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Diaconaat Geleen
Diaconale Raad  In onze gemeente staan we graag klaar voor elkaar en voor anderen. De diaconale raad brengt dat in
praktijk door daar te helpen waar we weten dat hulp nodig is. Onze belangrijkste uitgangspunten zijn
sociaal-maatschappelijk werk en armoedebestrijding. Ook een deel van het ouderenwerk valt onder de diaconale raad.
Jenny Kooistra  heeft het ouderenwerk onder haar hoede. Zij organiseert onder andere de voorjaars- en de adventsmiddag
voor de ouderen in onze gemeente.Verder worden er verjaardagskaarten gestuurd naar de 80-plussers en wordt er voor deze
groep voor een kerstattentie gezorgd. Ook is er naast de dominee een vertegenwoordiger van de kerk aanwezig bij de
kerkdiensten in de verschillende zorgcentra .
Betty Dijkstra  is verantwoordelijk voor het sociaal-maatschappelijke deel. Ze bezoekt mensen en onderzoekt de
mogelijkheden die we als gemeente hebben om mensen die dit nodig hebben te ondersteunen. Ook draagt ze zorg voor de
kerstcadeaukaarten  die elk jaar worden uitgedeeld aan mensen die een extraatje goed kunnen gebruiken. Verder onderhoudt
Betty contact met groepen buiten onze gemeente die diaconaal werk doen.
Wim Hendriks  is de man van de cijfers. Hij beheert de financiën van de Diaconie en ZWO.
Phyllis Dam  verzorgt het secretariaat. Dit houdt in dat ze verslagen maakt van de vergaderingen en het collecterooster
opstelt.
Bertha Verkerk  coördineert het geheel en is voor onze gemeente de contactpersoon voor stichting HIP (hulp in
praktijk). www.stichtinghip.nl 
De diaconale raad is een fijn team met enthousiaste mensen. Bovendien staat er altijd een groep vrijwilligers klaar om
ons te helpen.Waar het kan, werken we samen met de Diaconie van de Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht. Zo hebben
we de afgelopen jaren bijvoorbeeld gezamenlijk een aantal acties voor de Voedselbank georganiseerd en uitgevoerd.Als u
meer wilt weten over de Diaconale Raad of als �t u fijn lijkt om ons op wat voor manier dan ook te komen helpen: bel
gerust!
///Wilt u meer informatie over de Diaconale Raad?Algehele coördinatie en HIP: Bertha Verkerk tel: (046) 437 92 01 mail:
berthaverkerk@gmail.com Secretaris: Phyllis Dam tel: (046) 475 27 44Ouderenwerk: Jenny Kooistra tel: (046) 433 97
93Sociaal-maatschappelijk: Betty Dijkstra tel: (046) 451 75 07Financien: Wim Hendriks tel: (046) 475 57 34\\\ 
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