
 

 

 

       COLLEGE VAN DIAKENEN  

                JAARVERSLAG 2019 

 

 

Ons diaconaat kent 3 aandachtsgebieden;  

gemeentediaconaat, binnenlandsdiaconaat en buitenlandsdiaconaat. 

In dit verslag leest u wat er binnen deze gebieden het afgelopen jaar is 

gebeurd. 

 

GEMEENTEDIACONAAT 

 

Ouderendiaconaat 

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. Het aantal 75 plussers dat de activiteiten bezoekt ligt, afhankelijk van 

de activiteit, tussen de 40 tot 90 personen.  Activiteiten in 2019 ; twee 

zangmiddagen, Paasviering met broodmaaltijd, een gezellige jaarafsluiting, 

seizoensopening met viering en broodmaaltijd,  een kerstviering met lekkere hapjes 

zijn maar enkele van de vele activiteiten. De activiteiten vinden plaats in de 

Drumptse Hof.  

In Wadenoijen is er elk jaar een kerstmaaltijd voor de ouderen, hier komen 

ongeveer 40 personen. 

 

Jeugddiaconaat 

Sirkelslag Young is de diaconale activiteit die vanuit de taakgroep Jeugd en Gezin 

is 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 een derde van de collectes wordt besteed aan 

regionaal, provinciaal en landelijk werkende organisaties. Enkele voorbeelden zijn: 

Vluchtelingenwerk, het Roosevelthuis, ‘Geen brug te ver’ en de Vakantiebank. 

Daarnaast gaat er ongeveer een derde naar plaatselijke doelen, zoals Het 

Inloophuis Tiel, het IHT en Hospice Tiel. De laatste 33% van de collectes gaat naar 

internationale doelen zoals Amnesty International en ons jaarthema van Kerk in 

Actie. 

In 2019 hebben we elke tweede zondag van de maand gecollecteerd voor het 

project van Kerk in Actie, ‘Versterk uw kerk, Pakistan’. We hebben meer dan € 

1800,00 opgehaald.  Hier zijn we erg blij mee.  

In 2019 is er tijdens de 40 dagentijd gecollecteerd voor diverse projecten van Kerk 

in Actie met het thema ‘een nieuw begin’. Elke week is er door een groep bakkers 

een taart of cake gebakken die paste bij het thema. 

Bij de erediensten met Heilig Avondmaal hebben de diakenen en diaconale 

taakdragers een dienende functie. Zij bereiden de tafel voor en helpen bij het 

delen van de wijn/ druivensap. 
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Diaconaat in de wijken 

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 

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’. 

 

Groene Kerk 

Vanuit de Protestantse Gemeente Tiel en de Suitbertus parochie Tiel is in 2016 het 

initiatief ontstaan om vanuit het beginsel 'zorgdragen voor de 

schepping' deel te nemen aan de Groene Kerk. De werkgroep 

organiseerde in 2019 diverse activiteiten rond het thema; Open Huis in 

een ‘duurzaam huis’, infostand over Ledlampen in het Oosthonk, 

bezoek klimaatmars op 10 maart in Amsterdam, actie ‘één week geen 

vlees’, stand bij het evenement ‘groen geloven’ op 29 september in de 

Dominicuskerk. Oecumenische Oogstdienst op 20 oktober met thema ‘groene 

kerk’ met bloemzadenactie. 

 

BINNENLANDS DIACONAAT 

 

Diaconaal Centrum Tiel (DCT)  

Het Inloophuis, de Tielse Maatjes en de Franciscushof 

vallen sinds 1 januari 2018 onder de Stichting 

Diaconaal Centrum Tiel. Deze stichting wordt 

gedragen door de R.K. Sint Suitbertusparochie West Betuwe, de Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt Tiel (Magnificatkerk) en de Protestantse Gemeente Tiel. 

• Inloophuis  

Het Inloophuis is ruim 30 jaar geleden geopend en 

inmiddels al weer lang een interkerkelijk initiatief 

geworden. Waren het voorheen vooral eenzamen, die 

het Inloophuis bezochten, langzamerhand komen er 
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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. 

De verhuizing naar de Schaepmanstraat (eind 2018) is boven verwachting goed 

uitgepakt. De bezoekers zijn heel tevreden. Er is veel contact geweest met het 

netwerk en mede daardoor zijn er talloze kleine initiatieven ontstaan. Het is dan 

ook goed te horen, dat het inloophuis als onderdeel van het Sociaal plein Tiel in 

de Schaepmanstraat kan blijven. 

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. De meeste producten worden 

verwerkt in de maaltijden van het Inloophuis. Wat overblijft 

wordt voor een deel gegeven aan TOV (inloop en mini 

voedselbank) en overigens verkocht in de kerken. 

• Tielse maatjes 

Onder regie van de Tielse werkgroep “Ruimte voor anders zijn” is in 2016 een 

project zorgmaatje ontwikkeld. Circa 10 vrijwilligers hebben geregeld contact 

met mensen met een psychiatrische ziektegeschiedenis. De coördinatie ligt in 

handen van een professional (0,1 FTE). In maart heeft de 

manifestatie “Mensenzoo” plaatsgevonden. Daarbij kon 

het Tielse publiek op de markt kennis maken met mensen, 

waar het om gaat. 

 

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. Vier keer 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 

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 een aantal kerkgebouwen van de PGT staat een gele krat 

waar men deze spullen in kan doen, zodat wij regelmatig met volle tassen 

naar de voedselbank kunnen. Voor de PGTiel is de Voedselbank een 

herkenbaar doel, voor de Voedselbank betekent onze inzameling een 

welkome aanvulling op wat zij mensen kunnen bieden. 
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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. Dit jaar is er gekozen voor een ‘tijdschriften’ 

pakket als kerstattentie. 

 

• 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 stonden we dit jaar ingeroosterd. Via email en zondagsbrief 

wordt gevraagd wie er wil helpen. 

Op 29 september is, wegens verminderde belangstelling, de laatste kerkdienst in 

het ziekenhuis gehouden.  

 

Vluchtelingenwerk 

• Actie “geen brug te ver” 

De PGTiel heeft contacten met de Syrische parochie 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! Wij collecteren vier keer per jaar 

voor deze gemeente. Dit jaar heeft men zich ingezet voor stoelen voor 

de kerkzaal. 

 

• Noodhulp 

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

Nederland vestigen. 

 

 

BUITENLANDSDIACONAAT 
 

Wereldwinkel 

Iedere maand staat de wereldwinkel met een 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. 

 

Kerk in Actie 

Naast de maandelijkse collectes voor ons jaarproject van Kerk in Actie, ‘Versterk 

uw kerk, Pakistan’, wordt er ook op andere momenten en plekken aandacht 

besteed aan dit project. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse soepmaaltijd. 
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Handtekeningen Amnesty International 

Maandelijks (met uitzondering van juli en augustus) 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.  

In december hebben we meegedaan aan een schrijfactie van AI in de plaatselijke 

bibliotheek. 

Evangelisch Lutherische Gemeinde Kühlungsborn – Protestantse Gemeente Tiel 

 

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van jubilea. Allereerst 

het contact tussen Kühlungsborn en Tiel, dat al 30 jaar bestaat. Op 

een gezellige avond in september 2019 zijn in Kühlungsborn 

Tielenaren en Kühlungsborners bij elkaar gekomen en hebben hun 

ervaringen over de afgelopen jaren uitgewisseld. 

In dezelfde week vierden we het tweede jubileum: het 800 jarig bestaan van de  

St Johannis Kirche, de kerk van de Evangelisch Lutherische Gemeinde 

Kühlungsborn. De plannen om rond 6 juni 2020 een gospelgroep 

uit de Kühlungsbornse gemeente naar Tiel te laten komen 

beginnen vaste vorm aan te nemen. Verder zijn er nog geen 

concrete activiteiten gepland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

S.H. Wagter-Elgersma 

diaconie@pgtiel.nl 


