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In overleg met de taakgroep Pastoraat is dit jaar als kerstattentie voor de 77+ers
gekozen voor het boekje “Dag in dag uit”, een uitgave van de Protestantse Kerk.
Leden van de contactgroep pastoraat hebben gezorgd voor het inpakken en
bezorging van de kerstkaarten en boekjes.
Kerstpakketten:
In de weken voor de kerstdagen zijn er in Uden en Veghel kerstpakketten
uitgedeeld. In Uden heeft de diaconie van de Rotaryclub Uden 20 pakketten
ontvangen uit de opbrengst van jaarlijkse inzameling bij de diverse supermarkten
en uitgereikt.
Teleurstellend is het dat de Gemeente Uden heeft gemeend dat slechts een deel
van de bijstandsgerechtigden voor een pakket in aanmerking komt.
In Veghel werden door de Hulpdienst Diaconie 220 kerstpakketten samengesteld en
uitgereikt.
Zowel in Uden als in Veghel kregen 20 gezinnen/alleenstaanden een enveloppe met
inhoud.

1. Inleiding
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.
2. Samenstelling Diaconaal team per 31-12- 2012
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door de wisseling van de wacht. Ervaren
diakenen vertrokken en nieuwe mensen traden aan
Gelukkig blijven de oudgedienden wel actief bijvoorbeeld door in het dienstrooster
mee te draaien als collectant, als medewerker bij de voedselbank en verder door
het huidige team gevraagd en ongevraagd te adviseren.
Het afgelopen jaar heeft de diaconie 8 keer vergaderd.
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Vakantiefonds:
De opbrengst voor het vakantiefonds is dit jaar mede door de kredietcrisis minder
in vergelijking met voorgaande jaren. Niettemin hebben we met de opbrengst
enkele gezinnen en alleenstaanden kunnen verrassen zodat zij staat zijn om
bijvoorbeeld een abonnement te kopen voor dagjes uit naar “Hemelrijk”. Of om
zomaar een dagje uit te kunnen gaan.
Het overgebleven deel is toegevoegd aan de Kerstgiften 2013.

3. Uitvoering aandachtspunten 2013
Pasen:
Evenals in vorige jaren werden met Pasen aan het eind van de dienst bloemen
uitgedeeld. Deze worden zoals de laatste jaren gebruikelijk is, nadien op de
begraafplaats neergelegd op het graf van overleden gemeenteleden. Ook hebben
we als gemeente op Palmzondag en met Pasen meegedaan aan de Paasgroetactie,
dat willen zeggen dat gemeenteleden een briefkaart naar een gedetineerde
stuurden als teken van verbondenheid en hoop.
Busbootreis:
Op woensdag 29 mei hebben ongeveer 60 senioren uit Uden en Veghel
deelgenomen aan de bus- en bootreis.

Voedselbank:
Vanaf het moment dat de diaconie betrokken is bij de Voedselbank te Veghel is het
aantal afnemers uit Uden fors toegenomen. Op dit moment werken 14
gemeenteleden op toerbeurt een ochtend of middag bij de voedselbank. Vanwege
het grote aantal afnemers uit Uden is voorgesteld om een vertegenwoordiging van
de diaconie in het bestuur op te nemen. Gesprekken daarover zijn nog gaande
Bijscholing:
In maart en april hebben leden van het diaconaal team samen met diakenen uit
andere plaatsen deelgenomen aan de cursus basisdiaconaat.
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Hulpverlening:
Er zijn verschillende mensen/gezinnen geholpen door de diaconie, in de vorm van
een renteloze lening of een gift/schenking. Daarnaast is er vraag geweest naar
hulp bij de administratie of hulp aan dementerenden bij het winkelen, dergelijke
verzoeken bereiken ons o.m. via de Thuiszorg. De ene keer kunnen we een
dergelijke hulpvraag honoreren een andere keer moeten we nee verkopen omdat
wij niet over de middelen of de mankracht beschikken
Na enkele jaren van intensieve bemoeienis door de diaconie krijgt een gezin sinds
kort ondersteuning van een gezinscoach.
In Veghel is er nauwe samenwerking met de drie Rooms Katholieke Parochies onder
de vlag van de Hulpdienst Diaconie Veghel. Er wordt brede hulp geboden voor de
gehele gemeente. Regelmatig is er overleg met de sociale dienst (Optimist) en
maatschappelijk werk over o.a. schuldhulpverlening.
In Uden zijn gesprekken gestart met de Rooms Katholieke Parochie om tot een
soortgelijke samenwerking te komen tot op heden heeft dat nog niet geleid tot een
vorm van structurele samenwerking.
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7. Financieel jaarverslag 2013
4. Toelichting opbrengst collectes diaconie 2013

Opgesteld augustus 2014
Wallie Dalmolen
Penningmeester diaconie.
5. Geplande activiteiten
Aktie Farm Friends
Bloemen met Pasen,
Brievenactie t.b.v. vakantiefonds te houden april/mei
Actie kerstpakketten en kerstgaven te houden november/december
Actie kerstgroet en attentie 77+
Informatie voorziening klankbord en mini klankbord
Inzameling actie voor de voedselbank
Bijwonen vergaderingen plaatselijke zorg- en welzijnsinstellingen zoals
Platform Minima Uden, Thuiszorg en Vivaan.
9. Deelname aan Hulpdienst Diaconie Veghel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6. Begroting 2014
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