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Samenstelling diaconie PG Warnsveld/Leesten 
 
Het college van diakenen bestond bij het begin van 2021 uit 5 diakenen en 3 taakdragers: 
 
Voorzitter:  vacant  
Administrateur:  Michiel van Alphen (taakdrager) / tevens voorzitter a.i. 
Penningmeester: Piet Kroneman  
Secretariaat:  Jeannette van der Meulen (taakdrager) 
Diakenen:  Janke Ottema, Geline Harenberg, Gerwin Wiegman, Arjan Slot  
Taakdragers: Marjan Kruik (Groene Kerk), Liesbeth Wissink (armoede) 
 
 
Bestuurlijke terugblik 2021 
 
Bij de start van 2021 was de diaconie niet op sterkte: er waren weliswaar nieuwe diakenen 
toegetreden, maar de functie van voorzitter was nog niet ingevuld. Michiel van Alphen wilde 
deze functie a.i. vervullen. Daar hij geen diaken, maar taakdrager is, is hiervoor instemming 
gevraagd aan de kerkenraad. Zij stemden hiermee in.  
Gelukkig was de vacature snel ingevuld, met ingang van april 2021 is Jan Huizinga als diaken 
toegetreden en heeft de rol van voorzitter op zich genomen.  
 
Corona heeft Nederland ook in 2021 grotendeels het openbare leven bepaald.  
 
De vergaderingen zijn grotendeels online georganiseerd, slechts twee keer konden we bij 
elkaar komen. Vergaderen via het scherm maakt het moeilijk om ècht met elkaar in gesprek 
te raken.  
 
Wij hebben als diaconie bijgedragen aan een veilig verloop van de kerkdiensten, door te 
ondersteunen bij de maatregelen die nodig waren om – zij het beperkt – gemeenteleden in de 
dienst te ontvangen.  
 
Jaarplan 2021 
 
De nieuwe groep diakenen en de onzekerheid over het verloop van de corona-pandemie 
waren er de oorzaak van dat de jaarplannen voor 2021 weinig activiteiten bevatten, maar zich 
vooral toespitsten op het zorgvuldig kiezen van collectedoelen bij de gekozen thema’s. Het 
doel van de thema’s in het jaarplan is:  
 

• 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. 
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Er zijn vier thema’s bepaald, in lijn met de landelijke PKN, en aan elk onderwerp zijn één of 
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 Marjan Kruik  
2e kwartaal Jeugd Geline Harenberg en Arjan Slot 
3e kwartaal Vluchtelingen Gerwin Wiegman, en vanaf april ook Jan Huizinga 
4e kwartaal Armoede Piet Kroneman, Janke Ottema en Liesbeth Wissink  

 
In de periode dat kerkdiensten niet georganiseerd konden worden zijn de uitzendingen 
verzorgd, zodat gemeenteleden vanuit huis mee konden kijken. In de dienst was altijd een 
diaken aanwezig.  
Daarna brak een periode aan, dat een beperkt aantal gemeenteleden de diensten in de kerk 
kon bijwonen en werd gewerkt met inschrijven en bezoekerslijsten. Het ordentelijk en veilig 
laten verlopen van het ontvangen van de bezoekers vergde veel inzet van de dienstdoende 
diakenen.  
 
Het collecteren is afgelopen jaar gegaan via collecteren in de dienst, GIVT en er zijn op de 
rekening van de diaconie zeer regelmatig giften binnen gekomen, bestemd voor de diaconale 
collecten.  
 
Daar waar mogelijk verzorgen we als diakenen een toelichting op het collectedoel tijdens de 
dienst.  
 
Wij zijn alle gevers hiervoor zeer dankbaar.  
 
Gezamenlijk overleg met diaconie Zutphen 
Gedurende 2021 is enkele malen contact geweest met de diaconie van de PG Zutphen. Het 
streven van dit overleg is om gezamenlijke taken te verdelen, te verlichten en te financieren. 
Waar mogelijk trekken we gezamenlijk op, waar dat minder voor de hand ligt kiezen beide 
diaconieën hun eigen aanpak.  
Gezamenlijke collectedoelen krijgen aandacht in kerkZIN.  
De diaken en taakdrager duurzaamheid hebben gedurende het hele jaar contact met elkaar.  
 
Avondmaal 
Door de royale gift van de PG Vorden konden we in 2020 weer beschikken over een 
avondmaalsset. Een betrokken gemeentelid heeft geld ter beschikking gesteld om de set 
passend te laten graveren. Helaas kon de set geheel 2021 niet gebruikt worden. Er werd zeer 
beperkt avondmaal en in aangepaste vorm avondmaal gevierd: de beker ging niet rond, wijn 
werd gedeeld in individuele cupjes.  
 
Zodra het mogelijk is om als vanouds met de gemeente avondmaal te vieren zal in de week 
daaraan voorafgaand geoefend worden met de diakenen en met de nieuwe predikant, zodat 
een ieder zijn of haar rol bij het uitvoeren van het protocol tijdens de dienst waardig uit kan 
voeren.  
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    Gegraveerde avondmaalset met Martinuslogo en tekst. 
    

 

 

  



 

 5 

1e kwartaal: DUURZAAMHEID 

(Marjan Kruik) 
 
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 2021 uitgevoerd:  
 

• Overleg met beheerder en koster van kerk en Eekschuur over duurzame keuzes die 
gemaakt zijn of kunnen worden. Elke kleine stap is er één. Doordat de toekomst van de 
Eekschuur nog niet duidelijk is, worden grote investeringen niet gedaan.  

• Op 10 maart werd een workshop georganiseerd, in samenwerking met Vegan Church.  
Hoe kun je als christen groen (met het 
oog op de aarde) of blauw (met het oog 
op de oceaan) bezig zijn? Vegan Church, 
een stichting van christenen die 
plantaardig leven, deelden kennis en 
ervaringen, lezen uit de bijbel, 
combineren theologische inzichten met 
wetenschappelijke ontdekkingen op het 
gebied van gezondheid, de aarde, onze 
medemens, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Met elkaar zochten we naar 
compassievolle, haal- en betaalbare 
keuzes, samen met God, in de winkel en in je keuken. Helaas niet in de Eekschuur en 
vergezeld door lekkere hapjes, maar online – via ZOOM. Zo’n 16 deelnemers waren 
digitaal aanwezig.  
Het is helaas niet gelukt deze workshop in de loop van 2021 alsnog live te organiseren. 
Corona gooide ook hier roet in het eten.  

• Begin 2021 is (oud) gereedschap verzameld en gebracht naar Stichting Gered 
Gereedschap. 

• Bij de jeugdcatechese mocht Marjan vertellen waar zij, als duurzaamheidsdiaken, over 
droomt.  

 
Voor onderstaande doelen is in 2021 gecollecteerd:  

o Gered Gereedschap 
o NOVA 
o Voedselbank 
o Duurzaamheid algemeen 
o Noodhulp Ethiopië 
o KiA: Bangladesh 
o KiA: mensen zonder papieren 
o KiA 40-dgn project o.a. hulp aan kansarme jongeren in Zuid-Afrika 

https://www.groenekerken.nl/
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2e kwartaal: JEUGD 
(Geline Harenberg, Arjan Slot) 
 

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 uitvoering van diaconale activiteiten voor de jeugd 

en jongeren m.b.t. de kwetsbare naasten en een leefbare aarde. 
• hulp bij de communicatie om activiteiten kenbaar te maken voor de gemeente. 

 
 
 
 
 

• De actie ‘vakantietas’ was een groot  
succes. Tasjes zijn aangeschaft en  
deze zijn door gemeenteleden gevuld  
met speelgoed / vrijetijds spulletjes  
voor kinderen uit diverse leeftijd- 
categorieën. In totaal zijn 125 tasjes  
verdeeld onder de kinderen van  
het AZC.  

 
 
 
 

• Een andere succesvolle actie was voor het collectedoel ‘Schoolbox’. Met één box 
kunnen 40 kinderen in Afrika onderwijs krijgen. In totaal konden vijf schoolboxen 
gedoneerd worden.   

• De kindernevendienst draait goed: deelname is hoog en er is een gevarieerd 
programma. De leeftijdsgroep nà de kindernevendienst is veel moeilijker te 
bereiken. De nieuwe predikant, Stijn van der Woude, heeft jeugd in zijn 
portefeuille. Hij bezocht onze diaconie-vergadering in mei om nader kennis te 
maken met de diakenen.  

• Er wordt in de jeugdraad samengewerkt, hieraan nemen deel: KiC, 16+groep, 
Kindernevendienst. Op 9 oktober was een instructiedag voor ‘jeugdwerkers’, Arjan 
Slot heeft hieraan deelgenomen. Doelstelling is om een beleidsplan jeugdwerk op 
te stellen. Het was een inspirerende sessie, en goed om elkaar beweegredenen te 
leren kennen.  

• In november waren Geline en Arjan te gast bij KIC. Zij hebben daar besproken 
wat het werk van de diaconie inhoudt, maar ook wat de diaconie voor jongeren 
kan betekenen, als zij hulp nodig hebben.  

 

Voor de volgende doelen is in 2021 gecollecteerd:  
o Voedselbank 
o Kinderen in de Knel 
o St. Leergeld 
o Warchild 
o Plaatselijk jeugddiaconaat 
o Save the Children 

 



 

 7 

3e kwartaal: VLUCHTELINGEN 

(Gerwin Wiegman en vanaf medio 2021 tevens Jan Huizinga) 
 
Ook in 2021 waren er zeer weinig activiteiten, veroorzaakt door de beperkende corona-
maatregelen. Ook de wekelijkse inloop in de Eekschuur op woensdagmiddag heeft erg lang 
stil gelegen. Gerwin heeft daarom contact gezocht met Rien Baauw (contactpersoon namens 
Kerk en Vluchteling voor het AZC) om samen te kijken wat wèl mogelijk is.  
 
Zoals te lezen in het onderdeel ‘Jeugd’ was er een zeer succesvolle actie voor de kinderen van 
het AZC. 125 kinderen kregen een goed gevuld tasje overhandigd voor de vakantie! 
 
Met Kerk en Vluchteling is afstemming gezocht voor hulp bij activiteiten, waar nodig en 
mogelijk.  
 
Voor onderstaande doelen is gecollecteerd: 

o Actie vakantietas 
o Inloopmiddagen Eekschuur 
o Noodhulp, zowel lokaal als internationaal 
o Werkgroep Kerk en Vluchteling 
o Bootvluchtelingen 
o Amnesty International 
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4e kwartaal: ARMOEDE 

(Piet Kroneman, Liesbeth Wissink en Janke Ottema) 
 
Inzet voor dit thema is collecteren voor doelen die met armoede te maken hebben en door 
toelichting in de dienst of via het kerkblad dit thema meer concreet maken. 
 

Eén van de initiatieven, die wij al jaren warm ondersteunen is Schuldhulpmaatje. Met behulp 
van een maatje krijgen mensen zicht op hun financiële situatie. Dit inzicht geeft handvaten 
om de oorzaak aan te pakken en op te lossen. De inzet op preventie en vroegsignalering  
heeft hoge prioriteit. In onze mei-vergadering zijn wij op dit onderwerp bijgepraat door Gidie 
Ritzerveld, de coördinator van Schuldhulpmaatje Zutphen. Via Perspectief zijn er diverse  
vrijwilligers bijgekomen, zij hebben de benodigde training gevolgd om als maatje ingezet te 
worden.  
Een nieuw initiatief is MoneyFit, om jongeren bewust te maken van geld.  
Onze bijdrage aan SHM wordt gecontinueerd in 2021. Wel is afgesproken om in het Diaconaal 
Beraad te proberen om meer kerken enthousiast te maken om structureel bij te dragen. 
Doordat het Beraad door corona in 2021 niet meer bij elkaar is geweest, heeft deze 
afstemming nog niet plaats gevonden.  
 
De diaconie heeft het plaatselijke initiatief van SpIJS Warnsveld ondersteund. Graag hadden 
zij een paasbrunch in hun zaak georganiseerd, maar in plaats daarvan hebben zij ruim 
honderd brunchpakketten verzorgd. Ingepakt en rondgebracht met behulp van vele 
vrijwilligers. De ontvangers waren er zeer door verrast. Een zelfde soort actie is rondom kerst 
herhaald. Samen met de diaconie van Zutphen is aan beide initiatieven een bijdrage geleverd.  
 
Een concrete activiteit is het beheer van het noodhulpfonds van Perspectief. In voorkomende 
gevallen beschikt Perspectief over dit potje, bedoeld voor situaties waarin voor zover bekend 
geen andere regeling mogelijk is. Het potje wordt gevuld door Caritas Zutphen en de 
diaconieën van PKN Zutphen en Warnsveld.  
In het geval Perspectief een beroep wil doen op dit potje, wordt door een afvaardiging vanuit 
de 3 deelnemende kerken de aanvraag beoordeeld. Namens Warnsveld zijn dat Piet 
Kroneman, Liesbeth Wissink, Janke Ottema en Anneke de Hoop. Beoordeeld wordt of het 
noodzakelijk is, of er een alternatieve oplossing of alsnog andere regeling beschikbaar is. Alle 
drie de kerken moeten hun goedkeuring geven. In de regel wordt deze beslissing binnen 1 
dag genomen en krijgt Perspectief hierover uitsluitsel.  
 
Het urgentiefonds, een slapend fonds, beheerd door de Gemeente Zutphen, is opgeheven. 
Het noodfonds van Perspectief biedt voldoende mogelijkheid voor ondersteuning en het is 
onwenselijk twee van dergelijke fondsen te handhaven.  
 
Daarnaast is er overleg met Verbindkracht: een samenwerking van kerkelijke, gemeentelijke 
en lokale organisaties tegen armoede en sociale uitsluiting, en in het Diaconaal Beraad – een 
overleg tussen diaconieën van de verschillende kerken in Zutphen en Warnsveld. Activiteiten 
vanuit het Diaconaal Beraad zijn o.a. de paasattentie voor Tactus, Piet Roordakliniek en de 
Penitentiaire Inrichting en de kerstpakketten voor inwoners van Zutphen en Warnsveld.  
 

• Voor de volgende doelen is gecollecteerd:  
o Schuldhulpmaatje 
o Voedselbank 
o Hospice 
o Buurtzorghuis 
o Noodhulp lokaal 
o Kinderen in de Knel 
o Kerstpakketten-actie gezamenlijke kerken 
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Naast deze thema’s zijn door de diaconie ook de volgende taken uitgevoerd:  
 
1.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”.  
Op zaterdag en op zondag, voor de dienst, kon door gemeenteleden voedsel worden 
gebracht. Ook uit het AZC kwam ondersteuning en er zijn diverse (grote) giften 
ontvangen. De bijdragen van de diaconie worden door de voedselbank zeer 
gewaardeerd.  
 

 
 
 
 
 
2.Kerstpakketten actie met enkele Zutphense kerken en Perspectief 

In 2020 zijn 200 boodschappen-pakketten bezorgd. Daarnaast ontvangt men een 
kerstkaart en een kleine financiële bijdrage, bedoeld voor verse levensmiddelen. Deze 
actie wordt uitgevoerd in samenwerking met:  
Caritas RK Parochie, Evangelische Gemeente Zutphen, Leger des Heils, CGK Zutphen, 
Evangelisch Lutherse Gemeente, GKV Zutphen, LEEF!!! Zutphen, Doopsgezinde 
gemeente, Hervormde gemeente “Irene”, de Hoven, De Lions Zutphen en PKN 
Zutphen. 
Via Perspectief 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!  
 
De diaconie heeft een financiële bijdrage geleverd om deze actie mogelijk te maken en 
ook de collectes in de kerstnacht zijn voor dit doel.  

 
3.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.  

 
4. 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.  
 
5.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. In 2021 was dit niet aan de orde.  

 
Onder de vleugels van de diaconie is de werkgroep Kerk in Actie actief.  Jan Huizinga is de 
linking pin tussen de werkgroep en de diaconie en in een deel van de vergaderingen was Jan 
aanwezig om een update over de activiteiten te geven.  
 
Als bijlage treft u hun jaarverslag aan. 

Diaconie PKN Warnsveld/Leesten. 
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Jaarverslag 2021 

KIA-werkgroep Protestantse Kerk 
Warnsveld / Leesten 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgesteld door: KIA-werkgroep 
 d.d.3. mei 2022 

 
 
 
 

Inhoudsopgave 

 
 

1. Inleiding en inbedding; 
 
 
2. Wie zijn wij; 
 
 
3. Binnen welke kaders opereren wij; 

 

4. Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan; 
 

5. Overleg met ZWO commissie Zutphen 

 

6. Overpeinzingen 

 

7. 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 KIA-leden vormt een link tussen werkgroep en diakonie. Dit lid 
 rapporteert maandelijks in de diaconievergadering omtrent de voortgang. 
• 1 x per jaar legt de voorzitter van KIA verantwoording af tijdens de
 diaconievergadering. Gevolgd door een jaarverslag waarin dit wordt verwoord en 
 financiële verantwoording wordt afgelegd over de lokale acties en de bestemmingen 
 van de gelden. 
• 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; 

 
 
 

2 Wie zijn wij? 

 

De werkgroep Kerk in Actie (KIA) Warnsveld/Leesten bestaat uit een 4-tal enthousiaste 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden 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, 
afgevaardigde van de diaconie 

Dhr. Jan Huizinga 

predikant Op basis van beschikbaarheid 

 
Een creatieve groep die alternatieven en ludieke ideeën genereert en uitvoert om de 
gemeente op de breedst mogelijke manier te informeren 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. De werkgroep heeft gedurende het coronajaar veel ingeboet op enthousiasme en 
uitvoering van activiteiten. De werkgroep zoekt 1 of 2 personen die nieuwe inbreng hebben. 
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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 Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan? 

 

• Er is een herstart van activiteiten geweest in februari 2021 met de ZWO groep in Zutphen  
      We hebben een online meeting gevolgd met de landelijke KIA met als onderwerp; “Ik ben 

er voor jou” Aan de hand van de 7 werken van barmhartigheid is per zondag invulling 

gegeven aan de collecte doelen. Daar waar mogelijk zijn in de diensten deze toelichtingen 

gegeven. 

     Helaas kwamen er pandemiemaatregelen ter voorkoming van het Covid-19 virus. Hierdoor 

zijn  de activiteiten met betrekking tot de 40-dagentijd en KIA-Projecten opgeschort, 

uitgesteld of vervallen. In afwachting van versoepelingen en alternatieve mogelijkheden 

worden de activiteiten weer opgepakt in september en december via online meetings. 

• Andere activiteiten hebben we als werkgroep in 2021 niet opgepakt i.v.m. de restricties 
 die er waren m.b.t. het ontmoeten van elkaar en de online kerkdiensten. 
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5 Overleg met ZWO commissie Zutphen 

 
Samen met ZWO-Zutphen hebben we getracht om gedurende de 40 dagentijd 1 project op te pakken.  
Het project ”Ik ben er voor jou” heeft geen gezamenlijk vervolg gekregen i.v.m. de beperkingen. 
 
In september zijn de contacten opnieuw opgestart, met een vervolg van online meetings en 1 fysieke 
vergadering. Voor 2022 is door de landelijke KIA als thema ”Alles komt goed” gebruikt. We waren het 
er snel over eens, dat we de jongeren in Beiroet een nieuwe kans willen bieden. Het gaat om 
gevluchte Syriërs die een tijdelijk onderkomen hebben gezocht in Libanon om aan de oorlog in Syrië te 
kunnen ontkomen.  
Er zijn verschillende opties aan de orde geweest. Te denken valt aan Poezie, eten uit Libanon, 
contacten met blauw-helmen. Bij het nader uitwerken van de routes liepen deze stuk op 
beschikbaarheid, bereikbaarheid en uitvoering. Ook informatie vanuit Beiroet naar Nederland viel in 
de praktijk tegen. Via de landelijke KIA is informatie van de site gehaald om de gemeente te infomeren 
over de situatie in Beiroet/Libanon. 

 
Gezien de verschillende werkwijze van de 2 groepen hebben we ontdekt dat plannen vroegtijdig 
dienen te worden gestart om het nodige overleg binnen de eigen geleding af te kunnen stemmen en 
bijtijds te kunnen schakelen. Daar waar mogelijk zoeken we contact met elkaar, dit gebeurt reeds op 
ander diaconaal vlak. Vervolg afspraken zijn in 2022 gemaakt.  

 

 
6 OVERPEINZINGEN 
 

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.  

 

 
• De  samenwerking met ZWO Zutphen is uitgebreid waar mogelijk. We krijgen meer begrip en 

inzicht in elkaars werkwijze en mogelijkheden. 
Vanuit de beide diaconieën (Zutphen en Warnsveld-Leesten) is de intentie aangegeven om de 
verschillende werkgroepen en commissies meer met elkaar te laten samenwerken. 
De commissies dienen daarvoor elkaar op te zoeken en onderling afstemming te zoeken en te 
vinden in een gezamenlijke aanpak.  

 
• De KIA – werkgroep is toe aan vernieuwing. De huidige leden zitten tussen de 4 en 20 jaar in 

deze commissie. Voorstel is om de komende jaren actief op zoek te gaan naar nieuwe leden en 
zo doorstroming in het geheel te krijgen. Daarmee hopen we op nieuwe ideeën en een 
eigentijdse commissie, die ook jongeren makkelijker kan bereiken. 
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7 Financieel overzicht kleine kas. 

 
De kleine kas start met hetzelfde beginsaldo als in 2020, namelijk €  342,49. 
 
Als gevolg van de Covid-19 besmettingen en bijbehorende maatregelen zijn er geen aanvullende acties 
uitgevoerd in 2021. 
 

Op 21 april 2021 is er 100,- euro overgemaakt naar de diaconie, t.b.v. project K009271; 
 “Onderwijs geeft kansarme kinderen een kans.” 
 

 

Kas telling eind 2021 

in kas 31-12-
2021 € € € € € € € € € € € postzegels 

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

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

bedrag 100 20 40 5 44 22 7,5 1,4 0,8 0,05 0 1,74 

242,49             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


