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Aanstaande zaterdag is het zover: de landelijke diakenendag. Wij kijken ernaar uit. U ook? Ga
naar www.cgk.nl/diakenendag voor meer informatie.
Collectedoelsuggestie biddag 2018
Volgende week woensdag is het biddag. Vorige maand deden we u hiervoor
een collectedoelsuggestie: project CAM020 Watervoorziening. Aangelegde vijvers waar regenwater in opgevangen kan worden, bieden de mensen werk en
voedsel. Wilt u nog de powerpointpresentatie van dit project nog ontvangen
voor a.s. zondag, mailt u ons dan uiterlijk vrijdagochtend hierover. Kijk voor
meer info over het project op www.cgk.nl/cam020.

Op vakantie met een beperking
Kent u de werkgroep Recreatie Lichamelijk Gehandicapten al? Deze werkgroep
van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg verzorgt vakanties voor mensen met een beperking. Kent u een gemeentelid voor wie een ‘gewone’ vakantie geen optie is? Wijs hem of haar dan op de folder van deze werkgroep. In
april staat er een bootreis gepland, in juni een verblijf in Zuid-Limburg en in november in de bossen van Doorn. Lees meer …

Nu online: De 10 geboden van onze Helper
Ds. Bart Visser schreef voor de hulpverleningszondag in zijn gemeente een variant op de Tien Geboden – vanuit het perspectief van God onze Helper. Hij mailde deze ons en wij vinden het mooi dit document met u te delen. Download …

Nieuw project: SEN136 Medische missie
Missionaire diaconale werkers Jan en Tabitha Kieviet wonen en werken in Senegal, samen met hun twee kinderen. Tabitha werkt hier als arts in een zendingskliniek. In Senegal is een groot tekort aan artsen, met een grote medische
nood als gevolg. Daarom traint Tabitha samen met haar team verpleegkundigen om in (meer) lokale gezondheidsbehoeften te kunnen voorzien. Wij willen
hen hierin steunen. Helpt u/uw gemeente mee? Lees op www.cgk.nl/sen136
meer. Ter ondersteuning van de collecte is er een flyer, een poster en een
powerpointpresentatie gemaakt. U kunt deze opvragen via diaconaat@cgk.nl.

Armoede en sociale uitsluiting 2018
Het CBS heeft op 17 januari jl. nieuwe cijfers naar buiten gebracht over armoede in Nederland. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte
van de vorige metingen is de armoede niet verminderd. Waar het langdurige
armoede betreft, is zelfs sprake van een toename. Onder zzp’ers is het percentage hoger dan het gemiddelde. Dat geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond en zeker voor vluchtelingen. Lees meer…
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Werbezoek Indonesië
Tijdens een werkbezoek naar Indonesie vorige maand bezocht diaconaal consulent Erjan van der Linde project INE033, Hersteloperaties schisiskinderen. Hier
op de foto zien we moeder Jetty (links) met haar zoon Nathaniël en Garcia, met
haar zoon Lindu in de kliniek van dr. Sarimin. Beide kinderen zijn de volgende
morgen geopereerd aan hun hazenlip. De moeders spraken hun dankbaarheid
uit naar onze kerken voor het bekostigen van deze operatie. Zo krijgen deze
kinderen betere kansen.

ECRC-conferentie
Van 15 tot 18 mei a.s. wordt in Staffordshire, Engeland, de conferentie van de
European Conference of Reformed Churches (ECRC) gehouden worden. De
ECRC wordt gevormd door de Europese lidkerken van de International Conference of Reformed Chruches (ICRC). De conferentie is bedoeld voor ambtsdragers, dus ook diakenen, uit de lidkerken. Het thema is ‘Caring For the Church of
God’. Er worden diverse lezingen gehouden, waarvan er een (‘The Office of
Deacon’) wordt verzorgd door oud-diaconaal consulent Gé Drayer. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Ds. J.W. Wüllschleger.
Email: wwull@solcon.nl; tel. 036 7501403.

Diaconaal doen doordacht
Er waren op 2 februari jl. honderden oecumenisch diaconaal betrokkenen aanwezig bij de presentatie van het derde handboek diaconiewetenschap,
'Diaconaal doen doordacht'. Aan dit deel gingen vooraf ‘Barmhartigheid en gerechtigheid’ en ‘Diaconie in Beweging’. In de redactie werkte ook Herman van
Well mee, oud-diaconaal consulent CGK. Het handboek wordt uitgegeven door
het landelijk bureau DISK i.s.m. Uitgeverij Kok. Lees meer…

Agenda

Dankbaarheid

10 mrt.

-

Diakenendag, Wezep

11 apil

-

Toerusting, Hoogeveen

12 april

-

Toerusting, Den Haag

6 juni

-

Toerusting, Apeldoorn

26 sept.

-

Toerusting, Alphen a/d Rijn

15 nov.

CDV Den Haag, Alphen a/d Rijn

Project INE033 maakt operaties voor kinderen met
een hazenlip mogelijk.
Sinds 2001 werden al 259
kinderen geopereerd! Zo’n
operatie betekent een betere gezondheid en een
eerlijke kans op eenzelfde
ontwikkeling als anderen.
Reden voor dankbaarheid!
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Diaconale projecten 2018
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
Haïti – Hoe gaat het nu?
Mede namens onze kerken werkt Margot de Greef al jaren in Haïti. Het land
werd de afgelopen jaren regelmatig getroffen door natuurgeweld en diaconaat
organiseerde naar aanleiding van die rampen noodhulpcollectes. Mooi dat u
zowel in 2010 als 2016 zo gul gaf voor noodhulp! De wederopbouw vergt tijd en
geduld. Veel Haïtianen voelen zich daarbij gesterkt door God.
Margot de Greef maakte er een kort filmpje over. Bekijk het hier…
Hier zijn trouwens meer verslagen over het leven en werk van Margot te lezen.
De moeite waard!

Pr-materiaal
Van alle projecten die hieronder getoond worden, is een powerpointpresentatie, flyer en poster beschikbaar. Wij sturen u kosteloos meerdere flyers en posters toe om uit te delen in uw gemeente. De presentatie ontvangt u per mail. Vraag het materiaal wel tijdig aan (via
diaconaat@cgk.nl). Zo kunnen wij het bijwerken en inplannen voor verzending.

Projectenoverzicht
In de laatste kolom van dit overzicht verschijnen vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de inkomsten.
Kijk voor meer informatie over deze projecten op www.cgk.nl/diaconale-projecten.

Land
Botswana

Project
BOT053

Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)

BOT129
BOT130

Peuterschool Sankinderen (Kaikagu)
Een toekomst voor Sanjongeren

Brazilië
Cambodja

BRA094
CAM020

Werkvoorbereidingstraject straatjongeren
Watervoorziening

Egypte

EGY048
EGY131

Naaiatelier
School voor Soedanese vluchtelingen

Frankrijk
Haïti

FRA086
HAI114

Beurzen theologiestudenten
Herbebossing

€ 6.500
€ 15.000

Indonesië
Israël /
Palestijnse
gebieden

INE033
ISR040

Hersteloperaties schisiskinderen
Maaltijden kwetsbare schoolkinderen

€ 5.000
€ 15.000

ISR134
PAG122

Werkplek autistische jongeren
Opvang gehandicapten

PAG128
MOZ061

Engelse les voor jongeren
Voedselzekerheid

€ 5.000
€ 30.000

NED132
NED133

De Poster
Hoop voor vluchtelingen

€ 875
€ 3.750

NEP023
OEK080

Rehabilitatie druggebruikers
Christelijk onderwijs

€ 16.000
€ 6.000

OEK084
OEK115

Opvang verslaafden
Moeder- en babycentrum

€ 5.000
€ 10.000

Senegal
Zambia

SEN136
ZAM127

Medische missie
Training onderwijzers

€ 10.000
€ 5.000

Zuid-Afrika

ZAF051
ZAF052

Kindertehuis
Werkgelegenheid en hiv-voorlichting

€ 7.000
€ 15.000

ZAF066

Opvang en begeleiding weeskinderen

€ 10.000

Mozambique
Nederland
Nepal
Oekraïne

Bedrag
€ 2.500

Ontvangen

€ 5.500
€ 5.000
€ 5.000
€ 15.000
€ 7.500
€ 5.000

€ 6.000
€ 8.500

(incl. toegezegd bedrag) VOL

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.

