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GEMEENTEDIACONAAT 

 

Ouderendiaconaat 

 Werkgroep Senioren  

De werkgroep Senioren organiseert elke laatste donderdag van de maand een activiteit 

in de Drumptse Hof.  

In het voorjaar van 2016 is er een zangmiddag met 

broodmaaltijd georganiseerd. De middag is door 

ongeveer 50 mensen bezocht. 

In de zomer is er een gezamenlijke high tea en koffie geweest. Deze gezellige middag is 

bezocht door weer rond de 50 mensen. 

In september heeft er een vesper plaatsgevonden, dit in plaats 

van de,  in het verleden georganiseerde, avondmaalsvieringen. 

De middag is afgesloten met een brood maaltijd. Ook deze 

middag is goed bezocht, rond de 50 mensen.  

De gezellige zangmiddag met Ben Middeldorp, in november is 

bezocht door ongeveer 20 mensen. In de pauze was er een glaasje advocaat.  

De kerstviering, op 18 december, is door ruim 90 mensen bezocht. Een zeer geslaagde 

bijeenkomst. Toch zal de viering komend jaar er anders uit gaan zien. Veel bezoekers 

vinden de activiteit te lang duren en het vergt veel inzet van de vrijwilligers. Er wordt nog 

nagedacht over de nieuwe invulling. 

 

 Kerstmaaltijd ouderen 2016 Wadenoijen 

Afgelopen december is er een kerstmaaltijd georganiseerd voor de 

70+. Er komen bijna 50 mensen bij elkaar en 10 vrijwilligers om dit 

mogelijk te maken. Dit jaar heeft Ger Edwards kerstliederen 

gezongen. Iedereen krijgt een hapje en een drankje en een 

broodmaaltijd en als laatste eindigen we met koffie en een bonbon. 

De predikanten Karin Spelt en Leen de Ronde waren hierbij aanwezig. Het is fijn om zo 

met elkaar kerst te vieren. 

Jeugddiaconaat 

Op 5 februari is er door een groep jongeren meegedaan aan Sirkelslag Young. We 

hebben daar een erg leuke avond mee gehad. Op 24 september hebben we een 

Nacht zonder Dak georganiseerd, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk 

Magnificat Tiel. Hierbij is €2100 opgehaald voor de bootvluchtelingen in 

Syrië, en een gedeelte hiervan is naar de Aramese Kerk gegaan. Een 

gedeelte van de jongeren is op zondag nog naar de Vluchtelingendienst 

in de Sint Maartenskerk geweest om het opgehaalde bedrag bekend te 

maken. Op 18 november hebben we meegedaan aan Sirkelslag Kids. 
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Groene Kerk 

Vanuit de Protestantse Gemeente Tiel is in 2016 het initiatief ontstaan om vanuit het 

beginsel 'zorgdragen voor de schepping' deel te nemen aan de 

GroeneKerkenDag in Ede. Een kleine werkgroep voelde zich hierdoor 

aangesproken en heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen te 

starten met het onderzoeken in hoever het mogelijk is binnen de PGT te 

kiezen voor duurzaam en bewust leven. 

 

Diaconaat in Erediensten 

 Plaatselijke, landelijke en internationale steundoelen 

In de kerkdiensten van de PGTiel wordt elke dienst gecollecteerd voor een diaconaal 

doel. De collecten worden toegelicht, zodat de bewustwording van de gemeenteleden 

wordt geactiveerd. Ongeveer een derde van 

de collectes wordt besteed aan regionaal, 

provinciaal en landelijk werkende organisaties. 

Enkele voorbeelden zijn: diverse inloophuizen, 

binnenlands diaconaat via Kerk in Actie, hulp 

aan uitgeprocedeerde asielzoekers, vakanties 

voor ouderen en gehandicapten met weinig 

middelen. Daarnaast gaat er ongeveer een 

derde naar plaatselijke doelen, zoals Het 

Inloophuis Tiel, Voedselbank Rivierenland, IHT, en Hospice Tiel. De laatste 33% van onze 

collecte opbrengsten is bestemd voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking), internationale doelen zoals Amnesty International, Betuwe 

Wereldwijd, KerkinActie en Edukans. 

 De diakenen dienen aan de tafel van de Heer. 

Diakenen hebben een actieve rol bij de viering van het Heilig Avondmaal. 

 

Diaconaat in de sectie 

Naast het diaconaat in de erediensten worden ook bezoeken afgelegd bij mensen, die 

daar behoefte aan hebben. Verder wordt in sommige secties aandacht besteed aan 

de jarigen boven een bepaalde leeftijd en andere persoonlijke feestelijke dagen. 

Bij hulpvragen worden mensen persoonlijk bezocht en wordt aan oplossingen gewerkt. 

 

Bloemengroet 

In elke kerkdienst is een boeket bloemen aanwezig. 

Na de dienst wordt dit boeket met een groet van onze gemeente 

naar iemand van onze gemeente gebracht die ziek is, een moeilijke 

tijd doormaakt of speciale aandacht verdient. Het bezoekje wordt 

door velen zeer op prijs gesteld. 

 

Haal en breng service 

Elke zondag en bij activiteiten rond het ouderendiaconaat wordt er door 

gemeenteleden gebruik gemaakt van de haal en breng service. Mensen 

die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig naar de kerk of activiteit 

kunnen worden, op verzoek, opgehaald en weer thuis gebracht. 

 

Welkom  

De kerkbezoekers worden bij de ingang van de kerk welkom geheten. 

collectes plaatselijk

provinciaal, landelijk

internationaal
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BINNENLANDSDIACONAAT 
 

Diaconaal Centrum 

 Inloophuis 
Het Inloophuis is bijna 30 jaar geleden geopend en inmiddels een interkerkelijk initiatief 

geworden.  

Waren het voorheen vooral eenzamen, die het Inloophuis bezochten, langzamerhand  

komen er steeds meer mensen met beperkingen voorbij. Naast presentie (het “alleen 

maar” aanwezig zijn voor deze mensen) wordt ook geprobeerd of activering mogelijk is. 

Twee professionals (samen ca 0,9 FTE) en circa 25 vrijwilligers zijn hier actief. 

Jaarlijks draagt de diaconie bij in de exploitatie van het Inloophuis. Een deel van deze 

bijdrage wordt opgebracht via de collectes in de wekelijkse kerkdiensten.  

Het jaarverslag van het Inloophuis is te vinden 

op de website van het Inloophuis. 

(www.inloophuistiel.nl) . 

 

 Franciscushof 
Deze stadstuin is in 2013 gestart en draait nu 

volop. De vrijwilligers vinden er een zinvolle tijdsbesteding.  Veel producten worden 

verwerkt in de maaltijden van het Inloophuis.  

 

 Tielse maatjes 
Onder regie van de Tielse werkgroep “Ruimte voor anders zijn” is een project zorgmaatje 

ontwikkeld. Vrijwilligers hebben geregeld contact met mensen met 

een psychiatrische ziektegeschiedenis. De coördinatie ligt in handen 

van een professional (0,1 FTE).  
 

 Interkerkelijk Hulpfonds Tiel 

De diaconie draagt ook jaarlijks bij in de steun, die het IHT verleent aan mensen die voor 

korte termijn en met kleine bedragen in de problemen gekomen zijn. Daarnaast heeft 

het fonds een verwijsfunctie voor mensen bij wie de problemen groter of van een andere 

aard zijn. Enkele keren per jaar collecteren wij voor dit doel. 

 

 Schuldhulpverlening 

Jaarlijks komen zo’n 20 aanvragen voor hulp en financiële steun bij ons binnen, meestal 

van buiten onze gemeente. Enkele verwijzen wij voor financiële hulp naar het 

Interkerkelijk hulpfonds en naar andere instanties. Voor een aantal aanvragen verzoeken 

wij een plaatselijk of landelijk steunfonds geld bij te dragen. Bij sommige hulpvragen 

verlenen wij zelf steun. Soms schakelen wij daarbij een buddy (maatje) in. 

 

 Voedselbank 

Wekelijks worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld bij de ingang van de 

kerk boodschappen voor de voedselbank in te leveren. Daarnaast wordt er enkele keren 

per jaar gecollecteerd voor dit doel. 

Voor de PGTiel is de Voedselbank een herkenbaar doel, voor de Voedselbank betekent 

onze inzameling een nuttige aanvulling op wat zij mensen kunnen bieden.  

 

 

 

http://www.inloophuistiel.nl/


4 
 

Jaarverslag 2016, CvD, versie 2017-05-04, SHWE 

 

 Nonfoodbank PGT 

Naast de Voedselbank is er ook de  Nonfoodbank. 

Tijdens diaconale werkzaamheden komt de diaconie regelmatig bij mensen die het niet 

breed hebben, meestal van buiten onze gemeente. Dat kunnen personen met een 

bijstandsuitkering zijn, mensen die te maken hebben met de gevolgen van een 

scheiding of men is in de schuldhulpverlening terecht gekomen. In die 

gesprekken komt soms naar voren dat men behoefte heeft aan 

meubilair, (kinder) fietsen of andere goederen. Men heeft er alleen geen 

financiële middelen voor. De diaconie stuurt dan een e-mail naar zo'n 75 

adressen met de vraag of iemand een bepaald iets heeft staan dat men 

af zou willen staan. 

 

Diaconaat Intramurale Zorg 

 (ziekenhuis/verzorgings- en verpleeghuizen) 

 Kerstattenties 

Jaarlijks worden door leden van de Tielse kerken kerstattenties voor Vrijthof en ziekenhuis 

Rivierenland rondgebracht. De kosten worden bestreden uit het door ons beheerde 

“Fonds Nieuw Vrijthof”. Veel kerken uit de regio (ook de onze) dragen geregeld bij in dit 

fonds.  

 

 Bedden rijden in Ziekenhuis Rivierenland en verpleeghuis Vrijthof. 

Vrijthof 

Iedere zondagochtend is er een kerkdienst in het zorgcentrum Vrijthof. De meeste 

bewoners zijn niet in staat om zelfstandig naar de kerkzaal te rijden (in rolstoel of bed).  

Via een rooster helpen vrijwilligers van veel kerken in de Betuwe mee bij het halen en 

brengen van de bewoners. Ongeveer 4 zondagen per jaar staan we ingeroosterd, via 

email en zondagsbrief wordt gevraagd wie er wil helpen, dit gaat  redelijk soepel. 

Ziekenhuis Rivierenland 

Vier keer per jaar bieden gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Tiel hulp bij de 

kerkdiensten in het ziekenhuis Rivierenland. Het vinden van vrijwilligers die willen helpen 

met het rijden van bedden gaat hier moeizamer dan bij Vrijthof. Het ziekenhuis heeft een 

eigen ambtsdrager voor de viering van het Heilig Avondmaal. 

 

Vluchtelingenwerk 

 Actie “geen brug te ver” 

In het najaar 2015 is de nood van vluchtelingen vooral via de media sterk 

bij ons binnengekomen. Sommige gemeenteleden hebben gevraagd of 

wij ook niet iets konden doen. Kort daarop hebben wij hulp verleend bij de 

noodopvang van vluchtelingen In Tiel. Eén van onze gemeenteleden is in 

aanraking gekomen met een vluchtelingenkerk, die financiële hulp kan 

gebruiken. Het afgelopen jaar heeft dit ook tot persoonlijke contacten 

geleid. Deze kerk van de Syrische parochie staat in Arnhem, vandaar ook 

de naam voor deze actie. In de tweede wereldoorlog was Arnhem voor de geallieerden 

een jaar lang: een brug te ver. Maar voor ons is Arnhem zeker Geen brug te ver!  

 

 Vluchtelingendienst 

Het afgelopen jaar is er een zogenaamde vluchtelingendienst gehouden. In deze 

gebedsdienst is vanuit verschillende religies aandacht besteed aan de moeilijkheden, 



5 
 

Jaarverslag 2016, CvD, versie 2017-05-04, SHWE 

 

waarmee vluchtelingen (in Nederland en daarbuiten) te maken hebben. 

 

 Noodhulp 

Ook via de noodhulp kunnen wij soms iets betekenen voor vluchtelingen, die zich in 

Nederland vestigen. 

 

 

BUITENLANDSDIACONAAT 
 

Diaconale Werkgroep Wadenoijen 

Afgelopen jaar, 2016, is er een heel  jaar lang aandacht besteed aan het project 

Betuwe Wereldwijd,  http://www.betuwewereldwijd.nl/. Als 

diaconale werkgroep maken we met een aantal dames kaarten, 

bakken cakejes verder hebben we heerlijke dropjes, sierraden, 

kaarsjes en dat is dan te koop achter in de kerk. Dit heeft een mooi 

bedrag opgebracht van 285 euro.  

Wereldwinkel 

Iedere maand staat de wereldwinkel met een brede keuze uit het assortiment in een van de 

bijzalen van één van de kerkgebouwen. De bedoeling is de koffiedrinkers 

steeds weer te attenderen op de mogelijkheden van Fairtrade 

aankopen. De getoonde producten kunnen ook worden gekocht. 

 

Handtekeningen Amnesty International 

Maandelijks worden kerkgangers in de gelegenheid gesteld voor twee personen (of  

instanties), die wegens hun gewetensovertuigingen in gevaar zijn gekomen, een 

handtekening te zetten voor het teniet doen van de (voor)genomen maatregelen tegen 

deze personen/instanties. Op de zondagsbrief wordt een aankondiging 

gedaan en in één van de bijzalen van de kerkgebouwen ligt een 

handtekeninglijst. Enkele tientallen kerkgangers maken van deze 

gelegenheid gebruik. In de week na de verzameling van de 

handtekeningen, worden de lijsten gestuurd naar de staatshoofden van 

de landen waar de acties nodig zijn, met een afschrift naar de 

ambassade. 

 

http://www.betuwewereldwijd.nl/

