JAARVERSLAG 2017 COLLEGE VAN DIAKENEN PGTiel
GEMEENTEDIACONAAT
Ouderendiaconaat,
Werkgroep Senioren
Voor de senioren van onze gemeente wordt veel georganiseerd. De groep vrijwilligers is
groot en actief en dit geldt ook voor de groep bezoekers van de activiteiten. Een
bezoek aan het museum in Ommeren, een zangmiddag, een broodmaaltijd, een
kerstviering en zangmiddagen zijn maar enkele van de vele activiteiten.
De activiteiten vinden plaats in de Drumptse Hof. Ook in Wadenoijen is er elk jaar een
kerstactiviteit voor de ouderen.

Jeugddiaconaat
Sirkelsag Young en Nacht zonder dak twee activiteiten vanuit de taakgroep Jeugd en
Gezin georganiseerd.

Diaconaat in de erediensten
Diaconale collectes in de erediensten
In de kerkdiensten van de PGTiel wordt elke dienst
gecollecteerd voor een diaconaal doel. Ongeveer
collectes
een derde van de collectes wordt besteed aan
regionaal, provinciaal en landelijk werkende
plaatselijk
organisaties. Enkele voorbeelden zijn:
Vluchtelingenwerk, het Roosevelthuis, de
provinciaal, landelijk
Vakantiebank voor ouderen en gehandicapten met
weinig middelen. Daarnaast gaat er ongeveer een
internationaal
derde naar plaatselijke doelen, zoals Het Inloophuis
Tiel, ‘Geen brug te ver’ en Hospice Tiel. De laatste 33% van de collectes gaat naar
internationale doelen zoals Amnesty International en Kerk in Actie.
In 2017 hebben we ervoor gekozen om voor één project van Kerk in Actie te collecteren.
Voor dit project, ‘Kinderen in de Knel in Colombia’, hebben we al meer dan € 1500,00
opgehaald, Hier zijn we erg blij mee.
In 2018 wordt er tijdens de 40 dagentijd gecollecteerd voor ‘Moedige moeder in
Oeganda’. Na de 40 dagentijd in 2018 starten we met een nieuw project, ‘Op zoek naar
veiligheid’, de strijd tegen het water in Bangladesh, waar we elke tweede zondag van
de maand voor collecteren.

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
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Bloemengroet
Elke zondag kunt u ze zien staan, de bloemen . We brengen bloemen, die in de kerk
hebben gestaan, als groet naar gemeenteleden. Vaak gaat het om
mensen die ziek zijn of om een andere reden wel wat speciale
aandacht verdienen. Het bezoekje wordt door velen zeer op prijs
gesteld.

Haal en breng service
Elke zondag wordt er door gemeenteleden gebruikgemaakt van de
haal en breng service. Mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig naar de
kerk kunnen worden, op verzoek, opgehaald en weer thuis gebracht. We kunnen
hiervoor natuurlijk altijd rijders gebruiken!

Welkom
De kerkbezoekers worden bij de ingang van de kerk welkom geheten door een diaken/
diaconaal taakdrager of een gemeentelid van de ‘welkomgroep’.

BINNENLANDS DIACONAAT
Diaconaal Centrum Tiel (DCT)
Het Inloophuis, de Tielse Maatjes en de Franciscushof vallen sinds 1 januari 2018 onder het
Diaconaal Centrum Tiel






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.
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. Daarnaast wordt de opbrengst verkocht in de kerk.
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).
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Interkerkelijk Hulpfonds Tiel (IHT)
De diaconie draagt 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
In onze kerken wordt regelmatig gecollecteerd voor de Voedselbank Rivierenland.
Daarnaast is er de mogelijkheid om wekelijks, lang houdbare producten zoals blikken
soep, potjes groente, rijst of macaroni, te doneren. In alle kerkgebouwen van de PGT
staat een geel krat waar men spullen in kan doen voor de voedselbank in Tiel, zodat wij
regelmatig met volle manden naar de voedselbank kunnen.
Voor de PGTiel is de Voedselbank een herkenbaar doel, voor de Voedselbank betekent
onze inzameling een nuttige aanvulling op wat zij mensen kunnen bieden .

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.
Iedere zondagochtend is er een kerkdienst in het zorgcentrum Vrijthof en in het
Ziekenhuis Rivierenland. De meeste bezoekers van de diensten 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. Ongeveer 8 zondagen per jaar staan we ingeroosterd, via email en
zondagsbrief wordt gevraagd wie er wil helpen. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

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
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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,
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
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.
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