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Apeldoorn, 13 oktober 2011
Geachte diakenen,
Bijgaand bericht betreft de activiteit in het kader van Diaconaction in het logeerhuis op 19
en 20 november a.s. Op de CvD-vergadering heb ik aangegeven dat er met name diakenen
gezocht werden die tijdens de zondag-activiteit - die bedoeld is voor de mensen met een
beperking - om mee te doen als Piet, waaronder het Pietenkoor. Die vraag aan diakenen is
vervallen! De organisatie heeft bij nader inzien het verzoek aan de diakenen veranderd en
vraagt nu met name diakenen en (diaconale) vrijwilligers om te helpen met de hand-enspandiensten voorafgaand en tijdens dit festijn op 19 en 20 november a.s. Ik citeer uit bijgaand verzoek van Jenny Harmelink van Joker:
We zijn op zoek naar de inzet van dienende handen van vrijwilligers en/of diakenen die of op de vrijdag, zaterdag of op de zondag zich in willen zetten voor ondersteunende taken:






Inladen spullen in vrachtwagen op vrijdag vanaf 9.00 uur locatie nader bekend
Opbouwers buiten en binnen op de vrijdag vanaf 13.00 uur locatie Woldhuis
Helpers voor de catering en persoonlijke aandacht geven op de zondagochtend
vanaf 09.00 uur tot 12.30 uur)
Afbrekers tenten en opruimen locatie Woldhuis op zondag 16.30 uur
Chauffeurs inzetbaar voor vervoer bezoekers op de zondag.

Het is nadrukkelijk mogelijk om slechts een bepaald dagdeel, of voor een bepaalde activiteit
beschikbaar te zijn. De vraag wordt gesteld aan de diakenen, maar vanzelfsprekend mogen
wijkdiakenen ook op zoek gaan naar andere vrijwilligers die hieraan willen meewerken. Immers, als diakenen hoeft u het uitvoerende werk niet allemaal zelf te doen. Juist de inzet van
gemeenteleden is bij deze activiteit goed mogelijk. Als diakenen kunt u het onder de aandacht brengen en mensen rechtstreeks motiveren en inspireren om mee te doen!
Uit de berichten die ik van voorgaande jaren ontvangen heb, is het ook verrassend, inspirerend en voldoening gevend om op de zondagmorgen mee te werken. Daarom wil ik deze
zondagochtend-activiteit bij uitstek onder uw aandacht brengen.
Met vriendelijke groet,
namens de organisatie van Diaconaction,
Heileen Holman,
Diaconaal consulent

From: Jennie-Joker
Sent: Thursday, October 13, 2011 2:43 PM
To: diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl
Onderwerp: informatie brief vrijwilligers en diakenen diaconaction 2011
Hallo allemaal,
De “R”is in de maand, de pepernoten liggen in de winkel en wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het 4e jaar van Diaconaction en daarmee “Het logeerhuis van Sin Nicolaas”. Wederom slaan het CJA en Joker de handen in een voor dit evenement van formaat. Met meer dan 80 jongeren en vele vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten mogen we dat toch wel stellen.
Vorig jaar bleek de verhuizing van het logeerhuis van de Mariakerk naar Het Woldhuis geen afbreuk
te doen aan het concept van Diaconaction! Meer jongeren konden deelnemen en er was meer ruimte voor onze speciale gasten met een verstandelijke beperking op zondagmorgen. Daarmee kwam
Diaconaction nog meer tot haar recht en daar zijn wij blij mee.
Diaconaction is een diaconale activiteit voor- en door jongeren. Ook de Centrale Diaconie betaald
mee aan dit prachtige evenement. Als organisatie vinden we de betrokkenheid met jongeren vanuit
de kerken en diakenen belangrijk.
Zoals gebruikelijk wordt Diaconaction gehouden in het 3e weekend van november en dus dit jaar op
19 en 20 november. Het logeerhuis zal zowel zaterdag als zondag weer open zijn van 10.00u tot
17.00u. Inmiddels een traditie is dat we op zondagmorgen bezoek krijgen van onze speciale gasten
met een verstandelijke beperking. Een geweldig feest om juist op zondagmorgen met elkaar te mogen vieren. Dat gaat weer een bijzondere belevenis worden voor iedereen.
Er zullen buiten een grote tent geplaatst worden waar kinderen verschillende activiteiten kunnen
doen. Knutselen, spelletjes en ook daar zal koffie/thee en chocomelk verkocht worden. Ook zal er
een "pepernoten"speurtocht uitgezet worden die door de kinderen en hun ouders gelopen kan worden. Voor en na dat mensen het logeerhuis bezocht hebben kunnen ze zich dus buiten ook vermaken.
We zijn op zoek naar de inzet van dienende handen van vrijwilligers en/of diakenen die of op de vrijdag, zaterdag of op de zondag zich in willen zetten voor ondersteunende taken:






Inladen spullen in vrachtwagen op vrijdag vanaf 9.00 uur locatie nader bekend
Opbouwers buiten en binnen op de vrijdag vanaf 13.00 uur locatie Woldhuis
Helpers voor de catering en persoonlijke aandacht geven op de zondagochtend
vanaf 09.00 uur tot 12.30 uur)
Afbrekers tenten en opruimen locatie Woldhuis op zondag 16.30 uur
Chauffeurs inzetbaar voor vervoer bezoekers op de zondag.

Geef je op bij jennie Harmelink van Joker; jennie-joker@deherberg-apeldoorn.nl dan geef ik je naam
door bij de desbetreffende persoon die dan verder contact met je opneemt.
Heb je vragen bel gerust naar 0653305451/0555789219

Alles is tegenwoordig te volgen, het logeerhuis dus ook via Hyves, Twitter en Facebook

