Van de diaconie

Collectes
Tijdens elke eredienst wordt er voor een diaconaal doel gecollecteerd. Ook in
2016 is weer vaker voor een regionaal doel gekozen. De diaconie is van mening
dat de verhouding 1/3 wereld, 1/3 nederland en 1/3 regionaal zou moeten zijn en
zij streeft er naar dit binnen enkele jaren zo goed mogelijk te realiseren.
In 2016 is zesmaal gecollecteerd voor een stoof (een soort fornuis) voor het
weeshuis 'Ashley's Place'. Hiermee wordt het mogelijk om veel kinderen van een
warme maaltijd te voorzien. Er is gekozen voor zesmaal hetzelfde doel om de
gemeente meer binding te geven met het gekozen doel. Periodiek werd in het
gemeente centrum uitleg gegeven over het weeshuis. Het doet de diaconie een
groot plezier dat het streefbedrag van 1000 euro ruimschoots is overschreden.
Wij danken U voor uw giften.
Voor financiële gegevens verwijzen wij naar de jaarrekening, die in de loop van
2017 beschikbaar komt.
En verder
Traditiegetrouw werkte de diaconie op de achtergrond ook dit jaar weer mee aan
het verstrekken van attenties aan o.a. onze senioren. Daarnaast is er een
inzamelactie gehouden van onderkleding voor vluchtelingen. Hiervan zijn een
aantal volle tassen aan het Rode Kruis overhandigd.
In 2016 zijn er geen vragen om stille hulp ontvangen.
De diaconie vergaderde diverse keren en heeft regelmatig wandelgangen-overleg.
Ook met het pastoraat is periodiek overleg geweest. Tevens is er betrokkenheid
met andere diaconale organisaties als het Diakonaal Platform Ede, waarvan
diverse vergaderingen door de diaconie zijn bijgewoond.
De diaconie bestond dit jaar uit Nico van Beek, Lisan Verboom en Jeannet
Kloosterman van wie we dit jaar helaas afscheid moesten nemen. Zij moest na de
zomer haar werk als diaken beeindigen wegens een te drukke agenda. Hierdoor
eindigde het jaar met twee diakenen en een vacature.
Wij danken u heel hartelijk voor uw diaconale betrokkenheid en bijdragen!

Nico van Beek, Lisan Verboom en Jeannet Kloosterman (tot oktober), diakenen

