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Samenstelling diaconie PG Warnsveld/Leesten 
 
Het college van diakenen bestond bij het begin van 2019 uit 5 leden en 3 taakdragers: 
 
Voorzitter:  Klaas Jellema  
Administrateur:  Marius Wassink 
Penningmeester: Hans Blankestijn,  
Diakenen:  Willemien Regelink en Ineke Stegeman 
Taakdragers: Alie Louissen, Christine Feenstra 
Secretariaat:  Jeannette van der Meulen (taakdrager) 
 
Anneke de Hoop is namens het predikantenteam verbonden aan de diaconie.  
 
Alie Louissen is aan het college verbonden als taakdrager met een speciale opdracht, zij zet 
zich met name in op het gebied van de persoonlijke hulpvragen. Door alle wijzigingen in de 
organisatie van hulp, wordt een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen 
gedaan.  
 
Christine Feenstra is als taakdrager aan de diaconie verbonden met als speciale opdracht het 
jeugd-diaconaat. 
 
Namens de Diaconie maakt Willemien Regelink sinds medio 2015 deel uit van de werkgroep 
KiA.  
 
Hans Blankestijn maakt namens de diaconie deel uit van het bestuur van SchuldHulpMaatje.  
 
Bestuurlijke terugblik 2019 
 
2019 Zullen wij ons herinneren als een zeer bijzonder jaar. In het voorjaar vertelde Marius 
Wassink dat hij ernstig ziek was. Vol goede moed is hij de strijd aangegaan, maar al heel snel 
moest hij zijn taken voor de diaconie tijdelijk neerleggen, in de volle overtuiging dat hij dit op 
korte termijn weer op kon pakken. Tot ons grote verdriet is hij begin juli overleden en 
moesten zijn familie, vrienden en ook wij veel te vroeg afscheid van hem nemen.  
 
In september verliep de (verlengde) ambtsperiode van enkele diaconieleden: Ineke 
Stegeman, Alie Louissen en Hans Blankestijn. Vele jaren hebben zij zich ingezet voor de 
diaconie en wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd.  
 
Ook Anneke de Hoop nam afscheid als predikant van de PG Warnsveld/Leesten, omdat zij een 
mooie functie bij Elver is gaan bekleden.  
 
In onze vergadering van september hebben wij stil gestaan bij hun afscheid, met een 
passende blijk van waardering en warme woorden van Klaas. 
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Met name de zomerperiode was voor onze diaconie zwaar. Afscheid nemen van Marius, die als 
stille kracht, maar met veel kracht voor onze financiën zorgde, maar ook nauw betrokken was 
bij individuele hulpverlening en de verbindende factor was bij de voedselbank. Daarnaast 
moesten wij zonder kennis op detail zeer onverwacht de boekhouding overnemen.  
Met hulp van gemeenteleden en de diaconie van de PG Zutphen is dit gelukt. Wij zijn hen veel 
dank verschuldigd.  
 
Met al deze wijzigingen zijn wij in september 2019 het nieuwe jaar gestart met 4 personen: 2 
diakenen (Willemien Regelink en Klaas Jellema) en 2 taakdragers (Christine Feenstra en 
Jeannette van der Meulen).  
Tijdens de startdienst in september en in de periode daarna is dit kenbaar gemaakt bij de 
gemeenteleden en vonden wij hulp.  
 
Blij waren wij met de komst van Michiel van Alphen, die vanaf september op tijdelijke basis de 
financiële administratie voor ons komt voeren. En aan het eind van het jaar kregen wij de 
toezegging van nog eens 4 mensen om ons vanaf 2020 te ondersteunen: 2 diakenen (Piet 
Kroneman, tevens penningmeester, en Gerwin Wiegman), een taakdrager (Marjan Kruik, met 
als aandachtsgebied groene kerk) en een projectmedewerker (Liesbeth Wissink, met als 
aandachtsgebied hulpverlening bij armoede).  
 
Jaarplannen 
 
Eind 2018 zijn de jaarplannen voor de diaconie voor 2019 vastgesteld. Het college werkt met 
jaarplannen om:  
 

 beter verantwoording afleggen over de besteding van het diaconale geld; 
 de gemeente beter informeren; 
 de gemeente meer betrekken bij deze doelen; 
 gedurende een kwartaal aandacht besteden aan dit onderwerp. 
 
Er zijn vier thema’s bepaald, in lijn met de landelijke PKN, en aan elk onderwerp zijn twee 
diakenen/taakdragers gekoppeld, die zich hier prettig bij voelen en zich verbonden voelen met 
dit thema. In het genoemde kwartaal hebben de collectes zoveel mogelijk een directe link met 
het thema:  
 

1e kwartaal Duurzaamheid  Willemien Regelink en Klaas Jellema 
2e kwartaal Jeugd   Christine Feenstra en Anneke de Hoop 
3e kwartaal Vluchtelingen  Ineke Stegeman en Hans Blankestijn 
4e kwartaal Armoede  Alie Louissen en Marius Wassink 

 
De diakenen collecteren bij toerbeurt. Vanaf september zijn daarbij ook gemeenteleden 
ingezet, door de beperkte bezetting van de diaconie.  
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1e kwartaal: DUURZAAMHEID 
(Willemien Regelink, Klaas Jellema) 
 
Onder duurzaamheid verstaan we het stimuleren van activiteiten die mensen (mensheid) helpen 
een toekomst te geven. Een landelijke activiteit hiervoor is de beweging Groene Kerken 
(https://www.groenekerken.nl/). PG Warnsveld/Leesten heeft  zich bij deze beweging aangesloten 
en wil activiteiten die hiermee verband houden uitwerken. Verder willen we ook aandacht en 
bewustwording voor het thema bewerkstelligen o.a. door hergebruik materialen. Bijvoorbeeld: 
Eekschuurmarkt,  repair café enz. 
 
Concreet zijn de volgende activiteiten in 2019 uitgevoerd:  
 

 inzameling van gebruikt gereedschap. ‘Onder de toren’ konden gemeenteleden hun 
gebruikte gereedschap inleveren. Dit is opgehaald door de stichting ‘Gered 
Gereedschap’, die de materialen indien nodig repareert en daarna een nieuw leven 
geeft.  
 

 Viering van het warmterecord van Warnsveld, uit 1944. Willemien Regeling en Klaas 
Jellema hebben hier veel energie in gestoken en samen met o.a. de dorpsraad en 
oranjevereniging van Warnsveld een mooi en interessant programma samen gesteld. 
Deze voorbereidingen waren eind 2018 al gestart. Toen kwam er een hete zomer en 
vlak voor de officiële herdenkingsdag op 23 augustus sneuvelde ‘ons’ record. De 
activiteiten zijn doorgegaan: de focus van het programma lag op het veranderende 
klimaat en de vraag: hoe lang houdt dit record nog stand? Daarmee was het legitiem 
om de activiteiten voort te zetten. Onder ruime belangstelling is deze dag gevierd, met: 

o Onthulling van een herdenkingsplaat op het huis van huisarts Tate 
o Informatiemarkt rondom de Martinuskerk 
o Een interessante lezing door journalist/columnist (Trouw) Marco Visscher 
De gemaakte kosten zijn door fondsenwerving, collecte bij de lezing en sponsoring 
gedekt.  

 

 Voor onderstaande doelen is gecollecteerd:  
o Gered Gereedschap 
o NOVA 
o Voedselbank 
o Duurzaamheid algemeen 
o KiA: Zuid Soedan vrouwen en bijenteelt / zaaizaad 
o KiA: Bangladesh kooktoestel 
o KiA: Guatemala vakonderwijs bijenteelt 
o KiA: terugdringen houtkap 

https://www.groenekerken.nl/
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2e kwartaal: JEUGD 
(Christine Feenstra, Anneke de Hoop) 
 
Het jeugddiaconaat wil het volgende bereiken:  

 Bewustwording worden creëren bij kinderen en jongeren om een diaconale houding te 
ontwikkelen en actief de medemens te helpen. 

 Behartiging van belangen jongeren die financiële ondersteuning nodig hebben zodat 
ze ook maatschappelijk kunnen meedoen 

 Betrokkenheid bij de opzet en uiitvoering van diaconale activiteiten voor de jeugd en 
jongeren mbt de kwetsbare naasten en een leefbare aarde. 

 hulp bij de communicatie om activiteiten kenbaar te maken voor de gemeente. 

 
In 2019 was er definitief geen reis naar Roemenië. Wel is, samen met Zutphen, een enquête 
opgesteld voor jongeren in de doelgroep wat het draagvlak voor een diaconale reis is. De 
uitkomst hiervan is, dat er bij slechts een heel kleine groep interesse is in een diaconale 
jongerenreis. Besloten is dan ook hier voorlopig geen vervolg aan te geven. Een alternatief 
voor jongeren, die zich diaconaal in willen zetten is deelnemen aan activiteiten van World 
Servants. Dit zal nader uitgewerkt worden in 2020.  
 
Ook is in samenwerking met de voedselbanken een actie voor ‘vakantie-tasjes’ geweest.  
 
In de zomer van 2019 heeft de jeugddiaken geëvalueerd hoe zij nu en in de toekomst vorm 
kan geven aan de taak van jeugd-diaconie. De activiteiten van de Kindernevendienst en KIC 
(Kids in Church) lopen goed. Ondersteuning vanuit jeugddiaconaat is nauwelijks nodig.  
Wel is aangehaakt bij de gekozen activiteiten en doelen, o.a. care4tina en de daar om heen 
georganiseerde talentenjacht door de kinderen van de kindernevendienst. Ook hebben de 
kinderen iets gemaakt om mee te geven aan het team, dat naar China is gereisd om kinderen 
te opereren. Hierover is door het team ook terugkoppeling gegeven.  
 
PG Warnsveld heeft in de loop van 2019 een professionele coördinator jeugd aangesteld. Met 
haar zal de jeugddiaken contact leggen om van gedachten te wisselen over de diaconale 
activiteiten voor de jeugd en wie welke rol hierin speelt.   
 

 Voor de volgende doelen is gecollecteerd:  
o Voedselbank 
o Care4Tina 
o Jeugdwerk algemeen 
o Kinderen in de Knel 
o Warchild 
o Roemenië 
o Plaatselijk jeugddiaconaat 
o St. Leergeld 
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3e kwartaal: VLUCHTELINGEN 
(Ineke Stegeman, Hans Blankestijn) 
 
In 2019 hebben wij binnen de diaconie gediscussieerd over het Charter van Groningen. Als 
diaconie kunnen we ons in deze tekst vinden, deze laat voldoende ruimte en doet recht aan 
ons eigen beleidsplan waarin wij ‘gastvrij en solidair’ willen zijn voor en met onze omgeving. 
Dit standpunt is ook voorgelegd aan de KKR en er is afstemming gezocht met PG Zutphen. Dit 
heeft erin geresulteerd, dat wij begin 2019 het Charter hebben ondertekend.  
Wij hebben oog en oor voor gemeenteleden die, om moverende redenen, moeite hebben met 
het ondertekenen en met hen zijn wij in gesprek gegaan.  
 
Zeer bijzonder was de vraag vanuit PG Wassenaar. Een groep asielzoekers verhuisde vanuit 
die regio naar het AZC in Zutphen en concreet was de vraag of de bijbelstudie, die was 
gestart, in Zutphen verder vorm kon krijgen. Wij hebben hier over gesproken met de 
betrokken partijen en besloten om hieraan gehoor te geven. Wekelijks kwam een voorganger, 
die Farsi sprak, samen met zijn zoon, die kon tolken naar Engels, naar Warnsveld, waar in de 
Eekschuur een grote groep bijbelstudie heeft gevolgd.  
 
Een deel van de groep volgde ook doopcatechese en zij zijn in een druk bezochte doopdienst 
op zondagmiddag 15 september door onderdompeling gedoopt. 
 
Voor de inloopmiddagen op woensdag is nog steeds veel belangstelling.  
 
Op 26 november was PG Warnsveld gastheer voor de regionale vergadering van INLIA. In de 
Eekschuur waren diverse afgevaardigden van diaconieën uit de verre omtrek bij elkaar om te 
spreken en met elkaar van gedachten te wisselen rondom de hulp aan vluchtelingen en 
asielzoekers.  
 

 Voor onderstaande doelen is gecollecteerd: 
o Kerk en Vluchteling 
o Amnesty International 
o Warchild 
o Noodhulp landelijk  
o Save the Children 
o Noodhulp lokaal 
o Shelterbox 
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4e kwartaal: ARMOEDE 
(Alie Louissen, Marius Wassink) 
 
Inzet voor dit thema is collecteren voor doelen die met armoede te maken hebben. Het thema ook 
meer concreet maken. 
 

Eén van de initiatieven, die wij al jaren warm ondersteunen is Schuldhulpmaatje. Om de 
scheiding van taken inzichtelijk te maken is de financiële administratie overgedragen aan een 
externe partij.  
 
Door de beperkte bezetting in het derde kwartaal zijn er geen specifieke activiteiten ontplooid.  

 Voor de volgende doelen is gecollecteerd:  
o Buurtzorghuis 
o Schuldhulpmaatje 
o Hospice 
o Lokale noodhulp  
o Voedselbank 
o St. Leergeld 
o Kerstpakketten-actie gezamenlijke kerken 

 
 
Naast deze thema’s zijn door de diaconie ook de volgende taken uitgevoerd:  
 
1.Schrift en Tafel, in de Martinuskerk 
 De diakenen hebben een belangrijke rol in de vieringen van Schrift en Tafel in onze 

kerken. Waar nodig worden de afspraken over de gang van zaken en het protocol fijn 
geslepen om het karakter van deze vieringen zo goed mogelijk tot hun recht te laten 
komen.  

 
 In 2018 is tijdens een inbraak in de kerk ook ons antieke avonmaalszilver gestolen. 

Een groot gemis: in financiële en in emotionele zin. In de loop van 2019 werd 
duidelijk, dat de gestolen set niet meer terug gevonden zou worden en zijn wij op zoek 
gegaan naar een alternatief. In het achterhoofd de wetenschap, dat door 
samenvoeging en/of sluiting er ongetwijfeld kerkgemeenschappen zijn, die een set niet 
meer gebruiken, hebben wij eind 2019 een advertentie geplaatst in Woord & Weg, een 
uitgave van PKN Nederland. Daarop hebben wij veel reacties ontvangen en enkele sets 
op zicht gekregen. Aan het eind van 2019 was de keuze nog niet definitief bepaald, 
maar wij zijn ervan overtuigd, dat wij met één van de aangeboden sets het avondmaal 
in onze gemeente kunnen gaan vieren.  

 
2.Wijkdiaken. 
 Er is geen wijkindeling voor de diaconie. Mocht contact nodig zijn, dan kan er contact 

opgenomen worden met één van de diakenen of het secretariaat.  
 
3.Deelnemen aan diverse overlegvormen. 

 * Diaconaal Beraad: over de besteding van het noodfonds, waar de burgerlijke 
gemeente Zutphen in voorkomende gevallen een beroep op kan doen, wordt op 
regelmatige basis verantwoording afgelegd binnen het Diaconaal Beraad. Een ander 
initiatief via het Diaconaal Beraad is de bezorging van een bloemengroet op Witte 
Donderdag in de gevangenis, bij Tactus en bij de Piet Roorda Kliniek. Onze 
afvaardiging t/m de zomer was Anneke de Hoop. Tot een goede bezetting van de 
diaconie op orde is, zullen wij via het lezen van verslagen en doorgezonden 
berichten op de hoogte blijven.  
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 * Overleg met het College van Diakenen in Zutphen. Er is regelmatig onderling 
contact om afstemming te zoeken over onderwerpen, die bij beide diaconieën 
spelen. Zo maken wij gebruik van elkaars kennis en kunde. In 2019 was er twee 
keer overleg, enerzijds door de wijzigingen in de diaconie van Zutphen en 
anderzijds door onze beperkte bezetting in het tweede halfjaar van 2019.  

 * Overleg met het wijkteam van Perspectief, met name over individuele 
hulpverlening. In september is hierover een goede evaluatie geweest, waarbij ook 
ruimte was om de kritische vragen die wij hadden te bespreken, op een open en 
constructieve wijze.  

 
4.Organiseren van de oogstdienst in november. 

Het is inmiddels traditie om de oogstdienst op de 1e zondag van november in het teken 
te zetten van de voedselbank in Zutphen “De Eetketen”.  
Door de beperkte bezetting kon men alleen op zondagochtend, voor de dienst, 
levensmiddelen inbrengen. Ook de collecte in de dienst had als bestemming de 
voedselbank. De opbrengst in 2019 was iets minder dan voorgaande jaren. De 
bijdragen van de diaconie worden door de voedselbank zeer gewaardeerd.  
 

 
 
 
 
 
5.Kerstpakketten actie met enkele Zutphense kerken en de sociale dienst. 

In 2018 werden er 210 boodschappen-pakketten bezorgd. Daarnaast ontvangt men 
een kerstkaart en een kleine financiële bijdrage, bedoeld voor verse levensmiddelen. 
Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met:  
PKN Zutphen, Caritas RK Parochie, Evangelische Gemeente Zutphen, Leger des Heils, 
CGK Zutphen, Evangelisch Lutherse Gemeente, GKV Zutphen, LEEF!!! Zutphen.  
Via ‘Het Plein – Centrum voor Werk Inkomen Participatie’ hebben de personen en 
gezinnen, die voor een pakket in aanmerking komen, een brief ontvangen. Hierin 
wordt ook altijd de mogelijkheid geboden om af te zien van een pakket.  
 
Er waren weer vele ontroerende, dankbare reacties. Ook vanuit  onze gemeente nam 
een aantal  diakenen en gemeenteleden deel aan het rondbrengen van de pakketten. 
Dank voor de hulp! Wel is een kanttekening geplaatst bij het feit, dat er in 2019 geen 
enkel kerstpakket in Warnsveld en De Hoven is bezorgd. Naar een betere verdeling zal 
komend jaar beter gekeken worden.  
 
De diaconie heeft een financiële bijdrage geleverd om deze actie mogelijk te maken en 
ook de collectes in de kerstnacht zijn voor dit doel.  

 
6.Hulpverlening. 
 Rechtstreekse aanvragen voor hulpverlening komen niet veel voor. Wel is in de 

kerstperiode bij een aantal huishoudens in onze gemeente een kleine financiële 
bijdrage gedaan om de dure feestmaand iets te verlichten.  
Veel van de gevraagde hulp wordt verleend via het contact met het wijkteam van 
Perspectief. Zij heeft de beschikking over een fonds, dat gevuld wordt door Caritas (RK 
parochie), PKN Zutphen en PKN Warnsveld/Leesten. Uit dit fonds kunnen zij putten als 
er geen andere regelingen meer zijn en er geld nodig is ter voorkoming van een 
noodsituatie. Daaraan zijn duidelijke voorwaarden verbonden.  
Zo mag de hulp geen druppel op een gloeiende plaat zijn, de aanvraag moet concreet 
zijn (bijvoorbeeld geld voor winterjassen, studieboeken, kosten door ziekte), het 
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bedrag is maximaal 600 euro, maximaal 1 x per 2 jaar per gezin/persoon en het moet 
de ontvanger in staat stellen deel te nemen aan de samenleving.  
De aanvraag via Perspectief wordt altijd door alle drie de deelnemers aan dit fonds 
beoordeeld en pas na goedkeuring afgehandeld. Uiteraard wordt verantwoording over 
de bestedingen afgelegd.  

 
7. kerkblad kerkZIN 
 De kopij van de diaconie voor het kerkblad wordt in samenwerking met PKN Zutphen 

verzameld en geschreven. Een gezamenlijk collectedoel krijgt uitgebreid aandacht. 
Sinds  

 
8.Diaconale vakanties 
 Als diaconie kunnen we bemiddelen in vakanties voor mensen, die om welke reden dan 

ook niet ‘gewoon’ op vakantie kunnen. Bijvoorbeeld doordat zorg nodig is, of omdat er 
onvoldoende geld is om op vakantie te gaan.  

 
 
Onder de vleugels van de diaconie is de werkgroep Kerk in Actie actief. Tot en met de zomer 
was Willemien Regelink de schakel tussen deze werkgroep en de diaconie. Sinds november 
2019 is Jan Huizinga een deel van de diaconie-vergadering aanwezig om verslag te doen van 
de activiteiten van KiA. Als bijlage treft u hun jaarverslag aan. 
 
Diaconie PKN Warnsveld/Leesten. 
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Inhoudsopgave  
 

 

1. Inleiding en inbedding;  

 

2. Wie zijn wij;  

 
3. Binnen welke kaders opereren wij;  

 

4. Bespreking JAARPLAN DIAKONIE PLAN 2019 

 

5. Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan;  

 

6. Overleg met ZWO commissie Zutphen 

 

7. Overpeinzingen/ ter bespreking  

 

8. Financieel overzicht/kleine kas 
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1 Inleiding en inbedding  

  

De KIA-werkgroep Warnsveld/Leesten is een werkgroep “hangend onder de diaconie”. Een 
zogenaamde “moeder / dochter” relatie. Om de relatie vorm en inhoud te geven zijn er een 
paar afspraken gemaakt, te weten:  

 

 een van de leden vormt een link met de werkgroep, vanwege de lage bezetting in de 

diaconie is met ingang van sept. 2019 een andere opzet gekozen. Een van de leden van 

de werkgroep schuift maandelijks aan bij de diaconievergadering om hen te infomeren 

over de voortgang van de werkgroep. 

 minimaal 1 x per jaar woont een werkgroep lid van KIA de diaconie vergadering bij;  

 KIA-leden collecteren samen met de diakenen, voor een collecte bestemd voor een 

KIA-doel;  

 De verslagen van de KIA werkgroep worden ter informatie verzonden naar de 

 diaconie;  

 Het jaarverslag van de KIA-werkgroep wordt behandeld tijdens een diaconie 

 vergadering;  

 Ad-hoc wordt er contact gezocht indien dit nodig of gewenst is.   

  

 2 Wie zijn wij?   
 

De werkgroep Kerk in Actie (KIA) Warnsveld/Leesten bestaat uit een 5-tal enthousiaste 
vrijwilligers.  Deze vrijwilligers worden professioneel begeleid door een predikant van de 
protestantse gemeente Warnsveld / Leesten.  De werkgroep bestaat momenteel uit:  
 

Rol naam 

voorzitter Dhr. Piebe Idema 

secretaris Dhr. Bert Flikkema  

algemeen lid Mw. Marit Kersten 

algemeen lid/ kleine kas Dhr. Jan Huizinga 

afgevaardigde van de diaconie Mw. Willemien Regelink 

predikant tot okt 2019 Mw. Anneke de Hoop 

 

Een creatieve groep die alternatieven en ludieke ideeën genereert en uitvoert om de 
gemeente op de breedst mogelijke manier te infomeren en op de hoogte te houden van de 
wereld om ons heen. Oorlog, armoede, vluchtelingen en andere schrijnende situaties worden 
aan de orde gesteld om medeleven en zorg voor deze groepen te hebben. De basis wordt 
gevormd door de centrale KIA jaar kalender welke een uitgangspunt vormt voor het collecte 
rooster. 
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3 Binnen welke kaders opereren wij?   

  

Het taakveld voor de KIA-werkgroep is vastgelegd in het “beleidsplan Protestantse Gemeente 
Warnsveld / Leesten 2019 – 2023”. De belangrijkste in deze zijn als volgt:  

 Projecten die de KIA-werkgroep oppakt moeten in principe een inbedding hebben op 

landelijk niveau KIA-Nederland; 

 Projecten die de KIA-werkgroep oppakt moeten een “wederkerigheid” in zich 

 hebben. Door de wederkerigheid willen wij werken aan bewustzijn in onze directe 

 omgeving;  

Dit zijn de belangrijkste criteria waaraan wij onze inzet en projecten toetsen.   
Aandachtspunt is en blijft de tijdsbesteding die projecten en het “werkgroep werk” vragen. 
Dit onderwerp wordt goed besproken tijdens onze vergaderingen.   
  

 
4 Bespreking JAARPLAN DIAKONIE PLAN 2019 
Mooi jaarplan met 4 speerpunten. Duurzaamheid, Armoede, jeugd diaconaat en vluchtelingen 

Alle onderwerpen zijn actie gericht beschreven, in wat het doel is, wat wil men concreet wil bereiken 

en wat je er voor nodig hebt, mogelijke collecte doelen zijn aangegeven en hoe men dient dit te 

organiseren. 

Prima en eenduidige systematiek. 

De KIA werkgroep herkent zich in de gemaakte keuze(s) en zal daar waar nodig eigen inbreng naar 

voren brengen. In het collecte rooster is de indeling zo gemaakt dat de thema’s terugkomen in de 

gehouden collectes. 

De KIA commissie heeft aansluiting bij deze uitgangspunten. 

Verdere invulling van het jaarplan conform de diaconie t.a.v. KIA hebben we niet geconcretiseerd daar 

dit een andere manier van plannen maken is als wat de KIA commissie nu doet. Gevolg hiervan is dat 

er al een jaar voor de activiteit moet worden nagedacht over hoe hier invulling aan wordt gegeven. 

Reden hiervoor is dat er nieuwe kaders geschept worden daar waar de werkgroep wil opereren in 

niches, in aansluiting met de landelijke kalenderonderwerpen. Door nu al plannen te concretiseren 

betekent een voortijdige oriëntatie en voorbereiding. De inhoud zoals nu verwoord wordt in een 

document is een andere dan de daadwerkelijke uitvoering.  De vrijheid van invulling en het op het 

laatste moment voortschrijdende inzicht willen we niet vastleggen om de dynamiek en de flow in de 

werkgroep te houden. Het helpt de KIA commissie niet om dit vast teleggen en later verantwoording 

over af te leggen dan wel te verklaren waarom er andere keuzes zijn gemaakt. Gezien de afstemming 

met de ZWO- commissie Zutphen willen we dit ook nog niet op schrift stellen. De gestelde kaders zoals 

in hoofdstuk 3 weergegeven vormen de uitgangspunten. 
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5 Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan?  

  

 Wij zijn in het afgelopen jaar 9 x bij elkaar geweest om de lopende zaken  met elkaar 

door te nemen. Tijdens onze vergaderingen doen wij aan  meningsvorming, worden 

ontwikkelingen en projecten besproken en wordt er ook gewoon “hard gewerkt”.  Vaak 

wordt gestart met de affiniteit die een ieder voor een project heeft. Er wordt 

geïnventariseerd wat mogelijke werkvormen zijn. Later vallen ideeën op hun plek qua 

uitvoering en wordt er een geheel van gemaakt. Op onderdelen wordt er samengewerkt 

met andere commissies. 

 
 Bij de collectes met een KIA-thema is een “collectant” vanuit KIA-werkgroep aanwezig. 

Over 2019 betrof dit 21 collectes (inclusief de 40 dagen tijd) die binnen de verschillende 

thema’s vallen (Duurzaamheid, Jeugd, vluchtelingen en armoede), 3 collectes zijn voor 

de zending en 4 voor het werelddiaconaat. 

 

 Tijdens de veertigdagen tijd is voor het landelijke thema “Een nieuw begin “ gekozen. 

Vanuit verschillende perspectieven worden onderscheidende onderwerpen gekozen 

zoals “bendeleden opleiden als kok” voorzieningen  treffen om de het hoge water te 

beheersen. Allen met als doel weer een nieuwe start te kunnen maken, in geloof, 

ontwikkeling en als mensen onder elkaar 

 

 De vastenactie is een onderdeel van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie 

waarmee een nieuw begin wordt geboden aan ex-gedetineerden in Nederland, kind 

slaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba en in Pakistan.  

 

 Op 10 en 17 maart zijn er kaarten verkocht voor de Paasgroeten actie. Zie voorbeeld. 

 
 
 
De kerkgangers hebben 62 kaarten gekocht om te  
versturen naar een gedetineerde in binnen-  
of buitenland. 38 zijn doorgestuurd naar de PI  
van Zutphen. De anderen zijn via een centraal  
adres van KIA doorgezonden naar 
het buitenland. 
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Artikel in Kerkzin over de paasgroeten actie 
 
 
 

Ideeën voor 13 oktober wereld diaconaat 
 
- Kerk in Actie collecte - Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia : 13 oktober 
- Voorstel (rondom) zondag 13 oktober activiteit te organiseren 
- Specifiek aan thema: Colombia (opbrengst komt te goede aan KIA-collecte mbt Colombia) 
- Een kok benaderen / zalmrokerij / scholen met kokopleiding / biologische 
  boerderij / Warnshuuus / GG-net /wereld restaurant / ed 
  Eten icm muziek 
  Burgemeester/wethouder/predikant/ od betrekken => wat is je favoriete gerecht? 
 Gerechten uit de verschillende wereld delen , mogelijk predikanten in opleiding 
  erbij betrekken 
  Bij KIA-NL informeren of er mensen uit Colombia bij actie kunnen worden betrokken. 
  Afstemming met andere commissies!. De jeugd heeft hier affiniteit mee, 
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6. Overleg met ZWO commissie Zutphen 
 
Afgelopen jaar hebben we enkele keren overleg gehad met ZWO commissie van de 
zustergemeente van Zutphen. De eerste keer was vooral als een verkenning bedoeld om van 
elkaar te horen hoe er wordt gewerkt en wat de betrokkenheid van een ieder is. 
Er werd uitgelegd dat de commissie een aantal vaste projecten kent waar al gedurende een 
langere tijd extra geld voor wordt vrijgemaakt. Er wordt een contactpersoon aan het project 
gekoppeld die hier affiniteit mee heeft. Deze contactpersoon ziet er ook op toe dat de te 
besteedde gelden ook kunnen worden verantwoord naar de kerkelijke gemeente toe. 
Via het kerkblad verschijnen artikelen van de verschillende projecten. Ook worden extra 
oproepen gedaan om specifieke zaken aan te kunnen schaffen.  
Op 26-11-2019 is een 2e vergadering belegd om met elkaar het 40 dagen project op te starten. 
Dit is gedaan door eerst een korte introductie ronde te houden en een brainstorm sessie voor 
welk project we gaan of dat dit er meerdere mogen zijn. Het thema “STA op” is uitgediept en 
een ieder kon daar zijn gedachten over uitspreken.  
 

Sta op! 

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. 
Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. 
We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, 
aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. 
Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! 
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Uit de 6 projecten rolde de voorkeur van een ieder: 
 ONDERWIJS GEEFT KANSARME KINDEREN TOEKOMST IN INDIA. 
 
Er werd nagedacht over hoe we dit in de gemeente konden laten zien. Verschillende aspecten 
werden door genomen. Hoe laten we gemeenteleden opstaan? Gebruik maken van 11-jes? 
 
Ook werd er nog geoefend om een “elfje” te maken (gedichtje van 11 woorden - 1,2,3,4,1 
woord per regel) 
 
 Bewustzijn    1 
 Meer bewustzijn   2 
 Open staan naar   3 
 Laten we eens rondkijken  4 
 Sta-op     1 

 
Er werd een nieuwe datum afgesproken voor het vervolg. 
In de ZWO vergadering in Zutphen kwam aan de orde dat men geen vertaalslag richting de 
gemeente kon maken met behulp van de opgestelde intenties. Dit zorgde ervoor dat Zutphen 
niet verder het overleg kon oppakken. Dit zorgde voor een vroegtijdige beëindiging van het 
overleg. 
 
Citaat uit de notulen van ZWO Zutphen 

 Jan recapituleert de vorige vergadering aan de hand van de toen op bord gemaakte 
notities. 

 Otto geeft aan dat ZWO een iets andere inzet in de zondagsdienst voorstaat dan 
besproken op de laatste vergadering. Ze zoekt iets actiefs te doen met “sta op” en dit 
samen met Een Stap Verder (oudere jeugd). Al doen we een iets verschillend 
programma, dit staat een samenwerking niet in de weg en een uitwisseling van 
ervaringen wordt vooral leerzamer. 

 
In 2020 is door Kia Warnsveld-Leesten verder gesproken met KIC en de kindernevendienst. 
Hierbij aanvullende ideeën uitgewerkt en uitgevoerd. 

 
7 OVERPEINZINGEN / TER BESPREKING  

 
Zutphen – Warnsveld/Leesten  
 
Onze werkgroep  
De manier waarop onze werkgroep invulling geeft aan KIA-activiteiten is in de afgelopen 10 jaar 
gegroeid en “organisch ontstaan”.  Zo nu en dan is het tijd voor reflectie. Het is dan goed om je eigen 
functioneren te herijken en hierbij kritisch te zijn naar jezelf en naar je “omgeving”.  Voor deze 
reflectie is, vanuit verschillende invalshoeken, een kritische blik noodzakelijk. Ook dit graag ter 
bespreking.   
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Daarnaast waren de twee aandachtspunten vanuit het jaarverslag geagendeerd, hierin het volgende 
besproken: 
 

 Samenwerking Zutphen, hierin volgend zijn op de diaconie. Wel het verzoek / de opdracht om 

minimaal 1x  per jaar contact te zoeken en elkaar “live” te spreken. Graag te agenderen op ons 

volgende overleg. De contacten zijn er, en worden uitgebreid. 

 Er is gesproken over het thema duurzaamheid (als voorbeeld) waarin diaconie, 

kerkrentmeesters, onze werkgroep, …. Elkaar zouden kunnen versterken. Dit vraagt 

afstemming, organiserend vermogen, daadkracht en overleg. Er leeft wel de wens om met 

thema’s aan de gang te gaan waarin je elkaar kunt versterken.  Het zoeken naar deze thema’s 

(en hoe je dit vorm geeft) zou de komende periode kunnen gebeuren. Nog niet duidelijk wie 

welke rol hierin neemt. Persoonlijke mening: ik zou hierin graag “stuur / eigenaarschap” van 

de diaconie zien. Niets let ons natuurlijk om hierin pro-actief te acteren en thema’s aan te 

dragen. Hier is invulling aan gegeven via het jaarplan van de diaconie. 

 
 

8 Financieel overzicht kleine kas. 

 

  
in uit 

 Saldo  31-12-2018        €      316,69  

inkoop kaarten/ Anneke     diaconie   

kaart verkoop paasgroeten 14+21 / 3 21-mrt-19 93,00     

postzegels uit 13-apr-19   -66,99   

a4 envelop 13-apr-19   -1,95   

2 postzegels over 13-apr-19 1,74     

 
        

 
        

 
  94,74 -68,94 25,80 

Saldo 31-12-2019       €         342,49 

 

Kas telling 2019 

in kas  
31-12-2019 € € € € € € € € € € € postzegels 

eenheid 50 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 0,87 

aantal 2 6 4 1 22 22 15 7 8 1 0 2 

bedrag 100 120 40 5 44 22 7,5 1,4 0,8 0,05 0 1,74 

342,49 
             

Uitgangspunt is een kleine kas van € 250,-- Aan te houden voor de uitvoering van activiteiten. 

Besloten is om 100,- over te maken op rekening van de diaconie  t.b.v. project 2020. 

“Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in India” 


