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1.Voorwoord
Ook dit jaar nog een afzonderlijk jaarverslag van de diaconie van de
Protestantse Gemeente Sittard/Grevenbicht (PGSG). De fusie met de
protestantse gemeente Beek/Geleen/Urmond (PGBGU) stagneert. De
samenwerking blijft echter bestaan.
Omdat de ambtstermijn van de voorzitter voorbij was, is er in 2016 gewerkt
onder een nieuwe voorzitter.
Er is een nieuw beleidsplan voor PGSG opgesteld.
2.Doelstelling
De diaconie wil opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. De helpende
hand bieden binnen de eigen geloofsgemeenschap en op plaatselijk, regionaal,
landelijk en wereldwijd niveau en zo mogelijk de nood helpen te lenigen.

Daarnaast treedt zij naar buiten als vertegenwoordiging van de PGSG in de
samenwerkingverbanden met andere (plaatselijke en regionale)
kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties.
3.Organogram
De diaconie bestaat uit de volgende personen
1.Voorzitter
2.Secretaris
3.Penningmeester
4.Lid – classis
5.Rechtfonds (2 leden)
6.ZWO (4 leden)
De leden 1 t/m 4 zijn bevestigd. Ze zijn lid van de kerkenraad en nemen deel aan
de erediensten.
4.Rechtfonds
Het rechtfonds heeft het afgelopen jaar minder aanvragen om hulp gehad dan
in 2015. Het ging dit jaar (buiten de reeds bekende personen/instanties om een
jeugdbijbel voor een vluchteling, boodschappen voor een gezin in nood,
tandartsrekening, reiskosten, bijdrage voor aanvraag officiële papieren, bijdrage
aan een energierekening, bijdrage aan beveiligingsmateriaal in een woning.
Dit jaar is er aan 20 personen/gezinnen een kerstenveloppe overhandigd à 100
euro per enveloppe. 1 enveloppe is teruggekomen.
We zijn blij dat het rechtfonds al deze aanvragen heeft kunnen honoreren, en zo
mensen in directe nood heeft kunnen helpen.
5.ZWO
De eerste helft van 2016 zou volgens plan worden besteed aan het maken van
afspraken voor het samenvoegen van de ZWO groepen PGBGU en PGSG. Omdat
dit niet is doorgegaan, zijn de contacten in aantal verminderd. Wel hebben we
samen één gezamenlijke dienst voorbereid over onze motivatie voor het ZWO

werk en ons gezamenlijke CARDS India project. De voorbereiding en de dienst
waren een goede ervaring. Voor het gezamenlijke project CARDS India, voor de
emancipatie van DALITS (kastelozen) door voor- en naschoolse activiteiten voor
kinderen te zorgen, is een serie gelijktijdige collectes geregeld. Daarvoor is
steeds een collecte toelichting gemaakt, niet alleen om de opbrengst te
bevorderen, maar ook om de wereld in de kerkdienst te brengen. Volgens een
meerjarig gebruik is er weer een stekjesmarkt en een oogstmarkt
georganiseerd. De mooie opbrengst is weer bestemd voor het werk van Shabai
(Elisabeth den Boer) in China. Ook zijn er weer, samen met PGBGU en
Vrangendael, drie maaltijdvespers georganiseerd in de 40 dagen tijd. Joke van
der Steen is uit de ZWO gegaan om voorzitter van de diaconie te worden. Riet
Coolsma verruilde haar functie van voorzitter van de diaconie voor die van
secretaris van de ZWO. Omdat Gert Reijnen de ZWO in 2017 gaat verlaten door
verhuizing, is gemeld aan de kerkenraad voorzitters dat we een nieuwe ZWO
voorzitter zoeken.
6.Collecten
Een deel van de collecten wordt gehouden volgens het rooster van Kerk in Actie
en zijn bedoeld voor hulp wereldwijd. Het resterende deel is bestemd voor
eigen doelen en wordt door het collecte-team binnen de diaconie/ZWO van
zowel PGSG als PGBGU, gekozen. Ieder heeft hierin zijn eigen inbreng/doelen.
Voor PGSG zijn dat o.a. Rechtfonds, Bie Zefke, de Engelen van Zitterd-Gelaen,
Rosa Lima, het hospice in Born, Amnesty, Toon Hermanshuis in Sittard, Shabai
en diverse projecten die onmiddellijke hulp nodig hebben zoals Noodhulp
Syrië. De Dalit-kinderen kregen dit jaar zowel in Sittard als Geleen extra
aandacht.
7. Vakanties
Het vakantieproject blijft een onderdeel van de diaconie, zolang de financiën
dat toelaten. Ook dit jaar is er een gemeentelid via het Vakantiebureau op
vakantie geweest en wel met kerst. Het Vakantiebureau geeft de mogelijkheid
aan personen met een handicap, met of zonder de eventuele mantelzorger,
om in één van hun vakantiehuizen van een verzorgde vakantie te genieten
door de één op één hulp van vrijwilligers. Maar ook zonder handicap is men
van harte welkom.

8.Externe contacten
De leden van de diaconie hebben zitting in de volgende organisaties:
Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreek, overleg orgaan vanuit het bisdom
Roermond met diverse kerken en maatschappelijke organisaties; Bie Zefke –
dagopvang dak- en thuislozen (bestuursfunktie); HiP – Hulp in Praktijk,
vrijwilligers en contactpersoon; Classis; Sociaal Overleg met Gemeente – ‘de
Johanneskerk’ levert de vertegenwoordiger van zowel de protestantse,
katholieke als evangelische kerk. Door ziekte van de vertegenwoordiger, is dit
tijdelijk overgenomen door een ander binnen onze kerk, die deze taak eerder
had vervuld.
9.Hulpvragen, acties en giften
Grote hulpvragen zijn er in 2016 niet geweest. Via het Rechtfonds zijn directe
hulpvragen (met kleine bedragen) afgehandeld (zie punt 4).
Er zijn in 2016 inzamelingen gehouden voor de Engelen van Zitterd-Gelaen.
Potjes/blikjes (klein formaat voor alleenstaanden), koekjes, soep e.d. Het zijn de
dingen die de mensen dagelijks nodig hebben. Verder is er een extra gift van
toiletpapier geweest. De functieperiode van één van onze diakenen zit er m.i.v.
2017 op, maar hij blijft als taakdrager, contactpersoon voor de Engelen. De
Engelen zijn verhuisd naar een betere locatie in de Pastoor Jacobsstraat 16A,
6133 AM Sittard.
N.a.v. een verzoek van een City-kerk in Aken om wol voor hun breicafé, zijn ook
wij, na een bezoek aldaar, m.i.v. 1 november een breicafé gestart. We doen mee
met de acties van de kerken in Aken en Eupen, om zo een euregionale
samenwerking te krijgen. De gemaakte spullen leveren we in bij de kerk in
Aken, evenals een bijdrage in de vervoerskosten. Zij zorgen n.l. voor het
vervoer. De actie van 2016 was voor de Roma’s en Sinti’s in Bulgarije. Er is een
groep van ongeveer 16 vrouwen vol enthousiasme gestart. Het doel is
tweeledig, iets maken voor mensen in nood en eventuele eenzaamheid onder
de mensen hier proberen te verdrijven, want iedereen is welkom, men hoeft
geen kerklid te zijn.
Er is nog steeds wat “leefgeld” beschikbaar voor de twee vluchtelingen, die in
het klooster bij de zusters wonen.

De gastenkamer zal niet meer als noodopvang worden aangeboden. De kamers
zijn niet veilig, daar er bij brand geen vluchtmogelijkheid is.
Dit jaar hebben alle kerken in Nederland weer een armoede-onderzoek
gehouden, waaraan ook onze diaconie heeft meegedaan.
De diaconiedag in Utrecht, met inspirerend workshops en ontmoetingen, is
wederom door leden van de diaconie en ZWO bezocht.
10. Financiën
Zie de jaarrekening over 2016 met toelichting op de website.
11.Slotwoord en Toekomst
Het was het jaar met de nieuwe voorzitter. Zij was snel ingewerkt, daar zij reeds
ervaring met de diaconie had en lid was van het ZWO. Ze is met veel
enthousiasme aan haar taak begonnen.
De fusie met PGBGU stagneert. De samenwerking met de diaconie en het ZWO
aldaar blijft. We blijven het collectenrooster samen opstellen, echter met een
keuze voor eigen doelen, naast de voorgeschreven collecten.
Er is een nieuw beleidsplan voor alleen PGSG opgesteld.
De beide diaconieën hebben samen, onder leiding van ds. J. Stegink, een
kerkdienst voorbereid. De diakenen zijn echter zonder hem voorgegaan in de
dienst. Dat werd over het algemeen, positief ervaren door de kerkgangers.
De bloesemtocht(75+) wordt georganiseerd door beide diaconieën, voor
beiden gemeenten.
Het breicafé is genomineerd voor de dr.Poelsprijs. Het succes is groot en dus
gaan wij door met breien voor andere doelen.
HiP is uitgenodigd in een gezamenlijke diaconie vergadering aanwezig te zijn.
Daarin zal besproken worden of we (PGSG en PGBGU) met hen door zullen
gaan. Het HiP is ontstaan vanuit de protestantse kerken en om die reden
kunnen wij er in deze katholieke omgeving hier niet mee stoppen. Het HiP
wordt, op dit moment, geleidt vanuit de katholieke Van Aerskerk in Geleen.

We blijven meedoen met het realiseren van het schuldhulpmaatjes – en
vluchtelingenmaatjesproject.
Er zal gezocht moeten worden naar twee nieuwe leden, eventueel ook
taakdragers, voor de diaconie, daar er m.i.v. 01-01-2018 weer een ambtstermijn
afloopt en er nog een vacature is.

Maart 2017

