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Het jaar 2014 is voor de Eindhovense diaconie een enerverend jaar geworden vol tegenstellingen. Op
1 januari is Martin Mensink met veel enthousiasme als diaconaal werker, aan het werk gegaan.
In de voorgaande jaren was gebleken, dat er behoefte was aan meer en grotere ambitie en meer
daadkracht. Martin Mensink leek de uitgelezen persoon om dit te verwezenlijken.
Op grond van onderzoek en een uitgewerkt plan was gekozen voor de aanstelling van een diaconaal
werker voor de periode van twee jaar met de mogelijkheid deze periode met een jaar te verlengen.
Met behulp van enkele fondsen en een garantiestelling door de Algemene Kerkenraad was de
financiering voor die periode geregeld. De bedoeling was om in deze drie jaar dit project verder te
ontwikkelen en de inkomstenbronnen zodanig te verbreden, dat na afloop van de drie jaar de
activiteiten zouden kunnen worden voortgezet dankzij een vaste aanstelling van de diaconaal werker.
Ter ondersteuning van Martin Mensink werd een begeleidingscommissie samengesteld, bestaande uit
twee leden van de voormalige sollicitatiecommissie aangevuld met twee andere wijze en ervaren
gemeenteleden.
Martin Mensink richtte zich op de volgende hoofdtaken:
1)
Samenwerking met andere diaconale organisaties buiten de PGE. Bij voorbeeld het iDOE
2)
Versterking van de samenwerking en samenhang van onze Eindhovense diaconie als geheel.
Daarnaast versterking van de kracht van individuele diakenen en wijkdiaconieën
3)
Versterking van de publiciteit en de fondsenwerving om onze ambitie voor de toekomst veilig te
stellen.
Tijdens de uitvoering van deze hoge ambitie kwam ook de zwakke kant van onze Eindhovense kerkelijke
organisatie naar voren. Zowel intern in de organisatie van de diaconie als in de communicatie met
andere kerkelijke organen zoals de AK en het CVK ontstonden misverstanden en ging er veel niet goed.
Daarnaast was er ook tegenslag bijvoorbeeld door het mislukken van het project 'schuldhulpmaatje'.
Problematisch was de vertraging die optrad bij de realisering van een eigen website met betaalknop, die
belangrijk was voor de tijdige start van de jaarlijkse financiële jaaractie voor de diaconie die ongeveer
€ 15.000,00 meer zou moeten gaan opbrengen.
Dit leidde tenslotte tot het plotselinge vertrek van de heer Anne van Steenwijk als voorzitter van de
diaconie. Binnen drie weken werd dit gevolgd door de aankondiging door Martin Mensink van zijn
tussentijdse vertrek per 1 januari 2015.
Een bestuursvacuüm werd voorkomen, omdat de heer Leo Steinhauzer bereid was het voorzitterschap,
ad interim, op zich te nemen.
Mevrouw Atie de Vos, gemeenteadviseur, werd gevraagd het CvD te helpen bij het vormgeven aan de
door Martin Mensink ingezette, en door alle diakenen op prijs gestelde, veranderingen c.q.
verbeteringen betreffende het diaconaal teamgevoel.
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) 1e halfjaar verbonden aan Johanneskerk, 2e halfjaar Ontmoetingskerk.

College van Diakenen (DB + afgevaardigden wijkgemeenten + afgevaardigde ZWO):
Leo Steinhauzer (Ontmoetingskerk, tevens lid van AK en DB-AK vanaf ad interim voorzitterschap)
Gerrit Preuter (Adventskerk)
Jan van den Bos (Kruispunt)
Wim van Dijk (Johanneskerk, tevens afgevaardigde voor Johanneskerk als het CvD naar AK)
Wim Wiggers (ZWO, Johanneskerk)
Begeleidingscommissie diaconaal werker:
Pieter Tankink
Anneke Nieuwenhuizen
Jan Scheurer
Marieke Last
i-DOE: Afgevaardigden van de diaconieën van verschillende Eindhovense kerken, o.a. CvD
Martin Mensink (voorzitter)
Geeske van der Veen (secretaris)
PR-commissie, oa diaconale jaaractie:
Martin Mensink
Karin kwast
Henk Fioole
Martijn den Otter
Anne van Steenwijk
Vergaderingen in 2014:
5x DB-CvD: 1 april, 19 mei, 18 augustus, 28 oktober, 22 december
6x CvD: 20 januari, 28 april, 23 juni, 15 september, 13 oktober, 17 november
2x iDOE: 18 februari, 6 oktober
Locaties DB en CvD:
Adventskerk, Ontmoetingskerk en enkele malen bij iemand van het DB-CvD thuis

Onderwerpen:
Tijdens de CvD vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
Werkzaamheden divers diaconaal Werker:
- Diaconale gemeenteavond 30 januari 2014
- Kennismaken binnen gemeente, bezoeken (wijk)diaconiebijeenkomsten
- IDOE, SHM, SME, SMH
- Training diakenen: 3 avonden, ca. 16 deelnemers
- Schuldhulpmaatje en mogelijke alternatieven
- Beleidsplan 2014-2018
- Werkplan 2014
- Gemeenteavond 20 november 2014

PR en geldwerving:
- Jaaractie
- Website (www.diaconieeindhoven.nl) + Doneren via de website
- PR groep
Financiële zaken
- Giften (kortgesloten door MM met alle PGE diakenen)
- Procedure leningen
- Begroting 2015
- Fondsen
- Steunaanvragen
- Collecterooster, extra collecten (tot maximaal 3x/jaar; nu noodhulpwerk in Syrie en Irak september,
november Ebola)
Jaarrekening 2013
- Discussie over bijdrage en garantstelling van AK aan diaconaat- brief van CvD “financiering van het
diaconaal werk van de PGE”
- Fondsenwerver Erik Boers
Overige onderwerpen:
- Protestfonds (Lamper ) – krijgt o.a. opbrengst talentenmarkt Johanneskerk
- Kerstpakketten
- Informatiemap Diakenen (vanaf augustus 2014, vaak doorgeschoven)
- Fairtrade avondmaalswijn
- Opvolging van en invulling functies voorzitter en penningmeester
- Afscheid Martin 14 december in kerkdienst + aansluitende lunch
- Afscheid Anne: minisymposium januari 2015
- Visie ontwikkeling diaconie en wijze van communiceren (intern en extern)

Bijlagen: Jaaroverzichten van de verschillende wijkdiaconieën en de ZWO groep van de Ontmoetingskerk
Activiteiten vanuit diaconie Kruispunt
Activiteiten in de kerk
-In 2014 is een nieuw Beleidsplan gemaakt.
-In het afgelopen halfjaar is er in Kruispunt een bezinningsproces geweest. Hierbij is een enquête
gehouden over hoe mensen tegen de diaconie aankijken en wat ze verwachten van de diaconie. Hieruit
kwam naar voren dat mensen wel iets willen doen in de wijk, maar dat ze vaak zelf ook al iets doen in
eigen buurt.
-Door de diaconie is binnen Kruispunt een overzicht gemaakt van mensen met een uitkering. Vervolgens
zijn deze door een diaken bezocht. In het algemeen zijn de financiële zorgen niet zodanig dat er hulp
vanuit de diaconie nodig was, maar wel waren allen blij met de aandacht.
Activiteiten in de stad
Er is twee keer meegedaan aan een Presentklus. In beide gevallen is er hulp geboden bij een
alleenstaande moeder. In het eerste geval kreeg een kind hierdoor een eigen slaapkamer, waardoor de
moeder ook meer rust krijgt. In het tweede geval is de tuin geschikt gemaakt voor toegang van de
rolstoel van de dochter.
Vanuit Kruispunt zijn vrijwilligers actief in hulp aan vluchtelingen
Kruispunt zamelt maandelijks het product van de maand in voor de Voedselbank
Activiteiten in de buurt
- Kruispunt heeft In samenwerking met vrijwilligers en de buurtvereniging uit de wijk Jagershoef
meegedaan aan de nationale burendag, aan de nationale ouderendag (een middag voor ouderen van
Jagershoef en de kerk, in de kerk) en aan de opschoondag (met een kledingbeurs voor minima, in de
kerk).
-Er is door Kruispunt een open Huis gehouden voor de wijkbewoners van Jagershoef.
Kort Jaarverslag Wijkdiaconie Woensel 2014
De Wijkdiaconie Woensel probeert zoals ieder jaar zoveel mogelijk te doen en af te handelen binnen de
wijkgemeente. Centraal staat het voorgaan van de wijkgemeente in een diaconale houding.
In maart 2014 hebben we afscheid genomen van Willy Demper als diaken en zijn Frans de Nooij, Ton
Dijkman en Gerdien Hartzuiker bevestigd. Na deze wisseling waren er de rest van het jaar acht diakenen
in de Woenselse wijkdiaconie.
Met het avondmaalsproject wordt een diaconaal onderwerp onder de aandacht van de gemeente
gebracht. In seizoen 2013-2014 was de avondmaalscollecte bestemd voor de Rudolph Stichting. De
eindopbrengst was ongeveer €2900. In seizoen 2014-2015 is de avondmaalscollecte bestemd voor
Irpanani, een kinderproject in El Alto. Dit doel is in 2010-2011 ook financieel ondersteund.
Onder het thema Jeugddiaconaat zijn een aantal activiteiten georganiseerd om dit onderwerp onder de
aandacht van de jeugd te brengen. Er is deelgenomen aan de centrale activiteit met de andere
wijkgemeenten, waarbij er een ontmoeting was met een gast uit Brazilië. Aan het eind van het jaar is er
weer een Oliebollenactie georganiseerd, waarbij de opbrengst van €1400 voor de Voedselbank was.
Diaconaal medewerker Martin Mensink is voorgegaan in een diaconale dienst in augustus om het
diaconaat meer onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Ook zijn bij de groepen Route
2050 en Time Out avonden georganiseerd met diaconaat als thema. Hierdoor wordt diaconaat / de
diaconie ook tastbaarder voor gemeenteleden die niet direct bij de diaconie betrokken zijn.
Elke zondag wordt voedsel opgehaald voor de Voedselbank, waarbij gemeenteleden spullen kunnen
meenemen volgens een maandelijks thema. In december zijn er weer een aantal kerstpakketten
rondgebracht in de wijk.
Door het jaar heen zijn een aantal individuele hulpvragen behandeld, zowel financieel als materieel. Ook

is er contact met een aantal mensen die nog een lening hebben lopen bij de diaconie.
De wijkdiaconie heeft ook gekeken of aangehaakt kon worden bij initiatieven in de buurt, zoals de
“Zorgzame buurt Oude Gracht” en activiteiten voor de vluchtelingen in de Orangerie. Hierbij bleek het
voor de Woenselse wijkdiaconie moeilijk om concreet bij te dragen.
Tijdens de zondagse diensten is er een aantal maal aandacht geweest voor ZWO en Amnesty
International.

Adventsgemeente heeft geen verslag voor 2014
Jaaroverzicht diaconie Ontmoetingskerk 2014.
Diaconie.
De diaconie van de Ontmoetingskerkgemeente bestond in 2014 uit 3 diakenen: Jaap Bruinink, Leo
Steinhauzer en Rianne Pas. Het afnemend aantal diakenen vormt een serieus probleem. De rode draad
in ons beleid is de gemeente voorgaan in een diaconale houding. Met de keuze van het
Avondmaalsproject beogen we een diaconaal onderwerp dichtbij te halen.
In het seizoen 2013 -2014 was het Avondmaal project bestemd voor buitenlands diaconaat: COMIN, in
het seizoen 2014 -2015 voor restauratie van liturgische attributen van de kapel van de zorginstelling
Eckartdal. Er werd ook weer een diaconale maaltijd gehouden rond het thema “waarom arme mensen
domme dingen doen”.
In de loop van het jaar zijn ook weer enkele (schuld)hulpvragen behandeld. De inzameling in natura voor
de Voedselbank is gecontinueerd en loopt goed. Deze inzameling vindt plaats voorafgaand aan de dienst
van Schrift en Tafel. Verschillende gemeenteleden participeren ook in sociale projecten als de
Voedselbank, Vrij en Verder, de inloophuizen op de Bres en het Hemeltje en een adoptie groep van
Vluchtelingen in de Knel.
Vanaf 1 oktober 2014 vergaderen de diakenen van de Adventskerkgemeente en de Ontmoetingskerk
gemeente gezamenlijk.
ZWO.
Met 5 leden is de ZWO groep een actieve groep waarin zij in het seizoen 2013-2014 COMIN als
avondmaalsproject en CEBI als zending project hadden. Ook werd het fairtrade keurmerk behaald.
Tijdens de 40 dagentijd heeft de ZWO ook een actieve rol in de kerkdiensten en activiteiten. Voor een
volledig overzicht, zie het jaarverslag ZWO (aparte bijlage)

