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Terugblik diakenendag
De kerk is het meest vruchtbaar wanneer ze gericht is op haar directe omgeving. Dat vraagt om bruggen bouwen en relaties aangaan met mensen in die
omgeving. Vanuit het besef dat de ander waardevol is als beelddrager van
God zelf. Daar ging het over tijdens de diakenendag die het thema ‘Kerk dicht
bij mensen’ meekreeg. Op 10 maart jl. waren daar zo’n 200 diakenen en diaconaal betrokkenen uit CGK/NGK/GKv aanwezig.
Als deputaten en bureauleden kijken we terug op een hartverwarmende,
boeiende en samenbindende dag! Op de website van het Diaconaal Steunpunt staan foto’s en hand-outs. Lees meer …

Noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea
De Nederlandse media besteedden weinig aandacht aan de aardbevingen in
Papoea Nieuw Guinea van een paar weken geleden. Dat wil niet zeggen dat
er geen hulp nodig is! Heeft uw gemeente er al voor gecollecteerd? Bestel
flyers via diaconaat@cgk.nl of lees meer …

Nu online: diaconale projecten in het Engels
Sinds een tijdje zijn de diaconale projecten die onze kerken steunen ook in
het Engels beschikbaar. Bijna al onze projecten vindt u nu in het Engelstalige
overzicht: www.cgk.nl/projects-deaconry. Elk project heeft zijn eigen Engelstalige pagina. Fijn voor onze partners in het buitenland zodat zij kunnen meelezen met hun eigen project. Maar ook fijn voor gemeenteleden die het Nederlands niet goed beheersen. Wijst u hen erop?

Goededoelenlijst
Op de Goededoelenlijst staan organisaties die door deputaten diaconaat positief beoordeeld zijn en waarvan zij menen dat deze door de kerken gesteund kunnen worden. Bijdragen moeten rechtstreeks naar de betreffende
organisatie worden overgemaakt. Ook voor pr-materiaal kunt u contact opnemen met de organisaties zelf. Lees meer …

Update noodhulp Nepal
In augustus vorig jaar riepen we op tot noodhulp aan Nepal. Daar viel in korte
tijd zoveel regen dat er overstromingen en landverschuivingen plaatsvonden.
Onlangs stuurde onze partner ACN in Nepal ons een verslagje over de hulp
die medewerkers in Nawalparasi gaven dankzij uw steun: ‘We konden direct
voedsel, hygiënepakketten, schooltassen met schrijfmateriaal en waterfilters
uitdelen! Later hebben we een tijdelijke gezondheidspost opgezet waar 350
vrouwen en kinderen medische hulp ontvingen. Inmiddels repareren we watersystemen en toiletten voor de huishoudens die het meest zijn getroffen.
We leren kinderen op school het belang van hygiëne door o.a. wastafels te installeren in de toiletten en voorlichting te geven. Daarnaast maken we op
verschillende plekken in de regio met name (werkloze) vrouwen bewust van
mensenhandel omdat zij bij rampen daarop meer risico lopen.’
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Creaties hulpverleningszondag
Jan Wilbrink van de gemeente Dedemsvaart mailde ons de foto hiernaast. De
kinderen van club ‘De Wegwijzer’ bouwden het werkje van de hulpverleningszondag om van huisjes naar spaarpotjes. Heel creatief! Deze kinderen
uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool verdienden € 29,95 bij elkaar door allerlei klusjes te doen. ‘Geld voor een betere toekomst voor de kinderen in Haïti,
voor het herplanten van boompjes,’ besluit Jan Wilbrink zijn mail. Zo’n mooi
initiatief deelt diaconaat natuurlijk graag met u!

Verzoening in hartje Afrika
In 2017/2019 steunen onze kerken een lobbyproject waar de CGK’er Albert
Hengelaar bij betrokken is. Albert informeerde ons over een bijzondere bijeenkomst in de Centraal Afrikaanse Republiek. In dat land, verscheurd door
oorlog en geweld, kwamen in de week voor Pasen kerken samen met als
doel: verzoening tussen strijdende groepen. Broeders en zusters uit verschillende kerken vierden samen het avondmaal en baden samen om vrede.

Project SEN136 Medische missie
Jan en Tabitha Kieviet zijn sinds 2011 uitgezonden als MDW-er en wonen met
hun kinderen Simon en Maria in Senegal. Onze kerken steunen het diaconale
project Medische Missie waar Tabitha als arts nauw bij betrokken is. Ze maken het goede nieuws van Jezus Christus zo graag zichtbaar. In mei, juni en
begin juli zijn ze op werkverlof in Nederland. Ze delen graag verhalen over
wat God doet in Senegal, in de stadskerk, in de muziek en in de medische
missie (project SEN136). Nodig hen gerust uit op een kringavond, vereniging,
jeugdwerk of andere bijeenkomsten. Mail naar: jan@kieviet.org.

Bloeiend diaconaat
Welke diaken zou niet willen dat de hele gemeente diaconaat zag als hoogste
prioriteit van de kerk? Als diaken kun je wat dat betreft verlangen naar een
gespreid bedje, maar de werkelijkheid is anders. Wij worden geroepen om in
deze weerbarstige werkelijkheid onze plek in te nemen en elkaar mee te nemen en toe te rusten. Hoe doe je dat? Daarover krijgt u binnenkort van diaconaat een voorstel. Diakenen, hou de brievenbus in de gaten!

Agenda

Gebedspunt:

6 juni

- Toerusting, Apeldoorn

14 juni

- Nieuwe diakenen, CDC Dordrecht

19 sept.

- Nieuwe diakenen, CDC Amersfoort

26 sept.

-

Toerusting, Alphen a/d Rijn

14 nov.

-

CDV Amersfoort

Bid voor vrede in de Centraal
Afrikaanse Republiek.

Dankpunt:
Dank voor de noodhulp die kon
worden verleend in Nepal.
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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.

NEP023 Rehabilitatie druggebruikers
Voor wie in ons land wil afkicken van een alcohol- of drugsverslaving, zijn geld
en middelen beschikbaar. Verhalen van verslaafden zijn vaak hartverscheurend.
Ondersteuning en voortdurende zog zijn van levensbelang.
De Nepalese overheid stelt geen geld beschikbaar voor de hulp aan verslaafden. Wij ondersteunen een afkickcentrum in de stad Pokhara dat gerund wordt
door christenen die veel liefde hebben voor hun verslaafde medemensen. Vorig
jaar konden 25 mensen worden behandeld, waarvan er 16 terug konden naar
hun families. Ze kunnen nu in een eigen inkomen voorzien.
In de hindoeïstische omgeving leerden een aantal in dit centrum Jezus kennen.
Sommigen maakten de keuze om te geloven in Jezus. Ze groeiden op diverse
levensterreinen en verbeterden hun relatie met familie en vrienden.
Het is voor de leiding van dit centrum soms moeilijk om in lastige situaties liefdevol vasthoudend te zijn. De leiding vraagt gebed om wijsheid in de omgang
met hun patiënten. Bidt en helpt u mee? Lees meer op www.cgk.nl/nep023.

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 de volgende nieuwsbrief 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

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

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

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.

