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Inleiding jaarverslag 2017
Diaconaat is er op gericht de gemeente te laten functioneren als dienende
christelijke gemeenschap. Dat is, er samen voor zorgen dat de mensen die
armlastig, ziek of eenzaam zijn worden geholpen. Het gaat hier om mensen
dichtbij of verder weg buiten onze gemeente of ons land.
De diaconie probeert de gemeente hiervan bewust te maken door deze opdracht
omzien naar elkaar in de praktijk te brengen.

1. Samenstelling Diaconaal team per 31 december 2017
In 2017 heeft Wallie Dalmolen afscheid genomen als diaken, maar blijft wel lid
van het diaconale team. Wallie was penningmeester en financieel
verantwoordelijk. Zijn taak is over genomen door Maik en Juliana Schijf. In 2017
is het niet gelukt om nieuwe (ambts)leden voor het diaconale team te vinden. Er
zijn wel enkele mensen benaderd. Ook in 2018 blijven wij mensen benaderen.
Dick van der Vaart is nog steeds waarnemend voorzitter. Gelukkig zijn Wallie
Dalmolen, Aaldrik Westera en Magdaleine Korstanje nog steeds lid van het
diaconale team. Aaldrik Westera is voorzitter van het Interkerkelijk Noodfonds
Uden namens onze kerk en Wallie Dalmolen en Magdaleine Korstanje verrichten
veel werk bij de voedselbank.
Gelukkig zijn er nog steeds enkele oudgedienden die in de kerkdiensten
meedraaien als diaken/collectant. Dit is erg prettig omdat anders het diakendienstrooster voor kerkdiensten niet meer dekkend te krijgen is. Je kunt niet
verwachten dat de benoemde diakenen alle diensten vervullen. Wij zijn daarom
erg blij met alle vrijwilligers die de functie van diaken/collectant vervullen tijdens
de kerkdiensten.
Waarnemend Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Dick van der Vaart;
Maik Schijf, diaken;
Juliana Schijf, diaken;
Ina Spoelstra, diaken;

Diaconaal medewerkers:
Diaconaal medewerker
Coördinator Voedselbank
Interkerkelijk Noodfonds Uden

Wallie Dalmolen;
Magdalein Korstanje;
Aaldrik Westera;

Avondmaal verzorging St. Jan
Vervoersdiensten zondagen, Uden
Vervoersdiensten zondagen, Veghel
Hulpdienst Diaconie Veghel

Mien van Strien
Marijke Sloff
vacature
Niek Müller

Het afgelopen jaar heeft de diaconie 8 keer vergaderd. De vergadering wordt de
ene keer in Veghel en de andere keer in Uden gehouden.
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2. Uitvoering aandachtspunten 2017
Pasen:
Evenals in vorige jaren werden met Pasen aan het eind van de dienst bloemen
uitgedeeld. Deze worden in veel gevallen, na de kerkdienst op de begraafplaats
neergelegd op het graf van overleden gemeenteleden.
Door privé omstandigheden hebben we als gemeente in 2017 niet meegedaan
aan de Paasgroetactie van Amnesty International. In 2018 willen wij hier wel
weer aan mee doen.
Kerstattentie 2017
In overleg met de taakgroep Pastoraat is dit jaar als kerstattentie voor de
79+ers gekozen voor een boekje. Deze zijn weer door verschillende vrijwilligers
bezorgd bij de mensen.
Kerstpakketten 2017
Elk jaar haalt de Rotary Uden in de plaatselijke supermarkten artikelen op
waarvan kerstpakketten worden samengesteld en die vervolgens worden
uitgedeeld aan mensen met een smalle beurs. De diaconie ontvangt jaarlijks een
aantal pakketten om uit te delen. In 2017 hebben wij verschillende pakketten
ontvangen en uitgedeeld in Uden.
Stille Hulp
Er loopt nog steeds een renteloze lening. Deze wordt steeds conform afspraak
afgelost. Ook zijn enkele giften aan personen gegeven.
Vakanties
Door het vakantiebureau van RCN worden in de zomervakantie gratis
vakantiehuizen aangeboden in een vakantiepark in Nederland. Per diaconie
mogen maximaal 2 gezinnen aangemeld worden die een week op vakantie
kunnen . Informatie over deze vakanties is opgehangen in de kerken en door
Dick van der Vaart en Gé Langenhuizen zijn mensen benaderd die voor een
gratis vakantie in aanmerking zouden komen. Helaas is hier geen gebruik van
gemaakt door diverse persoonlijke redenen.
In december 2017 hebben wel enkele oudere gemeenteleden een gratis vakantie
(midweek) gehad in een vakantiehuisje in Chaam. Het was nog wel moeilijk om
enkele mensen hiervoor te enthousiasmeren, maar de mensen die mee zijn
geweest, hebben een hele mooie vakantie gehad. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar.
Voedselbank
Nog steeds helpen circa 10 gemeenteleden bij toerbeurt een ochtend of middag
bij de voedselbank te Veghel. Het aantal cliënten wisselt per maand. Maximaal
aantal adressen in 2017 was 85. Het schommelt meestal rond de 60 adressen.
De voedselbank krijgt nog steeds genoeg voedsel binnen.
Blikken inzamelingsactie
In november van elk jaar organiseerde de Hulpdienst Diaconie in Veghel een
inzamelingsactie van levensmiddelen in blik in de negen geloofsgemeenschappen
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van de parochie Sint Franciscus en in de beide kerken in Uden en Veghel. De
opbrengst van de inzameling is ter beschikking gesteld van de Voedselbank. In
2017 hebben wij hier ook weer aan meegedaan.
Overzicht uitgevoerde activiteiten 2017
Bloemen met Pasen
Oprichten interkerkelijk noodfonds
Brievenactie t.b.v. het vakantiefonds, gehouden in april/mei
Toelichting collectedoeleinden in het Klankbord en het Mini Klankbord
Inzameling actie voor de voedselbank november
Actie kerstpakketten december
Actie Vakantie en- kerstgiften uitdelen juli en december
Actie kerstgroet en attentie 79+ers december
Noodfonds
De kerken in Uden ontvangen regelmatig verzoeken voor hulp in acute nood. Het
betreft hier gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen die langdurig rond
moeten komen van een laag inkomen, of geconfronteerd worden met
onvoorziene hoge uitgaven of incidentele financiële tegenslag of wachttijden bij
toekenning van een uitkering. Om die reden hebben de Kapelgemeenschap en de
Protestantse Kerk een werkgroep in het leven geroepen. In een later stadium zijn
vertegenwoordigers van de Petrus parochie en de Christengemeente de
Levensboom, Stichting Leergeld en Platform Minima eveneens toegetreden tot de
werkgroep.
Eerst is onderzocht of er in de gemeente Uden behoefte bestaat aan een
interkerkelijk noodfonds. Het antwoord op deze vraag was, ja.
Op 14 september 2017 is bij de notaris de stichting Interkelijk Noodfonds Uden
formeel opgericht. De eerste aanvragen zijn al binnen gekomen. Het noodfonds
is ook al door de gemeente Uden uitgenodigd om mee te denken over het
armoedebeleid in onze gemeente.

3. Inkomsten en uitgaven 2017
In maart 2017 is door de Diaconie 500 euro overgemaakt op Giro 555 Rode Kruis
voor de Honger in Afrika. In de kerkdienst van 12 maart is ook een oproep
gedaan om geld te storten op Giro 555. Ook is er 250 euro over gemaakt aan de
Stichting Leergeld.
De inkomsten waren afgelopen jaar voldoende om aan onze verplichtingen te
kunnen voldoen. De voorjaarsactie voor het vakantiefonds heeft weer een mooi
bedrag opgeleverd. Uit dit fonds hebben diverse gezinnen een gift ontvangen.
Het restant is met de kerst als kerstgift gegeven aan enkele gezinnen en
alleenstaanden.
In 2017 heeft de diaconie voor diverse doelen door middel van collectes geld
ingezameld. De ingezamelde bedragen zijn daarna overgemaakt. Hieronder vindt
u het overzicht van de resultaten:

Jaarverslag 2017 Diaconaal Team PKN Uden Veghel

Pagina 5

Betreft collectes van 1-1-2017 t/m 31-12-2017
Amref Flying Doctors
Stichting kinderen van de zon
Wycliffe
Farm friends
Stichting Epafras
Stichting HVC ( Hulp Vervolgde Christenen)
Leevboerderij
Doinggood Foundation
Inloopschip
Stichting de Hoop (Palm zondag )
Stichting Vluchteling ( Witte donderdag)
Open Doors ( Pasen)
Peduli anak foundation
Stichting Epafras
Inloopschip
Stichting Epafras
Stichting Hulp Vervolgde Christenen
JOP ( Jeugdwerk Protestantse Kerk )
Stichting Leergeld
NSGK
Inloopschip
Flor Ayuda
Kuychi
Exodus Den Bosch
Leger des Heils
Kinderen in de Knel
Totaal :

€ 27,90
€ 63,70
€ 70,10
€ 145,60
€ 72,50
€ 73,95
€ 83,15
€ 129,40
€ 54,02
€ 81,30
€ 91,00
€ 265,35
€ 51,20
€ 75,60
€ 66,95
€ 45,80
€ 45,22
€ 198,40
€ 81,40
€ 44,00
€ 90,20
€ 163,22
€ 70,30
€ 117,10
€ 695,21
€ 129,05
€ 3.031,62

Het financiële overzicht van 2017 is als bijlage toegevoegd.
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