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Afscheidssymposium Gé Drayer
Op 7 april was het moment dan toch echt aangebroken: Gé Drayer nam na bijna vijftien jaar afscheid als secretaris diaconaat en zending, tijdens een symposium over de
rol van geloof en geld in de hulpverlening.
‘Helpen? Dat doe je met je handen op je rug!’, poneerde Gé als een van de drie sprekers - waarop in een forumdiscussie werd ingegaan. Goedbedoelde hulpverlening die
decennialang duurt, legt een gemeenschap lam en staat haaks op de waardigheid van
mensen. Vragen wij onszelf af hoe we het zouden vinden als christenen uit arme landen op die manier richting ons zouden handelen? Hebben wij wel het ‘recht’ om te geven en te helpen? Of deze laatste vraag werd beantwoord, leest u in de samenvatting
van het symposium dat in juni beschikbaar komt. (U treft een link aan in de volgende
nieuwsbrief.) Naast deze zinvolle bijeenkomst was er ruimte voor ontmoeting en goede wensen aan de vertrekkende Gé. Een boeiende, samenbindende middag!
In de Doorgeven van
mei blikt Gé terug
en zijn opvolger Erjan vooruit (p. 2021). Download …

Aankondiging Diacoons
Tijdens bovengenoemd afscheidssymposium werd de Diacoon over dit thema (helpen)
aangekondigd. We hoopten dit nummer - van de hand van Gé Drayer zelf - voor de
zomer te kunnen uitgeven. Maar omdat het een dubbeldik nummer wordt, blijkt dat
helaas niet haalbaar. Eind augustus verschijnt eerst het nummer Diaconale projecten
2018, zodat deze op tijd bij u terecht komt om meegenomen te kunnen worden in het
collecterooster. In het najaar verschijnt dan het nummer over helpen.

Planet - People - Profit
CGK, GKv, PKN, Kerk in Actie en Micha Nederland organiseren op donderdag 15 juni
een studiemiddag. Thema: de plaats van gerechtigheid in de plaatselijke gemeente.
Ds. Verboom uit Gouda (PKN) leidt de middag in met een boeiende studie over het
thema. Verboom werkte als zendeling in Mexico en Colombia. Komt u ook op 15 juni
naar Woudenberg? Welkom! Lees meer …

Diaconaat van kerken groeit
Uit ons eigen onderzoek Help! blijkt een toenemende belangstelling voor diaconaat
van onze kerken in de samenleving. Datzelfde beeld komt naar voren in een onderzoek
dat de PKN eind april publiceerde. Daaruit bleek dat ze als kerkgenootschap krimpt,
maar dat de diaconale inzet van haar leden steeds groter wordt. Het onderzoek
Toekomstgericht diaconaat levert een aantal inzichten op die prachtig aansluiten bij de
aanbevelingen uit ons eigen onderzoek. Lees meer …
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Bezinningsmorgen
Het diaconaat staat door de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren voor
nieuwe uitdagingen. Onze kerken gaan die uitdagingen graag aan. Diakenen hoeven
dat niet alleen te doen, want tenslotte is elke gelovige een ‘diaken’. Op de regionale
bezinningsmorgen in Veenendaal op 1 juni bieden we predikanten uit de CGK, NGK en
GKv gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Predikanten in de regio
Hoogeveen gingen u op 5 april al voor. Meer info? Mail naar diaconaat@cgk.nl. Tip:
wijs als diaken je predikant op deze bezinningsmorgen!

Conferentie Oost-Europa
Het Christelijk Platform Oost-Europa organiseert, samen met partnerorganisaties in
Oost-Europa, een internationale conferentie over de toekomst en samenwerking
in ontwikkeling in Oost-Europese landen. De conferentie is van 12-13 oktober 2017 in
Cluj-Napoca, Roemenië, met als thema ‘Eigenaarschap in ontwikkeling’. Op deze conferentie vertellen sprekers uit Oost-Europa en West-Europa over hun visie op de toekomst van ontwikkelingswerk. Lees meer …

Eerste Micha-boek: Genieten van genoeg
In samenwerking met uitgeverij Buijten en Schipperheijn brengt Micha Nederland een
boekenserie uit. Het eerste boek in de serie is van de hand van Martine
Vonk. ‘Genieten van genoeg’ haakt aan bij alledaagse thema’s en weet je te raken als
het gaat over gedrag, bezit en de ander. De auteur plaatst op luchtige wijze kritische
kanttekeningen bij ons comfortabele leven. Ze schrijft onder meer over ‘ontspullen’,
opkomen voor recht en het ‘bubbelbadgeloof’. Bestel het boek …

Collega Trudy Luth en haar man Arjan ontvingen uit Gods hand hun derde dochter: Hanna.

Gebedspunt

Agenda
1 juni

-

1 juni

-

20 juni

-

22 juni

-

27 sept.

-

Bezinningsmorgen predikanten,
Veenendaal
Bijeenkomst Knooppunt Kerk en
Armoede, Deventer
toerustingsavond nieuwe diakenen,
Leeuwarden
toerustingsavond nieuwe diakenen,
Papendrecht
toerustingsavond nieuwe en andere
diakenen, Alphen a/d Rijn
-

Nu de formatieonderhandelingen zijn
gestrand rond een belangrijk thema
als migratie, vragen we u te bidden
voor de vorming van een nieuw kabinet.

Dankbaarheid
Wij zijn dankbaar voor wat Gé Drayer
voor het diaconaat van onze kerken
betekend heeft. Ook danken we de
Here voor zijn opvolger Erjan van der
Linde (zie p.3), die de afgelopen
maanden intensief is ingewerkt.
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Diaconale projecten 2017
We stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt wanneer u besluit te collecteren voor een van onderstaande projecten.

Rondom de projecten
Werkbezoeken Haïti en zuidelijk Afrika
Op dit moment brengt Erjan van der Linde samen met Gé Drayer een
werkbezoek aan Haïti. Deputaten diaconaat ondersteunen daar kerken met de herbouw van huizen en scholen vernield door orkaan Matthew (oktober 2016). Daarnaast loopt het ‘gewone’ herbebossingsprogramma (project HAI114), van levensbelang voor de leefbaarheid
van het eiland. Beide programma's coördineert missionaire diaconale
werker Margot de Greef, die Erjan nog goed kent uit de periode dat hij
predikant was in Drogeham!
In maart bezochten Erjan en Gé verschillende projecten in zuidelijk
Afrika. Op de foto hiernaast ziet u hoe Erjan namens onze kerken
symbolisch een ‘transfer letter’ overhandigt aan juf Sethsego van peuterschool Kaikagu, Botswana (project BOT129). Namens de juffen en
de peuters: HARTELIJK DANK voor uw bijdrage!
Een ander project dat door de werkbezoekers werd bezocht, is
BOT130 Terug naar school. Een indrukwekkend project dat uw steun
goed kan gebruiken! Lees meer…

Projectenoverzicht
In de laatste kolom van dit overzicht ziet u de inkomsten t/m april 2017.

Land
Botswana

Brazilië
Burundi
Cambodja
Egypte
Frankrijk
Haïti
Indonesië
Israël /
Palestijnse
gebieden
Mozambique
Nederland
Nepal
Oekraïne

Zambia
Zuid-Afrika

Project
BOT053
BOT064
BOT129
BOT130
BRA094
BUR123
CAM020
EGY048
EGY131
FRA086
HAI114
INE033
INE037
ISR040
PAG122
PAG128
MOZ060
MOZ061
NED132
NEP023
OEK080
OEK084
OEK115
ZAM127
ZAF051
ZAF052
ZAF066

Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)
Ware liefde wacht
Peuterschool San-kinderen (Kaikagu)
Terug naar school
Werkvoorbereidingstraject straatjongeren
Voedselvoorziening weeshuis
Watervoorziening
Naaiatelier
School voor Soedanese vluchtelingen
Beurzen theologiestudenten
Herbebossing
Hersteloperaties schisiskinderen
Scholenbouw
Maaltijden kwetsbare schoolkinderen
Opvang gehandicapten
Engelse les
Coaching landbouwproject
Voedselzekerheid
De Poster
Rehabilitatie druggebruikers
Christelijk onderwijs
Opvang verslaafden
Moeder- en babycentrum
Training onderwijzers
Kindertehuis
Capaciteitsopbouw en voorlichting
Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

Collectes inplannen? Download Diaconale
Projecten 2017 … Eind augustus verschijnt
Diaconale projecten 2018.
Bedrag
€ 2.500
€ 8.000
€ 5.800
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 7.500
€ 5.000
€ 6.500
€ 15.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 15.000
€ 8.500
€ 5.000
€ 7.000
€ 30.000
€ 1.750
€ 16.000
€ 9.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 7.000
€ 15.000
€ 10.000

Ontvangen
€ 1.547
€ 194
€ 4.670

€

€
€
€
€
€

€ 404
VOL
5.625
€ 194
€ 788
€ 271
2.342
2.213
3.010
5.463
1.780

€ 5.026
€ 7.231
€ 2.199
€ 693
€ 941
€ 4.423
€ 613
€ 1.936
€ 4.167
€ 1.792

Maak uw gift over op IBAN NL52 INGB 0000 53.53.00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. het projectnummer.

