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Voorwoord 

Met dit jaarverslag legt het College van diakenen verantwoording af over de activiteiten gedurende 2017. 
Evenals in het voorgaande jaar werd er in 2017 veelvuldig beroep gedaan op de diaconie. Hulpvragen zijn 
niet alleen afkomstig uit de drie wijkgemeenten zelf; in toenemende mate kloppen ook personen die niet 
direct verbonden zijn met de protestantse gemeente bij ons aan. Bij iedere hulpvraag, ongeacht van wie 
deze afkomstig is, kijken wij wat het meest passend is. Daarbij volgen wij steeds het uitgangspunt dat de 
diaconie “helpt waar geen helper is”. De diaconie doet dit zowel dichtbij, in Rhenen, als ver weg. Zo wil het 
College van diakenen bijdragen aan gerechtigheid. Het College is samengesteld uit diakenen van de drie 
wijkgemeenten, die collegiaal samenwerken en gezamenlijk besluiten nemen, in afhankelijkheid van God.  

 

Doelen 

In 2017 stonden de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 Armoedebestrijding 
o Ondersteunen van hulpvragers  
o Ondersteuning van de Voedselbank 
o Ondersteuning van de Stichting Schuldhulpmaatje  
o WMO 
o Noodfonds 

 Ouderenwerk 
o Evaluatie van het werk van de diverse taakgroepen 

 Jongerenwerk 
 Commissie ZWO 

 Statushouders 

 

Resultaten 

Eind 2017 waren er meer dan 40 huishoudens in Rhenen afhankelijk van de Voedselbank. Evenals in 
voorgaande jaren heeft de diaconie ook in 2017 de Voedselbank Neder-Veluwe e.o. financieel 
ondersteund. Met name heeft de diaconie bijgedragen aan een bestelauto en nieuwe, goed reinigbare 
vloer in de ruimte waar het voedsel verzameld en verwerkt wordt. In Rhenen worden de voedselpakketten 
verstrekt vanuit het gebouw van de Ontmoetingskerk. 

De Stichting Schuldhulpmaatje Rhenen, die in 2016 is opgericht, is ook in 2017 ondersteund door de 
diaconie. Opgeleide vrijwilligers van deze stichting helpen mensen hun geldzaken weer onder controle te 
krijgen.  
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De diaconie staat ook contact met de burgerlijke gemeente, bijvoorbeeld in het kader van de 
‘armoedeconferentie’ die de gemeente Rhenen in november 2017 heeft georganiseerd. Ook draagt de 
diaconie bij aan de stichting Noodhulp Rhenen.   

Ook verder van huis draagt de diaconie, in nauwe samenspraak met de commissie ZWO (zie hieronder), bij 
aan bestrijding van armoede. Zo is begin 2017 een schenking gedaan in het kader van noodhulp voor de 
Hoorn van Afrika, waar op dat moment hongersnood dreigde. Van alle collecten in de erediensten was 
ongeveer 65% bestemd voor doelen wereldwijd, en ongeveer 35% voor landelijke projecten en plaatselijke 
ondersteuning. Per zondag wordt in de drie wijkgemeenten zoveel mogelijk voor hetzelfde doel 
gecollecteerd.  

Evenals in eerdere jaren heeft de diaconie het gesprek voortgezet met de diverse commissies en 
taakgroepen die financiële ondersteuning van de diaconie ontvangen. In 2017 is zo het gesprek gevoerd 
met de seniorencontactgroep. Hierbij zijn afspraken gemaakt over toekomstige ondersteuning.  

In 2017 is er een bijdrage van de diaconie geleverd aan ‘Winterwonderland’, dat door de jongeren uit de 
drie wijkgemeenten is georganiseerd tijdens de Kerstfair. Ook is in 2017 door Commissie ZWO een 
oriëntatiebezoek gebracht aan Vaida, Roemenië, met het oog op een mogelijk nieuw missionair jaarproject 
dat door jongeren bezocht kan worden.  

De Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking helpt de diaconie in de dienst 
van barmhartigheid en gerechtigheid wereldwijd. De Commissie ZWO valt onder verantwoordelijkheid van 
de diaconie; in de praktijk wordt er nauw en collegiaal samengewerkt. In 2017 vond diverse malen overleg 
plaats tussen het College van diakenen en de commissie ZWO.  

Evenals het voorgaande jaar was FairClimateFund, op voordracht van commissie ZWO, het diaconale 
jaarproject van de drie wijkgemeenten. Een vertegenwoordiger van FairClimateFund heeft in 2017 een 
toelichting gegeven aan het College van Diakenen en de Commissie ZWO op de precieze doelen die door 
ons gesteund worden.  

De mede op initiatief van een aantal diakenen opgerichte Stichting Netwerk voor Nieuwkomers heeft in 
2017 financiële ondersteuning ontvangen van de diaconie. De stichting wil statushouders en andere 
nieuwkomers helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk en andere zaken die niet door overheden 
of andere officiële instanties worden ondersteund. Ook heeft de diaconie middels een 
voorschot/garantstelling bijgedragen aan een aantal kerkelijke bijeenkomsten, gericht op nieuwkomers, 
die in 2017 plaatsvonden onder de noemer “ICF Rhenen”.  

Het College heeft in 2017 onroerend goed verkocht. Voor een volledig overzicht van de financiën verwijzen 
wij graag naar de jaarrekening.  


