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Naaiatelier Egypte
Afgelopen maart was diaconaal consulent ds. Erjan van der Linde op werkbezoek in Egypte. In het zuiden van dit land heerst veel armoede. Vrouwen nemen hier een lage positie in. Via een naaiatelier helpen we juist hen
(www.cgk.nl/egy048). Het atelier loopt inmiddels zo goed dat er in twee
ploegen gewerkt wordt. Deputaten diaconaat hebben aangeboden meer
naaimachines te verstrekken zodat er een dubbel aantal vrouwen geholpen
kan worden.

Doorgeven is uit!
Heeft u Doorgeven gevonden in de brievenbus? Mocht u hem niet hebben
ontvangen, laat het ons weten via info@cgk.nl. Op pag. 10 en 11 vindt u een
overzicht van al onze projecten. Voor welk project is er in uw gemeente gecollecteerd en voor welke nog niet? Pr-materialen vraagt u aan via
diaconaat@cgk.nl. In deze Doorgeven hebben we twee projecten uitgelicht:
hoe we in Mozambique proberen te helpen voorkomen dat er hongersnood
ontstaat (MOZ061) en hoe kwetsbare Joodse en Palestijnse jongeren in Israël
dagelijks te eten krijgen (ISR040). Geef het door! Digitaal lezen?

Diaconale jongerenreis Woerden
Vanuit de CGK Woerden maakt een groep van 31 jongeren onder de naam
‘Hands of Hope’ deze zomer een missionair-diaconale reis naar Zuid-Afrika. Ze
verblijven in de buurt van Hammanskraal, ten noorden van Pretoria. Het gaat
om uitwisseling van contacten en om het samen opdoen van vaardigheden.
Ze helpen gemeenteleden om meer zelfvoorzienend te worden.
De jongeren zijn twee jaar geleden begonnen met de voorbereiding op deze
uitwisseling. Dat doen ze o.a. door zich te verdiepen in de geschiedenis, context en cultuur van dit geweldige maar ook turbulente land.
Hun predikant, ds. André Jansen, geeft aan dat de jongeren verwachten veel
te ontvangen, geestelijk en praktisch. Het wordt een ‘wederkerigheidsreis’
waarin wederzijdse versterking voorop staat. Door samen de handen uit de
mouwen te steken, het ingezamelde geld in Nederland ter plekke te investeren (bijvoorbeeld door het opzetten van een imkerij) en door Bijbelstudies te
houden, willen ze de groepsband en de gemeenteband versterken.
We wensen hun een goede reis toe.

Moeder- en babycentrum Oekraïne
In Oekraïne steunen we het moeder- en babycentrum Bethel in het dorp
Vatutine. Tijdens zijn werkbezoek begin deze maand ontmoette ds. Erjan van
der Linde Oksana met haar zoon Dima van ruim een jaar oud. Oksana vertelde dat haar leven een paar jaar geleden één grote puinhoop was. Haar verblijf
in het moeder- en babycentrum veranderde haar leven drastisch. God kwam
in haar leven en Hij gaf haar hoop. Ze is onze kerken dankbaar voor de steun
waarmee zij een thuis vond! Meer info over dit project: www.cgk.nl/oek115.
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Opbrengst Hulpverleningszondag
Er is inmiddels € 98.488 binnengekomen voor de Haïtiprojecten die centraal
stonden op de hulpverleningszondag (HVZ). Mocht u als diaconie de HVZcollecte nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit dan alsnog doen (o.v.v.
hulpverleningszondag)? De HVZ staat volledig los van de omslag.
Wij van diaconaat bezinnen ons inmiddels op een thema voor de Hulpverleningszondag van 2019!

Micha Kids
Micha Nederland heeft materiaal uitgebracht voor kinderen: Micha Kids.
Mooi materiaal met goed omschreven doelstellingen en uitwerkingen van
Bijbelse verhalen over bijvoorbeeld Zacheüs, Micha en de Barmhartige Samaritaan. Voor elke leeftijdsgroep is er een eigen, creatieve verwerking.
De onderwerpen zetten kinderen aan het nadenken over het thema gerechtigheid. Zeer bruikbaar materiaal, voor € 14,95 te downloaden via
www.michanederland.nl/michakids

Bloeiend diaconaat
Onlangs informeerden wij onze diaconieën per brief over de e-learning
Bloeiend Diaconaat. Steeds meer diaconieën volgen deze digitale cursus. Een
reactie uit het zuiden des lands: ‘We constateren dankbaar dat we drie heel
goede avonden hebben gehad. We hebben een andere kijk op diaconaat gekregen waarbij opvalt dat we, naast natuurlijk de eerste zorg voor onze eigen
gemeenteleden, meer naar buiten kunnen treden. We beseffen dat we onze
ambities niet te hoog in moeten zetten met onze relatief kleine gemeente. We
willen dát doen wat ‘behapbaar’ blijkt.’
De cursus wordt gehouden op eigen locatie en in eigen tempo. Wij sturen u
de materialen en kunt dus snel aan de slag. Op www.bloeienddiaconaat.nl
vindt u meer informatie. Vragen?

wij staan voor u klaar

Agenda

Gebedspunt:

6 juni

- Toerusting, Apeldoorn

14 juni

- Nieuwe diakenen, CDC Dordrecht

19 sept.

- Nieuwe diakenen, CDC Amersfoort

Dankpunt:

26 sept.

-

Toerusting, Alphen a/d Rijn

14 nov.

-

CDV Amersfoort

We zijn dankbaar dat we met uw hulp
meer Egyptische vrouwen aan het
werk kunnen helpen in het naaiatelier.

Bid voor de jonge moeders en hun
baby’s in Oekraine (Bethel).
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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.

Een groentetuin voor Kaikagu BOT129
Tijdens hun laatste verlof vertelden zendingswerkers Hessel en Coby Visser in
de gemeente Delfzijl over hun vertaalwerk in Botswana. Ze vertelden toen ook
dat de kleuterschool voor Sankinderen (project BOT129 Kaikagu) behoefte
heeft aan een eigen groentetuin. De grond naast deze school is beschikbaar. De
inrichting, omheining en schaduwnetten zijn nog nodig. De gemeente van Delfzijl bracht daarvoor het mooie bedrag van € 1.200 bij elkaar. Deputaten diaconaat vullen dit met € 800 aan zodat de groentetuin van start kan gaan. Ouders
en personeel zullen de tuin bewerken en met de opbrengst ontvangen de kinderen de nodige vitamines. Extra opbrengsten komen ten goede aan de school.

Pr-materiaal
Van alle projecten die hieronder zijn vermeld, 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 ziet u de inkomsten die we tot en met april ontvingen.
Kijk voor meer informatie over deze projecten op www.cgk.nl/diaconale-projecten.
Land

Project

Botswana

BOT053
BOT129

Peuterschool kwetsbare kinderen (Bosele)
Peuterschool Sankinderen (Kaikagu)

€ 2.500
€ 5.500

€ 1.869
€ 1.450

Brazilië

BOT130
BRA094

Een toekomst voor Sanjongeren
Werkvoorbereidingstraject straatjongeren

€ 5.000
€ 5.000

€ 943
€ 3.288

Cambodja
Egypte

CAM020
EGY048

Watervoorziening
Naaiatelier

€ 15.000
€ 7.500

€ 7.385
€ 320

Frankrijk

EGY131
FRA086

School voor Soedanese vluchtelingen
Beurzen theologiestudenten

€ 5.000
€ 6.500

€ 3.589
€ 1.599

Haïti
Indonesië

HAI114
INE033

Herbebossing
Hersteloperaties schisiskinderen

€ 15.000
€ 5.000

VOL
€ 3.895

Israël /
Palestijnse
gebieden

ISR040
ISR134

Maaltijden kwetsbare schoolkinderen
Werkplek autistische jongeren

€ 15.000
€ 6.000

€ 2.159
€ 1.669

PAG122
PAG128

Opvang gehandicapten
Engelse les voor jongeren

€ 8.500
€ 5.000

€ 2.321
€ 50

Mozambique
Nederland

MOZ061
NED132

Voedselzekerheid
De Poster

€ 30.000
€ 875

€ 7.707
€ 750

Nepal

NED133
NEP023

Hoop voor vluchtelingen
Rehabilitatie druggebruikers

€ 3.750
€ 16.000

VOL
€ 819

OEK080
OEK084

Christelijk onderwijs
Opvang verslaafden

€ 6.000
€ 5.000

€ 950
€ 1.500

Senegal

OEK115
SEN136

Moeder- en babycentrum
Medische missie

€ 10.000
€ 10.000

€ 2.626
€ 7.020

Zambia
Zuid-Afrika

ZAM127
ZAF051

Training onderwijzers
Kindertehuis

€ 5.000
€ 7.000

€ 1.129
€ 250

ZAF052
ZAF066

Werkgelegenheid en hiv-voorlichting
Opvang en begeleiding weeskinderen

€ 15.000
€ 10.000

€ 7.129

Oekraïne

Bedrag

Ontvangen

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.

