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Gedicht

Lied van de talenten
Missie
“Overal waar ik kom, ben ik een
probleem. Mensen zien me niet als
iemand die een probleem hééft, maar
een probleem ís.” Dat zei een bezoeker
van inloophuis De Paraplu in Rotterdam (lees pagina 8-11). Gelukkig zei ze
nog iets: “Maar hier word ik gezien als
een mens.” Wat is dat mooi! En het is
precies waar het bij diaconaat om gaat:
recht doen aan wie mensen zijn. Hoe
je dat doet? En of je daar woorden bij
nodig hebt? Daarover gaat dit nummer
van Diakonia. ‘Diaconaat met een missie’ is een spannend thema. Voor de
een vanzelfsprekender dan voor de ander. Maar één ding geldt ons lezers van
Diakonia allemaal: we doen ons mooie
werk vanuit de kerk. En daarmee heeft
het automatisch een missie, toch?
Ik vind het een eer dat ik voortaan
elk nieuw nummer van Diakonia aan u
mag presenteren. Ik vind dat omdat u
belangrijk bent. Door wat u doet, laat
u mensen (weer) mens zijn. Wat een
mooie missie!
Rommie Nauta
Hoofd Kerk in Actie
Vragen of opmerkingen over Diakonia :
diakonia@kerkinactie.nl

Meer lezen over de samenvoeging

De eerste kreeg er vijf,
de and´ren twee en één,
talenten om te zijn,
niet voor zichzelf alleen.
Want wie hier leeft op aard
voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht,
verbreidt geen leven meer.
Maar hij, die geeft en deelt
met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld
met tekens van Gods land.
En wie met liefde werkt,
het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf,
brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens,
die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof:
hij is God toegewend.
Alfred C. Bronswijk (melodie LvdK 1973, Gezang 96)

van de bladen? Kijk op

protestantsekerk.nl/kaderbladen.

Een
nieuw
begin

Op weg naar Pasen
Veertigdagentijdkalender 2019

Dit lied staat in de 40dagentijdkalender
van Kerk in Actie. U kunt deze
kalender gratis bestellen op
kerkinactie.nl/40dagentijdkalender.
Tip: bestel de kalender voor de hele
gemeente (een euro per stuk). Ga
naar protestantsekerk.nl/webwinkel.
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Nieuws

‘Geef licht’
van Stef Bos
Nu te downloaden: het lied ‘Geef
licht’ dat Stef Bos speciaal schreef
voor alle kinderen in de knel voor
wie Kerk in Actie zich inzet. Ga
naar kerkinactie.nl/geeflicht
als u het lied wilt gebruiken bij de
promotie van uw Kinderen in de
knel-project.

Bezinningsbrochure
‘Werkende armen’
Op 13 maart of de zondag erna is het biddag voor
gewas en arbeid. Met het oog hierop hebben Kerk in
Actie en de Raad van Kerken de bezinningsbrochure
Werkende armen gemaakt. Kerken lopen er regelmatig
tegenaan dat mensen weliswaar werk hebben, maar
voor hun levensonderhoud toch voor een deel afhankelijk
zijn van noodhulp of voedselbank. Download de brochure
op kerkinactie.nl/armoede of bestel hem voor € 4 via
rvk@raadvankerken.nl.

Organiseer een
talentenactie in
uw gemeente
In Matteüs 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten. Wat
doen uw gemeenteleden met hun talenten? Organiseer een
talentencampagne in uw gemeente, maak méér van 1, 2 of 5
euro en kom zo samen in actie voor een project van Kerk in
Actie. Ga naar kerkinactie.nl/talentenactie voor een handig
stappenplan en om talentenkaarten te bestellen.

Agenda
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maart
2019

Start 40dagentijd
Het thema van de 40dagentijd-

Collecten
40dagentijd

campagne van Kerk in Actie is

10 maart - Cuba (zie pag. 15)

‘Een nieuw begin’. Er zijn weer

17 maart - Nederland

veel materialen beschikbaar om

24 maart - India

mee aan de slag te gaan.

7 april - Rwanda (zie pag. 19)

Kijk op pagina 18 en 19

21 april (Pasen) - Pakistan

van woord&weg en op

kerkinactie.nl/40dagentijd

kerkinactie.nl/40dagentijd
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Advies op
maat nodig?
Wilt u weten welke
mogelijkheden er zijn
om als gemeente betrokken
te zijn bij een project van Kerk
in Actie? Vraag advies aan uw Kerk in
Actie-consulent. Kijk op kerkinactie.nl/
consulenten voor de contactgegevens.

Nieuw:

workshops over Op zoek
naar veiligheid en Kids in Actie

Vastenactie
Kerk in Actie biedt nieuwe vormen om invulling
te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door
een actiekaart te gebruiken en te sparen voor
een project. Leuk om als gemeente of gezin te
doen. Kijk op kerkinactie.nl/vasten
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april
2019

Kids in Actie

20

Afgelopen najaar startte Kerk in Actie met succes een
reeks vernieuwende workshops over de 40dagentijd.
Bedankt voor uw komst en betrokkenheid! De komende
tijd worden er twee nieuwe workshops ontwikkeld: een
over Op zoek naar veiligheid (vluchtelingen) en een
over Kids in Actie (kinderen en diaconaat). Houd de
website en nieuwsbrief in de gaten voor meer info of
vraag uw Kerk in Actie-consulent.

april
2019

5

mei
2019

Landelijke
Pastorale Dag

Paaschallenge
JOP heeft weer een spel rond

Bevrijdingsdagcollecte
voor Syrië

Deze dag in Woerden heeft als

het paasverhaal gemaakt. Er zijn

Op de dag dat wij onze vrijheid

thema ‘Ken je mij? Een goed

twee varianten: een voor in de

vieren, collecteren we voor onze

verhaal over eenzaamheid en

paasnacht en een voor op een

naasten in Syrië die al ruim zeven

verbinding’. Ook veel workshops

ander moment.

jaar in oorlog leven.

voor diakenen. Meer info volgt.

Kijk op jop.nl/paaschallenge

Lees meer op kerkinactie.nl/

Vragen? Mail naar Janet Bac;

bevrijdingsdag

j.bac@kerkinactie.nl
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Entree
Elk nummer van Diakonia heeft een thema.
Entree is een introductie op dit thema.

Missionair-diaconaal: en/of?

‘Je verandert
van gever in
ontvanger’

Hulpverlening vanuit de
kerk, is dat per definitie
missionair? Is een open
maaltijd de plek voor een
gesprek over geloof?
Gerdine Westland,
coördinator binnenlands
diaconaat van Kerk in Actie,
introduceert het thema van
deze Diakonia.
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A

ls ik nadenk over het onderscheid tussen missionair en
diaconaal, komen me verschillende gemeenteleden voor de
geest uit de gemeenten van
Antwerpen en Amsterdam, waarvan ik deel
uitmaak(te). Ze zijn in de loop van de tijd
komen aanwaaien via ‘open kerk’ of een
maaltijd. Mensen in kwetsbare situaties,
op zoek naar geborgenheid, soms ook op
zoek naar financiële steun of praktische
hulp. Ze eten mee, ze komen naar de
vieringen en er is er ruimte voor gesprek.
Ik denk niet dat ze zich druk maken over
begrippen als missionair en diaconaal.

Redden en dienen
In de kerk maken we vaak wel onderscheid. Diaconaat heeft van oudsher een
eigen plek in de kerk. Door de Bijbel heen
wordt duidelijk dat geloven zonder inzet
voor gerechtigheid en barmhartigheid haar
doel voorbij schiet. In Amos 5 wordt het
scherp gesteld. De samenkomsten en de
offers van Israël zijn niets waard, omdat
er geen gerechtigheid is. Tegelijk is het
goed om diaconaat niet los te maken van
de verkondiging van het evangelie, iets wat
zomaar kan gebeuren vanuit verlegenheid
of onzekerheid over die boodschap. Vorig
jaar riep de huidige theoloog des vaderlands Stefan Paas tijdens een bijeenkomst
van Kerk in Actie met het thema “Wat is
missionair-diaconaal?” op tot eenvoud en
teruggaan naar waar het Jezus ook om te
doen was: redden en dienen.

Weerstand
Waarom dan toch die vraag naar onderscheid? Ik denk vanwege een allergie voor
die combinatie van redden en dienen. Ik
proef dat vooral bij diaconale initiatieven:
weerstand tegen een verborgen agenda.
Moeders die bij een kinderkledingbank
komen, gezinnen die begeleid worden
in situaties van schulden en armoede of
gewoon komen eten, willen we helpen
om weer rechtop te staan. We willen

Tekst: Gerdine Westland, coördinator binnenlands diaconaat Beeld: Jedi Noordegraaf

thema:
Diaconaat
met een
missie

Stappenplan
Wilt u uw diaconale
activiteit missionair maken?
Kijk voor een praktisch
stappenplan op pagina 12.

hun kwetsbaarheid toch niet misbruiken en brood en hulp
slechts lokaas laten zijn voor onze overtuiging? Terecht dat
er door diakenen en diaconaal werkers bij zo’n insteek op
de rem getrapt wordt. Mag dan bij diaconale initiatieven
nooit een evangeliewoord klinken? Natuurlijk wel. Laat elke
kerk vooral doen wat past bij de eigen identiteit en laten
we elkaar de maat niet nemen. Maar wees transparant over
uw doelstellingen en bovenal: het gaat om presentie en
ontmoeting. Luister en wees nabij.

Handen en voeten
In die ontmoeting ontdekken we met onze naaste het goede
leven van het Koninkrijk. We huisvesten, kleden en voeden de
ander. Misschien niet eens als bewust diaconaal handelen,
laat staan als project, maar omdat we doen wat Christus heeft

gevraagd. Door handen en voeten te geven
aan het evangelie, leren we te leven en
worden we vooral zelf bekeerd. Het verdiept
ons geloof en verandert ons van gever in
ontvanger. Zelf raak ik er in zulke ontmoetingen altijd weer opnieuw van overtuigd
hoe goed het nieuws van het evangelie is,
en ja, daar ziet die ander dan soms iets
van, onbedoeld en gaandeweg. Neem de
maaltijd, zowel in het missionaire werk als
in het diaconaat de meest voorkomende
activiteit. Gewoon ontspannen, iedereen
aan tafel... Houd de Bijbel bij de hand en
luister, het kan zomaar zijn dat iemand ernaar vraagt. Wij zijn van de kerk, toch?
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Smaakmakers
In deze rubriek
maakt u kennis
met inspirerende
diaconale initiatieven.
Heeft u ook een
smaakmakend
diaconaal idee?
Geef dat dan door
via kerkinactie.nl/
smaakmakers.

Inloophuis De Paraplu in Rotterdam
wint Smaakmakersverkiezing 2018

Schuilen bij
slecht weer
8
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Tekst: Mathilde Schouwstra Beeld: Maarten Boersema

Midden in de multiculturele Rotterdamse
Agniesebuurt staat inloophuis De Paraplu,
winnaar van de Smaakmakersverkiezing 2018.
Hier zijn alleen vrouwen welkom. En wat er
binnen gebeurt, bepalen zij.

V

andaag is het donderdag, de
drukste dag in De Paraplu.
Er is naailes, computerles en
‘hulp aan het bureau’, waar
vrouwen terecht kunnen met
ingewikkeld papierwerk. De ruimte waar
het allemaal gebeurt, zit rond half elf al
bijna helemaal vol. Eerst is er tijd voor een
kop koffie of thee.

thema:
Diaconaat
met een
missie

“Er komen hier vrouwen uit heel veel
verschillende landen, maar vooral uit
Marokko, Suriname, Somalië en Eritrea”,
vertelt Joke Bijsterveld, een van coördinatoren van De Paraplu. “De meesten zijn
moslima. Veel van deze vrouwen hebben
te maken met armoede, eenzaamheid en
huiselijk geweld. Hun wereld is erg klein.
Hier vlakbij ligt het centrum van Rotterdam, maar de meesten zijn daar nog nooit
geweest. Ze komen soms niet verder dan
de volgende straat.”

Naam
De Paraplu is een initiatief van de
protestantse wijkgemeente Prinsekerk in
Blijdorp en de christelijke gereformeerde
Rehobothkerk in de Agniesebuurt. Zo’n
acht jaar geleden vroeg de diaconaal
werker van de Prinsekerk of zij een ruimte
mocht huren in de Rehobothkerk. Ze wilde
graag een inloophuis in de wijk starten.
“Wij hadden een nog beter plan”, vertelt
Joke. “Wij wilden meedoen! We waren
juist aan het nadenken hoe we als kerk
meer zichtbaar konden zijn in de buurt. In
mei 2011 opende De Paraplu haar deuren.
Hoe we aan de naam komen? Tijdens een
brainstorm, die niets leek op te leveren,
zei ik op een gegeven moment: de naam
moet als een paraplu zijn waar je al onze
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activiteiten aan op kunt hangen en hij moet
ook een dubbele betekenis hebben. Waarop de anderen riepen: De Paraplu! Waar je
onder kunt schuilen bij slecht weer.”
Voordat De Paraplu begon, was de
Prinsekerk al diaconaal actief in de Agniesebuurt. Daardoor wist ze precies wat er al
gebeurde en voor welke doelgroep er nog
iets nodig was. De Paraplu besloot zich te
richten op jonge vrouwen met kinderen.
Al snel werden de toevoegingen ‘jong’ en
‘met kinderen’ losgelaten. Joke: “Je gaat
aan een vrouw die voor de deur staat niet
vragen: heb je wel kinderen? En wat is jong,
waar houdt dat op? Gewoon alle vrouwen
zijn welkom. En hun kinderen ook, dat is
vrij uniek bij dit soort initiatieven.”

Brieven
De Paraplu begon zonder te
weten wat ze precies zou
gaan doen. “Dat wilden
we aan de vrouwen
vragen”, zegt Joke. “We
begonnen dus gewoon
met plek waar je een
kop koffie kon krijgen
en een praatje kon
maken. Al snel werden er
drie dingen duidelijk: de vrouwen wilden graag leren naaien,
hadden moeite met ingewikkelde brieven
en telefoontjes en waren soms zo arm
dat ze niet eens een fatsoenlijke maaltijd
konden betalen. We zijn toen gestart met
naailes, ‘hulp aan het bureau’ en een
gratis lunch.”

Vanachter de naaimachine vertelt Regina (67) uit India
dat ze pas een topje heeft gekocht dat eigenlijk een beetje
te strak zit. Ze heeft het meegenomen naar De Paraplu en
vandaag leert ze hoe je naden uitlegt. Elke donderdag komt
ze naaien en soms neemt ze dan ook wat ingewikkelde papieren mee. “Ik mis nooit”, zegt ze. “Het is hier zo heerlijk.
In de paar uur dat je hier bent, voel je al je stress verdwijnen.” Met de hulp van vrijwilligers in het inloophuis heeft
ze al haar papierwerk op orde, vertelt ze trots.

Opleiding
De Paraplu is in de loop van de tijd steeds meer activiteiten gaan organiseren. Er worden taallessen gegeven, er is
een kinderkledingbank en er worden themabijeenkomsten
georganiseerd over geld, opvoeding of de ziektekostenverzekering. En vrouwen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen. Segvi (37) uit Turkije volgt de cursus ‘Ontdek je
talenten’. “Ik ben iemand die altijd alleen maar bezig is om
anderen te helpen. Door de cursus heb ik ontdekt dat het
belangrijk is om ook tijd voor mezelf te hebben.
Ik heb nooit een opleiding gevolgd, maar dat
zou ik wel graag willen. Ik ben nu aan het
uitzoeken wat ik kan gaan doen.”

‘Hier ben ik
een mens,
niet een
probleem’
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De Paraplu is een succes. Op drukke
dagen zijn er soms wel 70 vrouwen. De
sfeer is altijd goed. Joke is ervan overtuigd: “Dat komt niet door wie wij zijn
of wat we doen, maar omdat God erbij is.”
De Paraplu maakt er geen geheim van dat ze
een initiatief van de kerk is. Joke: “We vieren
Kerst en Pasen. En als mensen vragen waarom we
dit doen, leggen we uit wat ons drijft. Daar ontstaan soms
mooie gesprekken van. We beginnen nooit uit onszelf over
ons geloof te praten. Het belangrijkste is dat we er zijn.
Het mooiste wat een van de vrouwen ooit tegen ons heeft
gezegd is: Ik ben overal een probleem, maar bij De Paraplu
ben ik een mens.”

Een inloophuis
starten?
Zeven tips

1. 	Zoek uit voor welke doel-

groep er nog niets is. De burgerlijke gemeente kan hierbij
helpen.
	Doe waar de doelgroep
behoefte aan heeft. Dit geldt
ook voor gesprekken over
het geloof, doe dat alleen als
mensen ernaar vragen.
	Is een fysieke plek echt nodig?
Soms is er meer behoefte aan
bezoek bij mensen thuis.
	Kijk wat u zelf kunt bieden.
Welke vrijwilligers heeft u en
wat kunnen zij?
	Zoek de samenwerking met
andere organisaties in de
buurt, zodat u naar elkaar
kunt doorverwijzen.
	Onthoud: er voor mensen zijn
is nog belangrijker dan dingen
doen.
	Zorg dat de kerkenraad achter
u staat, breng gemeenteleden
geregeld op de hoogte met
mooie verhalen en werk zo
mogelijk samen met andere
gemeenten. Zo zorg je voor
maximale betrokkenheid.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Elk jaar houdt Kerk in Actie de
verkiezing ‘Smaakmaker van het
jaar’. Een vakjury en de bezoekers
van de Landelijke Diaconale Dag
bepalen de winnaar. In 2018 was
dat De Paraplu in Rotterdam
(inloophuisdeparaplu.nl).
De tweede prijs was voor Voor
Effies in Enkhuizen en de derde
prijs voor het Goedenavondcafé
in Driebergen.
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Aan de slag

Zo maakt u
een diaconale
activiteit
missionair

Veel kerken doen zowel diaconaal werk als
missionaire activiteiten. Maar dat kan ook
samengaan. Hoe maak je een diaconale
activiteit toegankelijk voor mensen buiten
de kerk? En hoe begin je op een natuurlijke
manier een geloofsgesprek?

12

diakonia • februari 2019

1

Bepaal het
‘waarom’

Wilt u dat uw diaconale activiteit ook
missionair wordt? Beantwoord dan
met elkaar de vraag waarom u dat wilt.
Willen de mensen uit de doelgroep
meer weten over het christelijk geloof?
Of wilt u dat zij bij de kerk betrokken
raken en God leren kennen? De doelen
kunnen best verschillen, omdat het te
maken heeft met hoe u tegen geloven
aankijkt. Het is belangrijk om dat
eerst met elkaar te verkennen. Wat de
drijfveer is, bepaalt namelijk ook het
handelen. Een handig hulpmiddel om
dit gesprek te voeren is hoofdstuk 1
uit het boek Back to basics van Nynke
Dijkstra-Algra en Sake Stoppels.

4

Investeer
in relaties

De grootste missionaire kracht zit niet
in activiteiten, maar in mensen en
relaties. Het kan zijn dat u niets aan
uw activiteit verandert, maar hem toch
meer missionair maakt als u bewust
tijd investeert in betekenisvolle relaties aangaan. Als u elkaar beter leert
kennen, ontdekt u wat voor de ander
van waarde is. In zo’n gelijkwaardige
relatie kunt u van elkaar leren, ook als
het gaat over wat u gelooft. En juist als u
samen iets doet, is het vaak makkelijker
om over levensvragen in gesprek te gaan.

Tekst: Jonna van den Berge, specialist missionaire presentie Beeld: Linda Verholt

3

2

Leg de bestaande
activiteit naast uw wensen

Welke mensen ontmoet u? Zijn dat vooral kerkelijke mensen? Of zijn het niet-kerkelijke mensen die het christelijk
geloof willen verkennen? Wat gebeurt er eigenlijk tijdens
de activiteit? Grote kans dat uw diaconale activiteit al
‘missionairder’ is dan u denkt en er geregeld onderlinge
gesprekken over zingeving en geloof plaatsvinden.
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Kijk wat
u kunt
toevoegen

Als u wilt dat de drempel lager wordt voor mensen van
buiten de kerk, kunt u de mensen die nu komen, vragen
om bekenden mee te nemen. Maak uw activiteit bekend via
lokale en sociale media. Bekijk of er andere organisaties
zijn met wie u kunt samenwerken of die naar u door kunnen
verwijzen. Zoekt u naar een manier om geloof ook in woorden
een plaats te geven? Bekijk dan, het liefst samen met de
doelgroep, wat u zou kunnen doen. Vraag eens waar behoefte
aan is. Wat betekent geloof of God voor hen? Is er behoefte
aan een zingevingscafé? Of is een stiltehoek waar mensen
een kaarsje kunnen branden genoeg?

thema:
Diaconaat
met een
missie

Houd het
open

Zorg ervoor dat het missionaire
aspect van uw diaconale activiteit
een optie is. Als u met elkaar eet,
hoeven mensen niet ‘opeens’ te
bidden. Als u met elkaar in gesprek
gaat over zingeving, is dat een
keuze. Zorg ervoor dat wat u deed,
blijft. En dat mensen die meer
willen weten over of ervaren van
geloof, daar apart voor kunnen
kiezen.

Wijs uw predikant op de
training 'Leren geloven in
diaconaal handelen'
Wat is de diepere drijfveer
van diaconaal handelen?
En hoe kun je als predikant
diakenen en diaconale
vrijwilligers pastoraal
begeleiden en stimuleren?
Deze en andere vragen
komen aan bod in de
training ‘Leren geloven in
diaconaal handelen’. Op
vrijdagmiddag 22 maart
is er op het Landelijk
Dienstencentrum van de
Protestantse Kerk in Utrecht
een korte kennismaking
met deze training. Maak uw
predikant hierop attent! Meer
info vindt u op kerkinactie.nl/
diaconaalhandelen.
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Tekst: Tineke van der Stok en Florette Koning Beeld: Hervormde Kerk Benschop, Protestantse Kerk en Jaco Klamer (Cuba)

Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in delen.
Hier & Daar laat zien hoe de kerk in Nederland én in het buitenland deelt van wat ze ontvangen heeft.

Hie r&
Da

Niemand
hoort eenzaam
te zijn

Kerst is alweer even achter de rug, maar in Benschop geniet een aantal mensen nog na. Al zo’n acht jaar organiseert
de hervormde gemeente van Benschop op Tweede Kerstdag
een kerstmaaltijd. Iedereen uit het dorp is welkom. Henriëtte
Timmerman is één van de initiatiefneemsters: “Er is veel
eenzaamheid onder mensen. Met Kerst hoort niemand eenzaam te zijn. God vraagt ons om naar onze medemensen om
te zien.” Kwamen er de eerste keer zo’n 25 mensen, inmiddels
zijn het er 60. Als het nodig is, kunnen mensen thuis worden
opgehaald. Van tevoren worden er folders verspreid in het
dorp en kunnen mensen zich opgeven. Henriëtte: “Jongeren
uit de gemeente helpen met bedienen, doen de afwas en
maken een praatje met de mensen. Zonder hun hulp kunnen
we dit niet doen.”
De organisatie wil het zo laagdrempelig mogelijk houden.
Wel wordt het kerstevangelie gelezen. Henriëtte: “Als kerk
laten zien dat je er bent in het dorp, dat is wat we willen
doen. Soms zijn mensen verbaasd, want eigenlijk hadden
ze een negatief beeld van christenen.” Hoezeer de maaltijd
wordt gewaardeerd, blijkt wel uit de uitspraak van iemand
die vanwege een nierdialyse een jaar moest overslaan.
“Nu mis ik de mooiste dag van het jaar”, was zijn reactie.
Het initiatief heeft zich uitgebreid tot koffieochtenden in
het voor- en najaar en een zomerlunch midden in de vakantie.
“In de zomer zijn oudere mensen vaak alleen. Kinderen zijn
op vakantie en zij zijn thuis. Dan duurt zo’n periode lang.”
Ook in de zomer schuiven er zo´n 60 mensen aan aan tafel.
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ar

Benschop

thema:
Diaconaat
met een
missie

Cuba

De samenleving heeft de
kerk nodig
Cubaanse kerken waren lange tijd naar binnen gekeerd,
omdat hun vrijheid door de overheid werd ingeperkt. Nu
bloeien ze weer op, en dat in een tijd waarin de samenleving
hen hard nodig heeft. De economische crisis in Cuba maakt
mensen wanhopig en moedeloos. Er is veel werkloosheid.
Jongeren emigreren, op zoek naar werk. Ouderen blijven
eenzaam achter. En de overheid doet steeds minder.
De kerk in het Cubaanse Cárdenas helpt de meest kwetsbare
groepen in stad. De predikant van de gemeente, dominee
Alison, vertelt: “We helpen ouderen die krap bij kas zitten,
maar ook zieken, en kinderen die thuis huishoudelijk werk
moeten doen. Zij krijgen geen goede zorg, wij helpen hen
bijvoorbeeld met huiswerkbegeleiding. Hun ouders en andere
familieleden leren we door middel van theater, kunst en
literatuur wat goede waarden en normen zijn.”
Dominee Alison en zijn vrouw Sarahi stimuleren en
trainen hun gemeenteleden om naar ouderen, zieken en
kwetsbare kinderen om te kijken. “Prachtig om te zien hoe
jonge gemeenteleden eenzame ouderen bezoeken. Ze lezen
samen uit de Bijbel en bidden met elkaar.” En wat bijzonder
is: sinds de kerken zich naar buiten richten, groeien ze weer.

Tijdens de 40dagentijd kunt u collecteren voor Cuba (10 maart).
Kijk voor meer informatie en een filmpje over Cuba op
kerkinactie.nl/cuba. Alle 40dagentijdprojecten vindt u op
kerkinactie.nl/40dagentijd.
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7 x barmhartigheid

De christelijke traditie
kent zeven werken van
barmhartigheid: de hongerigen
eten en de dorstigen drinken
geven, de naakten kleden,
de vreemdelingen onderdak
geven, de zieken verzorgen,
de gevangenen bezoeken en
de doden begraven. In deze
rubriek vertelt ‘een barmhartige’
over een van die zeven werken.
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Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

‘Ik wil kijken
naar de mens
die voor me zit’
Cobien van Koeverden Brouwer was vrijwilliger in de Bijlmerbajes en coördineerde tien jaar
lang de Paasgroetenactie van Kerk in Actie

T

oen in de protestantse
gemeente van Mijdrecht
een gevangenispredikant lid
werd, was Cobien meteen
geïnteresseerd in wat hij in
de Bijlmerbajes deed. “Ik vond het mooi
om van hem te horen hoe hij met de
gevangenen in gesprek ging, dus toen hij
vroeg of ik eens mee wilde, hoefde ik niet
lang na te denken.”
Cobien weet het nog goed, die eerste
keer dat ze in de Bijlmerbajes kwam: “De
gespreksgroep was in toren De Schans,
daarvoor moest je eerst een hele lange
gang door. Het was natuurlijk allemaal
nieuw en vreemd voor me, maar ik weet
nog wel dat die eerste avond heel goed
was. Het viel me op dat de gevangenen erg
hun best deden om deel te nemen aan het
gesprek. En dat ze zoveel behoefte hadden
aan wat aandacht en een luisterend oor.”

In spanning
“Als je je realiseert dat het gewoon
mensen zijn, zoals jij en ik…”, gaat Cobien verder. “Natuurlijk, ze hebben iets

helemaal verkeerd gedaan, maar ze zitten in een situatie
waar ze niet in willen zitten. Ze hebben zorgen, verdriet,
om hun gezin of wat ook. En ze willen zo graag dat je naar
hen omziet, dat je hen kent, dat je echt belangstelling voor
ze hebt. Als je ze vaker ziet, kun je ook met ze meeleven. Dan
weet je dat er net een zitting is geweest, ofzo, waarover ze in
spanning hebben gezeten. Ik vergeet nooit die ene man die
zei: als ik hieruit kom, dan zorg ik dat ik er nooit, maar dan
ook nooit meer in kom. Hij vond de gevolgen van zijn daad
zo vreselijk. Hij had zo’n spijt, en hij zei: ik moet iets doen.
Ik moet de Bijbel lezen, want ik wil anders worden. Heel
indrukwekkend vond ik dat.”
“Ik wil steeds kijken naar de mens die voor me zit”, zegt
Cobien. “Ze zijn alles kwijt, hun leven is kapot. Dat is voor
mij de betekenis van diaconie: wij zijn er voor mensen in
knelsituaties. Ja, ik doe dit vanuit mijn geloof. Je leeft niet
alleen voor jezelf, vind ik en dit is op mijn pad gekomen. En
ik ben er blij om, want het heeft me heel veel gegeven.”

Paasgroet
Tien jaar lang nam Cobien deel aan de gespreksgroep in
de gevangenis. En ondertussen werkte ze bij Amnesty International als contactpersoon voor de kerken. Ze organiseerde
daar de schrijfacties dus toen Kerk in Actie haar vroeg of ze
de Paasgroetenactie wilde coördineren, was dat een logisch
vervolg. En ook dat deed Cobien tien jaar met veel plezier.
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Column

Thijs en Marike Blok werken voor Kerk in Actie in Zambia. Ze geven
les aan de theologische faculteit van de Justo Mwale University
in Lusaka. In Zambia groeit de kerk en maakt de samenleving
een sociaal-economische ontwikkeling door. Goed opgeleide
predikanten, die de verbinding kunnen leggen tussen geloof en
dagelijks leven, zijn van groot belang.

Waarom ik?
Haar werk is onlangs door twee nieuwe
vrijwilligers overgenomen. “Ik deed
alle technische voorbereiding, zorgde
ervoor dat alles op tijd gebeurde. Dat
er een thema gekozen werd, en dat
daar door een groep gevangenen een
verbeelding bij gemaakt werd. Daar
lieten we dan kaarten van drukken die
de kerken konden bestellen. De dienst
waarin de eerste kaarten werden uitgedeeld, was altijd erg indrukwekkend.
Dat was dan de afronding van mijn
werk dat jaar. De reacties waren altijd
zo mooi: je hebt geen idee wat het
voor mensen betekent om zo’n kaart te
krijgen. Dat is een teken van aandacht,
van gezien worden, dat ze de moeite
waard zijn. Zo belangrijk! De laatste
jaren zit er ook een kaart aan vast met
een postzegel erop die de gevangenen
zelf kunnen versturen. Dat is voor hen
echt een klein kadootje. Ik heb een
keer meegemaakt dat een man zo’n
kaart kreeg. Hij zat net in de gevangenis en had nog geen contact met zijn
familie gehad. Hij had geen geld om
naar huis te bellen en toen kreeg hij die
kaart. Met een postzegel erop. Hij zei
tegen mij: ‘Ik heb echt gebeden om een
oplossing en nu krijg ik een kaart die ik
naar mijn familie kan sturen!’ Kijk, zo’n
reactie, dat is prachtig. Dat is waarom
de Paasgroetenactie er is. Het doet veel
meer dan je denkt!”
Een Paasgroet doet goed! Tijdens de
40dagentijd doen veel gemeenten mee
met de Paasgroetenactie van Kerk in
Actie. Vorig jaar zijn er meer dan 50
duizend kaarten verstuurd! Wilt u ook
meedoen? Kijk op kerkinactie.nl/
paasgroetenactie voor alle informatie.
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“M

ijn vader stierf nog voor ik
geboren werd als vijfde jongen
in een gezin op het platteland
van Zambia. Mijn moeder kreeg
daarna nog meer kinderen van verschillende mannen.
Als weduwe was ze kwetsbaar. Ze was straatarm.”
Aan het woord is Malakai Habasimbi, een
goedlachse jongeman van in de 20. Hij vertelt zijn levensverhaal. “Op een dag kwam
er iemand op bezoek in het dorp. Hij vroeg
mijn moeder of het goed was dat ik met
hem meeging naar een stad 150 kilometer
verderop. Hij was daar betrokken bij een
weeshuis. Omdat ik geen vader had, werd ik
gezien als een wees. Mijn moeder vond het
goed, dus ging ik. Daar aangekomen keek ik
mijn ogen uit. Ik had nog nooit elektriciteit gezien, was niet
naar school geweest en had nog geen potlood vastgehouden. Het eerste jaar op school bleef ik zitten, het lukte
me niet om te leren lezen. Maar op een dag had ik ineens
door hoe het werkte en toen kon ik niet meer stoppen.
Een tijdje daarna kon ik de volgende klas overslaan.”
“Al jong wilde ik predikant worden. Ik kon een beurs krijgen
en werd toegelaten aan Justo Mwale University. Nu ben ik
bijna afgestudeerd en straks ga ik beginnen in een gemeente.
Als ik terugkijk, ben ik vooral verbaasd: waarom kreeg
ik deze kans? Wat zag deze man in mij? God heeft mijn
leven een bijzondere wending gegeven. Dat is niet zonder
reden, denk ik. Mijn levensverhaal inspireert me om God te
dienen en om om te zien naar kwetsbare mensen.”
Een verhaal als dat van Malakai laat zien dat aandacht
voor wat kwetsbaar is iets moois kan opleveren. We
kunnen niet de hele wereld redden, maar wel aandacht
hebben voor die ene persoon die op ons pad komt.
Kijk voor meer blogs van uitgezonden medewerkers op
kerkinactie.nl/weblogs. Wil uw diaconie een uitgezonden
medewerker steunen? Neem dan contact op met uw consulent:
kerkinactie.nl/consulenten.

Doe mee

Tekst: Marusja Aangeenbrug Beeld: David Birago

De Rwandese Claire Ingabire
heeft de dood in de ogen
gekeken. Ze overleefde de
genocide van 1994. Dankzij
Mwana Ukundwa bouwde ze
haar leven weer op. Diezelfde
kans geeft de organisatie nog
steeds aan weeskinderen.

Collecteert u mee?
7 april 2019

Help weeskinderen
in Rwanda
Halverwege het interview draait
Claire Ingabire (38) haar hoofd. In
haar nek zit een opvallend litteken,
een bittere herinnering aan een kapmes. Tijdens de genocide wilde een
Hutu-rebel haar doden. In april is het
25 jaar geleden dat Hutu-rebellen
in honderd dagen tijd bijna een
miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s
vermoordden. Toen de rebellen
kwamen, verstopte Claire zich met
haar familie en een grote groep
andere mensen tussen het suikerriet.
Maar de rebellen ontdekten hen en
begonnen een moordpartij.
Alleen
Ook Claire ontkwam niet aan de
slagen van hun kapmessen. Maar na
twee dagen – vermoedt ze – kwam
ze weer bij. Verlamd, alleen, maar
nog in leven. Na de genocide was
ze ‘enorm getraumatiseerd’, zoals
ze zelf zegt. “En ik had niemand om
erover te praten.” Dat veranderde
toen ze ‘mama Rose’ ontmoette.
Deze gedreven vrouw richtte na

de genocide Mwana Ukundwa op,
omdat ze iets wilde doen voor de
talloze weeskinderen in het land.
Mwana Ukundwa zocht opvang
gezinnen voor weeskinderen en regelt
scholing. Zo kon ook Claire voorzichtig een nieuw bestaan opbouwen.
Zegeningen
Mwana Ukundwa begon met
veertig weeskinderen. Inmiddels zijn
er duizenden kinderen geholpen.
De meeste weeskinderen van nu
hebben hun ouders verloren aan
aids. Mwana Ukundwa regelt daarom
niet alleen scholing en onderdak,
maar besteedt ook veel aandacht
aan HIV/aids. De organisatie geeft
voorlichting, richt anti-HIV-clubs op
scholen op, en praatgroepen voor
mensen die HIV-positief zijn. Claire
werkt inmiddels als receptioniste
voor Mwana Ukundwa. “Ik heb nu
mijn eigen gezin, ik heb weer een
leven opgebouwd. God is de bron
van onze zegeningen – dat zullen
we nooit vergeten.”

Op 7 april is de
40dagentijdcollecte
bestemd voor Mwana
Ukundwa. Op pagina
18 van woord&weg
(zie ommezijde van
dit blad) leest u meer
over de 40dagentijdcampagne van Kerk in
Actie. Ga naar
kerkinactie.nl/
40dagentijd voor alle
projecten en materialen.
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Achtergrond

Tekst: Janet Bac, specialist binnenlands diaconaat Beeld: Protestantse Kerk

Er als kerk zijn voor mensen die zorg nodig hebben.
Daar gaat het om bij de Zorgzame Kerk. Dit initiatief van
Kerk in Actie heeft nu iets nieuws: een online cursus en een
handige toolbox voor als u daarna meteen aan de slag wilt.

Nieuw: online cursus en toolbox

Zelf aan de slag als
Zorgzame Kerk

E

r is de afgelopen jaren nogal wat veranderd in de
wetgeving op het gebied van de zorg. Niet langer
de overheid maar burgerlijke gemeenten zijn sinds
2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van
inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Het project Zorgzame
Kerk wil daaraan bijdragen. Een Zorgzame Kerk is een kerk
die wil zorgen voor kwetsbare mensen in het dorp of de stad
waar die kerk staat. Het maakt niet uit of iemand gemeentelid
is of niet. Vaak gaat het om mensen die een (te) klein netwerk
hebben en zich eenzaam voelen. Een Zorgzame Kerk kijkt
welke hulp er al is en wat er nog nodig is.

1) Een online cursus (e-learning) over Zorgzame
Kerk. Hierin wordt uitgelegd wat een Zorgzame Kerk precies is. De cursus gaat in op vragen als: Wat kan de rol van
de kerk in de participatiesamenleving zijn? Wat is de doelgroep van een Zorgzame Kerk? Wat zijn de kenmerken van
een Zorgzame Kerk? Welke stappen kun je nemen om een
Zorgzame Kerk te worden? Een heel aantal mooie voorbeelden van Zorgzame Kerk passeren in filmpjes de revue.
De e-learning kan in 1 à 2 uur worden doorlopen en is op
een zelfgekozen tijd en plaats te volgen. De online cursus
wordt aangeboden door het Toerustingscentrum van de
Protestantse Kerk (PCTE) en kost € 7. Meer informatie kunt
u vinden op kerkinactie.nl/zorgzamekerk.

Online cursus en toolbox
Kerk in Actie is de afgelopen jaren op allerlei manieren actief
geweest om van kerken Zorgzame Kerken te maken. Het
projectteam gaf gratis presentaties en begeleidingstrajecten
door het hele land. En met succes. Op veel plaatsen zijn
prachtige initiatieven ontstaan waarbij gemeenteleden omzien
naar mensen die hulp nodig hebben. Omdat er vorig najaar
een einde kwam aan de overheidssubsidie voor dit project, heeft
Kerk in Actie andere manieren ontwikkeld om alle kennis en
mooie voorbeelden van een Zorgzame Kerk door te geven:
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2) Een toolbox om als Zorgzame Kerk aan de slag te
gaan. Deze toolbox doorloopt op een praktische manier het
proces om Zorgzame Kerk te worden en bevat handige materialen, achtergrondinformatie en concrete tips. Bijvoorbeeld:
een motivatiewerkblad, een handleiding om met andere organisaties in gesprek te gaan en samen te werken, een plan
van aanpak, voorbeelden van een vrijwilligersovereenkomst
en persberichten. De toolbox is gratis te gebruiken en online
beschikbaar via kerkinactie.nl/toolbox.

Zorgzame Kerk De Open Hof in Ede
De kerk doet volop mee met de zorg in de wijk
“Geef niet te snel op, hou vol!” Deze tip komt van
Steven Berendsen van De Open Hof in Ede. Steven is
al jaren betrokken bij de projectgroep Zorgzame Kerk
in zijn gemeente. En daar gebeurt van alles. Steven
vertelt: “De doelstelling van onze projectgroep is
geloven zichtbaar maken in de wijk door te signaleren,
activeren, protesteren en verbinden. Het zijn niet
alleen de ambtsdragers die hieraan meedoen, maar
juist ook de gewone gemeenteleden.”
In en rond De Open Hof worden verschillende activiteiten ontplooid onder de vlag van Zorgzame Kerk.
Zo lopen elke week zo’n 25 statushouders vanuit
nabijgelegen flats voor een middag of avond de kerk
binnen om met vrijwilligers de Nederlandse taal en
cultuur te oefenen.
Een tweede voorbeeld zijn de tien kringen die de
afgelopen jaren zijn gestart. Het doel van deze
kringen is omzien naar elkaar in een klein verband.
Er is onder andere een kookclub en een wandelclub.
En in bijna de helft van de kringen zijn er deelnemers
die niet bij de kerk horen.

Als derde noemt Steven de kwartiertafel: “Dat is
op en top wijkdiaconaat: professionals brengen
hulpvragen uit de wijk in en zoeken samen met
kerken, buurthuizen en andere vrijwilligersorganisaties
naar oplossingen. Omdat we elkaar al een paar jaar
kennen, zijn de lijntjes kort en is hulp meestal snel
geboden.” Het blijkt dat de kerk vooral hulp biedt bij
langdurige hulpvragen en wanneer vragen buiten
de reguliere boot vallen. Waar hulpverleners eerst
argwanend waren, doen de vier kerken in de wijk
inmiddels als volwaardige partner mee in deze
netwerkbijeenkomst. “Een zorgzame kerk, voegt
iets toe aan de wijk en hoeft zich dan ook geen
zorgen te maken over haar bestaansrecht”, durft
Steven te zeggen.
Om vol te houden het goede te doen in deze
samenleving, is de inspiratie volgens Steven belangrijk. “Laat het nadenken over je drijfveer een
vast onderdeel zijn van elke vergadering. En vraag
mensen persoonlijk voor een zorgtaak, je weet
vaak zelf wel wie het beste bij een klusje, bezoek
of andere vraag past.”
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Vergaderopening

Tekst: Hester Oosterbroek

Speciaal om uw diaconie- of
commissievergadering te openen:
een korte bijbelstudie van 10-15
minuten met gespreksvragen

1

De eerste gemeente

Degenen die zijn (Petrus) woorden
aanvaardden, lieten zich dopen;
op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer

2

drieduizend. Ze bleven trouw aan
het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood
en wijdden zich aan het gebed. De
vele tekenen en wonderen die de
apostelen verrichten, vervulden
iedereen met ontzag. Allen die
het geloof hadden aanvaard,
bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. Ze verkochten
al hun bezittingen en verdeelden
de opbrengst onder degenen
die iets nodig hadden. Elke dag
kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken
het brood bij elkaar thuis en
gebruikten hun maaltijden in een

3
4

geest van eenvoud en vol vreugde.
Ze loofden God en stonden in de
gunst bij het hele volk. De Heer
breidde hun aantal dagelijks uit
met mensen die gered wilden
worden.
Handelingen 2: 41-47
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5

Open de vergadering
met het aansteken
van een kaars om
stil te staan bij de
aanwezigheid van
God die het licht van
de wereld wil zijn.

 a 3 minuten met uw
G
buurman/-vrouw of
plenair in gesprek over
het thema ‘delen’.
Wat delen wij als
diakenen? Is het tijd,
geld, aandacht? Zijn
het spullen of nog iets
anders? Hoe ervaart
u dit? Wil iemand iets
delen?

Lees het
bijbelgedeelte
hiernaast.

Achtergrond
Dit bijbelgedeelte geeft
een inkijk in de praktijk
van de eerste gemeente.
Mensen leerden, vormden
een gemeenschap, braken
het brood en wijdden zich
aan het gebed. Deze dingen
zijn ook nu onderdeel van
het leven van de kerkelijke
gemeente, het ene soms
wat meer dan het andere.
Ook laat dit bijbelgedeelte
iets van het werk van
diakenen zien. Maar zijn
dit taken van een diaken
alleen, of horen ze bij alle
leden van de gemeente?
Centraal in dit stuk staat
dat deze gemeente al deze
dingen volhield, al staat
dat woord er zelf niet in.
Volhouden is een woord
dat we in onze kerk ook
tegenkomen. De kerk wordt
kleiner, voor sommige
taken is het moeilijk mensen
te vinden. Maar veel mensen
houden vol! Omdat ze het
belangrijk vinden dat de
gemeente er is, omdat
ze de boodschap en de
inspiratie van hun geloof
in God willen delen. Delen
van geloof, hoop en liefde,
dat mogen we blijven doen!

Bespreek in ongeveer
5 minuten in
tweetallen of plenair:
• Wat gebeurt er
precies in dit
bijbelgedeelte?
• Wat herkennen we in dit bijbelgedeelte
over ons werk als diaken?
• Geeft dit stuk nieuwe inspiratie voor
onze taken als diaken? Hoe dan?

Sluit af met het zingen of lezen van het Kerk in Actie-lied
‘Wij delen’ (kerkinactie.nl/lied) en blaas de kaars uit.

Colofon

Tekst en beeld: Gerrit Groeneveld
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Waar mensen
met elkaar
delen,
veranderen

Nog bijna dagelijks denkt Hans
in ‘t Veld terug aan de uitstapjes
die hij en zijn vrouw Co met
Het Vakantiebureau maakten.

levens. In
deze rubriek
vertellen
mensen wat
voor hen
het verschil
maakte.

Twee jaar geleden overleed Co. De
laatste periode van haar leven leed
ze aan dementie. Enkele dagen in de
week was ze thuis, enkele dagen bij een
dagopvang. “Het was niet gemakkelijk
hoor. Ze wilde bijvoorbeeld helemaal
niet naar de dagopvang.” Tijdens haar
ziekte is Co een paar keer samen met
Hans met Het Vakantiebureau mee
geweest.

Druk

Habo DaCosta, Vianen
Leesbeperking

Diakonia is voor visueel gehandicapten
ook verkrijgbaar in braille of gesproken
vorm. Voor een abonnement of een
proef-cd kunt u terecht bij de
CBB: 0341 - 56 54 99, info@cbb.nl
iSSn 0167 - 1472

Zorgtaak
Het Vakantiebureau verzorgt onder
meer vakanties voor mantelzorgers en
-ontvangers. Een team van zorgverleners
staat tijdens het uitje garant voor
professionele en betrokken begeleiding.
De mantelzorgers kunnen op die manier
ook even tot zichzelf komen. “Co
genoot. En voor mij was het alleen al
daarom fijn. Ook was het prettig om
even niet de zorgtaak te hebben. Als
mijn vrouw ’s nachts wakker werd, was
er iemand anders om te helpen. Het
gaf even lucht.” Al was dat voor Hans

ook wennen. “De rolstoel duwen was
voor mij zo vanzelfsprekend dat ik dat
automatisch deed. Maar ja, dat mocht
even niet. ‘Daarvoor bent u niet hier’,
zeiden ze.”
Waardevol
Hans kijkt terug op een bijzondere
tijd met Het Vakantiebureau. In de
jaren negentig was hij er zelf vrijwilliger.
Toen hij de pensioengerechtigde
leeftijd bereikte, stopte hij. Samen met
Co trok hij eropuit. Tot haar dementie
roet in het eten gooide. Zo kwam Hans
weer terug bij Het Vakantiebureau.
“Anders, maar wel heel waardevol.”
Karin van Eeuwen, diaken in Boskoop,
is een van de vrijwilligers van Het
Vakantiebureau. Ze was samen met
onder meer Hans in ’t Veld een weekje
in vakantiepark Nieuw Hydepark te
Doorn. “Het Vakantiebureau is zo
kostbaar voor mensen”, zegt ze. “Als
je ze ziet genieten tijdens zo’n week,
onbetaalbaar!”
Kent u mensen in uw gemeente voor
wie zo’n vakantie ook goed zou doen?
Kijk op hetvakantiebureau.nl.
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Ondersteboven

Tekst: Meta Floor, specialist noodfondsen Beeld: Protestantse Kerk

Hoe richt u
een kerkelijk
noodfonds op

?

S

teeds meer diaconieën kiezen ervoor om naast de
eigen stille hulp samen met (alle) andere kerken in
hun burgerlijke gemeente een kerkelijk noodfonds
op te richten. Op kerkinactie.nl/noodfondsen staat
een uitgebreid stappenplan voor het opstarten
van een interkerkelijk noodfonds. Hier, en ook op de
pagina hiernaast, leest u wat de voordelen van zo’n fonds
zijn. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een
breed kerkelijk noodfonds en de individuele hulp door
uw eigen diaconie?

Meta Floor is projectleider noodfondsen bij Kerk in Actie:
“Een voordeel van een noodfonds kan zijn dat er door de
gebundelde krachten meer deskundigheid
aanwezig is in hulpverlening, doorvragen en doorverwijzen.
Voor de hulpvragers (en dan vooral eigen gemeenteleden)
kan het prettig zijn om meer anoniem geholpen
te kunnen worden. Een nadeel van een noodfonds kan
zijn dat het te onafhankelijk werkt. De relatie
met (diaconieën van) de participerende kerken is afhankelijk van wat er in de statuten is geregeld. Zit er bijvoorbeeld een diaken in het bestuur van het noodfonds
of moet het bestuur de diaconieën raadplegen? Kortom,
er moet goed nagedacht worden over hoe de diaconie in
contact staat met het noodfonds. Ook op lange termijn.
Anders kan het ‘kerkeigene’ van de hulp snel minder
zichtbaar worden of zelfs verdwijnen.”
Is er ook een tussenvorm mogelijk? Meta:
“Een noodfonds is bedoeld voor zowel kerkelijke als
niet-kerkelijke hulpvragers. Een tussenvorm zou
kunnen zijn dat in het geval iemand gemeentelid is
het noodfonds na screening contact opneemt met
de diaconie van zijn of haar kerk, die vervolgens de
hulpverlening doet. Zo blijft de diaconie verantwoordelijk voor de eigen gemeenteleden.”

Vragen? Kijk op kerkinactie.nl/noodfondsen.
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Heeft u ook
een vraag?
(030) 880 18 80

ma t/m do

9:00-21:00
vr 09:00-16:00

