
 
 
 
December 2018  

Het hele jaar door worden er dassen gebreid voor 
daklozen. Met Sinterklaas krijgen ze een warme 
zelfgebreide das. Dank aan de breisters! Daarnaast 
doneren we ook het geld dat de erwtensoepactie 
opgebracht heeft aan Straatmensen voor Straatmensen 
Zij zorgen voor maaltijden die op straat uitgedeeld 
worden aan deze groep. 
 
Op 10 december zijn 50 kerstkaarten in vier talen 
geschreven voor mensen in vreemdelingen detentie. 

Amnesty International zorgt ervoor dat de kaarten op de goede plek komen.  
 
De kerstpakkettenactie loopt goed. Er zijn oproepen in De Brug, en de Gelderlander 
en wijkkranten, om mensen te vragen mee te doen. Op zondag 16 december is AvP 
vol kerstlichtjes en Christmas Carols en we ontvangen zoveel pakketten, mede dank 
zij de scholen, dat we het gewenste 
aantal halen. In de Maranathakerk is de 
opbrengst ook buiten verwachting. We 
kunnen gelukkig aan de vraag voldoen, 
dankzij alle gulle gevers in 22 kerken en 
6 scholen.  
In Antonius Onderweg, het  kerkblad 
van AvP, staan dankberichten van 
klanten van de Voedselbank. Bij een 
pakket zat een kaartje: ‘voor een mooi mens’. De ontvangster is er erg blij mee.  
 
Er is naast de pakketten nog een heel royaal bedrag aan contant geld geschonken. Dit 
wordt op een zo eerlijk mogelijke manier verdeeld tussen de Voedselbank, Stichting 
Gast, Vluchtelingenwerk en HomeStart. Ook hiervoor heel hartelijk dank aan de gulle 
gevers en veel dank van de ontvangers.  
 
 
Met vragen en reacties kunt u terecht bij de Oecumenische Werkgroep Diaconie:  
 
oec.werkgroepdiaconie@gmail.com 
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Oecumenische Werkgroep Diaconie 

       Antonius van Paduakerk (AvP) en Maranathakerk Nijmegen 
 
Leden van de oecumenische werkgroep diaconie Anneke Leisink, voorzitter, Geeske 
Dam, Monique Leclercq, Paulien Meijboom, Martha Opmeer, Desirée Schalk, Fiet van 
de Venne, Ds. Peter van der Vange en Hetty Nieuwaard.   
 
De oecumenische werkgroep komt 6 keer bijeen in 2018: 16 januari, 6 maart, 24 april, 
12 juni, 4 september en 30 oktober. In subgroepen werken we aan acties.  De 
vergadering van de Stedelijke Diaconie is telkens door 1 of 2 mensen van de 
werkgroep bezocht. 
 
Januari 2018 
Afrondend kunnen we van 2017 zeggen dat het weer een grote verantwoordelijkheid 
was om de kerstactie te organiseren. D-E 
punten actie heeft in heel Nijmegen 1834 
pakken koffie opgeleverd. Het is goed om de 
punten te tellen voor aflevering dat scheelt 
veel werk; er hebben nu 10 mensen ca 4 uur 
lang punten geteld.  
Er zijn veel dankberichten voor de 
kerstpakketten. Een komt er van pastor 
Bomers CM uit Lent: ‘Wat jullie doen is het evangelie in praktijk brengen’. Mooi! 
Extra geld dat is opgehaald met Kerst gaat o.a. naar Stichting Gast. Zij hebben het 
besteed aan een gezin, voor de kinderen die steeds naar school moeten reizen. 
Voedselbank besteedt het aan verse levensmiddelen. 
 
Maart 2018  
De Maranathakerk zit in het stadium van besluitvorming over het openhouden van 
de kerk. Hopelijk gaat dat lukken.  
De vastenactie 2018 is dit jaar niet Stefanusbreed . AvP collecteert weer voor het 
Frans-van-de-Lugt-centrum in Beiroet.  
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De vastenmaaltijd begint dinsdag 13 maart om 18 uur. Beppie komt met 3 gasten en 
vertelt over een geboortekliniek in Uganda. Vanuit de Pompekliniek is pastor Bauk 
Zondag er met 2 bewoners. De Turkse linzensoep gemaakt door een bewoner van de 
Pompekliniek vindt veel aftrek. Er worden 70 kaarten voor de kliniek geschreven. 
Opbrengst van de actie is zeer goed: € 540.  
 
Mei 2018 
Voedselinzameling 1 begint met Pinksteren op 20 mei. 10 juni is vrijwilligersdag in 
AvP de dag dat de actie wordt afgesloten. Maranathakerk gaat ook in de buurt weer 
flyeren en zal op zaterdag inzameldag houden voor de buurt.  
 
Juni 2018 
We gaan de namen van de coördinatoren van de nieuwe kerken in Overbetuwe  
opvragen en mogelijke contactpersonen en telefoonnummers. Zij zullen benaderd 
worden om kennis te maken en om hen te vertellen van onze acties. 
Zijn er nog meer scholen die naast het stedelijk gymnasium, mee willen doen aan de 
kerstactie? Monique gaat praten met Meander School,  Klein Heijendaal, Karel de 
Grote college, NSG  en de Petrus Canisiusschool voor los voedsel. Voor kinderen is 
het een goed project om te leren hoe diaconie werkt.  

  
Voedselactie I brengt 153 kratten goed houdbaar voedsel 
op voor de voedselbank. Zij zijn daar heel blij mee.  Er is 
veel ingezameld. Per kerk heel verschillend. Extra 
vermelding verdient de Gereformeerde Kerk in Zetten 
omdat zij veel inbrengen:  42 kratten 
 

 
 
September 2018 
De jaarlijkse rommelmarkt is weer heel 
plezierig. Het verloopt als steeds weer 
vlekkeloos. De opbrengst is bruto € 10.895. 
Het is weer een bijzondere rommelmarkt. 
De helft van het bedrag gaat ook dit jaar 
naar Stichting Gast. Er zijn veel spullen 
speciaal voor de veiling die vanaf het 100 
jarig bestaan van AvP gepland is. Die veiling 
brengt nog € 1300 op.   
 
Monumentendag: In AvP brengt de wereldwinkel op monumentendag € 168 op. 
 

 
Oktober 2018  

De erwtensoepactie, op een zonnige dag, die heel koud is. 
Daardoor brengt de actie meer dan € 1208 op voor 
Straatmensen. Er is een dankbericht van de secretaris van 
de Stichting Straatmensen aan ieder die bijgedragen heeft 
aan deze mooie actie. Het is nu nog even afwachten  of de 
kosten voor een vergunning van de verkoop op eigen 
terrein (€ 91 voor de gemeente) weer ingetrokken 
worden. Voor Straatmensen is € 91 veel geld.  
Rugzakjes actie: Er zijn 150 rugzakjes gevuld met 

schoolartikelen voor kinderen voor 
Mátészalka in Hongarije. Kijk eens 
hoe blij ze er mee zijn! 
Dag tegen de armoede: we zijn 
uitgenodigd door de gemeente. 
Monique en Martha zijn gegaan. 
Het is in het kinderdorp Neerbosch. 
Wethouder Renske Helmer vertelt 
en er is een wandeling op het terrein, waarbij een moestuin en een voedselbos 
worden bezocht. In het Leo Kannerhuis zijn allerlei pitches van o.a. fondsen met 
kapitaal dat niet structureel gegeven wordt maar eenmalig. Het blijkt dat 
alleenstaanden met alleen bijstand er het slechtste van af komen in de stad. Zij vallen 
overal buiten en dat is treurig. Paul Oosterhoff doet ook zijn verhaal over de Diaconie 
en het Huis van Compassie. En hij biedt aan om volgend jaar de Dag van de Armoede 
te organiseren.  
 
 
November 2018 
11 november om 10 uur is de afscheidsdienst van ds. Peter van der Vange. De 
kerkenraad geeft te kennen dat hij afscheid neemt van de Protestantse Gemeente te 
Nijmegen in verband met zijn emeritaat. De oecumenische werkgroep is bij de 
oecumenische dienst vertegenwoordigd. Januari 2019 zullen we echt afscheid nemen 
‘en petit comité’.  
 
De Maranathakerk kan nog 10 jaar openblijven! In de Maranathakerk is iedereen erg 
blij dat er voor een overnamekandidaat is gekozen die de mogelijkheid biedt om nog 
10 jaar de kerkdiensten daar te kunnen houden. 


