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Noodhulp Nepal
Nog voordat we onze maandelijkse nieuwsbrief na de zomervakantie konden versturen, deden we begin september een oproep voor noodhulp vanwege de desastreuze moessonregens in Azië. Onze partner ACN in Nepal meldde hevige overstromingen
die mensen, gewassen en huizen lieten verdwijnen. De situatie is schrijnend. Vrijwilligers delen naast voedsel- en hygiënepakketten uit. Helpt u mee? Lees meer …

Noodhulp Caribische gebied
De bevolking van Sint Maarten is flink getroffen door orkaan Irma. Deputaten diaconaat zien dat de Nederlandse overheid en de lokale overheid hun verantwoordelijkheid nemen voor de eerste hulp. Ze zullen dat ook in de wederopbouw doen, zo verwachten we. Vooralsnog starten wij daarom geen noodhulpactie.

Diacoon Diaconale projecten 2018
De Diacoon ‘Diaconale Projecten 2018’ is uit! Eind augustus is deze naar alle diaconieen gestuurd. U vindt die Diacoon ook op onze website. Wilt u deze lijst (weer) gebruiken bij het samenstellen van het collecterooster? Hartelijk dank, mede namens de
ontvangers! Wil uw gemeente bijdragen aan een specifiek project? Laat het ons alvast
weten: we noteren een project graag met een bepaald bedrag (bijv. op basis van de
gemiddelde opbrengst van een vorige collecte) als ‘toezegging’. Een dergelijke ‘zachte’
toezegging vindt u dan terug op het financiële projectoverzicht in onze nieuwsbrief.
Andere gemeenten kunnen daar dan rekening mee houden.

Micha
Micha Zondag ‘De knop om’
Het kerkenpakket voor de Micha Zondag 2017-2018 is online beschikbaar! Met ‘De
knop om’ vraagt Micha aandacht voor klimaatverandering en zorg voor de schepping.
Lees meer …

Informatieavonden over Micha Cursus
Lijkt de Micha Cursus u wel wat voor uw gemeente? Geeft u zich dan op voor een van
de instructieavonden: 26-9 Elburg, 4-10 Houten, 17-10 Diemen.
Meer informatie en aanmelden …

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 …

Collectesuggestie Dankdag
Dagelijks drie keer eten op je bord of naar school gaan: als het ware ‘gewas en arbeid’
door kinderogen. Voor velen van ons is voedsel, onderwijs of werk iets vanzelfsprekends. Voor de weeskinderen (ZAF066 Opvang en begeleiding weeskinderen) van Sun
City in Zuid-Afrika allerminst. Op D.V. woensdag 1 november is het Dankdag. Doet uw
gemeente dan mee met een collecte voor deze kinderen?
Vraag flyers aan via diaconaat@cgk.nl.

0318-582367

diaconaat@cgk.nl

cgk.nl

diaconaatCGK

1.

@dienstenbureau

Doorgeven
Heeft u het gezien? Op de voorkant van de septemberuitgave van Doorgeven staat een diaken - aan de avondmaalstafel. Dit Doorgevennummer staat in het teken van motivatie. U
leest meer over de motivatie van deze diaken op pagina 10-11. Op de fotopagina (p. 15)
prijken foto’s van de Umojareis, waaraan diaconaal consulent Erjan van der Linde heeft
deelgenomen. Meer over Umoja in een volgende nieuwsbrief. Download de Doorgeven …

Herhaling: e-learning cursus 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 …

Groene Kerkendag
Op zaterdag 7 oktober organiseren Tear en Kerk in Actie weer de Groene Kerkendag.
Een inspirerende dag voor iedereen die geïnteresseerd is in de combinatie kerk en
duurzaamheid. U ontdekt welke groene stappen andere kerken zetten en er zijn tal
van interessante workshops. Meer informatie en aanmelden …

Acht uur Op de Vlucht
Noodhulporganisatie ZOA organiseert a.s. zaterdag 23 september in Apeldoorn ‘Acht
uur Op de Vlucht’. Een dag waarop mensen vrijwillig 8 uur lang als vluchteling kunnen
leven. Het doel van deze dag is om bewustwording te creëren en fondsen te werven
voor vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Lees meer …

Diakenendag: D.V. zaterdag 10 maart 2018 in Wezep
Agenda
26 sept.

-

27 sept.

-

4 okt.

-

7 okt.
9 okt.
15 okt.
17 okt.

-

informatieavond Micha Cursus,
Elburg
toerustingsavond CDC Rotterdam,
Oud-Beijerland
informatieavond Micha Cursus,
Houten
Groene Kerkendag
‘Psychisch ziek’, toerustingsavond
CDC Middelburg, Biezelinge
Micha Zondag
informatieavond Micha Cursus,
Diemen

Gebedspunt
Bid voor de slachtoffers van
de overstromingen in Nepal,
India en Bangladesh. En voor
de slachtoffers in het Caribische gebied. Bid ook voor de
mensen die hulp verlenen.

Dankbaarheid
We zijn dankbaar voor al het
(diaconale) werk dat gemeenten in en buiten de kerk verzetten!

Diaconaat CGK │ Bezoekadres: Dienstenbureau, Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal

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
Maak projecten bekend in uw gemeente
Als kerken ondersteunen we ruim 25 diaconale projecten in diverse landen in de
wereld. Voor een deel zijn die gekoppeld aan het zendingswerk. Zo wint het
Evangelie aan kracht en wordt aan nood tegemoet gekomen. Daarnaast kennen
we in onze kerken zo’n 30 missionair-diaconale werkers. U leest meer over hen
op onze website …
We dromen op ons bureau van meer betrokkenheid van kerkleden bij al dit bijzondere werk. We hebben allerlei materialen om hieraan bekendheid te geven.
Vraag eens naar de mogelijkheden via 0318-582367 of diaconaat@cgk.nl.
Kijkt u ook eens in onderstaande lijst welke projecten nog hulp kunnen gebruiken!

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

Land
Botswana

Nog collectes inplannen voor 2017?
Download Diaconale
Projecten 2017 …

Project
BOT053

Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)

BOT064
BOT129

Ware liefde wacht
Peuterschool San-kinderen (Kaikagu)

€ 8.000
€ 5.800

€ 744
€ 4.680

Brazilië

BOT130
BRA094

Terug naar school
Werkvoorbereidingstraject straatjongeren

€ 5.000
€ 5.000

€ 1.092
€ 1.215

Burundi
Cambodja

BUR123
CAM020

Voedselvoorziening weeshuis
Watervoorziening

€ 5.000
€ 10.000

VOL
€ 7.568

Egypte

EGY048
EGY131

Naaiatelier
School voor Soedanese vluchtelingen

€ 7.500
€ 5.000

€ 1.281
€ 1.754

Frankrijk
Haïti

FRA086
HAI114

Beurzen theologiestudenten
Herbebossing

€ 6.500
€ 15.000

€ 621
€ 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

€ 12.107
€ 2.783

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

€ 16.537
€ 200

NEP023
OEK080

Rehabilitatie druggebruikers
Christelijk onderwijs

€ 16.000
€ 9.000

€ 3.217
€ 1.606

OEK084
OEK115

Opvang verslaafden
Moeder- en babycentrum

€ 5.000
€ 10.000

€ 1.251
€ 5.520

ZAM127
ZAF051

Training onderwijzers
Kindertehuis

€ 5.000
€ 7.000

€ 1.060
€ 6.590

ZAF052
ZAF066

Capaciteitsopbouw en voorlichting
Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

€ 15.000
€ 10.000

€ 4.625
€ 2.146

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.

