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Deze diacoon Diaconale projecten 2019
lijkt niet anders te zijn dan die van vorig
jaar. Maar schijn bedriegt. We kunnen een
aantal nieuwe projecten presenteren, pro
jecten die mensen hoop bieden! Bijvoor
beeld aan kindslaven in Haïti maar ook
dichterbij huis, aan mensen in Assen met
complexe psychische problematiek.
Daarnaast zijn enkele projecten afgerond
omdat die nu op eigen benen staan of in de
nood is voorzien. Daar zijn we dankbaar
voor! Uitgebreide informatie van ieder
project staat op onze website:
www.cgk.nl/diaconale-projecten
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De lijst van Diaconale projecten 2018 is
nog tot eind december 2018 te ge
bruiken. Gebruik vanaf 1 januari 2019
alleen deze brochure.

Deze uitgave is trouwens het eerste en
enige nummer van Diacoon in 2018. Daarom
brengen wij voor dit jaar geen abonnements
kosten in rekening.
Laten we voortdurend bereid zijn om naast
stem ook handen en voeten te geven aan
de hoop die in ons leeft (1 Petrus 3:15).
Mogen we op uw steun blijven rekenen?
Hartelijk dank!
De redactie
P.S. Kijk op pagina 16-17 waar we onder
meer uitleggen hoe uw giften makkelijk op
de website te vinden zijn.

Nieuw project NED135:
Gert van den Bos in gesprek met een cliënt

Foto voorkant, CAM020: Echtpaar bij de oplevering van de vijver in hun dorp Ang Svay Tou
Foto achterkant, nieuw project HAI138: Lovely is een kindslaaf en mag niet naar school
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Projectenlijst 2019

Nederland
NED133
NED135

Hoop voor Vluchtelingen
Assen Zoekt

€
€

3.750
8.000

11
11

Nepal
NEP023

Rehabilitatie druggebruikers

€ 16.000

13

Oekraïne
OEK080
OEK084
OEK115

Christelijk onderwijs
Opvang verslaafden
Moeder- en kindcentrum

€ 3.000
€ 5.000
€ 10.000

13
13
13

Senegal
SEN136

Medische missie

€ 10.000

14

Zambia
ZAM127

Training onderwijzers

€

5.000

14

Zuid-Afrika
ZAF052
ZAF066

Werkgelegenheid en hivvoorlichting
Opvang en begeleiding weeskinderen

€ 15.000
€ 10.000

14
14

Dit overzicht vindt u terug op onze website: www.cgk.nl/diaconale-projecten.
Botswana
BOT053
BOT129
BOT130

Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)
Peuterschool Sankinderen (Kaikagu)
Hoop voor Sanjongeren

€
€
€

2.500
5.500
6.000

7
7
7

Cambodja
CAM020

Watervoorziening

€ 15.000

7

Egypte
EGY048
EGY131
Frankrijk
FRA086

Naaiatelier
Hulp aan Soedanese vluchtelingen

Beurzen theologiestudenten

€ 7.500
€ 15.000

€

6.500

Haïti
HAI138

Rehabilitatie kindslaven

€ 10.000

Indonesië
INE033

Hersteloperaties schisiskinderen

€

8
8

8

8

5.000

10

Israël / Palestijnse gebieden
ISR040
Maaltijden kwetsbare schoolkinderen
ISR134
Werkplek autistische jongeren
PAG122
Opvang gehandicapten
PAG128
Engelse les voor jongeren

€ 15.000
€ 6.000
€ 8.500
€ 5.000

10
10
10
11

Mozambique
MOZ061
Voedselzekerheid

€ 30.000

11

Giften voor projecten graag overmaken naar NL52 INGB 0000 5353 00 van het
Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal. Vermeld daarbij alstublieft het projectnummer!

Pr-materiaal
Van elk project kunt u een powerpointpresentatie, flyers of posters aanvragen
via diaconaat@cgk.nl. Doe dit geruime tijd voordat u het materiaal nodig heeft.
Op ons inkomstenoverzicht staat voor elk project hoeveel aan bijdragen al is ont
vangen: www.cgk.nl/inkomstenprojecten. U vindt dit over-zicht ook terug in de
maandelijkse nieuwsbrief van deputaten diaconaat die elke diaconie ontvangt.
Aanmelden? www.cgk.nl/nieuwsbrief
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BOT053 Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele) - € 2.500
De organisatie Bokamoso gelooft dat onderwijs een belangrijk middel is om de vicieuze
cirkel van armoede in de dorpen rond de stad Ghanzi, Botswana, te doorbreken. Een van
de peuterschooltjes die Bokamoso mogelijk maakt, is Bosele. In een buitenwijkje waar
veel gezinnen in bouwvallen wonen, staat een oude trailer die dienstdoet als school.
Peuters uit sociaal zwakkere gezinnen worden door de juffen van Bosele voorbereid op de
lagere school. Vroeg begonnen, veel gewonnen! Zie cgk.nl/BOT053

BOT129 Peuterschool Sankinderen (Kaikagu) - € 5.500
De basisschool is voor Sankinderen (de ‘Bosjesmensen’ in Botswana) een hele uit
daging. Omdat ze hun eigen taal spreken, kunnen ze het onderwijs in de landstaal niet
goed volgen. De peuterschool Kaikagu bereidt Sanpeuters voor op de basisschool.
Dat doen de juffen door de landstaal te spreken en door de peuters alvast te laten
wennen aan het gaan naar school. Zo kan een Sankind vol vertrouwen op de
basisschool starten! Zie cgk.nl/BOT129

BOT130 Hoop voor Sanjongeren - € 6.000
Toen dominee John in de stad Ghanzi, Botswana, Sanjongeren op straat zag rondhangen
terwijl ze eigenlijk op school zouden moeten zitten, besloot hij daar wat aan te doen. Met
zijn team gaat hij de straat op om met de jongeren en hun verzorgers in gesprek te gaan.
Dominee John vangt jongeren op en biedt steun. Wie niet terug kan naar school, leert een
vak. Dit geeft hoop voor jongeren in een soms uitzichtloze situatie. Zie cgk.nl/BOT130

CAM020 Watervoorziening - € 15.000
Geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel
te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (afkorting voor ‘Licht van Hoop’)
graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit
levert drinkwater op voor de mensen en het vee. Bovendien is het een kweekvijver
voor vis die geschikt is om te eten. Met het water bevloeit men ook de akkers die
rondom het dorp liggen. Een uitkomst voor deze allerarmsten in de wereld! Zie cgk.
nl/CAM020

BOT129: De juf helpt Sanpeuters op weg
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EGY048 Naaiatelier - € 7.500
De werkloosheid in het zuiden van Egypte is groot. Met het opzetten van een eenvoudig
naaiatelier wil de organisatie DUET in de stad Quseia jonge vrouwen helpen. De vrouwen
leren er een vak en kunnen als naaister de kost verdienen. Neem bijvoorbeeld Sabah.
Vroeger was ze werkloos en afhankelijk. Tegenwoordig verkoopt Sabah haar zelfgemaakte
kleding op de markt. Zo groeit niet alleen haar financiële zekerheid, maar ook haar
zelfvertrouwen. Zie cgk.nl/EGY048

EGY131 Hulp aan Soedanese vluchtelingen - € 15.000
In Caïro, de hoofdstad van Egypte, verblijven duizenden Soedanese vluchtelingen.
Onder hen zijn veel kinderen. De vluchtelingen kunnen niet rekenen op steun van de
Egyptische overheid. Als er medische zorg nodig is, ontbreken de middelen om die
hulp te organiseren. Samen met zeven kerken in Caïro maakt de organisatie MSO
medische hulp mogelijk. Via deze lokale kerken wordt elke zondag voedsel verstrekt
aan de vluchtelingen die geen enkel middel van bestaan hebben. Zie cgk.nl/EGY131

FRA086 Beurzen theologiestudenten - € 6.500
Het Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van arme theologiestudenten.
De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie reformatorische
theologische faculteiten voor het wereldwijde Franse taalgebied. Een aantal studenten,
voornamelijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan de eigen theologiestudie niet betalen.
De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen
overheidssubsidie. Helpt u mee? Zie cgk.nl/FRA086

HAI138 Rehabilitatie kindslaven - € 10.000
Was Haïti in 1890 een van de eerste landen die slavernij afschafte, vandaag de dag
werken zo’n 300.000 kinderen als slaaf in het huishouden van hun gastouders.
Restavek Freedom zet zich in om deze restaveks naar school te laten gaan en biedt
hun psychosociale hulp. Gastouders worden bewust gemaakt van hun verant
woordelijkheid: uitbuiting en/of uitsluiting van school wordt niet geaccepteerd. Ieder
kind heeft recht op onderwijs en een veilige omgeving! Deputaten werken in dit
project samen met Woord en Daad. Zie cgk.nl/HAI138

EGY048: Samen naaien is gezellig en productief
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INE033 Hersteloperaties schisiskinderen - € 5.000

PAG128 Engelse les voor jongeren - € 5.000

‘Anak sumbing’, gescheurd kind. Zo noemt men op Sulawesi, Indonesië, een kind met een
schisis (hazenlip). Een gespleten bovenlip is zichtbaar voor iedereen. Vaak hebben kinderen
ook een gespleten kaak en/of gehemelte. Een hersteloperatie van zo’n € 800 is on
betaalbaar voor ouders. Met uw hulp kan een bereidwillige arts jaarlijks tientallen kinderen
opereren in een kliniek in Makassar. Daarna gaat er een nieuwe wereld voor ze open: geen
verlegenheid, meewarige blikken of spraakgebrek meer. Een betere gezondheid en een
eerlijke kans op eenzelfde ontwikkeling als anderen. Zie cgk.nl/INE033

Wie goed Engels spreekt, heeft in Palestijns gebied een voorsprong. Zowel op school
als op het werk is Engels een belangrijke taal. STEP richt zich met het geven van
Engelse les op met name Palestijnse jongeren wiens leven is getekend door de
gespannen sfeer waarin zij leven. STEP gelooft dat als mensen zich kunnen ont
wikkelen en iedereen gelijke kansen krijgt, dit een positief effect heeft op de kwaliteit
van leven. Help mee te investeren in jonge levens! Zie cgk.nl/PAG128

ISR040 Maaltijden kwetsbare schoolkinderen - € 15.000
In Jeruzalem leeft een groot aantal Joodse en Arabische gezinnen onder de
armoedegrens. Kinderen van ouders die de schoollunch niet kunnen betalen, zitten
met een lege maag op school. De Joodse organisatie Yad Elie wil helpen door
maaltijden te verstrekken aan de armsten, ongeacht geloof of afkomst. Daarnaast
verzorgt Yad Elie op vele manieren voorlichting over gezonde voeding aan leraren en
ouders. De kans op een gezonde ontwikkeling voor kinderen wordt op deze manier
vergroot. Zie cgk.nl/ISR040

ISR134 Werkplek autistische jongeren - € 6.000
Keshet (= regenboog) High School in Jeruzalem heeft een breed palet aan leerlingen:
Joods, seculier en Arabisch. Het onderwijs is ingericht rond kernbegrippen als insluiten,
dialoog en samen leven. Keshet biedt leerlingen met een speciale behoefte de mogelijkheid
te integreren binnen de school. Door middel van een begeleide werkplekervaring en
videocoaching helpt de school leerlingen met autisme verder in de laatste fase van hun
schoolloopbaan. Zo groeien ze in zelfstandigheid en hebben ze betere kansen op de
arbeidsmarkt. Zie cgk.nl/ISR134

PAG122 Opvang gehandicapten - € 8.500
Jemima helpt in Palestijns gebied gehandicapte kinderen en hun ouders. Vanwege
lange wachtlijsten begon Jemima een paar jaar geleden met thuiszorg. Deze methode
werpt haar vruchten af! Door de veelal Arabische kinderen thuis te bezoeken en
oefeningen voor te doen aan de ouders, kunnen therapeuten veel kinderen helpen.
Een maatschappelijk werker bezoekt de ouders om hun te leren accepteren dat hun
kind anders is dan andere kinderen. Elk kind is kostbaar. Zie cgk.nl/PAG122

MOZ061 Voedselzekerheid - € 30.000
De inwoners van Mozambique zijn voor hun voedsel grotendeels afhankelijk van wat zij
zelf op een stukje grond kunnen verbouwen. De organisatie Codesa helpt boerengezinnen
hun kennis over duurzame landbouw te vergroten. En dat blijkt te werken! Vrouwen en
mannen die een training van Codesa volgden en die kennis toepassen, hebben een grotere
oogst dan voorheen. Wat niet nodig is voor eigen levensonderhoud, verkopen zij op de
markt. Een opwaartse spiraal die de voedselzekerheid ten goede komt. Deputaten werken
hierin samen met Tear. Zie cgk.nl/MOZ061

NED133 Hoop voor Vluchtelingen - € 3.750
Stichting Hoop voor Vluchtelingen richt zich op Arabisch spekende vluchtelingen in
Nederland die in een isolement dreigen te raken. Door hen met een mobiel kantoor,
een camper, te bezoeken in (nood)opvangcentra bieden medewerkers van de
stichting een rustige plek om te praten. Zo kan juridische, medische of praktische
hulp worden gegeven. Ook worden kleding en maaltijden versterkt.
Zie cgk.nl/NED133

NED135 Assen Zoekt - € 8.000
De missiegroepen van Assen Zoekt die samen de gemeente vormen, bieden met hun eigen
ritme van missieactiviteiten, maaltijden en verdiepingsavonden een thuis waar kwetsbare
mensen een plaats in hebben. Eén op de acht leden van Assen Zoekt heeft te maken met
complexe psychische problematiek of komt uit een sociaal isolement. Voor hen is specifieke
zorg nodig. Met de nieuwe zorgcoördinator Gert van den Bos wordt een brug geslagen
tussen welzijns-/zorginstellingen en de missionair-pastorale zorg binnen Assen Zoekt. Wij
helpen met het leggen van deze unieke verbinding. Zie cgk.nl/NED135
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NEP023 Rehabilitatie druggebruikers - € 16.000
In een arm land als Nepal is de lagere status van vrouwen diep in de samenleving geworteld.
Jongens ontvangen meer waardering en voedsel en hebben betere toegang tot onderwijs
en gezondheidszorg. Familieproblemen, werkeloosheid en groepsdruk lokken verslavingen
uit. De organisatie ACN, namens 43 kerken in Pokhara actief, helpt vrouwelijke drug
gebruikers. Zij behandelen de verslaving én begeleiden hen bij een goede terugkeer in de
gemeenschap. Daarbij worden familieleden ingeschakeld en is er veel aandacht voor
scholing van de vrouwen. Zie cgk.nl/NEP023

OEK080 Christelijk onderwijs - € 3.000
Ondanks de inflatie en toegenomen werkeloosheid neemt de belangstelling voor de
drie christelijke scholen van de Hongaarse Gereformeerde Kerk in Oekraïne toe.
Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de gedegen opleiding die zij, in tegenstelling
tot staatscholen, bieden. Door het hoge onderwijsniveau spelen ze een belangrijke rol
in de samenleving, maar ook in de kerken: veel jongeren die deze scholen bezoeken,
kunnen zo later een waardevolle bijdrage leveren aan de opbouw van kerk en maat
schappij. Zie cgk.nl/OEK080

OEK084 Opvang verslaafden - € 5.000
De verslavingszorg in Oekraïne kijkt alleen naar de lichamelijke conditie van verslaafden,
met alle gevolgen van dien. Samen met Margreet van Beest, voormalig missionair diaconale
werker, bouwde de lokale kerk opvanghuis ‘Het Anker’ om drugs- en alcoholverslaafden te
helpen. Met uw ondersteuning bieden de opvolgers van Margreet deze verslaafde mensen
op een professionele manier perspectief: van afkicken tot zelfstandig wonen, werken en
het opbouwen van sociale contacten. Zie cgk.nl/OEK084

OEK115 Moeder- en kindcentrum - € 10.000
In Oekraïne pakt Father’s House de nood onder (zwangere) tieners en jonge moeders
aan en probeert onder hen abortussen en het afstaan van baby’s te voorkomen.
In moeder- en kindcentrum Bethel leren de moeders zelfstandig te leven en goed
voor hun kleine kinderen te zorgen. Daarnaast ontvangen zij hulp bij het zoeken naar
een opleiding, werk en/of woonruimte en in het contact met de vader en familie van
het kind. Help de jonge moeders mee stappen te zetten naar een beter gezinsleven!
Zie cgk.nl/OEK115

OEK115: Een nieuw begin voor Tanja met haar kinderen in moeder-en kindcentrum Bethel
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SEN136 Medische missie - € 10.000
Senegal behoort tot de armste landen ter wereld. Er zijn weinig mogelijkheden voor het
opleiden van medisch personeel. Een verpleegkundige in Senegal heeft niet een opleiding
genoten zoals wij die in Nederland kennen. Zeker op het platteland is basale medische
zorg niet voorhanden. De Nederlandse tropenarts Tabitha Kieviet werkt in Senegal in een
zendingskliniek. Zij traint Senegalese verpleegkundigen om (meer) in lokale gezondheids
behoeften te kunnen voorzien. Zie cgk.nl/SEN136

ZAM127 Training onderwijzers - € 5.000
Op het platteland van Zambia is meer dan vijftig procent van de bevolking analfabeet.
Wie niet kan lezen, vindt moeilijk een baan. Zambian Mission Support (ZMS) gelooft
dat onderwijs een belangrijk middel is om die vicieuze cirkel van armoede te
doorbreken. Daarom steunt ZMS in de omgeving van Petauke zo’n dertig scholen die
door de dorpsgemeenschappen zelf zijn gestart. Vrijwilligers krijgen van ZMS training
in onderwijsvaardigheden. Zo kunnen zij hun eigen kinderen in de lokale taal lesgeven.
Zie cgk.nl/ZAM127

ZAF052 Werkgelegenheid en hivvoorlichting - € 15.000
Meer dan zes miljoen inwoners van Zuid-Afrika hebben met hiv/aids te maken. SCDO, de
diaconale tak van de Reformed Churches of South Africa, geeft hiv/aidsvoorlichting op
scholen, bij buurtcomités en in kerken. Ook helpt ze hiv/aidsslachtoffers bij het zoeken
naar werk of het opzetten van een eigen bedrijf. Daarnaast informeert SCDO over het
belang van gezonde voeding en gaat zij stigmatisering tegen. Zo biedt ze hoop aan wie
getroffen is en probeert te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bij komen.
Zie cgk.nl/ZAF052

ZAF066 Opvang en begeleiding weeskinderen - € 10.000
Zoals bekend maakt hiv/aids veel slachtoffers in Zuid-Afrika. Er zijn veel kinderen die
door aids één of beide ouders verloren. Als er geen grote broer of zus is om op terug
te vallen, zijn deze wezen aan hun lot overgelaten en zwerven ze over straat met alle
gevolgen van dien. Sun City is een opvangtehuis voor deze wezen. De kinderen
krijgen te eten, gaan naar school en worden begeleid tot volwassenheid. De staf en
kerkelijke vrijwilligers geven lichamelijke en geestelijke zorg. Zonneschijn in hun
leven! Zie cgk.nl/ZAF066

ZAF066: Lekker eten na het spelen!
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Uitgelicht
Projectinkomsten
Op onze website staat bij ieder project een kader met het projectbedrag, hieronder
ziet u daar een voorbeeld van. Nieuw is dat nu ook de giften zichtbaar zijn. Elke maand
worden alle per bank ontvangen bijdragen toegevoegd, iDealbetalingen zijn in het
kader direct zichtbaar. Heeft u liever een overzicht met de inkomsten van alle projecten?
Kijk daarvoor op www.cgk.nl/inkomstenprojecten.

Eenmalige projecten
De projecten in deze uitgave zijn niet de enige projecten die deputaten diaconaat
steunen. Naast noodhulp steunen deputaten jaarlijks ook projecten waarvoor ze
geen aandacht vragen. In veel gevallen gaat het om eenmalige bijdragen die worden
betaald met extra gelden die deputaten ontvingen. Een thuis voor Koerden (foto
links) is een van deze projecten. In het seizoen 2018-2019 zal in onze nieuwsbrief
regelmatig een verslagje staan van projecten die deputaten eenmalig steunden.
Eenmalig project: Samen eten verbindt de vaak eenzame Koerden in Nederland
17
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Achtergrondinformatie
Kerken helpen kerken helpen
Als kerken hebben wij contact met kerken in allerlei landen en ondersteunen we hen
bij hun diaconale taak. Ook bouwen we een band op, om onze hulp te verbeteren
en van hen te leren. Zo ondersteunen we elkaar bij het wereldwijde diaconaat.

Diaconaat in de wereld
Als Christelijke Gereformeerde Kerken steunen we dit jaar in 14 landen 24 diaconale
projecten op een directe wijze. Deze projecten zijn door de afdeling Diaconaat met zorg
geselecteerd volgens de eisen van deputaten diaconaat en worden door de diaconaal
consulent begeleid. Ze zijn onze gebeden en giften volop waard! Uw bijdragen kunt u
overmaken naar:

Giften en collecten
Wij sturen uit kostenoverweging geen ontvangstbevestiging van uw bijdragen. Wilt u die
toch ontvangen, geeft u dit dan aan. Giften voor projecten die niet in de lijst van 2019 zijn
vermeld, komen ten goede aan de algemene kas. In opdracht van de generale synode
betalen deputaten de bureaukosten uit de omslag en dus niet uit uw giften!

Hulpverleningszondag
Jaarlijks vindt in onze kerken op de eerste zondag van februari de hulpverleningszondag
plaats, in 2019 is dat op D.V. 3 februari. De collecten op deze dag komen helemaal ten
goede aan onze diaconale projecten. De opbrengst maakt geen deel uit van de omslag!
Houd www.cgk.nl/hulpverleningszondag in de gaten voor nieuws over de hulpverlenings
zondag 2019.
Een uitgebreidere toelichting vindt u op onze website: www.cgk.nl/over-de-projecten.

NL52 INGB 0000 5353 00 van het Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal
met vermelding van het projectnummer

Welke projecten ondersteunen wij?
• Projecten die een structurele, blijvende verbetering als doel hebben.
• Projecten die de lokale bevolking en met name de zwakken helpen.
• Projecten die zorgen voor een duurzaam leefmilieu.
• Projecten die ons als kerken iets leren of uitwisseling mogelijk maken.
Soms komen er in de loop van het jaar (noodhulp)projecten bij. Voor noodhulp bij rampen
gelden andere voorwaarden. Meer over noodhulp leest u op www.cgk.nl/noodhulp.
Via de Goededoelenlijst geven we aan andere projecten die naar onze criteria verantwoord
zijn om aan te geven: www.cgk.nl/goede-doelen.

Projectbedrag
Het vermelde bedrag wordt jaarlijks aan het project overgemaakt. Als er meer dan dit
toegezegde bedrag wordt ontvangen, wordt dit gedeelte bestemd voor een soortgelijk
project dat onvoldoende ontvangt. Van alle projecten ontvangen deputaten een inhoude
lijk en financieel verslag.

NEP023: De projectleiders heten diaconaal consulent Erjan van der Linde welkom
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Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er Liefde is,
is vertrouwen in morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
Henri Nouwen

Meer over het thema ‘Hoop’ op
de hulpverleningszondag 2019

