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Hulpverleningszondag ‘Beschut’
Het is bijna zover! Op zondag 4 februari is het hulpverleningszondag, met als
thema ‘Beschut’. U heeft als diaconie inmiddels per post een pakket materialen
ontvangen. Heeft u meer flyers, posters of werkjes nodig? Nabestellen kan nog
via diaconaat@cgk.nl. OP=OP! De gadgets voor de kinderen zijn helaas al op.
Alle andere materialen - waaronder ook de powerpointpresentaties - zijn ook
online te vinden: www.cgk.nl/hulpverleningszondag.

Hoge temperaturen in Botswana
Onze partner in Botswana, John Kahuadi, die drop-out jongeren opvangt, traint
en begeleidt geeft aan dat de temperaturen begin januari hoog oplopen tot
ruim boven de 40 graden. Deze hitte veroorzaakt veldbranden, schade aan de
oogst en diverse ziekteverschijnselen. De overheid waarschuwt om genoeg te
drinken, zoveel mogelijk de schaduw te zoeken en zichzelf te beschermen.
John vraagt om gebed tot onze Vader om de temperaturen te laten dalen. Bidt
u mee?

Armoede en gemeenteraadsverkiezingen
Het Knooppunt Kerken en Armoede, waarin we als Diaconaat participeren,
vraagt ons om rond de gemeenteraadsverkiezingen op te komen voor mensen
in nood door te pleiten voor een ander beleid. Armoedebeleid en schuldpreventie kan veel beter dan het nu is en gemeenten spelen daarin een belangrijke
rol. Kijk voor meer informatie op www.knooppuntkerkenarmoede.nl. U vindt
daar ook de brochure.

Bibliotheekservice Passend Lezen
Kent u Passend Lezen, een bibliotheekservice bedoeld voor mensen die moeite
hebben met lezen? 75.000 gesproken titels zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. De collectie is alleen beschikbaar
voor mensen met een Verklaring Leesbeperking. Iets voor een van uw gemeenteleden? Lees meer …

ZOA campagne ‘Heimwee’
Miljoenen Syriërs ontvluchtten hun land voor geweld. Velen kwamen terecht in
buurlanden zoals Turkije, Libanon en Jordanië. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR wil 82% van deze vluchtelingen graag terug naar huis als het
daar veilig genoeg is. ZOA wil vluchtelingen helpen met traumaverwerking,
maar ook met scholing zodat ze toch perspectief houden. Lees meer…

0318-582367

diaconaat@cgk.nl

cgk.nl

diaconaatCGK

1.

@dienstenbureau

Welkom aan Ad Heystek
Per 1 januari versterkt Ad Heystek ons team. Hij is een oud-gediende op deze
plek. Van 2004 tot 2009 was hij diaconaal consulent van onze kerken. Ad diende verder in een aantal commissies en is ook betrokken bij het comité voor het
comité ter voorbereiding van ouderlingen- en diakenconferenties. We wensen
hem veel vreugde toe in zijn taak binnen het binnenlands diaconaat.

Besteding noodhulp Nepal
In augustus vorig jaar werd Nepal getroffen door een enorme overstroming. U
gaf ruim voor de leniging van deze nood. Naast voedselpakketten deelde onze
partner in dit gebied, Asal Chhimekee Nepal (ACN, vertaald ‘de goede buur in
Nepal’) zaaizaad en kunstmest uit. Het gaat om zo’n 500 huishoudens in het
gebied Nawalparasi. In een rapport dat ons kantoor daarover ontving, lezen we
onder andere: ‘Bahadur uit Sarawal is blij met deze materialen. Hun gewassen
waren vernietigd door de overstroming. Hij zei tegen ACN: ‘Nu we deze spullen
hebben, kunnen we weer vooruit zien. We zouden dit nooit zelf hebben kunnen
kopen.’ Wat fijn dat wij deze mensen konden helpen!

Ben Tiggelaar bij Present
Op zaterdag 20 januari staat de jaarlijkse Presentdag gepland. Dit jaar zal
dr. Ben Tiggelaar, bekend van managementseminars, columns en boeken als
Dromen, durven, doen ‘present’ zijn. Hij zal een aantal actuele, inspirerende BIG
IDEAS meegeven op het gebied van leiderschap en die vertalen naar de dagelijkse praktijk. Doel is dat je er meteen mee aan de slag kunt. U kunt zich opgeven via de website www.stichtingpresent.nl.
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Agenda
24 jan.

-

CDV Rotterdam

4 feb.

-

Hulpverleningszondag

10 mrt.

-

Diakenendag, Wezep

12 april

-

Toerusting, Alphen a/d Rijn

26 sept. -

Toerusting, Alphen a/d Rijn

15 nov.

CDV De Haag, Alphen a/d Rijn

-

Gebedspunt

‘

Het is extreem heet in Botswana en dat maakt kwetsbare
mensen nóg kwetsbaarder.
Onze partner in Botswana
vraagt om uw gebed.

Dankbaarheid

’

Wij zijn dankbaar voor uw
financiële bijdragen in 2017.
Uw steun beïnvloedde
mensenlevens.
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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
Speculaas voor Takalani
Nou… Dat klopt niet helemaal. Het speculaas was niet voor kindertehuis
Takalani, maar het bedrag dat de verkoop van speculaas opleverde wél.
Al een aantal jaren houdt de CGK van ’s Gravenmoer een speculaasactie. Eind
2017 werden er zo’n 1900 pakken speculaas verkocht. Niet alleen binnen de
eigen gemeente, maar ook daarbuiten. De verkoop leverde een prachtig bedrag op. Eind vorig jaar maakte de gemeente van ‘s Gravenmoer 1.225 euro
over voor project ZAF051 Takalani in Zuid Afrika.
Van dit soort acties worden wij van diaconaat heel blij!

Collectes inplannen?
Download
Diaconale projecten 2018 …

Projectenoverzicht

In de laatste kolom van dit overzicht verschijnen vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de inkomsten.

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

Nederland

NED132
NED133

De Poster
Hoop voor vluchtelingen

€ 875
€ 3.750

Nepal
Oekraïne

NEP023
OEK080

Rehabilitatie druggebruikers
Christelijk onderwijs

€ 16.000
€ 6.000

OEK084
OEK115

Opvang verslaafden
Moeder- en babycentrum

€ 5.000
€ 10.000

ZAM127
ZAF051

Training onderwijzers
Kindertehuis

ZAF052
ZAF066

Werkgelegenheid en hiv-voorlichting
Opvang en begeleiding weeskinderen

Mozambique

Zambia
Zuid-Afrika

Bedrag
€ 2.500

Ontvangen

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

€ 6.000
€ 8.500

(incl. toegezegd bedrag) VOL

€ 5.000
€ 7.000
€ 15.000
€ 10.000

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.

