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Inleiding 

Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en er naar moeten 
streven om dat wat we hebben, met elkaar te delen. Het diaconaat wil midden in de maatschappij 
staan en wil oren en ogen open houden om te horen en te kijken waar noden zijn en waar geholpen 
kan worden. Het College van Diakenen wil hulpbehoevenden in de nabije omgeving, maar ook verder 
over de wereld, met raad en daad terzijde staan en vorm geven aan de zeven werken van 
barmhartigheid, genoemd in Mattheüs 25:35: 
 
1.    Hongerigen voeden: honger bestrijden 
2.    Dorstigen te drinken geven 
3.    Naakten kleden; een mantel van liefde zijn voor de ander 
4.    Vreemdelingen tegemoet komen 
5.    Zieken bezoeken 
6.    Gevangen bezoeken 
7.    Doden begraven 
 
Dit jaarverslag van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord 
(PGNN) heeft betrekking op het jaar 2013. In het kort worden de organisatie, het beleid en de 
aandachtsgebieden van 2013 beschreven. 

 
 

Organisatie 
Het College van Diakenen legt verantwoording af aan de Kerkenraad van de gemeente. De voorzitter 
heeft zitting in het Moderamen. Alle diakenen maken deel uit van de Kerkenraad. De begroting en de 
jaarrekening van het College worden door de Kerkenraad beoordeeld en na goedkeuring doorgezon- 
den naar de Classis. 
In september is afscheid genomen van twee diakenen en is een nieuwe jeugddiaken bevestigd. Het 
aantal diakenen is twaalf. In 2013 heeft het College van Diakenen zevenmaal vergaderd. Het doel van 
de vergaderingen is informatie uitwisselen, afstemmen en het uitwerken van acties ten behoeve de 
uitoefening van onze hulptaak. Voorafgaand aan deze vergaderingen bereidt het DB de vergaderin-
gen voor. Het DB bestaat uit de voorzitter, de scriba en de penningmeester.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aandachtsgebieden 
 
 
St. Antonius Ziekenhuis 
Het College van Diakenen participeert in de organisatie van de kerkdiensten in het ziekenhuis. Hierbij 
is één diaken betrokken. In deze commissie zitten ook diakenen en ouderlingen vanuit andere kerken 
in de directe omgeving.  
 
 
Autodienst 
De autodienst, het halen en brengen van ouderen naar de kerk, valt onder de verantwoordelijkheid 
van het College van Diakenen. Er worden ’s zondags 15 mensen naar de Dorpskerk en 6 mensen 
naar de Bron gereden. Dit wordt gedaan door ongeveer 48 chauffeurs. Er wordt regelmatig een 
oproep gedaan, maar er is vervoer voor alle gemeenteleden die dat wensen.  
 
 
Avondmaal in kleine kring 
In 2013 is er twee maal op een doordeweekse dag een viering georganiseerd in De Bron, voor 
mensen die niet meer in staat zijn de zondagse avondmaalsvieringen bij te wonen. De eerste viering 
was op Witte Donderdag en de tweede viering op 24 oktober. Deze vieringen worden door de 
aanwezigen op prijs gesteld.  
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Collectanten 
Er zijn in 2013 twee nieuwe collectanten toegevoegd. Nu we gezamenlijk in één kerkgebouw kerken is 
het bestaande aantal collectanten voldoende. 
 
 
Diaconaal Overleg Nieuwegein 
In 2013 heeft het Diaconaal Overleg Nieuwegein tweemaal vergaderd. Het is een overleg waaraan 
door negen kerkgenootschappen uit Nieuwegein wordt deelgenomen. Het aantal deelnemende kerken 
is de laatste jaren gestegen. De volgende kerken doen mee, naast PGNN; De Rank, Caritas – Tabor, 
Ankergemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Hervormde Gemeente Vreeswijk, Evangelie 
gemeente Morgenster. 
In het overleg worden diaconale acties afgestemd of gezamenlijk uitgevoerd.  
 
 
Financiën 
De Staat van Baten en Lasten vertoont over het boekjaar 2013, net als over 2012, een positief saldo. 
In 2013 is er een doorstort-collecte voor noodhulp geweest t.b.v. de Filipijnen. In de begroting was  
rekening gehouden met een verdubbeling van een dergelijke collecte. 
 
Gedurende 2013 is 59 maal gecollecteerd voor de Diaconie. 
Hiervan zijn 14 collectes gehouden voor: Kerk in Actie, Zending-Werelddiaconaat-Missionair werk in 
binnen- en buitenland, Medisch werk en Diaconaat in Nederland. 
De collecte tijdens de Oogstdienst 2013 is bestemd voor de voedselbank. 
Drie collectes hebben een lokale bestemming gekregen, te weten: Kerken en Psychiatrie, de Hospice 
Nieuwegein en Stichting Kerken en Gevangenen Nieuwegein. 
De overige collectes zijn bestemd voor ons eigen plaatselijke werk. 
 
In 2013 werden de volgende verzoeken om een gift gehonoreerd: 

 Exodus 

 Regenboog groep 

 Arme Krant van Nederland 

 Stichting Timon 

 Stichting Voorkom! 

 ZOA, hulp, hoop, herstel 

 Arkmission (kinderbijbels) 

 Dorcas (hulp voor de allerarmsten) 

 Orhei (kinderen Moldavie) 

 Kledingbank Koetsdrift Nieuwegein 
 
 
 
Gevangenis 
Uiteraard deden we ook dit jaar weer actief mee in de kerkdiensten van de Penitentiaire Inrichting. 
Eén diaken is daar elke maand aanwezig als ambtsdrager bij de Avondmaaldienst. Andere actieve 
gemeenteleden helpen als vrijwilliger bij deze kerkdiensten en bezoeken gevangenen. In november 
2013 heeft onze diaconie, samen met alle andere diaconieën in Nieuwegein, in het kader van het 
gevangenispastoraat de kledinginzameling gehouden voor de bewoners van de Penitentiaire 
Inrichting. Binnen deze inrichting in Nieuwegein bestaat namelijk een grote behoefte aan 
mannenkleding voor gevangenen die alleen de kleding hebben die ze dragen als ze de gevangenis 
binnenkomen. Ook collecteren we voor de Stichting Kerken en Gevangenen, waar één diaken zitting 
in het bestuur heeft.  
In de dienst op Stille Zaterdag is een nieuwe ‘Verbinteniskaars’ aangestoken. Deze kaars brandt bij de 
kerkdiensten en de gespreksgroepen van de gevangenispredikant.   
 
 
Jeugddiaconaat 
In de zomer zijn twee jongeren namens onze gemeente met Livingstone naar Moldavië geweest. Het 
College van Diakenen zal zich beraden of diaconale werkvakanties nog georganiseerd gaan worden. 
Er is weinig belangstelling meer voor. Pogingen om de reis te  evalueren en/ of verslag te doen in de 
gemeente zijn mislukt.  
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Kerkbezoek vanuit ‘De Grienden’ 
Twee vrouwen vanuit wooncentrum ‘De Grienden’ bezoeken regelmatig kerkdiensten in De Bron. 
Deze kerkbezoeken worden begeleid door een vast groepje vrijwilligers van onze gemeente en 
worden gecoördineerd vanuit de diaconie.  
 

 
Kerstpakketten 
Met Kerst zijn door de gemeenteleden en het College van Diakenen en de andere kerken van 
Diaconaal Overleg Nieuwegein, weer pakketten samengesteld, voor gezinnen die financieel niet 
draagkrachtig zijn. Naast de vele levensmiddelen, die door de gemeente bijeen zijn gebracht, zijn nog 
bedragen ontvangen om uit te geven aan levensmiddelen en cadeaubonnen. Dit bedrag is 
bijeengebracht door giften en collectes die in de kerken zijn gehouden en door sponsoring.  
Uiteindelijk zijn er 280 pakketten gemaakt en bezorgd. Hier hebben ongeveer 100 vrijwilligers aan 
meegewerkt, mensen die helpen boodschappen te verzamelen, pakketten inpakken en vooral niet te 
vergeten de chauffeurs en bijrijders.  
 
 
Klussenproject 
In het december 2013 is de klussendienst opgeheven. Er zijn geen mensen die een beroep doen op 
de groep. Als er een vraag komt bij de diaconie, zal er gericht iemand worden gevraagd. 
 
 
Oogstdienst 
In november is de 'Oogstdienst' gehouden. Op deze bijzondere zondag wordt niet alleen stil gestaan 
bij de 'dankdag voor gewas en arbeid', maar staat ook 'omzien naar elkaar' centraal. Er  wordt tijdens 
de oogstdienst aandacht besteed aan een maatschappelijke groep binnen onze gemeente. In de 
kerkdiensten in De Rank en De Bron stond in 2013 de Voedselbank centraal. Er konden 
boodschappen worden meegebracht en ook de opbrengst van de collecte was bestemd voor de 
voedselbank. 
 
 
Maaltijden / Zuilenstein 
Drie keer per maand wordt er op dinsdag een maaltijd gehouden in het Geinlicht, waaraan door 
ongeveer 24 mensen wordt deelgenomen. 
Bij de HA diensten in Zuilenstein, driemaal per jaar, is een diaken aanwezig. 
 
 
PR 
Het College van Diakenen verzorgt bij elke uitgave een bijdrage in het kerkblad ‘Onderweg.” Ook 
worden bijzondere activiteiten vermeld op de website. De Molenkruier en Dichtbij schenken soms 
aandacht aan bijzondere acties.  
 
 
 
Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. (SUNN) 
De Stichting is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Nieuwegein, hulpverlenings-
organisaties, kerken, en landelijke en lokale fondsen. De aanvragen, die bij de Stichting ingediend 
worden, komen vanuit de hulpverleningsorganisaties waarmee de Stichting een convenant heeft 
gesloten. Hierbij gaat het onder andere om organisaties vanuit de maatschappelijke dienstverlening, 
jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De SUNN is er voor financiële hulp aan inwoners 
van Nieuwegein, die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Daarbij moet worden 
aangetekend dat er alleen aanvragen vanuit de professionele hulpverlening door SUNN worden 
behandeld. De individuele hulp is daarmee minder laagdrempelig, dan de hulp die vanuit de 
diaconieën wordt geboden. Eén van de diakenen heeft zitting in het algemeen bestuur van de SUNN. 
Mensen die structureel hulp nodig hebben, kunnen niet bij de stichting terecht. Dit probleem heeft de 
aandacht nodig van gemeentelijke instellingen. Voor die gevallen heeft de Stichting een 
signaleringsfunctie. De financiële hulp die geboden wordt betreft onder andere huishoudelijke 
apparatuur en inboedel, ziektekosten, reiskosten, energiekosten en broodnood op incidentele basis.  
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Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein  
Op 6 juli 2013 kon de voedselbank Nieuwegein-IJsselstein geopend worden in een geschikt pand aan 
de Montageweg in Nieuwegein. Tot eind 2013 bestond het uitgiftepunt aan de Touwlaan in IJsselstein, 
daarna komen de mensen uit IJsselstein wekelijks het pakket halen in Nieuwegein. Door de inzet van 
een grote groep kerkelijke vrijwilligers, waaronder drie diakenen uit onze PGNN, en de giften kunnen 
er elke week ongeveer 80 pakketten worden verstrekt.  
 
 
Vrouwendiensten, Ouderensoos en Taakgroep Pastoraat 
Het College van Diakenen ondersteunt financieel het werk van de vrouwendiensten en de 
ouderensoos. In 2013  is een bedrag van € 300,00 bijgedragen voor dit werk. Jaarlijks vindt overleg 
plaats met het bestuur van de vrouwendienst/oudersoos. Het bezoekwerk van de taakgroep 
Pastoraat, wordt ook financieel ondersteund.  
 
 
ZWO 
Eén van onze diakenen is voorzitter van de Taakgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingsamenwerking). De Taakgroep wil voor onze gemeente het venster naar de wereld 
openzetten, zodat wij ook over de grenzen van ons land oog krijgen voor de minsten en helpen wie 
geen helper heeft. De Taakgroep ZWO vraagt aandacht en financiële steun voor projecten die door 
partners van de Kerk in Actie overal ter wereld worden uitgevoerd.  
 
 
Tot slot 
Het College van Diakenen heeft zich in 2013 zoals blijkt, weer op allerlei gebieden kunnen inzetten.  
 
De samenwerking met andere geloofsgenootschappen in Nieuwegein is goed, het aantal 
deelnemende kerken is in 2013 toegenomen. In 2014 zal het Diaconaal Overleg Nieuwegein driemaal 
bijeenkomen. Bij de oogstdienst wordt samengewerkt met de Rank 
Het College van Diakenen zal zich in 2014 verder richten op het realiseren van de onderstaande 
doelstellingen en de uitgangspunten van beleid tot 2020.  
Het onderzoeken in hoeverre de individuele hulpverlening in breder interkerkelijk verband opgezet kan 
worden.  

 Het creëren van een duidelijk gezicht van het College van Diakenen naar buiten.  

 Het onder de aandacht brengen van bepaalde ‘maatschappelijke’ groepen binnen onze 
gemeente. 

 Het blijvend focussen van de aandacht op de diaconale werkzaamheden binnen onze gemeente 
met daarbij ook een duidelijk oog voor de pastorale aspecten daarbij. 

 Voortzetten van de relatie met de gevangenis in Nieuwegein en met het St. Antonius Ziekenhuis. 
 
 
 
 
April 2014 
College van Diakenen Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord. 


