Jaarverslag diaconie PGN 2019
Het jaar 2019 stond in het teken van verandering. Er moest een nieuw beleidsplan komen voor de jaren na 2020 en
het was het laatste jaar dat de diaconaal predikant Paul Oosterhoff nog in dienst was. Begin januari 2020 zou hij met
emeritaat gaan.
Sociale zorg
Samenhangend met zijn afscheid zou ook een eind komen aan de actieve bemoeienis van de diaconie met het
Expertisecentrum, het spreekuur voor dak- en thuislozen in de Lutherse kerk. De diaconie zag zich daartoe
genoodzaakt vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen en menskracht.
De diaconaal predikant had er de laatste jaren voor gezorgd dat het spreekuur in de Lutherse kerk voor dak- en
thuislozen mede bemand zou worden door diverse hulpverleners van andere organisaties, om het mogelijk te maken
dat de dak- en thuislozen direct bij de juiste hulpverleners terecht zouden komen. Deze bekijken nu tijdens de
spreekuren de hulpvraag, verwijzen mensen door of zetten een vraag uit. Bij herhaalde hulpvragen wordt gezocht
naar de achterliggende problemen.
Financiële hulp werd in 2019 nog ter plaatse verstrekt door de diaconie, waarbij het in de loop van het jaar ging om
290 personen in ruim 2000 clientcontacten. Dat is aan het eind van het jaar afgebouwd.
Voor de 13 mensen voor wie de diaconie nog het budget beheerde, is in de loop van het jaar een andere oplossing
gezocht.
De sociale zorg van de diaconie was voor Woningcorporatie Talis aanleiding om het thema “sociale betrokkenheid”
in te vullen middels de inzet van de diaconaal predikant. Deze verzorgt sindsdien o.a. intervisie van wijkbeheerders
en wijkadviseurs van Talis. Daartegenover ondersteunt Talis de diaconie middels een forse financiële bijdrage van
40.000 per jaar. Dat zal in principe voor vier jaar zijn (t/m augustus 2022). De diaconaal predikant heeft voor dit werk
vanaf de start in september 2018 een dag in de week beschikbaar gehad. Vanaf zijn pensioneringsdatum wordt die
dag in de week door de diaconie aan hem vergoed, in totaal voor 16.000 per jaar. De diaconie behoudt dus 24.000
per jaar van de bijdrage van Talis voor haar sociale werk in de stad.
Ook van de diaconie Elst is in 2019 een flink bedrag ter ondersteuning gekregen, evenals van de diaconien in de
streekgemeente rond Wijchen en van de Cellenbroeders. Dankzij die bijdragen is het totaal aan uitgaven voor sociale
zorg van ca. € 100.000,- niet geheel voor rekening van de diaconie gekomen.
In het nieuwe beleidsplan is al met al een veel kleiner budget gereserveerd voor noodhulp dan voorheen
Naast de sociale zorg en de daarbij behorende contacten met het hulpverleningscircuit in Nijmegen was er door het
werk van de diaconaal predikant ook een grote betrokkenheid bij de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen,
die in de stad verantwoordelijk is voor de Bed- Bad en Broodopvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Met
subsidie vanuit de burgerlijke gemeente wordt via deze stichting door twee werkers en een groep vrijwilligers, 25
uitgeprocedeerde vluchtelingen in de stad opgevangen, die anders nergens terecht zouden kunnen. De diaconaal
predikant was van deze stichting voorzitter namens de diaconie en zal dat na zijn pensionering als vrijwilliger op
persoonlijke titel voortzetten. Een jaarverslag van dit werk is te vinden op www.snov-nijmegen.com.
In 2019 was ook de verwevenheid van de diaconie met het Huis van Compassie groot. Deze stichting is
voortgekomen uit het werk van de diaconie en heeft zich in de afgelopen jaren verzelfstandigd. Wel maakt ze voor
haar vele activiteiten om niet gebruik van het gebouw de Haard en zijn er vele verwevenheden tussen diaconie en
het Huis, mede door het voorzitterschap van deze stichting namens de diaconie van de diaconaal predikant. Hij zal
dit na pensionering als vrijwilliger voortzetten en er wordt gezocht naar een nieuwe vorm van verbinding tussen
diaconie en Huis van Compassie. Van haar vele werkzaamheden in 2019 heeft de stichting een jaarverslag
geschreven dat te vinden is op www.huisvancompassienijmegen.nl.
Ook ondersteunt de diaconie nu de Stichting Mawteni, opgericht door gemeentelid Robert Warda, met het ter
beschikking stellen van ruimte en wat er verder nodig is. Het sociale en artistieke initiatief van Syrische
Nijmegenaren beoogt mensen door dans en muziek te verbinden.
De diaconie stond in 2019 ook in intensief contact met het netwerk in Nijmegen rond armoede bestrijding en
schuldhulpverlening. Voedselbank, kledingbank, overleg cicuits en vele andere initiatieven rond armoedebestrijding
werden door de diaconie mede geïnitieerd

Een belangrijke poot van het diaconale werk is het project SchuldWegWijzer, waarvoor twee part time betaalde
krachten in dienst zijn, die ca. 20 vrijwilligers aansturen. SchuldWegWijzer biedt kosteloos begeleiding en advies aan
mensen die in financiële problemen zijn geraakt, met als doel dat zij na verloop van tijd zelf weer overzicht krijgen in
hun financiën en dat hun schulden zijn geregeld of opgelost. Mede dankzij subsidie van de gemeente (50%), kon het
project voorlopig weer worden voortgezet.
Daarnaast nam de diaconie ook deel aan het werk van de Raad van Kerken, via haar diaconaal predikant. Hetty
Jongepier (secretaris College van Diakenen) was bereid deze taak van hem over te nemen in het nieuwe jaar.
Nieuw beleisdplan
De totstandkoming van het nieuwe beleidsplan had heel wat voeten in de aarde.
Het conceptplan zoals opgesteld door het dagelijks bestuur beoogde voor een jaar een pas op de plaats te maken
ten behoeve van een inhoudelijke heroriëntatie van het werk van de diaconie, voordat eventueel een nieuwe
diaconaal werker wordt aangetrokken. Dit laatste ook met het oog op de financiën; de diaconie kon niet doorgaan
met de aanzienlijke jaarlijkse tekorten op de begroting.
De in de betreffende vergadering aanwezige andere collegeleden, waartoe inmiddels ook de penningmeester Paul
van Woerkom zich rekende, en de diaconaal predikant konden zich hiermee niet verenigen. Naar hun mening was
het voor de diaconale presentie in de stad, de overige taken van de diaconaal predikant - in het bijzonder voor wat
betreft De Haard - en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor diaconale activiteiten noodzakelijk dat er
een opvolger voor de diaconaal predikant zou komen, die dan nog een aantal maanden door hem kon worden
ingewerkt.
Omdat er van eenstemmigheid dus geen sprake was, werd besloten de kwestie aan de kerkenraad voor te leggen om
uit de impasse te komen. Het geschil spitste zich toe op de vraag moet er al of niet een diaconaal werker worden
aangesteld als directe opvolger van de diaconaal predikant.
Gecoacht door het moderamen is het college van diakenen er desondanks in goede harmonie in geslaagd om tot een
product te komen waarmee ieder zich kon verenigen. Besloten werd een beleidsplan op te stellen voor de komende
drie jaar, bij wijze van overgang naar een situatie waarin de diaconie op eigen benen zal moeten staan. Voor die
periode is besloten om een (part time) diaconaal werker aan te stellen; voor een diaconaal predikant zijn de
financiën so wie so niet toereikend. Speerpunten van beleid zijn de verbinding van diaconaat met pastoraat
(diaconie als integraal deel van de PGN) en interkerkelijke samenwerking in de stad.
Ook werd besloten om vooralsnog voor drie jaar een beheerder aan te stellen voor het diaconaal centrum De Haard.
Om te inventariseren wat er in Nijmegen zoal wordt gedaan of juist niet gedaan wordt op diaconaal terrein is de
diaconie begonnen met het organiseren van een diaconaal platform, door alle kerken die deel uitmaken van de
Nijmeegse Raad van kerken uit te nodigen voor gezamenlijk overleg. Dat diaconaal platform staat nu nog in de
kinderschoenen. Een en ander zou kunnen leiden tot een gezamenlijk noodfonds.
Werk in de secties:
Centrum:
De leden van de Oecumenische diaconale werkgroep van de Maranathakerk en de Antonius van Paduakerk hebben
in de loop van het jaar weer verschillende acties uitgevoerd. Ook dit jaar was er de Rugzakjesactie voor
schoolkinderen in Oost-Europa, de Erwtensoepactie tijdens de Zevenheuvelenloop - waarvan de opbrengst , ruim
1000 euro voor Stichting Straatmensen was - , de Kerstpakkettenactie voor de Voedselbank, Stichting Homestart en
Bed Bad Brood, de Vastenmaaltijd - waarvan de opbrengst is voor een variërend goed doel en er kaarten worden
geschreven voor mensen in de Pompekliniek -, de voedselinzamelingsacties in juni en september voor de
Voedselbank en de jaarlijkse rommelmarkt in september - waarvan de opbrengst – dit jaar € 1100 - deels voor de
kerk was en deels voor Stichting Gast.
Verder werden er plastic dopjes (voor hulphonden), DE- punten (koffie voor de voedselbank) en oude mobiele
telefoons verzameld, en het hele jaar door dassen gebreid om met Sinterklaas uit te delen aan daklozen.
Ten slotte was er nog het project Buurt aan tafel, gezamenlijke maaltijden waar vluchtelingen koken en kunnen meeeten.

Dukenburg:
De diaconie is bereikbaar voor alle inwoners van Dukenburg /Lindenholt voor hulpvragen op financieel en materieel
gebied. Waar nodig worden er huis bezoeken afgelegd, dit in samenwerking met vrijwilligers.

Iedere vrijdagochtend tussen 10.00-12.00 uur schenkt de diaconie i.s.m. vrijwilligers koffie en een luisterend oor
voor bezoekers van de voedselbank, die wordt gehouden in de Ontmoetingskerk.
Acht keer per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen medewerkers van de parochie en van de protestantse
gemeente van de Ontmoetingskerk. Gezamenlijk beoordelen zij de hulpvragen die gesteld worden. De hulpvragen
kunnen gaan over materiële zaken of over de financiën. Op deze manier worden de diakenen breed geïnformeerd en
kan er verantwoorde hulp worden geboden. De diaconie onderhoudt contacten met reguliere instellingen zoals
Sociaal wijkteam , bindkracht en schuldhulpverleningsinstanties
In de 40-dagen tijd heeft de diaconie een gezamenlijke kerkdienst voorbereid en uitgevoerd, met als centraal thema
het kleden van de behoeftigen, met een collecte voor de kledingbank
De diaconie heeft de extra voedselinzameling ondersteunt rondom Pinksteren.
De Ontmoetingskerk neemt deel aan de actie om kerstpakketten in te zamelen voor de voedselbanken regio
Nijmegen en hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. De diaconie coördineert deze actie.
Landwijk:
Omdat hier vanaf de zomer nog maar één keer per maand kerkdiensten plaatsvinden, is gezocht naar andere
vormen van contact. Daaruit is ook het idee van een gezamenlijke maaltijd ontstaan, waarbij zowel gemeenteleden
van de Landwijk als deelnemers aan de Taizé-vieringen zijn uitgenodigd. Dit wordt gezien als een gedeelde pastorale
en diaconale activiteit. Er kwamen de eerste keer in november vijftien mensen eten, iedereen stelde zich voor en
vertelde over zijn of haar binding met de Bartholomeuskerk. Daarna kwamen er volop verhalen los over het thema
gemeenschap zijn en verbinding. Vooral het gevarieerde publiek zorgde voor boeiende gesprekken en contacten.
Plan is om de maaltijden een aantal keer per jaar te herhalen bij steeds weer andere mensen thuis.
Op zondag 31 maart was er een diaconale dienst rond het thema "de naakten kleden", waarbij veel mensen kleding
mee hadden genomen die ze zelf niet meer wilden dragen. De kleding hing overal in de kerk en kon gekocht worden;
wat overbleef is afgegeven aan de Kledingbank.
In 2019 heeft er twee keer een inzameling voor de Voedselbank in Groesbeek en Millingen aan de Rijn plaats
gevonden."
De Protestantse Vrouwendienst heeft ook in 2019 talloze huisbezoekjes aan minder valide en eenzame ouderen
afgelegd. Elke maand was er in de kerk een contactbijeenkomst met een aantrekkelijk programma. Verder waren er
bijzondere bijeenkomsten rond de christelijke feestdagen, de jaarafsluiting in mei en de jaarlijkse ontmoeting in
september in De Haard.

