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Ondernomen activiteiten
Iedere dinsdag is er Open Kapel voor mensen uit de wijk en er komen
ook gemeenteleden langs. We hebben een aantal vaste bezoekers,
anderen komen wat onregelmatiger.
We zijn in oktober gestart met een 65+ ochtend en daarna hebben we
in december nog een maaltijd georganiseerd. Beide keren een mooie
opkomst en wat belangrijker is: we leren elkaar beter kennen.
In november hebben we aandacht besteed aan de dag van de
Mantelzorg. Binnen en buiten de gemeente is een aantal mensen
verrast met een bloemetje.
In december hebben we voor diverse gemeenteleden boodschappen
gedaan. Ook de Emté boodschappendozen zijn naar mensen binnen
en buiten de gemeente gegaan.
Vlak voor kerst zijn 4 tieners bij een aantal ouderen langsgegaan voor
een praatje en een plant. Voor jong en oud leuk.
Iedere Avondmaalszondag staan er kratten voor de voedselbank in de
hal. Meestal hebben we ruim 6 kratten vol boodschappen. Van het geld
uit de voedselbankpot zijn met kerst nog voor 100 gezinnen een pakje
kaas en 6 eieren gekocht.
In 2017 hebben we vier extra collectes gehouden voor acute nood in de
wereld. In januari en oktober hebben we de collecte bestemd voor de
Stichting Bootvluchtelingen, die collectes samen brachten 1400 euro op.
In maart kwam er een verzoek om een collecte voor de Honger in
Afrika, daarvan was de opbrengst 2.160 euro.
In september werd een beroep op ons gedaan voor hulp bij
overstromingen in Azië, opbrengst 800 euro.
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We zijn verrast door de hoge opbrengsten van deze (extra) collectes,
daaruit valt de betrokkenheid van de gemeenteleden op.
We hebben in de zomer afscheid genomen van Tineke Kamphuis en
Marijke Middel heeft haar plaats ingenomen.
We zijn in 2017 ook gestart met bloemen naar buiten. Dit wordt
door de ontvangers ook als positief ervaren. Alle kringen zijn twee
aaneengesloten zondagen aan de beurt om dit te verzorgen (om
iemand die het nodig heeft te zoeken en de bloemen daar te brengen).
Marijke heeft hiervan de coördinatie. De bloemengroep verzorgt de
bloemen.
Arthur van Peer coördineert het vervoer van gemeenteleden die
dit nodig hebben. We hebben een aantal mensen op een lijst die in
voorkomende gevallen kunnen rijden. Denk aan ziekenhuisbezoek. Ook
voor twee gemeenteleden is er vervoer geregeld met gemeenteleden.
Het Diaconaal Platform Ede organiseerde twee avonden met informatie
die voor ons als diakenen van betekenis zijn. Het helpt ons om gerichter
advies te geven of te helpen.
In 2017 is er geen financieel beroep op de diaconie gedaan. Is dat
omdat er geen nood is, of omdat mensen niet durven vragen?
Er is een dialoog (open forum) geweest over uitreiken naar nietChristenen dichtbij en ver weg, zowel in woord als daad.
We weten dat een aantal gemeenteleden actief is bij o.a. Present, HiP,
Meet-In en als taalmaatje. Niet alles is zichtbaar.
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De werkgroep Groene Genade heeft in 2017
de volgende activiteiten ondernomen.
•

Diverse ruilbeurzen.

•

Bewustwordingstips in de nieuwsbrief.

•

Blogserie in Ideaz van Missie Nederland.

•

Micha cursus door de kringen (deelnamen 60 personen).

•

Minimalist Game onder vlag van Groene Genade.

•

Armoede en gerechtigheid, gesprek met Ton Vos en Sandra Kooij 		
met Jurrien ten Brinke Compassion.

•
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Michazondag met voorganger Embert Messelink van A Rocha.

