
Activiteitenoverzicht Diaconie Protestantse Gemeente te Odijk 2018 

 

In 2018 heeft het College van Diakenen zesmaal vergaderd. Hierin zijn velerlei onderwerpen aan de 
orde gekomen. De hoofdpunten zijn besproken in de kerkenraad. Steeds werd het beleidsplan 2014-
2018 als uitgangspunt genomen. 

Opsomming van activiteiten 2018: 
 Nico Aperloo heeft afscheid genomen van de diaconie. Mariëtte Hoogendoorn is op de 

startzondag in september bevestigd als diaken.  
 Inzamelen van gaven tijdens de eredienst. Wat betreft de collectes voor de diaconie, is 

ongeveer voor de helft van de zondagen voor eigen doelen gecollecteerd. Voor de andere 
helft is het collecterooster van Kerk in Actie gevolgd. Een aantal keren zijn collectes in de 
dienst toegelicht door een diaken of iemand anders die bij het collectedoel betrokken was. 

 Assisteren bij de Maaltijd van de Heer. 
 Hulpverlening aan een aantal individuele personen. Hierbij wordt samengewerkt met het 

Noodfonds van de gezamenlijke kerken. 
 Er zijn giften gegeven aan stichtingen en organisaties die zich met diaconale activiteiten 

bezighouden. Ook zijn er diverse noodhulpgiften gegeven, bijvoorbeeld rond vluchtelingen 
en natuurrampen (Lombok, Rohingya, Libanon, Sulawesi). 

 De diaconie is in 2018 intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van een nieuwe 
invulling van het pastoraat, ‘Omzien naar elkaar’. In het kader hiervan heeft de diaconie 
mede de startzondag rond dit thema georganiseerd. 

 Contact met Gemeente Bunnik 
o Samenwerking op het gebied van individuele hulpverlening 
o In het kader van de ‘week van de eenzaamheid’. 

 Samen met Caritas is het uitdelen van de Lions voedselpakketten verzorgd. 
 Het diaconaal project rond het Center of Love (Cairo, Egypte) is afgerond. 
 Er is een nieuw diaconaal project opgezet rond de organisatie Social Awareness and Volunary 

Education (SAVE). Deze organisatie heeft als doelstelling kinderarbeid in de textielfabrieken 
van de Indiase stad Tirupur uit te bannen. Door kinderen scholing te geven krijgen zij een 
beter toekomstperspectief. 

 In het kader van het project SAVE is samen met het jeugdwerk een themadienst 
georganiseerd.  

 In samenwerking met de kindernevendienst is een voedselinzamelactie gehouden ten bate 
van de Voedselbank Kromme Rijn.  

 Er is een nieuw diaconaal beleidsplan geschreven dat geïntegreerd is in het beleidsplan 2018-
2022 van het Witte Kerkje. 

 De procedure rond de verwerking van de collecte(s)(munten) is vereenvoudigd en, na 
goedkeuring door de kerkenraad, opnieuw vastgesteld. 

 De jaarrekening over 2017 is vastgesteld, evenals de begroting voor 2019. Beide stukken zijn 
goedgekeurd door de kerkenraad.  


