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foto: noodhulp Afrika (Nigeria)

Hulpverleningszondag ‘Beschut’
Op de eerste zondag van februari houden we als kerken de hulpverleningszondag. Het
thema voor 2018 is ‘Beschut’. God belooft bescherming voor wie bij Hem schuilt. Op
onze beurt mogen wij anderen helpen beschermen. Bijvoorbeeld met huizen of bomen. Beschutting voor onze naasten! Volgende week pakken we de materialen voor
de hulpverleningszondag in en versturen die naar alle gemeentes. Nabestellen kan via
diaconaat@cgk.nl. OP=OP! De powerpointpresentaties staan eind deze maand online.

Diacoon ‘Helpen’
We helpen allemaal graag, maar hoe helpen we goed? Daarover gaat het in het nieuwe
nummer van Diacoon dat halverwege deze maand verschijnt. Gé Drayer ging begin van
dit jaar met pensioen. Van hem hebben wij op de afdeling diaconaat veel geleerd over
wat goed helpen is. In dit ‘afscheidsnummer’ deelt hij iets van zijn kennis hierover.

Doe ook mee! E-learning Bloeiend diaconaat
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? De eerste cursus die daarvoor
samen met het Diaconaal Steunpunt is ontwikkeld, heet Bloeiend diaconaat. Een cursus in drie avonden door middel van e-learning. Interesse? Lees meer en meld je aan …

Diakenendag 2018
‘Kerk dichtbij mensen’ is het thema voor de diakenendag van 2018. De kerk heeft het
antwoord maar wat is de vraag ook alweer? Hoe gaan woord en daad daarbij samen?
Hoe bouw je bruggen en kom je dichtbij anderen? En hoe kijken we naar mensen? Bij
deze vragen staan we uitgebreid stil. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting. De
diakenendag vindt plaats op 10 maart in Wezep, dichtbij Zwolle. Zet de datum alvast in
uw agenda! Meer informatie volgt in 2018.

Besteding noodhulp Afrika
Uit onze kerken kwam veel geld binnen voor noodhulp in Afrika. Via ZOA is een deel
daarvan besteed aan drinkwatervoorzieningen in Nigeria. In een rapport dat ons kantoor daarover ontving, lezen we: ‘With funding from the CGK seven water points are
constructed in selected areas to increase the populations access to safe drinking water.’ Meer dan 2.000 Nigerianen kunnen mede dankzij uw bijdrage schoon drinkwater
gebruiken. Een eerste levensbehoefte. En zij lopen geen risico meer op ziekten als cholera. Dank voor uw steun!

Lezersonderzoek Doorgeven
Van harte nodigen we u uit voor een digitaal lezersonderzoek van ons blad Doorgeven.
Eind vorig jaar is de opmaak van Doorgeven vernieuwd. Dankzij uw (anonieme) antwoorden kunnen wij de komende jaren Doorgeven verder verbeteren en ontwikkelen.
Meedoen kost ongeveer 10 minuten. Wij zijn blij met elke ingevulde enquête en belonen iedere 50e inzender met een aardigheidje. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Ga naar het onderzoek …

0318-582367

diaconaat@cgk.nl

cgk.nl

diaconaatCGK

1.

@dienstenbureau

Resister Tear
Resister is een campagne van Tear om geweld tegen vrouwen te stoppen. Resister verzamelt verhalen over hoe vrouwen en kerken wereldwijd omgaan met dit thema. Iedereen die op wil staan tegen geweld kan er onderdeel van worden. Een ‘resister’ is een persoon met lef die zich uitspreekt of actie onderneemt om te zorgen dat
geweld tegen vrouwen en meiden stopt. Lees meer …

Samen tegen armoede
Wie denkt dat armoede in Nederland op zijn retour is, heeft het bij het verkeerde eind.
Armoede heeft veel gezichten, oorzaken en gevolgen. Volgens het CBS steeg het aantal
mensen dat niet in hun basisbehoefte kon voorzien van 600.000 in 2008 naar bijna
850.000 in 2013. Het Knooppunt Kerken en Armoede deed een handreiking aan mensen die vanuit plaatselijke kerken actief willen worden. Daarin vindt u tips en suggesties over diaconale beleidsvragen. Download de handreiking …

Micha Scheurkalender 2018
Deze kalender geeft dagelijks een gedachte of idee om recht te doen. Schrijver en redacteur Theanne Boer: ‘Zodra je daarmee begint, blijkt het geweldig goed en ook gewoon heel leuk te zijn om recht te doen.’ Lees meer en bestel de kalender …

Vertrek Trudy Luth
Per 1 december 2017 verlaat Trudy Luth-Eikelenboom onze organisatie. Ze was vanaf 2009 een van de diaconaal consulenten binnen de CGK
vanuit het Dienstenbureau in Veenendaal. Wij zijn dankbaar voor het werk dat ze de afgelopen jaren mocht doen ten dienste van onze kerken
in het algemeen en diaconaat in het bijzonder. We wensen haar Gods nabijheid toe in haar verdere loopbaan.

Zoekt u een collectedoel? Gebruik vanaf nu Diaconale projecten 2018
Gebedspunt

Agenda
24 jan.

-

CDV Rotterdam

4 feb.

-

Hulpverleningszondag

10 mrt.

-

Diakenendag, Wezep

Bid voor mensen in armoede.
In Nederland neemt die toe.
Evenals eenzaamheid. Laat
onze medemensen merken
dat we er voor hen zijn, speciaal rond de feestdagen!

Dankbaarheid
We zijn dankbaar voor het
feit dat dankzij uw gaven
noodhulp kon worden verleend in Nigeria.
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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
Helpt u de laatste gaatjes te vullen?
Dit jaar hebben we met uw hulp weer een heel aantal projecten financieel kunnen steunen. Heel hartelijk bedankt! In de onderstaande lijst ziet u waar er nog
wat gaatjes te vullen zijn. Er is zelfs één lege plek.
Helpt u op de valreep hieraan mee?
Wilt u uw bijdragen voor 2017 voor het einde van het jaar overmaken naar ons
IBAN-nummer NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK te
Veenendaal? Geld dat na 31 december bij ons binnenkomt, kan niet meer voor
2017 worden bestemd.

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

Land
Botswana

Collectes inplannen voor 2018?
Download
Diaconale projecten 2018 …

Project
BOT053

Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)

BOT064
BOT129

Ware liefde wacht
Peuterschool San-kinderen (Kaikagu)

€ 8.000
€ 5.800

€ 3.599
€ 4.680

Brazilië

BOT130
BRA094

Terug naar school
Werkvoorbereidingstraject straatjongeren

€ 5.000
€ 5.000

€ 1.179
€ 2.074

Burundi
Cambodja

BUR123
CAM020

Voedselvoorziening weeshuis
Watervoorziening

€ 5.000
€ 10.000

VOL
VOL

Egypte

EGY048
EGY131

Naaiatelier
School voor Soedanese vluchtelingen

€ 7.500
€ 5.000

€ 1.616
€ 2.042

Frankrijk
Haïti

FRA086
HAI114

Beurzen theologiestudenten
Herbebossing

€ 6.500
€ 15.000

€ 1.992
€ 8.139

Indonesië

INE033
INE037

Hersteloperaties schisiskinderen
Scholenbouw

€ 5.000
€ 5.000

VOL
VOL (incl. toezegging)

Israël /
Palestijnse
gebieden

ISR040
PAG122

Maaltijden kwetsbare schoolkinderen
Opvang gehandicapten

€ 15.000
€ 8.500

€ 12.742
€ 2.982

Mozambique

PAG128
MOZ060

Engelse les
Coaching landbouwproject

Nederland

MOZ061
NED132

Nepal
Oekraïne

Zambia
Zuid-Afrika

Bedrag
€ 2.500

Ontvangen
VOL

€ 5.000
€ 7.000

VOL

Voedselzekerheid
De Poster

€ 30.000
€ 1.750

€ 18.232
€ 200

NEP023
OEK080

Rehabilitatie druggebruikers
Christelijk onderwijs

€ 16.000
€ 9.000

€ 8.531
€ 2.106

OEK084
OEK115

Opvang verslaafden
Moeder- en babycentrum

€ 5.000
€ 10.000

€ 1.251
€ 5.520

ZAM127
ZAF051

Training onderwijzers
Kindertehuis

€ 5.000
€ 7.000

€ 1.160
VOL

ZAF052

Capaciteitsopbouw en voorlichting

€ 15.000

€ 4.626

ZAF066

Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

€ 10.000

€ 2.419

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.

