen er verzoeken om financiële ondersteuning op de diaconie af
komen. Niet zo maar helpen in de vorm van een lening of een gift, maar ook bij
het zoeken naar een oplossing van de oorzaak van de financiële problematiek en
een structurele oplossing ervan.
Verzoeken komen van gemeenteleden en via gemeenteleden soms ook van
mensen buiten de kerk. Verzoeken van gezinnen, alleenstaanden, van ouderen
en jongeren. In het contact met de betrokkene tasten we af of er ook pastorale
en/of praktische hulp nodig is, waarvoor we eventueel ook andere ambtsdragers
kunnen inschakelen. Indien nodig wordt ook de gemeente betrokken bij
hulpvragen, bij voorbeeld als het gaat om het verzamelen van spullen (interieur,
kinderspullen, etc.).
Kerstactie
De kerstattentie namens de diaconie is een jaarlijks terugkerend gebaar om
mensen die dit extra nodig hebben, aandacht te geven. Aandacht krijgen de
ouderen boven de 80, alle zieken, de minima en verder alle mensen waarvan
binnen pastoraat en diaconaat gedacht wordt dat extra aandacht welkom is.
De vieringen
Vanuit de traditie hebben de diakenen allereerst een taak bij de viering van het
Heilig Avondmaal, maar hier houden hun taken niet op. In de viering zal door de
diakenen in het bijzonder aandacht zijn voor de gebeden, de bloemen die naar
de zieken/ouderen worden gebracht en voor de diaconale collectes.
Hiermee kunnen plaatselijke, landelijke of mondiale situaties onder de aandacht
worden gebracht.
In de jaarlijkse diaconale dienst zal in 2018 aandacht besteed worden aan het
thema van dit jaar: “ Eenzaamheid bij ouderen”.
Kringloopwinkel Vraag en Aanbod
Vraag en Aanbod is niet meer weg te denken uit de Wijchense samenleving. Dit
initiatief vanuit de kerken, waarbij de R.K.kerk het voortouw heeft genomen, is
voor veel mensen in Wijchen buitengewoon prettig. Prettig voor diegenen die
goede spullen niet willen weggooien, prettig voor mensen met een krappe beurs
die zo in de gelegenheid gesteld worden, tegen lage prijzen zaken in te kopen,
prettig voor die organisaties die mogen delen in de opbrengst.
Voedselbank Wijchen
Eind 2005 is de Stichting Wij eten, zij eten opgericht, de Wijchense voedselbank.
Het initiatief hiertoe is gekomen vanuit de Kringloopwinkel, de R.K.kerk en de
Schakel. Wekelijks ontvangen een 80 tal gezinnen een voedselpakket. In de
diensten waar avondmaal gevierd wordt, worden levensmiddelen ingezameld
voor de voedselbank en is er de mogelijkheid om een gift te doen.
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Kledingbank
Sinds 2012 wordt er in Wijchen 2 x per jaar kleding ingezameld voor de
kledingbank in Nijmegen, waar ook de inwoners uit Wijchen die hier voor in
aanmerking komen gebruik van kunnen maken. We werken als diaconie mee aan
dit Wijchense initiatief en de Schakel wordt gebruikt als inzamelpunt in het vooren najaar.
Regionaal diaconaal werk
Streekdiaconie
De kwartaal vergaderingen van de streekdiaconie worden door één of meerder
diakenen bijgewoond. Getracht wordt om binnen de streek gezamenlijk projecten
op te zetten, te ondersteunen en elkaar als diaconieën te ondersteunen bij het
diaconale werk.
Vluchtelingen
De diaconie zal vanuit de verantwoordelijkheid door het ondertekenen van de
Charter van Groningen, doorgaan met activiteiten t.b.v. vluchtelingen c.q.
asielzoekers. Sinds een aantal jaren participeert Wijchen in het Interkerkelijk
Platform Kerk en Vluchteling regio Wijchen e.o.. Eén van onze oud-diakenen is al
jaren coördinator van dit platform. Onder verantwoordelijkheid van dit platform
worden een groot aantal activiteiten ontwikkeld zoals ondersteuning van
asielzoekers in hun procedure, ondersteuning van nieuwkomers in de diverse
gemeenten, ondersteuning van de pardonners middels de projecten maatwerk
voor pardon en maatwerk voor nieuwkomers, maar ook het onder protest
verlenen van noodopvang van legaal in Nederland verblijvende mensen die van
de overheid geen opvang meer krijgen, acties voor de kinderen in het AZC in
onze regio, allerhande contacten met instanties zoals gemeente, IND, advocaten,
vluchtelingenwerk, COA etc..
In overleg met het platform zullen we in 2018 ook de oudere
vluchtelingen/nieuwkomers extra aandacht geven.
Financiële ondersteuning
In 2018 zullen we ook net als andere jaren diegenen die financiële ondersteuning
nodig hebben, helpen. In het bijzonder zullen we dit jaar ook kijken naar de
groep ouderen en hen eventueel financieel helpen om sociale activiteiten te
ontplooien die anders niet mogelijk zijn.
Landelijk en mondiaal diaconaal werk
Casey Troy Foundation
Vanuit onze diaconie is in 2009 het project voor lichamelijk gehandicapte
kinderen Kameroen een zelfstandige stichting geworden en bekend onder de
naam Casey Troy Foundation. Als diaconie zijn en blijven we direct betrokken bij
het wel en wee van deze stichting en ondersteunen we dit project ook financieel.
Financiële ondersteuning landelijke projecten
Niet-acute verzoeken die bij de diaconie binnen komen voor giften aan goede
doelen in Nederland worden aan het einde van het kalenderjaar behandeld. Dit
gebeurt aan de hand van de advieslijst van het Protestants Dienstencentrum
Gelderland en de projectenlijst van Kerkinactie.
Als diaconie proberen we betrokken te blijven bij het landelijke diaconale werk
door de diaconale vakbladen te lezen en een afvaardiging te sturen naar
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landelijke ontmoetingsdagen. Daarvan doen we mondeling of schriftelijk verslag
aan kerkenraad en gemeente.
Werelddiaconaat
Als diakenen volgen we Kerk in Actie (KIA) in hun zorg voor wereldwijde
projecten en op het collecterooster volgen we daarin de door hen gedane
collectesuggesties. In 2018 zullen we door het neerleggen van de info van KIA
over het collectedoel, proberen om de opbrengst van deze collectes te vergroten.
Financiële ondersteuning mondiale problematiek
Wanneer ergens in de wereld een humanitaire ramp plaatsvindt en de eerste
nood gelenigd kan worden met een financiële bijdrage, zal de diaconie de
gemeente stimuleren hieraan bij te dragen. De diaconie zal de eerstvolgende
collecte voor het plaatselijke werk omzetten in een collecte voor het
rampenfonds en verdubbelt in zulke gevallen de opbrengst. Eén van de
ambtsdragers doet hierover mededeling bij het begin van de collecte.
Als diaconie verdubbelen de we opbrengst van deze collectes.
Diaconale organisatie
Verdeling taken
Omdat het taakveld van de diakenen erg groot is zijn door de diakenen een
aantal aandachtsvelden verdeeld. Elke diaken heeft één of meerdere taakvelden.
Leden van het college van diakenen:
• Pim Visser (voorzitter);
• Peter Fiechter (administrateur)
• Edith Jaspers (taakveld Omzien) tot 1 februari 2018
• Annie van Bergen (taakveld minima)
• Karin Fiechter (ambtelijk secretaris)
De administrateur van de diaconie woont de maandelijkse vergaderingen bij en is
verantwoordelijk voor het financiële beheer.
Beheer goederen en geld
De heldere, zorgvuldige en snelle manier van administreren van de
administrateur maakt het mogelijk de jaarrekening vóór de zomer door diaconie
en kerkenraad te laten goedkeuren. De administrateur doet tevens de
administratie van het Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o..
Wat betreft het beheer van de kerkelijke goederen wordt samengewerkt met het
landelijke bureau Kerkelijke Goederen. (KKG) Dit betreft m.n. pacht en
eigendomszaken.
Financieel beleid
In 2018 zullen we onze in 2016 gemaakte plannen op het gebied van structurele
ondersteuning van een aantal diaconale projecten verder vorm geven.
(Voedselbank (plaatselijk), Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling e.o.
(regionaal) en de Casey Troy Foundation. (wereldwijd) )
Communicatie
Als diakenen kunnen we ons werk pas goed doen, als wij op de hoogte zijn van
de hulpvragen die er zijn. Afhankelijk zijn we m.n. van informatie van andere
ambtsdragers en gemeenteleden. Met deze hulp kunnen we ons diaconale werk
doen.
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Per diaconievergadering wordt afgesproken wie van de diakenen zorgt voor
communicatie van diaconale zaken in de kerkenraad en publiciteit hier ook van in
het (streek)kerkblad. Tweemaal per jaar wordt ook verantwoording gedaan over
collectes en giften.
Regelmatig zal ook aandacht gevraagd worden in de zondagse viering en middels
mededelingen in de zondagsbrief voor diaconale activiteiten.
Indien noodzakelijk zal ook het contact met de plaatselijke, regionale c.q.
landelijke pers worden gezocht.

Wijchen, december 2017,
Pim Visser, voorzitter.

Jaarplan diaconie Protestantse Gemeente Wijchen/Leur/Batenburg 2018

7

