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DIACONAAL BERAAD PAROCHIE TWAALF APOSTELEN WIJCHEN
Jaarverslag 2016

Het Diaconaal beraad werd opgericht op 23 okt. 2008. Het was de voortzetting
van het diaconaal overleg, zoals dat in de voormalige Hoeksteen parochie te
Wijchen vorm en inhoud had gekregen o.l.v. Jos van Minderhout o.f.m.
Als gevolg van de oprichting van de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen zijn de
diaconale werkgroepen Nabestaanden en Ziekenpastoraat weer onder het
aandachtsgebied Pastoraat gaan functioneren, evenals de werkgroep Nabijheid.
Eén keer per jaar wordt er een contactavond, belegd door het Dagelijks Bestuur
van het Diaconaal Beraad om de groepen een platform te geven, waarop met
andere diaconale werkgroepen contacten gelegd kunnen worden.
De pastorale werkgroepen Nabestaanden, Ziekenpastoraat en Nabijheid zijn
hierbij eveneens uitgenodigd.

Op 31 dec. 2016 bestond het Diaconaal Beraad nog uit de volgende “leden”:
Werkgroep Alleenstaande vrouwen
Werkgroep Kerstactie
Werkgroep Inloopmorgen:
Werkgroep Missie en Ontwikkeling en Vrede
Werkgroep Vastenactie
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Werkgroep Steunpunt Alleenstaande vrouwen:
Doelstelling van het Steunpunt: het ondersteunen van vrouwen tijdens en na een
scheiding d.m.v. groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding.
In de praktijk gaat het om vrouwen met diverse problematieken, vaak ook in
financieel moeilijke omstandigheden, die door een aantal overheidsmaatregelen
steeds ingewikkelder en zwaarder worden. Het aantal deelnemers aan de
groepsbijeenkomsten is de afgelopen jaren teruggelopen, maar is nu stabiel.
Vrouwen kiezen liever voor individuele begeleiding, waarbij persoonlijke
aandacht en een goed gesprek belangrijker zijn dan informatieverstrekking.
Nieuwe aanmeldingen zijn schaars. Bij jongere vrouwen is de begeleiding meestal
kortdurend, zij weten de weg te vinden op het internet, waar men informatie
zoekt en contact legt met leeftijd/lotgenoten. Vanwege ontkerkelijking is
persoonlijk hulp zoeken bij een kerkgenootschap niet meer vanzelfsprekend.
De werkgroep wordt geleid door Mevr. Anna Verlouw
Terugblik 2016:
Overzicht activiteiten
Groepsbijeenkomsten:
Individuele gesprekken:

9 keer met een gemiddeld aantal deelnemers: 3
huisbezoeken: 33
parochieel centrum: 15
telefonische contacten: ± 95 (instanties inbegrepen)
12
(op verzoek):
- Sociale dienst/Vraagwijzer: 3
- hulp bij brieven/formulieren
- opzoeken informatie (internet, telefonisch)
- bemiddeling bij aangeboden kleding (2x) en meubels

Aantal begeleide vrouwen:
Begeleiding naar instanties
Incidentele activiteiten:

Plannen voor 2017:
Financiën:

Voortzetting huidige werkwijze.
In 2016 is geen noodhulp* verstrekt.
De kosten die gemaakt zijn t.b.v. het werk, zoals
telefoon, benzine, porti, zijn niet gedeclareerd, maar
kunnen gezien worden als bijdrage in natura voor de
actie Kerkbalans.
*Verantwoordelijk persoon voor noodhulp is de
voorzitter van het Diaconaal Beraad, Hennie Witsiers,
diaken

Werkgroep: Inloopmorgen
Terugblik 2016:
Over het afgelopen jaar kunnen wij alleen maar lovend zijn.
Er waren elke 14 dagen gemiddeld 30 personen aanwezig. En of het nu warm,
regen of koud is en dan gezien de leeftijd ze blijven niet thuis zitten, ze blijven
ons trouw bezoeken. De onderlinge solidariteit van de bezoekers is groot. Er zijn
bezoekers die elkaar ophalen, zodat mensen die moeilijk ter been zijn en de
afstand te ver is om te lopen, toch kunnen komen.
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Door de financiële bijdrage van de bezoekers kunnen we tot nu toe ieder jaar
hun een leuke attentie geven met Sinterklaas of kerst.
We zijn erg tevreden over het afgelopen jaar en we zijn de parochie en onze
vrijwilligsters, en niet te vergeten de twee gastvrouwen van de dinsdagmorgen,
dankbaar voor hun medewerking.
De werkgroep wordt geleid door Mevr. Waldi Nillissen
Plannen voor 2017:
We zetten de activiteiten voort.

Werkgroep Kerstactiviteiten:
Terugblik 2016
Aan het begin van het jaar maakte Mevr. Anna Verlouw bekend, dat zijn niet
langer meer verantwoordelijk wilde zijn voor de kerstpakkettenactie en dat zij
zich terugtrok uit het dagelijks bestuur van het Diaconaal Beraad.
Uit het archief kon voldoende informatie gehaald worden, waarmee het dagelijks
bestuur aan de slag kon met de kerstpakkettenactie.
Er werden contacten gelegd met Vraag & Aanbod, de Voedselbank, de personen
die betrokken waren bij de logistiek, Bert Oosterveer van de actie “Geef Frans
een kans”, de huishoudelijke medewerkers van het Parochieel Centrum en de
medewerkers van de tuingroep, om hen in te lichten over de verandering in de
organisatie.
Gelukkig waren allen bereid hun bijdrage te blijven leveren aan de Kerstactie.
Er was een overleg gepland met medewerkers van het Ziekenpastoraat i.v.m. de
attenties voor de zieken.
Voor de levering van de producten werd contact gelegd met de eigenaar van de
supermarkt in Bergharen. Het overleg gaf voldoende vertrouwen hem de levering
te gunnen. De kerstbroden werden dit jaar weer ingekocht bij de vaste
leverancier,
Dit jaar zijn 262 pakketten rondgebracht. De aanvraag van Vluchtelingenwerk
afd. Wijchen werd overgenomen door de actie “Geef Frans een kans”.
De vaste groep vrijwilligers heeft wederom gezorgd dat het inpakken en de
bezorging goed zijn verlopen. De bestelwagen van Vraag & Aanbod (met
chauffeur en bijrijder) wordt nog steeds gratis beschikbaar gesteld voor onze
actie.
Voorts werden er in totaal 224 bloemstukjes bezorgd. Aanmeldingen kwamen
binnen uit bijna alle geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van de parochie.
Nederasselt heeft zelf stukjes gemaakt en bezorgd. De aanmelders bezorgden
de attenties persoonlijk. Een nieuwe medewerkster van het ziekenpastoraat van
Antonius Abt Wijchen werd betrokken en ingewerkt bij de organisatie. Alle
pakketten en bloemstukjes werden voorzien van een kerstwens.
Beide acties zijn organisatorisch goed verlopen. Aangezien de vrijwilligers geen
onkosten declareren, komen alle donaties in hun geheel ten goede aan de
pakketten en bloemstukjes.
De werkgroep wordt geleid door het Dagelijks Bestuur van het Diaconaal Beraad
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Plannen voor 2017
Opnieuw een kerstactie organiseren.
Financiën
De totale kosten van de kerstactie 2016 bedroegen € 9.955,34
De inkomsten waren voor 2016 € 8.673,88 De verwachting is dat in de maand
januari 2017 nog donaties binnenkomen.
Begroting 2017
De kerstactie wordt begroot op € 9500,--. Aan donaties verwachten we op grond
van de ervaring € 8000,00

Diaconale Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede.
Deze werkgroep wordt geleid door Hennie Witsiers
Terugblik 2016:
Sedert de oprichting van de parochie van “De Twaalf Apostelen” zijn de
plaatselijke werkgroepen samengevoegd tot de Diaconale Werkgroep Missie,
Ontwikkeling en vrede.
De Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper is nog steeds niet
vertegenwoordigd in deze werkgroep. Er wordt nog naar iemand gezocht.
De Werkgroepen kunnen ter plaatse zeer actief blijven werken. Vanuit de
Diaconale Werkgroep wordt steeds de PR voor de collectes gedurende het jaar
verzorgd.
De bewustwording van de noden in de wereld blijft nog steeds onze aandacht
houden.
De centrale doelstelling van de Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van de
R.K. Parochie “De Twaalf Apostelen” te Wijchen, is een rechtvaardig en veilig
bestaan voor iedereen op deze wereld te bevorderen. Met het evangelie als
uitgangspunt, wil zij de parochianen stimuleren tot bouwen aan een wereld van
rechtvaardigheid en vrede.
De Werkgroep ondersteunt en ontplooit activiteiten op het terrein van Missie,
Ontwikkeling- en Vredeswerk, zowel ten bate van landelijke actie als van werken
door eigen parochianen ondernomen.
De voorzitter en een lid hebben zitting in het Bestuur van de Stichting Wijchen
Wereldwijd te Wijchen, die zich hoofdzakelijk inzet voor projecten in Ghana.
Het Bestuur van de Stichting heeft in 2016 besloten de activiteiten te stoppen.
Ten gevolge hiervan is de Stichting teruggegeven aan de kerken. In het jaar
2017 wordt door de kerken een definitieve beslissing genomen.
De MOV Werkgroep heeft zich in 2015 parochiebreed voor diverse acties
ingezet. De MOV Werkgroep is zich ervan bewust dat deze Werkgroep in de
komende jaren zal kunnen ophouden, vanwege het feit dat de huidige leden een
hoge leeftijd mogen bereiken en dat er dan geen opvolgers zijn. Wij zullen ons
hierop moeten gaan instellen en zoeken naar nieuwe vertegenwoordigers vanuit
de geloofsgemeenschappen. In dit jaar is dit onderwerp besproken met de
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vertegenwoordiger van het Bisdom. Door hem wordt met deinst Jeugd en Jongeren van het bisdom gekeken hoe jongeren hierbij ingeschakeld kunnen worden.
Plannen voor 2017:
Voortgang van de bestaande activiteiten.
De activiteiten voor de Vredesweek meer onder de aandacht te brengen.
In de komende maanden ons beraden, hoe we aan nieuwe leden kunnen komen, die
deze Werkgroep nieuw leven kunnen in blazen.
Financiën:
Het organiseren van de diverse collectes en mensen te wijzen op het schenken
van hun gelden aan ons werk

Diaconale Werkgroep Vastenactie
Deze werkgroep wordt geleid door Hennie Witsiers
Terugblik 2016:
De plaatselijke Werkgroepen Vastenactie zijn sinds de fusie van de parochie
samengevoegd tot de Diaconale Werkgroep Vastenactie van de huidige parochie
“De Twaalf Apostelen”. De geloofsgemeenschap van de H. Johannes de Doper is
hierin niet vertegenwoordigd. De afzonderlijke Werkgroepen blijven in de eigen
Geloofsgemeenschap de jaarlijkse werkzaamheden voortzetten voor de
vastenactie, zoals de verspreiding van de zakjes en de flyers, het ophangen van
de posters en het ophalen van de zakjes.
In de geloofsgemeenschappen Heumen, Overasselt en Nederasselt wordt sinds
een aantal jaren in de Veertigdagentijd op elke vrijdag avond een vastenmaaltijd
gehouden. Er wordt door een parochiaan op de pastorie te Overasselt een
maaltijd voorbereid en klaargemaakt. Een beperkt aantal personen van maximaal
10 personen per maaltijd kunnen hieraan deelnemen. Tijdens deze maaltijden
wordt er bezinning gehouden omtrent het project waarvoor in deze tijd gewerkt
/ gecollecteerd wordt. Na de maaltijd geven de deelnemers een vrijwillige
bijdrage voor het project.
Er bestaat nog steeds belangstelling voor deze vorm van aandacht voor en
bezinning over het “Eigen doel van de parochie”.
De geloofsgemeenschappen Bergharen, Hernen en Leur zijn in het jaar 2016
gestart met de vastenmaaltijden. Deze maaltijden worden op een andere wijze
georganiseerd. De maaltijden worden voorbereid in de dorpshuizen en in de
voetbalkantine op zondagen. De verenigingen van de geloofsgemeenschappen
worden hierbij betrokken. Deze zijn van grootsere opzet, n.l. er kunnen vele
mensen deelnemen. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Ook deze
maaltijden verlopen goed en maken indruk op de deelnemers. Na afloop geven de
deelnemers een bijdrage voor het vastenproject van de parochie.
Duidelijk is dat er meer mensen daadwerkelijker betrokken worden bij de
vastenactie en hierdoor worden zij bewust van de nood in de wereld, of het land
waarvoor de inzameling gehouden wordt.
De vastenmaaltijden zijn een groot succes.
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Voor meerdere wijken wordt het moeilijk om voldoende lopers te vinden.
Gebruikelijk is geworden dat we in onze parochie jaarlijks met een eigen project
werken. Ook in het jaar 2016 is er weer gewerkt met een eigen gekozen project
en wel het project van de organisatie FSA (Familie Service Associatie). DE FSA
draagt bij aan het oplossen van socio-economische problemen van vrouwen,
jongeren, kinderen en andere kwetsbare groepen in de Ethiopische maatschappij
om zo de kern van de maatschappij, het gezin, te beschermen. Specifiek was het
doel van het project: zwakke kinderen op te vangen via de provisie van één
maaltijd per dag om hun zo de mogelijkheid te bieden mentaal en fysiek uit te
groeien tot volwassen burgers, die straks hun verantwoordelijkheid kunnen
nemen.
De uitvoering van dit project loopt en eindigt aan het einde van het schooljaar
2016/2017. Daarna zal de verantwoording plaatsvinden.
Plannen voor 2017.
De Werkgroep had voor het jaar 2017 wederom voor een eigen project gekozen
en wel voor het project Watervoorziening Ikiliwindi in Kameroen. In januari 2016
is door een Chinees bedrijf de weg van Kumba naar Ikiliwindi geasfalteerd. Bij
deze werkzaamheden is de waterleiding kapot gegaan. Sinds die tijd kan alleen
water uit een riviertje gebruikt worden, hetgeen veel maagdarmproblemen heeft
veroorzaakt bij m.n. kinderen. Het Chinese bedrijf die de weg aan heeft gelegd
is volgens het contract niet verantwoordelijk voor de aangebracht schade. De
bevolking is arm en kan niet zelf voorzien in het slaan van een borehole, maar is
ook niet in staat om voldoende schoon drinkwaterwater te kopen in de dichtst
bijgelegen stad. De noodzaak voor een borehol, een leiding naar het centrum
(watertank) en een aftappunt voor de inwoners van het hoger gelegen deel van
Ilikiwinid is urgent. De Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen (Casey Troy
Foundation is bij de aanvraag zeer nauw betrokken. De kosten worden begroot op
een bedrag van € 25.400,00. Dit project is goedgekeurd en hiervoor gaan we ons
opnieuw inzetten.
Financiën:
Voor het project van de FSA is een. bedrag van € 23.079,80 ingezameld. De
kosten van het project bedroegen € 21.000,00. Cordaid heeft niets bij hoeven te
leggen. Het meer opgehaalde bedrag ongeveer € 2.000,00 wordt door
Vastenactie bewaard voor het project 2017.
Daar dit project loopt, heeft nog geen verantwoording plaatsgevonden. Dit zal zo
spoedig mogelijk na afloop van het schooljaar 2016/2017 geschieden.
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Het Dagelijks Bestuur van het Diaconaal Beraad in 2016:
Dagelijks Bestuur: Hennie Witsiers
voorzitter – pastor/diaken
Elisabeth Goossens
lid
Truus de Koning
lid
Guido van der Sluiszen lid
Het diaconaal Beraad wordt secretarieel ondersteund door
Gerard Wesseling
Het DB behartigt diaconale zaken van algemene aard en adviseert het
parochiebestuur en de pastores in deze.
De voorzitter is gemandateerd de noodhulp te behartigen.
Het Dagelijks Bestuur kwam dit jaar zes keer bij elkaar
Het Diaconaal Beraad is vertegenwoordigd in:
- Het Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen.
Overige contacten worden onderhouden met:
- Vincentiusvereniging
- Vraag en aanbod
- FNV
- Inter-parochiële Charitas
- de Voedselbank
- KBO
- Diaconie van de P.K.N de Schakel
- Stg. “Meer Voormekaar - Wijchense omroep - Gemeente Wijchen - Belangengroep WAO en
samenlopende wetten BWW
- Wmo-raad Wijchen, Cliëntenraad Participatiewet,
Uitbreiding van het beraad met leden uit de nieuw aangesloten
geloofsgemeenschappen heeft nog niet in effect gesorteerd.
Op de diaconale contactavond belegd met alle werkgroepen, werden twee nieuw
leden voorgesteld, Mevr. Truus de Koning en dhr. Guido van der Sluiszen
Actie voor de Voedselbank: Met de Voedselbank is de afspraak gemaakt, dat
wij op afroep tot actie overgaan
Actie voor de Kledingbank:
Deze actie werd gehouden in het eerste weekend van oktober, samen met de
Diakonie van de Schakel. Omdat kort daarvoor de inzameling gehouden was voor
de vluchtelingen, waren de verwachtingen over het resultaat, niet zo hoog.
Ook dit keer was het resultaat buiten verwachting
Kledingactie voor Vluchtelingen
Het A.Z.C. Grave deed, als gevolg van de plotselinge toename van het aantal
vluchtelingen, een beroep op de kerken voor een inzameling van kleding m.h.o.o.
de voor de deur staande winter. Deze actie werd een groot succes.
Contactavond voor alle werkgroepen:
De contactavond wordt belegd voor de werkgroepen, die zich in de parochie van
de 12 Apostelen diaconaal en pastoraal inzetten. De avond werd gehouden op
21 november. Helaas liet de inleider verstek gaan
Financiën van het Diaconaal beraad:
Het Diaconaal Beraad is verantwoordelijk voor de besteding van € 2.000,00,
bestemd voor een aantal goede doelen. Jaarlijks geeft het beraad de opdracht
aan de afdeling boekhouding tot het betalen van de donaties aan de door het
beraad gekozen doelen.
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Solidariteitsfonds 2016
Cordaid Mensen in Nood
Edukans
Epafras:
Exodus Nederland
EVA Steunfonds Arme Kant van Nederland
Kerk in Nood (OostPriesterhulp)
National Katholiek Thuisfront
Stichting het Kruispunt, straatpastoraat
Stichting Hulp aan Roemenië
Stichting Kledingbank
Stichting Steunfonds DISK
Stichting VOORKOM, Verslavingspreventie
Stichting Vrienden van Moria, Fonds Moria.
Stichting Voedselbank Wijchen
Stichting Vluchteling
Stop Aids Now
Vluchtelingenwerk Nederland
Stichting Zaare
Stichting Maya

€

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
2000

plannen voor 2017:
- het organiseren van de contactavond voor alle werkgroepen die zich in de
parochie van de 12 Apostelen diaconaal inzetten.
- het verzorgen van publicaties in de 12 Apostelenbode
- een actie t.b.v. de voedselbank en de kledingbank
Begroting 2017:
De begroting 2016 is leidend voor de begroting 2017.
Voorziening
Noodhulp
Kerstactie: Garant staan voor
€10.000,00 .
De inkomsten op grond van ervaring
ongeveer
Solidariteitsfonds 2016
Dagelijks bestuur:

Bedrag

Motivatie:

Zie jaarverslag 2016
Van het Diaconaal
10.000,00 Beraad
- 8.000,00

Contactpersoon
Hennie Witsiers

2.000,00
500,00
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