College van Diakenen Wijchen-Leur-Batenburg

Inleiding
In dit jaarverslag 2017 willen we een overzicht geven van ons werk als diakenen WijchenLeur-Batenburg.
Ons jaarthema was Armoede, wat is armoede, hoe komen we in contact met deze doelgroep
binnen onze Schakelgemeente en daarbuiten. We hebben op verschillende manieren
geprobeerd om mensen te ontmoeten waarvan we denken dat er armoede is, mensen met
een uitkering uit de participatiewet, nieuwkomers en vluchtelingen, mensen met
beperkingen, alleen gaanden. Armoede blijft het best bewaarde geheim en het blijft
ingewikkeld om echt zicht te krijgen op armoede binnen onze gemeentegrenzen. Dit werd
ook duidelijk op de scholingen die we gevolgd hebben met de andere streekdiakenen en op
de landelijke diaconale dag. Er zijn veel voorbeelden van landelijke initiatieven, maar als
Wijchense diaconie zijn we te klein, hebben te weinig menskracht om grote projecten te
initiëren maar ook uit te voeren, te zorgen voor continuïteit.
Samenstelling diaconie
De diaconie heeft in 2017 bestaan uit:
• Annie van Bergen
• Esther Chianan (tot 1 december 2017)
• Peter Fiechter, financieel beheer
• Karin Fiechter, notulist
• Edith Jaspers
• Pim Visser, voorzitter
Esther Chianan heeft ontheffing uit haar ambt gevraagd omdat het niet meer mogelijk was
om haar diaconale werk en haar studie en werk te combineren.
Het “team” van diakenen en de grote onderlinge betrokkenheid maakt het werken en
samenwerken t.b.v. onze gezamenlijke taak tot een bijzonder positief gebeuren, waar we
naast de energie die het ons kost, ook energie van krijgen.
Als diakenen hebben we allen ons eigen aandachtsveld(en) naast onze gezamenlijke taken.
In de vergadering doen we verslag van de activiteiten, stellen bij en evalueren. Maar ook
tussen de vergaderingen door is er veelvuldig contact en overleg.
We hebben in 2017 negen keer vergaderd aan de hand van een opgestelde agenda waarop
naast vaste agendapunten ook elke keer een inhoudelijk agendapunt op staat.
Peter Fiechter heeft ons continue geïnformeerd over de financiële armslag. Zie hiervoor ook
de financiële afrekening en de begroting voor 2017. Hij onderhoudt als administrateur
(samen met de voorzitter) de contacten met het KKG.
De voorzitter heeft in 2017 veel extra moderamenvergaderingen bijgewoond rond de
problemen in de gemeente, de ziekte van de predikant, het vertrek van de predikant en de
komende fusie in de streek.
Activiteiten
Hulpvragen
Ook in 2017 zijn we door individuele mensen, maar ook door dienstverlenende instanties
benaderd voor persoonlijke ondersteuning. Een groot deel van de vragen betreft
financiële problematiek. Indien mogelijk worden deze hulpvragen in de vergadering
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besproken. Bij urgente zaken, is er ook buiten de vergaderingen om veelvuldig onderling
telefonisch- en - mailcontact geweest. Hiermee wordt geprobeerd om onze cliënten zo
snel mogelijk de gevraagde hulp te bieden. Soms waren vragen zo urgent of
vertrouwelijk dat alleen voorzitter en betrokken diaken de hulpvraag afhandelden.
Als diakenen houden we ons aan onze geheimhoudingsplicht. Directe voorbeelden zijn
dan ook niet te geven ook niet eventueel geanonimiseerd. Het betreft in alle gevallen om
“stille” hulp om de “hulpvragers” niet bekend te laten worden, zeker niet binnen onze
eigen kerkelijke gemeenschap. Hulp geven is vele maken makkelijker dan hulp vragen.
De recessie raakt velen van ons, echter het meest de zwaksten in de samenleving. Om
wat voor vragen gaat het :
• Acute financiële problematiek (huur en energie, telefoon- en internetkosten)
• Acute huisvestingsproblematiek (tijdelijke huisvesting)
• Bijdrage (soms lening) voor complexe gezinshereniging
• Verstrekken van goederen (inboedel, fietsen, computers etc.)
In een aantal gevallen werd financiële ondersteuning gegeven in de vorm van een
renteloze lening, soms werd de ondersteuning als gift verstrekt. Dit heeft o.a. te maken
met aflossingscapaciteit en eventuele schuldhulpverleningsproblematiek.
Andere vragen betreffen meer praktische zaken, het verzorgen van de (financiële)
administratie tot het doen van boodschappen, woninginrichting en tuinonderhoud.
Vakantiefaciliteiten
Voor een aantal mensen hebben we als diaconie het mogelijk kunnen maken om met
vakantie te gaan. Dit varieerde van een vakantie in het Roosevelthuis tot vervoerskosten
naar vakantielocaties van een 3 tal minima gezinnen die de vakantie aangeboden hadden
gekregen van de Vincentiusvereniging Wijchen.
Werkgroep Omzien
Onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Omzien (samenwerking diaconie en
pastoraat) werden de volgende activiteiten georganiseerd:
• Middagen en dagjes uit voor Oudere Gemeente Leden (OGL).
Deze OGL groep bestaat uit ongeveer 50 ouderen, waarvan er een aantal vanuit de
r-k gemeenschap afkomstig is. Maandelijks wordt er voor hen een middag
georganiseerd en met Pasen en Kerst een middagviering.
• Vervoer naar de kerk.
Wekelijks worden een aantal ouderen/zieken door andere gemeenteleden naar de
kerk gebracht en weer naar huis. Behalve dat deze ouderen de viering kunnen
bijwonen, betekent het ook een stuk contact. Het aantal aanvragen oversteeg het
aantal chauffeurs, waardoor er een oproep werd gedaan voor meer chauffeurs.
• Bestemming van de bloemen uit de zondagse viering voor zieken en ouderen.
Elke week zijn de bloemen bestemd voor een zieke, een oudere of iemand anders die
deze bloemengroet vanuit de gemeente krijgt.
• Meander
Een keer in de drie maanden is er in de Meander een kerkdienst gehouden.
Naast predikant, diaken en een pastoraal medewerker kwamen er gemiddeld 10
bewoners of mensen van buiten. Een aantal keren is er ook avondmaal gevierd.
• Versturen van verjaardagskaarten aan oudere gemeenteleden.
Alle oudere gemeenteleden (>75) ontvangen met hun verjaardag een
verjaardagskaart.
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De Eetgroep zorgt periodiek voor een gezamenlijke maaltijd voor een groep
alleenstaanden in Wijchen. Er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten. Een initiatief
dat door veel mensen erg wordt gewaardeerd.
Koffiedrinken voor de dienst. Door de zorg van een grote groep vrijwilligers is het
mogelijk dat voor de zondagse viering we onder het genot van een kopje koffie/thee
elkaar kunnen ontmoeten.
Eens per maand is de Schakel geopend op donderdagmorgen en is er de mogelijkheid
tot inlopen onder het genot van een kopje koffie/thee. Maandelijks bezoeken
ongeveer 15-20 mensen deze op contact georiënteerde bijeenkomst. Dit jaar is
geprobeerd om door het ophangen van flyers binnen de gemeente Wijchen, meer
belangstellenden te trekken. Het blijft een vaste groep bezoekers, er komen
nauwelijks nieuwe belangstellenden bij.
De handwerkgroep bestond dit jaar 50 jaar en als diaconie hebben we hen hiermee
gefeliciteerd en een mooie bijdrage gegeven. De handwerkgroep heeft dit jaar veel
gehandwerkt voor de Casey Troy Foundation: dekentjes, mutsjes en speeltjes voor de
moeder en kind kliniek.

Paasontbijt
Met hulp van vrijwilligers hebben we op 1e Paasdag voor een grote groep kerkgangers
een zeer geslaagd paasontbijt georganiseerd. Dit jaar zijn expliciet de gastgezinnen van
het Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling uitgenodigd en hun nieuwkomers.
Vluchtelingen- en Asielzoekers
De zorg voor vluchtelingen cq asielzoekers wordt georganiseerd vanuit het Interkerkelijk
Platform Kerk en Vluchteling regio Wijchen e.o., waar ook wij als diaconie in participeren.
In dit platform wordt samengewerkt met diaconieën van andere kerken in de regio. Heel
belangrijk zijn nog steeds het projecten Maatwerk voor Nieuwkomers. Maar ook vragen
om noodopvang, juridische ondersteuning etc. worden nog steeds veelvuldig gedaan.
De (financiële) administratie van het Platform wordt door Peter Fiechter gedaan.
Voor de gastgezinnen en de nieuwkomers was er tweemaal een activiteit gepland: in
januari het spel “ ik houd van Holland” en in december een sportieve activiteit, die
helaas door de sneeuw en gladheid moest worden verschoven naar het voorjaar van
2018.
Op donderdagavond werd er door een van de vrijwilligers van het platform Nederlandse
taal en communicatie aan nieuwkomers gegeven samen met een gemeentelid. Dit naast
de reguliere inburgeringscursussen die nieuwkomers volgen.
In mei 2017 is er door de coördinator een lezing gegeven op de themadag van
Kerkinactie over de zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers. Thema van ons was: de rol
van de kleine kerken in de zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers.
In november 2017 is door het Platform in het kader van het activiteitenprogramma
samen met de Commissie Kunst in de Kerk een bijeenkomst georganiseerd rond Syrische
kunst en cultuur. Een middag waar 160 mensen te gast waren in de Schakel, en er op
brede schaal kennisgemaakt werd met Syrische kunst en cultuur en door een 15 tal
Syrische vrouwen een Syrisch buffet werd geserveerd.
In december is er door het platform een enorme hoeveelheid speelgoed (gedoneerd
door het Rode Kruis Nijmegen) verdeeld onder kinderen van nieuwkomers en onder
kinderen in het AZC bij de jaarlijkse decemberactie in het AZC Grave.
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Casey Troy Foundation
Als diaconie ondersteunen we dit project voor lichamelijk gehandicapte kinderen in de
South West Region van Kameroen, wat ontstaan is vanuit onze diaconie. Inmiddels is het
project uitgegroeid tot een zelfstandige stichting, maar zeer nauw verbonden met onze
diaconie. We helpen door praktische en financiële ondersteuning. In 2017 werd de
bouw van het moeder en kindcentrum ondersteund. Dit project is geïnitieerd om veel
onnodige handicaps te voorkomen bij kinderen door prenatale, natale en postnatale zorg
te bieden naast zorg voor zuigelingen en kinderen op het consultatiebureau, een
vaccinatieprogramma en malariapreventie en behandeling. Diverse projecten van de
Casey Troy Foundation worden ondersteund door Kerkinactie, de Wilde Ganzen en de
landelijke Vastenactie van de R-K kerk.
Geweldig dat dit project vanuit onze eigen diaconie is begonnen.
Meeluisteren met de kerkdienst
Alle kerkdiensten worden via een computerprogramma opgenomen op een pc en
overgezet op een usb-stick. Na de kerkdienst worden de usb-sticks samen met de
liturgie en zondagsbrief naar de luisteraars weggebracht.
Kerstactie
Zoals elk jaar hebben we als diaconie met Kerst extra aandacht geschonken aan minima
en aan onze ouderen en zieken. Ook onze diaconale vrijwilligers ontvingen een
kerstkaart.
In samenwerking met het Diaconaal Beraad van Parochie de Twaalf Apostelen ontvingen
alle mensen in Wijchen met een minimuminkomen en cliënten van het Interkerkelijk
platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o. een kerstpakket.
De collectes op 24 december waren bestemd voor dit doel.
Op 1e kerstdag ontvingen alle kerkgangers het kerstnummer van Open Deur.
Troostboekjes
Directe nabestaanden van overleden gemeenteleden die in Wijchen wonen ontvangen
na het overlijden een troostboekje. In 2017 zijn 4 boekjes uitgereikt.
Schrijfacties
Met Pasen hebben we meegewerkt aan het versturen van kaarten aan gevangenen in de
Pompekliniek. (longstay afdeling)
Diaconale dienst
De diaconale dienst is aanvankelijk van het voorjaar naar het najaar verschoven door
ziekte van de predikant en is uiteindelijk geannuleerd door het vertrek van de predikant.
Er is in juni meegewerkt aan de dienst in de week van Wereldvluchtelingendag die het
Interkerkelijk Platform heeft georganiseerd voor alle participerende kerken. Ds. Gerrit
Ruiterkamp heeft deze dienst geleid.
Samenwerking met anderen
Streekdiaconie
De vergaderingen van de Streekdiaconie werden bijgewoond door één of meerdere
diakenen. Er 5 maal gezamenlijk vergaderd en waren 2 avonden rond het thema
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Armoede. Bovendien werd er veelvuldig overlegd over het thema “fusie” in de streek de
gevolgen voor de diaconieën.
Diaconie Nijmegen
Al jaren ondersteunen we het werk van de diaconie Nijmegen (diaconaal predikant Paul
Oosterhof) door te collecteren voor het project dak- en thuislozen.
Er is door de voorzitter overleg gevoerd met Paul Oosterhof en vervolgens is Paul
Oosterhof uitgenodigd in de streekdiaconie en is besloten om projecten van de diaconie
Nijmegen te ondersteunen.
Voedselbank
Met het bestuur van de voedselbank wordt door een van de diakenen contact
onderhouden. Goederen worden “ om niet” aangeboden. In het kader van delen wordt
bij de viering van het heilig avondmaal geld en goederen voor de Voedselbank
ingezameld.
Kledingbank Nijmegen
Twee keer per jaar wordt er in Wijchen kleding ingezameld voor de kledingbank in
Nijmegen, waar ook minima uit de gemeente Wijchen gebruik van kunnen maken.
Als diaconie hebben we actief meegeholpen en is ook de Schakel als ruimte hiervoor
beschikbaar gesteld.
Vraag en aanbod
Vanuit de kerken in Wijchen is indertijd Vraag en Aanbod gestart, “de” Wijchense
kringloopwinkel die volledig draait op inzet van vrijwilligers en die aan het einde van elk
jaar kans ziet om het batige saldo te bestemmen voor allerlei projecten in binnen- en
buitenland. Projecten als Wijchen Wereld Wijd, Interkerkelijk Platform Kerk en
Vluchteling Wijchen e.o. en de Casey Troy Foundation hebben in 2017 een donatie
ontvangen.
Overleg gemeente Wijchen en andere charitatieve instellingen
Als diaconie participeerden we in het door de gemeente Wijchen georganiseerde overleg
over de nieuwe kindregeling van de gemeente Wijchen, maar ook in het overleg over
een mogelijk gezamenlijk meldpunt voor hulpvragen voor alle charitatieve instellingen.
Uiteindelijk is dit idee de ijskast ingegaan doordat de grootste charitatieve instelling in
Wijchen hier (nog) niet aan mee kan doen.
Met de Vincentiusvereniging en Caritas was overleg over complexe hulpvragen en door
samenwerking met de Vincentiusvereniging konden 3 gezinnen een welverdiende
vakantie aangeboden krijgen.
Financieel beleid
Door een zeer verantwoord beleid is het mogelijk om onze gelden een goede
bestemming te geven. Diaconale collectes voor specifieke doelen kunnen verdubbeld
worden en aan het eind van het jaar ook bijzondere projecten aandacht kunnen geven.
In 2017 zijn met 3 organisaties die we jaarlijks steunen meerjaren gemaakt:
• Plaatselijk:
Voedselbank Wijchen
• Regionaal:
Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.
• Wereldwijd:
Casey Troy Foundation
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Dit heeft voor ons en voor de betrokken organisaties meerwaarde: het zijn voor ons
bekende en betrouwbare partners en organisaties vinden het fijn te weten dat ze
gesteund worden.
In Batenburg is een moestuin van huurder gewisseld, dit conform de vastgestelde
procedure hiertoe.
Landelijke activiteiten
Twee diakenen bezochten de landelijke diaconale dag en deden er weer veel inspiratie
op.
Naar de toekomst
Het thema van ons beleidsplan 2018 is: eenzaamheid bij ouderen.
Tenslotte……
Ondanks de beperkte capaciteit aan diakenen is het gelukt om in 2017 veel doelen te
bereiken en hebben we het jaar 2017 goed afgesloten.
Januari 2018.
Pim Visser, voorzitter
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