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Jaarverslag 2019 van de diaconie en de werkgroep Kerk in Actie Culemborg 

(KiAC) van de PKN te Culemborg 

Inleiding 

Het college van diakenen maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Culemborg. Onze 

inspiratiebron bij de uitvoering en ondersteuning van de diaconale activiteiten is het 

evangelie, van waaruit wij ons geroepen weten – in verbondenheid en samenwerking met 

anderen – te werken aan een vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving, in 

binnen- en buitenland. Vanuit die inspiratie maakt de diaconie keuzes in zowel wat zij doet, 

als hoe zij het doet. 

Het accent van de diaconale activiteiten ligt op het binnenlands diaconaat. Onder 

verantwoordelijkheid van de diaconie is de werkgroep Kerk in Actie (KiAC) Culemborg actief. 

Deze werkgroep houdt zich bezig met zowel de werelddiaconale activiteiten als met het 

onderwerp duurzaamheid, Kerk in Actie Duurzaamheid (KiAD). 

 

De diaconie en de KiAC-werkgroep presenteren het diaconale werk – binnen en buiten 

Nederland – gezamenlijk en zijn bij elkaars werkzaamheden betrokken. Samen stellen zij één 

jaarplan/begroting en één jaarverslag/jaarrekening op. 

 

1. Diaconaal werk binnen de kerkelijke gemeente 

Binnen de eigen PKN-gemeente in Culemborg draagt de diaconie zorg voor organisatorische 

en financiële bijdragen aan diverse activiteiten met een diaconaal karakter, waarbij “omzien 

naar elkaar” een belangrijke doelstelling is. Enkele voorbeelden van deze activiteiten in 2019 

zijn: 

• Financiële bijdrage aan de wenskaarten behorend bij de bos bloemen. 

• Financiële ondersteuning van de activiteiten van het ouderencontact en het comité 

meeleven. 

• Praktisch en organisatorisch bijdragen aan de autodienst, waardoor oudere en 

gehandicapte gemeenteleden in staat worden gesteld de kerkdiensten te bezoeken. 

• Het verzorgen van kerstattenties voor oudere gemeente leden: Bij 170 

gemeenteleden van ≥ 79 jaar is in 2019 een Bijbelse Dagkalender gebracht.  

• Het verzorgen van 40 paasattenties bij diverse instellingen in Culemborg, met een 

groet van de PKN-gemeente Culemborg. 

•  

Een diaconale vakantieweek in het 

Roosevelthuis, waar 44 gasten (11 

Culemborgers) konden genieten. 

Mede mogelijk gemaakt door de inzet 

van 29 vrijwilligers, die hiervoor door 

de diaconie met een bos bloemen 

werden bedankt. 
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2.  Diaconale activiteiten in de burgerlijke gemeente en de regio 

Het kerk-zijn houdt niet op bij de grenzen van de kerkelijke gemeente. Ook binnen de plaats 

Culemborg draagt de diaconie – zowel organisatorisch als financieel – bij aan diverse 

activiteiten, vanuit de opdracht om te zien naar elkaar. Dit betreft armoedebestrijding en 

hulp op sociaal gebied. In een aantal activiteiten wordt samengewerkt met andere kerken en 

kerkelijke verbanden. 

Enkele voorbeelden van armoedebestrijding zijn: 

• Het bieden van individuele financiële hulp – zowel binnen als buiten de kerken van 
Culemborg – via het Interkerkelijk Hulpfonds en het Noodfonds, indien hulpvragers 
niet gebruik kunnen maken van wettelijke regelingen en voorzieningen. 
Dit jaar waren er 8 hulpvragen voor het Interkerkelijk Hulpfonds en werd er 

samengewerkt met een plaatselijke particuliere hulporganisatie, zodat er een grotere 

financiële armslag ontstond. In 2019 is er inclusief de bijdrage van dit particuliere 

fonds voor een bedrag van € 2597 aan hulp verstrekt. 

• Het noodfonds wordt financieel ondersteund door het Interkerkelijk Hulpfonds, die 

ook namens de kerken een bestuurslid levert. In 2019 zijn er door het noodfonds 9 

leningen verstrekt, waarvan een aantal langlopende leningen (max 3 jaar ) – waardoor 

een aantal gezinnen lopende schulden konden afkopen – en leningen voor acute 

problemen. Mede organiseren en financieren van kerstpakketten voor minima 

georganiseerd door de Stichting Samen Verder in overleg met gemeente, welzijnswerk 

en andere kerkgenootschappen. Totaal zijn er 532 kerstpakketten uitgedeeld met een 

waarde van totaal Euro 9737,44, waarvan 451 pakketten voor volwassenen, gezinnen 

en 81 voor (jonge) kinderen. Doordat enkele partijen meer bijdroegen, werd er Euro 

3561,09 ten laste gebracht van het Interkerkelijk Hulpfonds. Hiervan heeft het College 

van Protectoren van het Elisabeth Weeshuis de helft voor haar rekening genomen. 

• Het faciliteren van de geldinzameling, voor de – naar Oekraïne – uitgezette fam. 

Andropov, die de Raad van Kerken (RvK) Culemborg heeft georganiseerd. 

• Dit jaar heeft de diaconie voor het eerst een actie met vakantietasjes georganiseerd. 

Ruim 50 kinderen uit Culemborg kregen voor de zomervakantie een rugzakje vol 

verrassingen. Dit waren kinderen uit kwetsbare gezinnen, die niet de middelen hebben 

om met vakantie te gaan.  
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• Bijdragen aan het fonds Individuele 

hulp Schuldhulpmaatje met geld voor de 

opleiding en bijscholing van de maatjes, 

waarvoor 2 keer is gecollecteerd. Er waren 

107 hulptrajecten (met korte tijd een 

wachtlijst), waarvan een (groot) aantal – 60 

totaal –  in 2020 werd opgestart. Eind 2019 

bezat het fonds 4 coördinatoren en 35 

hulpmaatjes. Vanwege de groei en het 

verloop is er behoefte aan nieuwe maatjes. 

 

 

 

 

• In beide kerkgebouwen werden producten en geld ingezameld voor de 
Voedselbank Tiel. In totaal zijn ruim 28 kratten met producten gevuld. 
De donaties van gemeenteleden bedroegen € 1229 waarmee houdbare 
producten zijn gekocht voor deze Voedselbank. 

• De diaconie heeft de Voedselgroep Culemborg gesteund met een 
financiële bijdrage van € 1000-.  
 

 

 

 

Enkele voorbeelden op sociaal gebied zijn: 

• Mede organiseren en financieel bijdragen aan een interkerkelijk inloophuis. 

Het inloophuis werd in 2019 – met 1970 visites – druk bezocht. Bijna 300 meer dan in 

2018. Op de eerste en derde vrijdag van de maand werd er voor een maaltijd gezorgd. 

Er werd hierbij met een reservelijst gewerkt, omdat het aantal aanmeldingen – 

maximaal 16 – soms te groot was. Het aantal kokers bedroeg 13. Het bestuur was dit 

jaar voltallig met een roulerend voorzitterschap. 

Op 14, 15, en 16 november heeft het Inloophuis haar 25-jarig bestaan gevierd met 

diverse activiteiten.   
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• Het ondersteunen van de hulporganisatie Timon, Schiestraat Culemborg, door 

verbinding te maken tussen Timon, de kerkelijke gemeenschap en de gemeenschap 

in brede zin. De Timon woongroep Rivierenland is een woongemeenschap voor jonge 

moeders en jonge meiden. Jongeren van alle richtingen zijn daarbij welkom. Naast 

hen wonen een aantal omwoners. De omwoners vormen een direct klankbord voor 

deze jongeren. Timon verzorgt de zorgtaken. De diaconie heeft dit jaar besloten om 

financieel vooral betrokken te willen zijn bij het huis in Culemborg en wil geen geld 

stoppen in een door fusie steeds verder weg staande landelijke organisatie. Daarom 

is besloten om de adviesraad om te vormen naar een klankbordgroep. Dit wordt 

begin 2020 geëffectueerd. Dit houdt in dat de betrokkenheid bij de locatie 

Culemborg blijft, maar dat een aantal regels, rechten en plichten worden aangepast 

naar de huidige situatie en verhoudingen. Twee diakenen blijven contact 

onderhouden met Timon Culemborg.  

 

3. Wereldwijd diaconaal werk  
De activiteiten van het diaconaal werk in het buitenland richten zich op het creëren van 
bewustwording en het financieel steunen van werelddiaconale projecten van met name Kerk 
in Actie Culemborg(KiAC), onderdeel van de landelijke PKN. In 2019 was er aandacht en 
ondersteuning voor o.a. Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en het project in 
India. We ondersteunen in dit land meerdere doelen van dit project. In de KIAC dienst van 10 
maart heeft een vertegenwoordiger van het landelijke Kerk in Actie-bureau hier meer over 
verteld, met name over het projectdoel tegen kinderarbeid. Om de gemeenteleden nauwer 
te betrekken bij de projecten zijn bij de collectes in de Open Hof beelden vertoond en is er in 
de 40 dagen- en Adventstijd in beide kerken – voorafgaand aan de collectes – mondeling 
toelichting gegeven.  
Ook zijn er fondsen geworven voor:  

• Enkele door gemeenteleden aangedragen doelen – vanaf 2019 een eigen doel collecte 

genoemd. Zoals voor de Stichting Culemborg en OntwikkelingsSamenwerking (SCOS) 

– waarvan een kerklid direct betrokken is – die de cacaoteelt in Ghana ondersteunt. 

• Enkele organisaties die ook plaatselijk actief zijn, zoals Betuwe Wereldwijd, World 

Servants en Amnesty International. 

 
4. Diaconale activiteiten op het gebied van duurzaamheid 

In 2019 werd het beleid om de gemeente te stimuleren oog voor duurzaamheid te houden 
voortgezet. Op 6 oktober was er een KiAD dienst. Het thema van deze dienst – binnen het 
Kerk in Actie project in India – was: Van vuile was naar schone kleren. 
 


