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Voorwoord 

Met dit jaarverslag legt het College van diakenen verantwoording af over de activiteiten gedurende 2018. 
De trend dat hulpvragen zijn in toenemende mate afkomstig zijn van personen die niet direct verbonden 
zijn met de protestantse gemeente zette ook in 2018 door. 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.  

 

Activiteiten en speerpunten 

Naast het behandelen van individuele hulpvragen en het uitvoeren van lopend beleid waren er diverse 
onderwerpen die de aandacht van de diaconie behoefden. We noemen hier: 

 Stichting JobHulpMaatje 
De diaconie is als gesprekspartner en steunbetuiger betrokken geweest bij de oprichting van Stichting 
JobHulpMaatje Rhenen. Deze nieuwe organisatie, die voortkomt uit de eveneens door de diaconie 
gesteunde Stichting Schuldhulpmaatje Rhenen, heeft als doel om mensen richting werk te begeleiden en 
zo financieel weer zelfredzaam te worden.  

 Nieuw project en jongerenreis naar Vaida 
Na het ‘afscheid’ van het Caminul Philiphuis, waar de Protestantse Gemeente Rhenen gedurende 10 jaar 
aan verbonden was geweest, was er behoefte aan een nieuw project. Met ingang van 2018 is dit gevonden 
in een diaconaal project in Vaida, Roemenië. De kerk in Vaida is bezig zijn diaconale rol opnieuw te 
ontdekken en heeft o.a. een gaarkeuken opgezet. In 2018 hebben jongeren uit de Protestantse Gemeente 
Rhenen een bezoek gebracht aan Vaida. De intentie bestaat om dit project voor enkele jaren te steunen.  

 Vluchtelingen en statushouders 
De praktische hulpverlening aan statushouders in Rhenen is enkele jaren geleden ondergebracht in de 
stichting Netwerk voor Nieuwkomers. De diaconie steunde dit werk in 2018 financieel.  

 Noodhulp  
In aanvulling op de reguliere collecten voor in totaal bijna 50 verschillende doelen (waarvan 6 
noodhulpcollecten), is er na de aardbeving op Sulawesi in september 2018 gedurende drie weken in alle 
drie de wijkgemeenten een extra uitgangscollecte gehouden voor Sulawesi. Deze collecten hadden een 
totale opbrengst van bijna € 1.600. De diaconie heeft dit bedrag uit de eigen reserves aangevuld tot € 
2.500. Na de aardbeving op Lombok, die midden in de zomer plaatsvond, heeft de diaconie uit de eigen 
reserves een donatie van €2.000 gedaan voor noodhulp.  

 Ouderen en welzijn 
Evenals in voorgaande jaren is vanuit de diaconie ondersteuning geboden aan activiteiten voor ouderen uit 
de drie wijkgemeenten. De uitvoering van deze activiteiten is in handen van zeer betrokken vrijwilligers. De 
diaconie steunde dit werk in 2018 met financiële bijdragen voor sommige materiële kosten.  
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 Informatie-avond over de diaconie  

Op 18 januari 2018 is er door de diaconie en commissie ZWO een informatieavond georganiseerd over het 
werk van de diaconie en commissie ZWO. De reactie van één van de aanwezigen was veelzeggend: “ik wist 
niet dat de diaconie zóveel deed!”. 

 

Resultaten 

De diaconie heeft in 2018 meerdere personen en gezinnen in schrijnende situaties, zowel binnen als buiten 
de protestantse gemeente, financieel ondersteund. Daarnaast zijn meerdere gezinnen en personen die op 
bijstandsniveau leven met kerst verrast met iets extra’s.  
In 2018 waren er meer dan 40 huishoudens in Rhenen en Elst afhankelijk van de Voedselbank. Evenals in 
voorgaande jaren heeft de diaconie ook in 2018 de Voedselhulp Neder-Veluwe e.o. financieel 
ondersteund. Ook verleende de diaconie wederom financiële steun aan de Stichting Schuldhulpmaatje 
Rhenen. Opgeleide vrijwilligers van deze stichting helpen mensen hun geldzaken weer onder controle te 
krijgen. In 2018 hebben gesprekken plaatsgehad over de mogelijke oprichting van Stichting JobHulpMaatje 
Rhenen, die mensen weer richting werk begeleidt. Daarnaast was de diaconie ook in 2018 gesprekspartner 
en deelnemer in diverse lokale overleggen en bijeenkomsten op dit gebied, zoals de bijeenkomsten van het 
Netwerk Armoedebestrijding en de training ‘vroegsignalering schulden’ die in 2018 in Rhenen werd 
georganiseerd.  

Ook verder van huis draagt de diaconie, in nauwe samenspraak met de commissie ZWO (zie hieronder), bij 
aan bestrijding van armoede. In het vorige hoofdstuk zijn al de noodhulpcollecten genoemd. Van alle 
collecten in de erediensten was ongeveer 57% bestemd voor doelen wereldwijd, ongeveer 25% voor 
plaatselijke ondersteuning en 18% voor landelijke projecten. Per zondag wordt in de drie wijkgemeenten 
zoveel mogelijk voor hetzelfde doel gecollecteerd.  

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. Evenals het voorgaande jaar was 
FairClimateFund, op voordracht van commissie ZWO, het diaconale jaarproject van de drie wijkgemeenten. 
In 2019 zal een nieuw project gezocht worden.  

In 2018 is vanuit commissie ZWO een jongerenreis georganiseerd naar het nieuwe jaarproject in Vaida, 
Roemenië. In totaal 9 jongeren hebben deelgenomen aan de reis.   
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In 2018 is in een gezamenlijke bijeenkomst met de coördinatoren van Netwerk voor Nieuwkomers 
geëvalueerd hoe dit werk nu loopt en waar men tegen aanloopt. Ook op andere manieren is de diaconie 
betrokken bij vluchtelingen in Nederland. Zo is er via o.a. een collecte aandacht besteed aan het 30-jarig 
bestaan van Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers), en is er in de 
drie wijkgemeenten rond kerst middels een ‘lege stoel’ aandacht gevraagd voor alle kinderen in Nederland 
die hier wel geworteld zijn maar geen verblijfsvergunning hebben.  

Het College heeft in 2018 onroerend goed aangekocht. De aankoop van dit onroerend goed levert aan 
bijdrage aan zowel de diaconale als de financiële doelstellingen. Voor een volledig overzicht van de 
financiën verwijzen wij graag naar de jaarrekening.  


