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Algemene Inleiding.
Het college van diakenen bestond bij het begin van 2017 uit 8 leden:
Voorzitter:
Klaas Jellema
Administrateur: Marius Wassink
Diakenen:
Henny Hummel, Hans Blankestijn, Taco & Mirjam Busse (als duo),
Willemien Regelink, Ineke Stegeman en Alie Louissen (taakdrager)
Secretariaat:
Jeannette van der Meulen (taakdrager)
Anneke de Hoop is namens het predikantenteam verbonden aan de diaconie.
Herbert Haasloop Werner is als collectant aan het college verbonden.
Alie Louissen is aan het college verbonden als taakdrager met een speciale opdracht, zij
zet zich met name in op het gebied van de persoonlijke hulpvragen. Door alle wijzigingen
in de organisatie van hulp, wordt een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van
mensen gedaan.
In juni 2017 namen we afscheid van Taco & Mirjam Busse. Zij opereerden als duo, met
name op het gebied jeugd-diaconaat. Gelukkig zijn wij erin geslaagd om hiervoor een
nieuwe kracht te vinden: Christine Feenstra. Zij is vanaf oktober 2017 aan de diaconie
verbonden.
In september 2017 namen we ook afscheid van Henny Hummel. Zij heeft zich meerdere
jaren (met tussenpozen) als diaken ingezet en wij zijn daar zeer dankbaar voor. In 2017
zijn wij er nog niet in geslaagd deze vacature in te vullen.
Namens de Diaconie maakt Willemien Regelink sinds medio 2015 deel uit van de
werkgroep KiA.
Hans Blankesteijn bezoekt namens PKN Warnsveld-Leesten de classis-vergaderingen en
heeft zitting genomen in het bestuur van SchuldHulpMaatje. Daarnaast is hij lid van de
liturgie-commissie.
In 2017 heeft de diaconie zich onder meer bezig gehouden met:
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1.Collecteren in de Kerkdiensten.
Bij toerbeurt collecteren de diakenen, versterkt door collectant Herbert Haasloop
Werner, tijdens de wekelijkse kerkdienst. Bij een bestemming van Kerk in Actie is
één van de collectanten een KiA-lid. Op deze manier is KiA zichtbaar aanwezig. Bij
de collecte wordt een toelichting gegeven over de bestemming.
Het collecterooster voor 2017 was al ingedeeld in thema’s. Doel daarvan is meer
focus en minder versnippering van de aandacht. Deze aandachtsgebieden zijn:








Pastoraat
Vrede
Rechtvaardigheid
Armoede
Jeugd
Diaconale vakantieweken
Duurzaamheid

Toch bleek ook deze verdeling nog te divers en vanaf mei heeft de diaconie zich
bezig gehouden met de vraag: hoe verantwoorden wij de besteding van het
diaconale geld? Staan wij achter de keuzes die wij hebben gemaakt? Hoe
informeren wij de gemeente? En nog belangrijker: hoe betrekken wij de gemeente
meer bij deze doelen? Gaandeweg werd duidelijk dat 7 thema’s te veel is. Een
keuze voor 3 of 4 thema’s is beter werkbaar en biedt de mogelijkheid om rondom
een thema meerdere activiteiten te ontplooien.
In navolging van de landelijke PKN is gekozen voor de volgende vier thema’s.





Duurzaamheid
Vluchtelingen
Jeugd
Armoede

In koppels van twee hebben de diakenen zich een onderwerp toegeëigend,
waarmee zij zich speciaal verbonden voelen en waar zij zich prettig bij voelen.
Om de thema’s onder de aandacht te brengen is er ook voor gekozen om grofweg
per kwartaal van thema te wisselen. De verdeling is als volgt:
1e
2e
3e
4e

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Duurzaamheid
Jeugd
Vluchtelingen
Armoede

Willemien Regelink en Klaas Jellema
Christine Feenstra en Anneke de Hoop
Ineke Stegeman en Hans Blankestijn
Alie Louissen en Marius Wassink

In het laatste kwartaal van 2017 is dit verder uitgewerkt in het collecterooster en
de plannen voor overige activiteiten.
Naast de collectes rondom deze vier thema’s wordt er ook regelmatig
gecollecteerd voor lokaal werk: de ondersteuning in de nabije omgeving van
mensen, die dat nodig hebben, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.
Waar mogelijk wordt overlegd met de diaconie van Zutphen om doelen
gezamenlijk onder de aandacht te brengen.
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2.Maandelijks vergaderen als college.
Het college vergadert 10 x per jaar, elke maand, met uitzondering van juli en
augustus. In de regel is dit op de 2e donderdag van de maand.
De vaste vergaderlocatie is de Eekschuur. Zoveel mogelijk gebruiken wij op de
vergadering een beamer, om de vergaderstukken te projecteren. Daardoor hoeft
niet elke deelnemer de stukken te printen. Elke kleine, groene stap is er één.
De vergadering wordt in de regel geopend met een meditatief moment, voorbereid
door de predikant.
3.Schrift en Tafel, in de Martinuskerk, in Den Bouw en in GGNet.
De diakenen hebben een belangrijke rol in de vieringen van Schrift en Tafel in
onze kerken. Waar nodig worden de afspraken over de gang van zaken en het
protocol fijn geslepen om het karakter van deze vieringen zo goed mogelijk tot
hun recht te laten komen.
4.Wijkdiaken.
Er is geen wijkindeling voor de diaconie. Mocht contact nodig zijn, dan kan er
contact opgenomen worden met één van de diakenen of het secretariaat.
5.Deelnemen aan diverse overlegvormen.
* Diaconaal Beraad: over de besteding van het noodfonds, waar de burgerlijke
gemeente Zutphen in voorkomende gevallen een beroep op kan doen, wordt op
regelmatige basis verantwoording afgelegd binnen het Diaconaal Beraad. Een
ander initiatief via het Diaconaal Beraad is de bezorging van een bloemengroet
op Witte Donderdag in de gevangenis, bij Tactus en bij de Piet Roorda Kliniek.
* Overleg met het College van Diakenen in Zutphen. Er is regelmatig onderling
overleg tussen afvaardigingen van beide diaconieën om te kijken welke zaken
we samen op kunnen pakken, om zo gebruik te maken van elkaars kennis en
kunde.
* Classis Achterhoek: Hans Blankestijn vertegenwoordigt Warnsveld in de classis
Achterhoek.
* Overleg met het wijkteam van Perspectief, met name over individuele
hulpverlening.
6.Organiseren van de oogstdienst in november.
Het is inmiddels traditie om de oogstdienst op de 1e zondag van november in het
teken te zetten van de voedselbank in Zutphen “De Eetketen”.
De opbrengst in 2017 was net als voorgaande jaren goed. De bijdragen van de
diaconie worden door de voedselbank zeer gewaardeerd.
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7.Kerstpakketten actie met enkele Zutphense kerken en de sociale dienst.
In 2017 werden er 200 boodschappen-pakketten bezorgd. Daarnaast ontvangt
men een kerstkaart en een financiële bijdrage, bedoeld voor verse
levensmiddelen. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met:
PKN Zutphen, Caritas RK Parochie, Evangelische Gemeente Zutphen, Leger des
Heils, CGK Zutphen, Evangelisch Lutherse Gemeente, GKV Zutphen, LEEF!!!
Zutphen.
Via ‘Het Plein – Centrum voor Werk Inkomen Participatie’ hebben de personen en
gezinnen, die voor een pakket in aanmerking komen, een brief ontvangen. Hierin
wordt ook altijd de mogelijkheid geboden om af te zien van een pakket.
Er waren weer vele ontroerende, dankbare reacties. Ook vanuit onze gemeente
nam een aantal diakenen en gemeenteleden deel aan het rondbrengen van de
pakketten. Dank voor de hulp!
De diaconie heeft een financiële bijdrage geleverd om deze actie mogelijk te
maken en ook de collectes in de kerstnacht zijn voor dit doel.
8. Contact met Kerk en Vluchteling.
Het college van Diakenen heeft zich in 2017 regelmatig bij laten praten door
Deddie van Alphen rondom het thema asielzoekers. De samenwerkende kerken
doen dit onder de vlag van ‘Kerk en Vluchteling’.
Het AZC is in 2016 geopend en diverse organisaties hebben activiteiten ontplooid
om de asielzoekers te ondersteunen en een warm welkom te geven. Kerk en
Vluchteling heeft dat o.m. gedaan door
 de inzet van een vrijwilligerspool (voor bijvoorbeeld hulp bij verhuizing,
taxivervoer, pianoles, taalondersteuning)
 Maatjes: een doorlopend project om nieuwe maatjes op te leiden en
bestaande maatjes te begeleiden. Een maatje wordt gekoppeld aan een
asielzoeker voor het samen ondernemen van activiteiten, hulp etc.
 Deelname aan de rugtassenactie van St. Gave voor een verrassing voor de
kinderen in het AZC met kerst.
 Bed, Bad, Brood werkgroep: in de gemeente Zutphen is geen opvang voor
mensen met een afgewezen asielaanvraag, maar die nog zicht hebben op een
vervolgprocedure. De werkgroep blijft hierover in gesprek met de gemeente.
 Muziek voor de kinderen op het AZC, 2-wekelijks verzorgen vrijwilligers op
woensdagmiddag een muzikaal programma.
 Ook 2-wekelijks verzorgen vrijwilligers een knutselclub voor kinderen.
9.Hulpverlening.
Ook in 2017 is diverse malen voor persoonlijke hulpverlening een beroep op de
diaconie gedaan. Elke aanvraag wordt door minimaal twee diakenen beoordeeld
en is er persoonlijk contact met de hulpvrager. Er is hulp verleend in de vorm van
giften en van (renteloze) leningen.
De meeste ondersteuning wordt verleend in samenwerking met stichting
Perspectief. Zij heeft de beschikking over een fonds, dat gevuld wordt door Caritas
(RK parochie), PKN Zutphen en PKN Warnsveld/Leesten. Uit dit fonds kunnen zij
putten als er geen andere regelingen meer zijn en er geld nodig is ter voorkoming
van een noodsituatie. Daaraan zijn duidelijke voorwaarden verbonden. Zo mag de
hulp geen druppel op een gloeiende plaat zijn, de aanvraag moet concreet zijn
(bijvoorbeeld geld voor winterjassen, studieboeken, kosten door ziekte), het
bedrag is maximaal 600 euro, maximaal 1 x per 2 jaar per gezin/persoon en het
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moet de ontvanger in staat stellen deel te nemen aan de samenleving. De
aanvraag via Perspectief wordt altijd door alle drie de deelnemers aan dit fonds
beoordeeld en pas na goedkeuring afgehandeld. Uiteraard wordt verantwoording
over de bestedingen afgelegd.
10.Nieuwe kerkblad
De kopij van de diaconie voor het kerkblad wordt in samenwerking met PKN
Zutphen verzameld en geschreven. Een gezamenlijk collectedoel krijgt uitgebreid
aandacht.
11.Diaconale vakanties
Als diaconie kunnen we bemiddelen in vakanties voor mensen, die om welke reden
dan ook niet ‘gewoon’ op vakantie kunnen. Bijvoorbeeld doordat zorg nodig is, of
omdat er onvoldoende geld is om op vakantie te gaan.
In december is, op initiatief van de 65-jarige RCN in samenwerking met het
Nationaal Ouderenfonds en Het Vakantiebureau een vakantieweek voor ouderen
georganiseerd. Vanuit Warnsveld zijn twee dames met een vrijwilliger een
midweek op vakantie geweest naar een bungalow op het vakantiepark Roggeberg
in Appelscha. Leerlingen van het plaatselijke ROC hebben vrijwilligerswerk gedaan
en de ouderen opgehaald en teruggebracht naar de vele activiteiten die werden
georganiseerd: bezoek kerstmarkt, manicure/pedicure/visagie om knap voor de
dag te komen bij het kerstdiner, een boswandeling door een besneeuwd bos, het
maken van een kerststuk.
De dames zijn door Hans Blankestijn op maandag naar Appelscha gebracht en op
vrijdag door Willemien Regelink weer opgehaald.
12. Groene Kerk
In 2017 hebben wij, in samenwerking met het College van
Kerkrentmeesters, Groene Kerk op de agenda gezet.
Samen streven wij ernaar ons bij onze beslissingen waar
mogelijk te kiezen voor een milieuvriendelijke, fair trade
oplossing. Denk daarbij niet alleen aan fairtrade koffie en
thee, maar ook schoonmaakmiddelen, duurzame verlichting
in de kerk en in de Eekschuur, via activiteiten aandacht
vragen voor duurzame oplossingen.
Groene Kerk is geen keurmerk, maar een belofte.
Als diaconie financieren we een abonnement voor zieken die tijdelijk kerkradio willen.
Onder de vleugels van de diaconie is de werkgroep Kerk in Actie actief. Als bijlage treft u
hun jaarverslag aan.
Diaconie PKN Warnsveld/Leesten.
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Bijlage jaarverslag 2017 – College van Diakenen PKN Warnsveld-Leesten

Jaarverslag KIA-werkgroep
Protestantse Kerk Warnsveld / Leesten

Opgesteld door:

KIA-Werkgroep;
d.d. maart 2018;
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Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.

Inleiding en inbedding;
Wie zijn wij;
Binnen welke kaders opereren wij;
Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan;

Inleiding en inbedding
De KIA-werkgroep Warnsveld/Leesten is een werkgroep “hangend onder de diaconie”. Een
zogenaamde “moeder / dochter” relatie. Om de relatie vorm en inhoud te geven zijn er een paar
afspraken gemaakt, te weten:







een van de leden van de diaconie is ook werkgroep lid van KIA;
minimaal 1 x per jaar woont een werkgroep lid van KIA de diaconie vergadering bij;
KIA-leden collecteren, samen met de diakenen, mee met een collecte bestemd voor een KIAdoel;
De verslagen van de KIA werkgroep worden ter informatie verzonden naar de diaconie;
Het jaarverslag van de KIA-werkgroep wordt behandeld tijdens een diaconie vergadering;
Ad-hoc wordt er contact gezocht indien dit nodig of gewenst is.

Wie zijn wij?
De werkgroep Kerk in Actie (KIA) Warnsveld/Leesten bestaat uit een 5-tal enthousiaste
vrijwilligers en een afgevaardigde van de diaconie. Deze vrijwilligers worden professioneel
begeleid door een predikant van de protestantse gemeente Warnsveld / Leesten. De werkgroep
bestaat momenteel uit:
Dhr. Bert Flikkema

- secretaris;

Dhr. Jan Huizinga

- algemeen lid;

Mw. Marit Kersten

- algemeen lid;

Mw. Adrie Fiat

- algemeen lid;

Dhr. Piebe Idema

- voorzitter;

Mw. Willemien Regelink

- algemeen lid en afgevaardigde van de diaconie;

Mw. Anneke de Hoop

- predikant
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Binnen welke kaders opereren wij?
Het taakveld voor de KIA-werkgroep is vastgelegd in het “beleidsplan Protestantse Gemeente
Warnsveld / Leesten 2014 – 2018”. De belangrijkste in deze zijn als volgt:
-

Projecten die de KIA-werkgroep oppakt moeten in principe een inbedding hebben op
landelijk niveau KIA-Nederland;
- Projecten die de KIA-werkgroep oppakt moeten een “wederkerigheid” in zich hebben.
Door de wederkerigheid willen wij werken aan bewustzijn in onze directe omgeving;
Dit zijn, de belangrijkste criteria waaraan wij onze inzet en projecten toetsen.
Aandachtspunt is en blijft de tijdsbesteding die projecten en het “werkgroep werk” vragen. Dit
onderwerp wordt goed besproken tijdens onze vergaderingen.

Wat hebben wij in 2017 gedaan?







Wij zijn in het afgelopen jaar ca. 8 x bij elkaar geweest om de lopende zaken met elkaar door
te nemen. Tijdens onze vergadering doen wij aan meningsvorming, worden ontwikkelingen
en projecten besproken en wordt er ook gewoon “hard gewerkt”;
Bij de collectes met een KIA-thema is een “collectant” vanuit KIA aanwezig. Over 2017 betrof
dit ca. 12 collectes (inclusief de 40 dagen tijd);
Tijdens de veertigdagen tijd is het landelijke collecterooster gevolgd. Tijdens iedere dienst is
er aandacht gevraagd voor de projecten onder het thema
Gedurende bepaalde momenten in het jaar zijn er (bijbels), bladen, liedboeken, etc.
ingezameld voor de geestelijk verzorger (mw. C. Terlouw) van Tactus.
De 40 dagen tijd stond voor ons in het teken van Myanmar. Op 9 april j.l. hebben wij hier
speciaal aandacht voor gevraagd en “voedselpakket” geïnspireerd om het eten in Myanmar
verkocht.
o Ook bij de startzondag zijn we betrokken geweest. Samen met onze dominee Anneke
de Hoop is invulling aan het programma gegeven, het overkoepelende thema was
“Vier het Leven”. Hieraan hebben wij invulling gegeven door middel van het
organiseren van: een “Preuverie” (verzorgd door de Hapjesmaacker  sprinkhanen in
chocolade), voorlichting over voedselvoorziening in Afrika (Spirulina, gepresenteerd
door André Oldenkamp, het kunnen bepalen van je eigen voedsel Footprint (jeugd).
Natuurlijk hoorden hier ook de praktische zaken bij zoals tenten, opstellingen etc.

Eind 2017 zijn we begonnen met nadenken over de acties in 2018. Een aantal ideeën wordt nu
verder uitgewerkt. We beginnen met de 40 dagen tijd, speciale aandacht wordt gevraagd voor
projecten in Oeganda.
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