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Bloei en Delen

• Kerk en Gevangenen

• Kledingactie

• Bloemen groet

• Kerstkaart

• Interkerkelijke Kerstpakkettenactie 
Nieuwegein

• Herstart Maaltijdgroep op dinsdag

• Ondersteuning Voedselbank 
IJsselstein/Nieuwegein

• Bijdrage Robin Food

• Bijdrage Stichting Kamers met aandacht



Bloei en Delen

• De contacten met o.a. Diaconaal Platform 
Nieuwegein, SUN lekstroom, Caritas Nieuwegein 
zijn goed en er wordt samen opgetrokken.

• Verkennen van de mogelijkheid om Kerk met 
een Stip te worden.

• Het eigen vermogen van de diaconie inzetten 
om meer lokale projecten  te ondersteunen en 
in te spelen op de noodhulp wereldwijd. 

• Nieuwe lokale doelen: Stichting A Rocha, 
Stichting Villa Vrede en Cross Culture 
Nieuwegein

• Afgelopen jaar zijn de collectes voor KiA
Noodhulp Tigray en KiA Hulp slachtoffers 
aardbeving Haïti door de diaconie verdubbeld.



Eredienst
Om in de eredienst de diaconale taak dichtbij en 
ver weg bij de gemeente onder de aandacht te 
brengen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

• Voorbereiding werelddiaconaat zondagen door 
TG KiAB

• Oogstdienst  - Bloeiend Nieuwegein

• Avondmaal vieren 

• In de weekinfo en tijdens de dienst wordt de 
collecte toegelicht.

• Tijdens een aantal diensten zijn er gasten 
uitgenodigd om een toelichting te gegeven op 
het doel/project van de collecte.



Duurzaamheid
Afgelopen jaar zijn volgende initiatieven uitgevoerd of 
ondersteund:

• Collecte voor Stichting A Rocha. A Rocha werkt op allerlei 
manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en 
verdieping in het denken over zorg voor de schepping.

• Aandacht in Onderweg: 

• Column: Groene Kerkganger

• Hoofdartikel over: Groene Kerk zijn

• Aandacht aan vergroening van onze gemeenschap

• Bloemenzaadjes zaaien in de kerktuin met de 
Paaschallange

• Bloeiend Nieuwegein

• Aanschaf duurzame kaarsen bij laatste zondag 
Kerkelijk jaar 

• Aandacht besteed aan Klimaatacties

• Deelname aan World Clean Up day

• Klimaatmars Amsterdam 2021

• Klimaatpelgrimstocht 2021 Polen - Glasgow



Impact COVID 19:
Diaconie PGNN

• Indrukwekkende omschakeling naar kerkdiensten op afstand en zo ook de collecte op 
afstand.

• Evaluatie en herziening van bepaalde activiteiten zijn gewenst. Bijv. viering van het 
Avondmaal, kledinginzameling en administratie collectegelden.

• Op dit moment nog geen toename in hulpvragen. Op termijn is de verwachting dat de 
hulpvragen zullen toenemen. Contacten met andere diaconieën en maatschappelijke 
organisaties in Nieuwegein zijn nu extra belangrijk.

• De nood in de wereld is hoog, daarom extra aandacht voor noodhulp. 

• De maatschappij en het leven zal er na Covid-19 anders uitzien dan voor het Covd-19 
tijdperk. Wat we gewend waren komt waarschijnlijk (voorlopig) niet terug.


