
November 2017 
Tweede oecumenische themabijeenkomst is met Paul Oosterhoff en Tjeu van 
Knippenberg. Paul heeft interviews gefilmd met een vluchteling en een 
dakloze. Tjeu vertelt hoe Vincent de Paul in de 17de eeuw te werk ging. Derde 
avond: Nelleke Wijngaards vertelt over voorkómen van nood en over 

VincentiusVerenigingen. Er zijn gemiddeld 18 
deelnemers in het parochiehuis van AvP.  
Top opbrengst van de erwtensoepactie: 14 kokers en 
zo’n 15 mensen hebben geholpen om de bezoekers 
en lopers te voorzien van soep. Er is een fantastische 
opbrengst gerealiseerd: € 935,00, € 220 meer dan 
vorig jaar. En dankzij een donatie kunnen we € 1035 

overmaken naar Stichting Straatmensen.  
19 kerken doen dit jaar mee naast het Stedelijk Gymnasium en de Vrije School 
aan de kerstpakkettenactie. Er zijn nu 557 klanten bij de Voedselbank. 
Daarnaast zijn er 25 pakketten voor mensen die via de Bed, Bad en 
Broodregeling in Nijmegen zijn. In hun kerstpakket zit dit jaar een 
telefoonoplader die via zonne-energie werkt. Heel bijzonder. Stichting Gast 
geeft 28 mensen op die een kerstpakket kunnen gebruiken. 
Vluchtelingenwerk zorgt voor een lijst met 11 namen en Homestart maakt een 
lijst met 30 gezinnen.  
 
December 2017  

Onze ‘brei-sterren’ 
zorgden voor 48 
dassen voor de 
daklozen, zij krijgen 
een lekkere warme 
das met Sinterklaas. 
Er zijn in totaal 644 
kerstpakketten 
gemaakt. Er zijn ca 78 
vuilniszakken met dopjes gespaard.  

Vanuit AvP zijn 50 kerstwensen naar vluchtelingen in vreemdelingendetentie 
gestuurd.  
Uw vragen en reacties graag naar de Oecumenische Diaconale Werkgroep: 
oec.werkgroepdiaconie@gmail.com 

 

 
                     

                         Jaarverslag 2017 
 

Oecumenische Werkgroep Diaconie  
      Antonius van Paduakerk (AvP) en Maranathakerk Nijmegen 

 
Anneke Leisink is voorzitter en animator van de oecumenische werkgroep diaconie Geeske 
Dam, Monique Leclercq, Paulien Meijboom, Martha Opmeer, Désirée Schalk, Fiet van de 
Venne, Ds. Peter van der Vange en Hetty Nieuwaard zijn de leden.  
 
De oecumenische werkgroep komt 4 maal bijeen in 2017: 10 januari, 7 maart, 
12 september en 7 november. Subgroepen werken daarnaast aan acties.  De 
vergadering van de Stedelijke Diaconie is steeds door 1 of 2 mensen van de 
werkgroep bezocht. 
 
Januari 2017 
We ronden 2016 af met kerstpakketten en D-E actie. Er zijn bijna 1450 pakken 
koffie ingezameld met D-E punten in Nijmegen en Groesbeek. We sparen ook 
plastic dopjes en mobiele telefoons.   
 
Februari 2017  
Voorbereidingen in de aanloop naar het eeuwfeest 
van AvP zijn in volle gang. Wie jarig is trakteert! De 
Kleurfabriek, die o.a. ontspannende middagen 
organiseert voor kinderen in het AZC Nijmegen, wordt 
gekozen om het hele jaar geld voor in te zamelen. 
Achter in de kerk staat een thermometer om aan te 
geven hoe ver we zijn. 
 
Maart 2017 Eerst een themavergadering. Daarin staat de vraag centraal ‘wat 
is onze spiritualiteit’? We besluiten om in het najaar 3 themabijeenkomsten te 
organiseren. AvP heeft Vincent de Pauls spiritualiteit nodig als ‘onderlegger’ 
bij de diaconie.  
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De Maranathakerk zit in het stadium van besluitvorming over het 
openhouden van de kerk. Het komende jaar zal daarover besloten worden. Er 
zijn veel betrokken mensen bij de kerk en het aantal jongeren is hoog. 
Aan de Vastenmaaltijd op 30 maart nemen 44 gasten deel en de opbrengst is 
€ 384,20 voor de Kleurfabriek. Ieder jaar schrijven we 50 kaarten naar cliënten 
van de Pompekliniek. Een van hen vertelt hoe hij twaalf jaar geen enkel 
contact met de buitenwereld heeft behalve via de kaarten die wij met Pasen 
schrijven. Een gezamenlijke vastenactie 2017 van 7 kerken is voor het Frans 
van der Lugt Jesuit Refugee Service in Beiroet Libanon, opbrengst € 27.000,-  
 
April 2017 
Een paar leden van de werkgroep worden uitgenodigd om jongeren, die het 
Vormsel gaan ontvangen, te komen vertellen over de diaconie. Tijdens het 
speeddaten nodigen wij hen uit om mee te komen doen aan acties. In 
november tijdens de erwtensoepactie en bij de rommelmarkt doen een aantal 
van hen mee.  
 
Mei 2017 
28 mei is de start van voedselinzameling I in 14 
Nijmeegse kerken heeft een mooi resultaat van 119 
kratten goed houdbare levensmiddelen. 
Maranathakerk en de kapper halen wekelijks 1½ tot 
2 zakken vol dopjes op voor de opleiding van een 
hulphond.   
 
Juni 2017 

Het 100 jarig bestaan van 
de Antonius van 
Paduakerk wordt gevierd 
in een feestweek van de 
eeuw, de week van 18-25 
juni 2017. Er is o.a. een 
buurtmaaltijd met bijna 
200 gasten op het kerkplein.   
De Kleurfabriek gaat op de laatste dag van deze 
week naar huis met een cheque van € 2400. 

Wat is dat mooi om te geven en wat zijn ze daar blij mee. De schilderijen die 
de kinderen hebben gemaakt hangen die weken in de kerk.  
 
September 2017 
Het regent even op het einde van de 
Rommelmarkt, maar de opbrengst van de dag is 
top €10.333,07! De rommelmarkt vindt plaats op 
zaterdag 2 september. Even lekker winkelen en 
daarna in het restaurant aan de koffie met gebak. 

Samen met mensen 
van de Maranathakerk 
alles klaarzetten, samen alles naar buiten sjouwen, 
samen eten na afloop en samen naar de uitslag 
luisteren.  
De helft van de opbrengst gaat naar Stichting Gast 
en de andere helft naar de restauratie van het 
vieringtorentje van de AvP. Stichting Gast is heel blij 

met de helft van het mooie bedrag! Het rommelmarktbestuur heeft weer heel 
goed werk gedaan. Cliënten van Stichting Gast en steeds meer mensen uit de 
buurt helpen mee.  
Voedselinzameling II levert in totaal 25 kratten levensmiddelen op en € 60.   
We hebben flyers gemaakt voor de themabijeenkomsten in de herfst.   
 
Oktober 2017 
We vullen rugzakjes met schoolspullen voor kinderen in Roemenië, Hongarije 
en Oekraïne. Deze kinderen moeten, als zij naar school kunnen gaan, zelf voor 
schoolspullen zorgen. Maar in de meeste gezinnen is er nauwelijks genoeg 
geld om te eten, dus voor schriften en pennen al helemaal niet. De uitdeling 
van de rugzakjes is 1 oktober en inlevering tot en met 29 oktober. Er zijn 42 
rugzakjes van de Maranathakerk en 51 van AvP dit jaar. Er worden 93 
kinderen blij mee gemaakt. Het wordt een kerstcadeautje voor hen.  
Het thema van 3 bijeenkomsten in de herfst is ‘Spiritualiteit en Diaconie’. Met 
kerkgangers en belangstellenden praten we in het parochiehuis over 
spiritualiteit en diaconie in de AvP-kerk. De eerste bijeenkomst zijn Peter van 
der Vange en Jan Zuiker begeleiders en dat gaat over ‘Omzien naar elkaar’. 
Het blijkt dat je je altijd blijft herinneren wanneer je in nood niet omgezien 
hebt naar een ander. 


