
Werkplan 2014-2015  diaconie PKN Dinxperlo    (besproken  in diaconievergadering 11 juni 2014) 

  
 Activiteit Toelichting Wie bereidt voor/contactpersoon Wanneer (opstarten) 

1 PR over wie, wat en hoe 
diaconie 

Bekend maken wat de diaconie doet, zowel binnen als buiten de 
kerk   o.a. - interview in Rondom Dinxperlo 

Diaconie Gehele jaar door; 
samenloop met bepaalde activiteiten 

2 Samen eten Diaconie organiseert voor belangstellenden een gezamenlijk eten 
(tegen kleine vergoeding) 

Contactpers. Henk Nijeboer Najaar 2014 (za 4/10 en za 1 nov) 
Voorjaar 2015 (za 10 jan en za 7 febr) 

3 Levende adventskalender Gedurende de adventstijd bij elkaar koffie drinken, ook 
aanbieden voor niet-kerkleden 

Contactpers. Wilma Bussink 
  

Advent 2014  
voorbereiding sept. 2014 

4 Seniorenkerstfeest Voor gemeenteleden > 70 jaar in zaal Old Dutch 
ook niet-kerkleden uitnodigen  (n.a.v diaconaat op de kaart) 

Contactpers. Wilma Bussink en  
                              Ria Bulsink 

Zaterdag 20 dec 2014 

5 Diaconale rondgang Doelen vaststellen, folders maken /bezorgen, geld innen. 
Er zal kritisch worden gekeken of de wijze waarop de rondgang 
plaats vind voor verbetering vatbaar is   

Werkgroep collecten 
(Henk N., Henk Kl., Henk D.)  

Voorjaar 2015 

6 Vrijwilligers betrekken bij 
diaconale activiteiten 

Veel mensen geven aan (o.a. in de vrijwilligersenquete) wel iets 
projectmatigs te willen doen 

Gehele diaconie Gehele jaar door 

7 Paasgroetenactie Kaarten voor gevangenen uitdelen net voor Pasen Werkgroep (Ria /Margreet) Voorjaar 2015 

8 
 

Bloemendienst  Ook voor mensen die geen lid zijn van de kerk (nav diaconaat op 
de kaart) 

Contactpers. Wilma Bussink Iedere zondag 

 
 Onder a t/m j een opsomming van de ‘gebruikelijke’ activiteiten met vermelding van de contactpersoon vanuit de diaconie 
 Activiteit Toelichting Wie bereidt voor/contactpersoon Wanneer (opstarten) 

a Verzorgen van dienst- en 
uitgangscollectes tijdens erediensten 

 Zie dienstrooster Gehele jaar door 

b Meewerken bij avondmaalsvieringen  Zie dienstrooster Gehele jaar door 

c Autodienst  Contactpers. Anne van Velden Gehele jaar door 

d IKA vakantieweken  Contactpers. Diana Krayenbrink Gehele jaar door 

e Kledingactie (1 x p.jaar)  Contactpers. Margreet Keuper Najaar 2014 

f Noodhulp Willemien Bruggink is aanspreekpunt voor de 
gemeente. Namens de diaconie is Henk Nijeboer 
contactpersoon  

Contactpers. Henk Nijeboer Gehele jaar door 

g Steunpunt minima  incl. 
kerstpakkettenactie 

‘Sociaal werker’ is  Liesbeth Almekinders, sociaal 
diaken is Ada Boland  

Contactpers. Ada Boland Gehele jaar door 

h Ouderenmiddagen  Contactpers. ???????? Gehele jaar door 

i ZWO  Contactpers. ???????? Gehele jaar door 

j Jeugddiaconaat op dit moment geen jeugddiaken    

 


