
 
 

Jaarverslag 2016 Stichting Inaktelke 

Dankbaar kijken we terug op weer een mooi jaar, waarin we diaconaal verbonden mochten zijn met 
onze broeders en zusters in Inaktelke! 
 
Mooi om te zien hoe de contacten tussen onze gemeente en de gemeente in Inaktelke ervoor zorgt 
dat we aan beide kanten mogen groeien in levenswijsheid en in geloof. 
Wij mochten hen weer veel financiële steun verlenen door de opbrengst van de collectes, de 
noodhulp en het sponsoren van verschillende mensen uit het dorp. 
Maar daarnaast zijn de reizen (de 14e jongerenreis en de najaarsreis) altijd bijzondere reizen waar de 
deelnemers vol indrukken van terugkomen. 
De gemeente uit Inaktelke verouderd en dit brengt daarbij behorende zorgen met zich mee. Ze zijn 
erg dankbaar dat wij hen daarom nog steeds financieel willen ondersteunen en hun eigen zorg/ 
financiën willen aanvullen, waar nodig en mogelijk. We hebben regelmatig contact met de dominee 
en zijn vrouw, via de mail, via de app, telefonisch en soms ook een tussentijds “vliegveld” contact op 
Eindhoven Airport. 
De ouderlingen en diakenen uit het dorp waarderen onze bezoeken en onze gesprekken en hopen in 
2017 een weekend bij ons langs te komen om van ons te leren en mee te kijken in onze gemeente. 
 
Jaarplan 2017 

- Financiële steun dmv de collecte-opbrengsten 
- Sponsoring van weduwen, gezinnen en een aantal schoolgaande kinderen uit arme gezinnen 
- Kleding inzamelen  
- Contacten onderhouden (telefonisch via Attila en Irenke of bezoekjes aan het dorp) 
- Gesprekken met de diaconie van Inaktelke blijven houden over hoe het gaat, maar ook over 

hoe zij de toekomst zien (qua zorg, maar ook qua financiën) 
- In maart een bezoek van hun kerkenraad en diaconie aan onze gemeente. Dan hopen we ook 

te vieren dat we al 15 jaar een diaconale relatie hebben met Inaktelke! 
- de 15e jongerenreis wordt georganiseerd 
- en (indien mogelijk) een seniorenreis in oktober 
- een evaluatie houden over onze relatie, met inbreng van beide gemeentes, om te kijken hoe 

we onze diaconale relatie komende 5 jaar willen vormgeven 
 
 


