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Diaken als toeruster
De generale synode gaf afgelopen jaar aan dat de diaken meer toeruster van de gemeente is dan doener. Een belangrijke uitspraak! Maar hoe ben je als diaken toeruster
van de gemeente en hoe doe je dat samen als diaconie? Daarvoor ontwikkelen we
trainingen. De eerste heet Bloeiend diaconaat, een cursus in drie avonden. Nieuw is dit
ook door middel van e-learning te doen. Er zijn al diaconieën die met de videocursus
Bloeiend diaconaat aan de slag zijn gegaan. Een eerste evaluatie geeft goede indrukken. Een diaconie gaf aan: ‘Wij zijn deze training gestart om:
- rust te vinden om gezamenlijk inhoudelijk bezig te zijn i.p.v. ‘de tent te runnen’;
- met een aantal aan- en aftredende diakenen kennis te kunnen overdragen;
- de neuzen dezelfde kant op te zetten, je mag het ook teambuilding noemen.
De overall indruk was: ‘Zeer geslaagd, goede inhoudelijke gesprekken.’ Deze avonden
gaven een goede aanzet voor een werkplan voor het werk in de gemeente en hoe we
als kerken meer diaconaal op de samenleving gericht kunnen zijn.’ De cursus is ontwikkeld samen met het Diaconaal Steunpunt. Interesse? Lees meer en meld je aan …

Aankondiging Diaconale projecten 2018
De komende weken wordt er op diaconaat hard gewerkt aan de Diacoon ‘Diaconale
Projecten 2018’. Begin september wordt deze naar alle diaconieën gestuurd. U vindt
die Diacoon dan ook op onze website. Wilt u deze lijst (weer) gebruiken bij het samenstellen van het collecterooster? Hartelijk dank, mede namens de ontvangers!

Nu online: meditaties voor openen vergaderingen
In december vorig jaar kwam de Diacoon Momenten van diaconale bezinning uit. Een
verzameling diaconale meditaties voor het openen van bijv. vergaderingen. De werkgroep Diaconaat in de Gemeente (van deputaten diaconaat) schreef acht meditaties
over een diaconaal gedeelte in de Bijbel. Deze meditaties - plus een aantal nieuwe! zijn nu ook beschikbaar op onze website: www.cgk.nl/de-bijbel-open. Hou de site in de
gaten, want ook in de toekomst zal er regelmatig een nieuwe meditatie verschijnen.

Samenvatting symposium
Van het afscheidssymposium dat op 7 april jl. werd gehouden vanwege het vertrek van
ds. Gé Drayer is nu een samenvatting beschikbaar! Het thema was: Geld en goed - over
de rol van geloof en geld in de hulpverlening. ‘Helpen? Dat doe je met je handen op de
rug!’, poneerde Gé als een van de drie sprekers. In een forumdiscussie reageerden de
aanwezigen op de uiteenlopende stellingen. Het werd een boeiende middag. Vraag de
samenvatting per mail bij ons op.

Conferentie Oost-Europa
Het Christelijk Platform Oost-Europa organiseert in oktober een conferentie in Roemenië met als thema ‘Eigenaarschap’. De boodschap van de Oost-Europese hoofdsprekers is helder: ‘Ontwikkeling in Oost-Europa zal en moet meer en meer onze eigen verantwoordelijkheid worden. Dit vraagt om een andere rol en een andere houding van
lokale én Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en diaconieën.’ Lees meer …
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Voorgangersreis Tear
U hoort steeds vaker van ons over ‘Umoja’. Umoja is Swahili voor ‘saamhorigheid’. En
over het effect van die saamhorigheid ging de voorgangersreis van Tear dit jaar. Hoe
gaan kerken elders in de wereld om met hun roeping om hun licht te laten schijnen
voor de mensen? In Oeganda delen de lokale kerken hun visie met de gemeenschap
om samen problemen aan te pakken. En dat werkt! Als kwetsbare groepen ontdekken
wat hun mogelijkheden zijn, ontwikkelt een gemeenschap zich. Bewustwording en
zelfvertrouwen worden gestimuleerd, zodat mensen in actie komen om hun kwaliteit
van leven te verbeteren. Diaconaal consulent Erjan van der Linde was mee met deze
voorgangersreis en kwam enthousiast terug. Wij kunnen als kerken veel leren van de
gedrevenheid van onze broeders en zusters in Oeganda. Lees meer …

In gesprek over diaconaat
Het Diaconaal Steunpunt ontwikkelde in samenwerking met Bureau Kerkwerk
een kaartspel over diaconaat. Dit spel heeft als doel om het gesprek over de diaconale
gemeente te stimuleren. Het kan gebruikt worden op een gemeenteavond over het diaconiewerk, maar ook in kringen e.d. Er zijn twee afzonderlijke vragensets van elk tien
vragen (een met individuele vragen en een met groepsvragen), een handleiding en een
spelbord. Het spel is voor €2,95 bestellen in de webshop van het Diaconaal Steunpunt.

Micha Zondag ‘De knop om’
Het kerkenpakket voor de Micha Zondag 2017-2018 is online beschikbaar. Wereldwijd staan op zondag 15 oktober duizenden kerken stil bij sociale en ecologische gerechtigheid. Met ‘De knop om’ vraagt Micha aandacht voor klimaatverandering en zorg voor de schepping. Lees meer …

Op diaconaat brainstormen we over het thema voor de hulpverleningszondag 2018. Een tipje van de sluier:

Gebedspunt

Agenda
12 sept.

-

14 sept.

-

20 sept.

-

27 sept.
27 sept.

-

28 sept.

-

toerustingsavond nieuwe en
andere diakenen, Groningen
toerustingsavond diaconaal
huisbezoek, Apeldoorn
toerustingsavond nieuwe en
andere diakenen, Nijkerk
CDC Rotterdam, Oud-Beijerland
toerustingsavond nieuwe en
andere diakenen, Alpen a/d Rijn
toerustingsavond nieuwe en
andere diakenen, Hoogeveen

Bid om saamhorigheid in
Nederland. Bid voor een
positieve invloed van kerken, zodat dorpen en steden tot bloei komen. Heel
praktisch.

Dankbaarheid
We zijn dankbaar dat de
online cursus ‘Bloeiend Diaconaat’ al door veel
diakenen is gevolgd.

-
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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
Overhead
Als kerken dragen we ons steentje bij om gemeenschappen op diverse plekken in deze wereld een structurele verbetering te bieden. Wij richten ons dan
vooral op de ondersteuning van de meest zwakken en kwetsbaren. Vanuit
ons kantoor monitoren we de projecten en komen we ter plaatse om een reality check te doen. U begrijpt dat dat geld kost. Toch zijn onze overheadkosten met 15% laag te noemen. Die 15% trekken we niet af van uw gift, maar
wordt betaald vanuit de omslag. Als u geld geeft voor een regulier project,
komt dat dus voor 100% ten goede aan dat project. Wellicht een mooie reden om een project van ‘Diaconale projecten 2018’ op te nemen op uw collecterooster? Zie pagina 1, op het kleurvlak.

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

Land
Botswana

Collectes inplannen? Download Diaconale
Projecten 2017 … Eind augustus verschijnt
Diaconale projecten 2018.

Project
BOT053

Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)

BOT064
BOT129

Ware liefde wacht
Peuterschool San-kinderen (Kaikagu)

€ 8.000
€ 5.800

€ 344
€ 4.680

Brazilië

BOT130
BRA094

Terug naar school
Werkvoorbereidingstraject straatjongeren

€ 5.000
€ 5.000

€ 300
€ 694

Burundi
Cambodja

BUR123
CAM020

Voedselvoorziening weeshuis
Watervoorziening

€ 5.000
€ 10.000

VOL
€ 6.288

Egypte

EGY048
EGY131

Naaiatelier
School voor Soedanese vluchtelingen

€ 7.500
€ 5.000

€ 781
€ 1.054

Frankrijk
Haïti

FRA086
HAI114

Beurzen theologiestudenten
Herbebossing

€ 6.500
€ 15.000

€ 271
€ 3.142

Indonesië

INE033
INE037

Hersteloperaties schisiskinderen
Scholenbouw

€ 5.000
€ 5.000

€ 4.069
VOL (incl. toezegging)

Israël /
Palestijnse
gebieden

ISR040
PAG122

Maaltijden kwetsbare schoolkinderen
Opvang gehandicapten

€ 15.000
€ 8.500

€ 9.008
€ 1.780

Mozambique

PAG128
MOZ060

Engelse les
Coaching landbouwproject
Voedselzekerheid
De Poster

€ 30.000
€ 1.750

€ 14.935

Nederland

MOZ061
NED132

Nepal
Oekraïne

NEP023
OEK080

Rehabilitatie druggebruikers
Christelijk onderwijs

€ 16.000
€ 9.000

€ 2.670
€ 693

OEK084
OEK115

Opvang verslaafden
Moeder- en babycentrum

€ 5.000
€ 10.000

€ 1.001
€ 5.073

ZAM127
ZAF051

Training onderwijzers
Kindertehuis

€ 5.000
€ 7.000

€ 613
€ 5.636

ZAF052
ZAF066

Capaciteitsopbouw en voorlichting
Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

€ 15.000
€ 10.000

€ 4.167
€ 1.792

Zambia
Zuid-Afrika

Bedrag
€ 2.500

€ 5.000
€ 7.000

Ontvangen
VOL

€ 6.458

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.

