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2021’ aan.
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Bijdragen voor projecten van deputaten
diaconaat kunt u storten op IBAN NL52
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Kerkelijk Bureau CGK te Veenendaal o.v.v.
het projectnummer en de projectnaam.
Op de webpagina’s van de afzonderlijke
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betreffende project.
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Het jaar 2020 is na acht maanden al een bewogen jaar. Toch zien onze partnerkerken en
- organisaties kans hun projecten (deels) te vervolgen. Daarom roepen we u op met
hen bewogen te zijn. Als diaconie, vereniging of gemeentelid heeft u met deze projecten een
concrete mogelijkheid om hulp te geven. Hulp aan mensen die vertrouwen moeten
herwinnen. Zoals slachtoffers van seksueel geweld in Sierra Leone (SIE144) of kinderen in
conflictsituaties (ISR143). Uitgebreide informatie van ieder project staat op onze website:
www.cgk.nl/diaconale-projecten.
In Nederland kennen wij het gezegde: ‘In nood leert men zijn vrienden kennen.’ De Bijbel
zegt het zó: ‘Een vriend heeft te allen tijde lief, een broeder wordt in benauwdheid
geboren.’ (Spreuken 17:17). Als u de projecten bekijkt, voor wie zou u dan een vriend,
broeder of zuster kunnen zijn? Alvast hartelijk dank voor uw steun!
De redactie
P.S. Deze projectenuitgave is evenals in 2019 het enige nummer van Diacoon. Door de
coronacrisis kunnen wij pas in 2021 meer vertellen over het vervolg van Diacoon.
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Projectenlijst 2021
Dit overzicht vindt u terug op onze website: www.cgk.nl/diaconale-projecten.

Mozambique
MOZ061
Voedselzekerheid

€ 30.000

13

Botswana
BOT129
BOT130

Peuterschool Sankinderen
Hoop voor Sanjongeren

€
€

5.500
8.500

7
7

Nederland
NED126
NED140

Luistergroepen
Thuis in West

€
€

8.000
5.000

14
14

Brazilië
BRA094

Werkvoorbereidingstraject straatjongeren

€

5.000

7

Nepal
NEP023

Rehabilitatie druggebruikers

€ 16.000

14

Nicaragua
NIC147
NIC148

Steun en training arme koffieboeren
Training kwetsbare vrouwen

€ 10.000
€ 10.000

14
17

Oeganda
OEG146

Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten

€

5.000

17

Oekraïne
OEK084
OEK115
OEK142

Opvang verslaafden
Moeder- en kindcentrum (Kiev)
Onderdak voor moeder en kind (Vatutine)

€
€
€

5.000
5.000
5.000

17
17
18

Cambodja
CAM020
Egypte
EGY048
EGY131
Frankrijk
FRA086

Watervoorziening

Naaiatelier
Hulp aan Soedanese vluchtelingen

Beurzen theologiestudenten

€ 15.000

€ 7.500
€ 15.000

€

6.500

7

9
9

9

Ghana
GHA141

Lees- en schrijfonderwijs aan kinderen

€ 10.000

9

Haïti
HAI138
HAI139

Rehabilitatie kindslaven
Onderwijs aan kansarme kinderen

€ 10.000
€ 6.000

10
10

Indonesië
INE033

Hersteloperaties schisiskinderen

€

5.000

10

€ 15.000
€ 5.000
€ 8.500
€ 5.500

10
13
13
13

Israël / Palestijnse gebieden
ISR040
Maaltijden kwetsbare schoolkinderen
ISR143
Multicultureel kinderkamp
PAG122
Opvang gehandicapten
PAG128
Engelse les voor jongeren

BRA094: Adriano vond - dankzij het voorbereidingstraject - werk in de lokale melkfabriek en financiert
zo samen met zijn moeder de verbouwing van hun huis

5

6

Projectinformatie
Senegal
SEN136

BOT129 Peuterschool Sankinderen - € 5.500
Medische missie

€ 11.500

18

Sierra Leone
SIE144
Opvang slachtoffers seksueel geweld

€

8.000

18

Zambia
ZAM127

€

5.000

18

Training onderwijzers

De basisschool is voor Sankinderen (de ‘Bosjesmensen’ in Botswana) een hele uitdaging.
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 naar school
gaan. Zo kan een Sankind vol vertrouwen op de basisschool starten! Zie cgk.nl/BOT129

BOT130 Hoop voor Sanjongeren - € 8.500
Zuid-Afrika
ZAF052
ZAF066
ZAF145

Werkgelegenheid en hiv-voorlichting
Opvang en begeleiding weeskinderen (Sun City)
Opvang en begeleiding weeskinderen
(Thembalethu)

Zuidoost Azië
ZOA149
Project in een gesloten land

€ 14.000
€ 11.000
€ 10.000

21
21
21

€ 20.000

21

Als dominee John in de stad Ghanzi, Botswana, Sanjongeren op straat ziet rondhangen
terwijl ze eigenlijk op school zouden moeten zitten, besluit 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. Ook zoekt hij de jongeren op
die ver weg in de velden wonen waar hun ouders het vee hoeden. Ook deze kinderen
gaan vaak niet naar school. Wie niet terug kan naar school, leert een vak. Dit geeft
hoop voor jongeren in een soms uitzichtloze situatie. Zie cgk.nl/BOT130

BRA094 Werkvoorbereidingstraject straatjongeren - € 5.000
Een betere start op de arbeidsmarkt voor deze ‘probleemjongeren’ is er bijna niet! In
Brazilië komen tieners vanwege hun gezinsomstandigheden makkelijk in de prostitutie
terecht. Velen raken ongewenst zwanger of gaan leven van diefstal of drugsverkoop. Om
dit te voorkomen startte Jeugdcentrum Jardim Colonial de cursus ‘Ik geloof in mijn
toekomst!’. Bevlogen docenten trainen jongeren in sociale vaardigheden, het organiseren
van taken, computergebruik, financieel beheer en solliciteren. Zo vergroten zij hun kans op
werk en realiseren zij hun verlangen naar een beter leven. Zie cgk.nl/BRA094

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 (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 erg
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
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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 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
Hét 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

GHA141 Lees- en schrijfonderwijs aan kinderen - € 10.000
Dagombakinderen uit het noorden van Ghana groeien op met de lokale taal Dagbani,
terwijl op school alleen wordt lesgegeven in het Engels. De organisatie Literacy and
Development through Partnership (LDP) schiet deze kinderen te hulp door
moedertaalonderwijs voor de Dagomba te organiseren. LDP leidt lokale onderwijzers
op tot taalcoach en vertelt ouders over het belang van taalonderwijs. Want wie
geschoold is, heeft meer kansen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.
Zie cgk.nl/GHA141

FRA086: Een droom komt uit: theologie studeren!
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HAI138 Rehabilitatie kindslaven - € 10.000
Was Haïti rond 1800 een van de eerste landen die slavernij afschafte, vandaag de dag
werken zo’n 300.000 kinderen als slaaf in het huishouden van gastouders. Restavek
Freedom zet zich in om het geestelijke en lichamelijke misbruik van deze restaveks te
stoppen. Medewerkers bieden hun psychosociale hulp en de mogelijkheid om naar school
te gaan. Gastouders worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid: 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

HAI139 Onderwijs kansarme kinderen - € 6.000
In het noordoosten van Haïti worden jongens voorgetrokken, zij mogen naar school.
Meisjes niet, zij zijn handig in het huishouden. Maar scholing is juist erg belangrijk om
de armste gezinnen uit een neerwaartse spiraal te halen. Stichting Hulp Haïti betaalt
daarom het schoolgeld voor kansarme meisjes en een aantal jongens. De ouders
dragen zelf bij aan het inschrijfgeld. Zo krijgen deze kinderen een kans op een betere
toekomst. En kunnen zij later - met een eigen inkomen - hun familie ondersteunen.
Zie cgk.nl/HAI139

INE033 Hersteloperaties schisiskinderen - € 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 onbetaalbaar
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

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
HAI139: Trots om naar school te kunnen gaan in een écht uniform
11
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ISR143 Multicultureel kinderkamp - € 5.000
Naarmate het Israëlisch-Palestijnse conflict voortduurt, escaleert de vijandschap
makkelijk tussen deze bevolkingsgroepen. Al op jonge leeftijd leren Israëliërs en
Palestijnen elkaar te zien als ‘de vijand’. De christelijke organisatie Musalaha biedt
Israëlische en Palestijnse kinderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens een
zomerkamp. Door samen te eten, (spel)activiteiten te doen en de Bijbel te bestuderen,
leren zij stereotype denkbeelden te doorbreken en relaties met elkaar op te bouwen.
Zie cgk.nl/ISR143

PAG122 Opvang gehandicapten - € 8.500
Jemima helpt in Palestijns gebied gehandicapte kinderen en hun ouders. Vanwege lange
wachtlijsten begon Jemima een aantal jaar geleden met thuiszorg. Deze methode werpt
haar vruchten af! Door de veelal Arabische kinderen thuis te bezoeken en daar 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

PAG128 Engelse les voor jongeren - € 5.500
Wie (goed) Engels spreekt, heeft in Palestijns gebied een voorsprong. Zowel op school
als op het werk is Engels een belangrijke taal. Stichting 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 ontwikkelen
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

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 lokale organisatie Codesa helpt
boerengezinnen hun kennis over duurzame landbouw te vergroten. En dat blijkt te werken!
Vrouwen en mannen die een training van Codesa hebben gevolgd 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.
Zie cgk.nl/MOZ061

MOZ061: Eerst landbouwgrond afbakenen en dan is het tijd om plantjes te poten!
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NED126 Luistergroepen - € 8.000
Veel lager opgeleide en allochtone bewoners uit Amsterdam-Noord ervaren eenzaamheid
en teleurstelling in sociale relaties, maar zoeken hier geen hulp bij. Hoop voor Noord, een
multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, brengt buurtgenoten bij elkaar in een
zogenaamde luistergroep. Daar kunnen zij dagelijkse ervaringen met elkaar delen, naar
elkaar luisteren en van elkaar leren. Zo krijgen ze meer meer vertrouwen in menselijke
relaties en durven zij weer of meer te participeren in de samenleving. Zie cgk.nl/NED126

NED140 Thuis in West - € 5.000
Stichting Thuis in West groeit. Dat is niet verwonderlijk, de nood van Rotterdam-West
is hoog: de helft van de bewoners is eenzaam, 60% van de kinderen woont in een
eenoudergezin. Daarnaast speelt in de wijk verslavings- en schuldenproblematiek.
Thuis in West biedt een ontmoetingsplek, bouwt aan onderlinge relaties en helpt –
samen met wijkbewoners – door middel van taaltraining, budgetbeheer en huiswerkbegeleiding. Daardoor hebben kwetsbare buurtbewoners weer zin in het leven,
krijgen eigenwaarde en groeien in relaties. Zie cgk.nl/NED140

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, werkloosheid en groepsdruk lokken verslavingen
uit. ACN, namens 43 kerken in Pokhara actief, helpt vrouwelijke druggebruikers. Zij
behandelt de verslaving én begeleidt 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

NIC147 Steun arme koffieboeren - € 10.000
In het noorden van Nicaragua leven op het platteland veel koffieboeren met hun
gezinnen in extreme armoede. Het gaat veelal om kleine koffieproducenten die
gebruik maken van de in de natuur aanwezige hulpbronnen. Met behulp van een
succesvolle methode helpt de organisatie PAC deze koffieboeren om de productie te
verbeteren en de grond duurzaam te verbouwen. Dit vergroot de economische kansen
voor deze koffieboeren aanzienlijk. Zie cgk.nl/NIC147

NED126: In een luistergroep ervaar je: ‘Je bent niet alleen!’
15
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NIC148 Training kwetsbare vrouwen - € 10.000
Zodra de coronamaatregelen zijn versoepeld zal vanuit Managua, de hoofdstad van
Nicaragua, een ondernemersproject voor kansarme vrouwen starten. De christelijke
organisatie ICC biedt 60 vrouwen een beroepsopleiding aan waardoor zij zelf in hun
levensonderhoud leren voorzien. Met het leren van een vak zoals naaien, sieraden maken
of schoonheidsspecialiste helpt ICC hen aan een beter leven. Ook motiveert zij de
vrouwen vanuit de Bijbel om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven.
Zie cgk.nl/NIC148

OEG146 Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten - € 5.000
In Bubulo, een plaats in het oosten van Oeganda, is door Shalom Christian Ministries
International samen met de lokale kerk een project gestart om weduwen, wezen en
gehandicapten te ondersteunen bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Deze
groep moet bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en hun zelfvertrouwen is laag.
Daarom helpt Shalom deze kwetsbare mensen met onderwijs en werk zodat zij sterk
en onafhankelijk worden. Zie cgk.nl/OEG146

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 missionaire
diaconale werker, bouwde de lokale kerk opvanghuis ‘Het Anker’ om drugs- en
alcoholverslaafden te helpen. Met uw ondersteuning bieden de lokale 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 (Kiev) - € 5.000
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 in Kiev 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
NIC148: In afwachting van de versoepeling van de coronamaatregelen ontvangen de kwetsbare
vrouwen vlak voor het regenseizoen een (fruit)boompje. Met het planten ervan helpt dit meisje haar
moeder aan een inkomen. Want fruit verkopen, brengt geld in het laatje. En een zelfstandig bestaan!
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OEK142 Onderdak voor moeder en kind (Vatutine) - € 5.000
De organisatie Mercy House biedt in Vatutine een schuilplaats aan alleenstaande (jonge)
vrouwen met hun baby’s en kinderen die in moeizame omstandigheden leven. Mercy
House voorziet in voedsel en kleding en leert hun basisvaardigheden zoals koken en
budgetbeheer. De moeders proberen te werken of een opleiding te volgen en zorgen voor
de kinderen. Met de juiste begeleiding krijgen de moeders hun eigenwaarde terug, staan
zij steviger in hun schoenen en vatten zij moed om de toekomst tegemoet te treden!
Zie cgk.nl/OEK142

SEN136 Medische missie - € 11.500
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. Missionaire diaconale werker Tabitha Kieviet werkt
in Senegal als arts en traint Senegalese verpleegkundigen om (meer) in lokale
gezondheidsbehoeften te kunnen voorzien. Zie cgk.nl/SEN136

SIE144 Opvang slachtoffers seksueel geweld - € 8.000
Tijdens de burgeroorlog van 1991 tot 2002 is in Sierra Leone op grote schaal seksueel
geweld gepleegd tegen vrouwen en meisjes. Sindsdien krijgt een op de drie vrouwen in het
land te maken met verkrachting. De jonge, christelijke organisatie AWESSCRV kijkt niet
langer toe en komt op voor deze kwetsbare groep. Zij zorgt voor een schuilplaats, voedsel,
medische en juridische hulp aan mishandelde meisjes en vrouwen. Daarnaast biedt
AWESSCRV een luisterend oor en begeleiding. Veiligheid en zekerheid vormen het begin
van herstel. Zie cgk.nl/SIE144

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
SIE144: Dit meisje met een campagnebord van AWESSCRV staat symbool voor wat alle slachtoffers
willen: dat hun recht wordt gedaan
19

20

ZAF052 Werkgelegenheid en hiv-voorlichting - € 14.000
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 ze te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bij komen.
Zie cgk.nl/ZAF052

ZAF066 Opvang en begeleiding weeskinderen (Sun City) - € 11.000
Hiv/aids maakt 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

ZAF145 Opvang en begeleiding weeskinderen (Thembalethu)
- € 10.000
Medewerkers van het gemeenschapscentrum in Thembalethu, Zuid-Afrika, vangen
weeskinderen of verlaten kinderen op die te lijden hebben onder armoede, onrecht en
ziekte. Het team biedt een veilige, christelijke omgeving en praktische hulp. Men
inventariseert wat elk kind nodig heeft: lichamelijke en/of geestelijke, sociaalemotionele of educatieve behoeften. Zo kunnen de medewerkers relevante en
duurzame hulp geven. Een investering waar deze kinderen zienderogen van
opknappen! Zie cgk.nl/ZAF145

ZOA149 Project in een gesloten land - € 20.000
In een zeer gesloten land in Zuidoost Azië werkt een groepje buitenlandse leraren. Zij
mogen niet openlijk over het evangelie spreken, maar kunnen door middel van hun
levensstijl iets delen van hun motivatie. De lokale, kwetsbare christenen worden enorm
bemoedigd door de aanwezigheid van broeders en zusters die hun leven wagen om in hun
midden te zijn. Het werk heeft veel impact. Zo zei een geheime gelovige tegen één van de
leraren: “Ik heb mijn familie over jullie verteld en ook mijn uitgebreide familie (broeders en
zusters).” Zie cgk.nl/ZOA149
ZAF145: Alles wat aandacht krijgt groeit. Zo ook dit meisje!
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Achtergrondinformatie
Kerken helpen kerken helpen

Projectinkomsten

Als kerken hebben wij contact met kerken in allerlei landen. We ondersteunen hen bij
hun diaconale taak. Ook bouwen we een band op, om onze hulp te verbeteren en van
hen te leren. Zo helpen we elkaar bij het wereldwijde diaconaat.

Op onze website staat bij ieder project een kader met het projectbedrag. Ook de
opgehaalde bedragen zijn daar zichtbaar. Elke maand worden alle per bank ontvangen
giften 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. Giften of collecten voor projecten die niet in de lijst van 2021 zijn
vermeld, komen ten goede aan de algemene kas.

Diaconaat in de wereld
Als Christelijke Gereformeerde Kerken steunen we dit jaar in 20 landen 32 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 voluit waard! Uw bijdragen kunt u overmaken naar:

In opdracht van de generale synode betalen deputaten de afdelingskosten uit de
omslag en dus niet uit uw giften voor de projecten in deze lijst!

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

Jaarlijks vindt in onze kerken op de eerste zondag van februari de hulpverleningszondag
plaats, in 2021 is dat op D.V. 7 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 het laatste nieuws over de
Hulpverleningszondag van 2021.

Hulpverleningszondag

Op de webpagina’s van de afzonderlijke projecten kunt u rechtstreeks via iDeal
bijdragen. Of gebruik daarvoor de QR-code in de flyer of presentatie van het
betreffende project.

Een uitgebreidere toelichting vindt u op onze website: www.cgk.nl/project/werkwijze.

Projecten die wij ondersteunen:
•
•
•
•

hebben een structurele, blijvende verbetering als doel;
helpen de lokale bevolking en met name de zwakken;
zorgen voor een duurzaam leefmilieu;
leren ons als kerken iets of maken uitwisseling mogelijk.

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 welke projecten naar onze criteria verantwoord zijn
om voor te geven: www.cgk.nl/goede-doelen.

Projectbedrag
Het vermelde bedrag wordt jaarlijks aan het project overgemaakt. Als er meer dan dit
toegezegde bedrag is ontvangen, wordt dit overschot bestemd voor een ander project met
een soortgelijk thema dat onvoldoende inkomsten heeft. Van alle projecten ontvangen
deputaten een inhoudelijke en financiële verantwoording.

INE033: Een hersteloperatie betekent voor schisiskinderen een levensgrote verandering
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Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.
Jeremia 17:7-8

Meer over het thema ‘Vertrouwen’ op de hulpverleningszondag van 2021

