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“Deze lichtpuntjes
kunnen een groot
verschil maken
in het leven van
mensen op de
vlucht.”
– Joël Voordewind

We zijn er
voor mensen die alles
zijn kwijtgeraakt door
een oorlog of ramp

Samen met u kunnen we in
noodsituaties snel in actie
komen. Bijvoorbeeld met
voedsel, water of onderdak.
We blijven ook daarna om
mensen te helpen bij het
opbouwen van een nieuw
bestaan, net zolang totdat ze
zichzelf weer kunnen redden.

Helpt uw gemeente mee om
dit mogelijk te maken?
Kijk op zoa.nl/kerken voor de
mogelijkheden.
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“Ik weet nu dat ik altijd
naar Jezus Christus
toe mag gaan”

Interview met de minister
van Armoedebeleid
Carola Schouten

• • • Jaya, Pakistan

en nog veel meer artikelen...
In een afgelegen dorpje in Pakistan zag Jaya de ﬁlm
over Jezus Christus. Ze was diep onder de indruk en
kreeg tranen in haar ogen. “Ik weet nu dat ik altijd,
met alles in m’n leven, naar Jezus toe mag gaan!”

Wij willen meer mensen zoals Jaya bereiken
met het Evangelie. Helpt u mee met uw kerk?
Steun ons met gebed en een collecte.
Kijk voor de mogelijkheden op 3xm.nl/kerk
of mail naar info@3xM.nl.
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Minister Carola Schouten:

“Ik hoop dat er meer
ruimte komt voor genade”
Een minister van armoede? Is dat nou wel nodig?
Dat kreeg Carola Schouten te horen toen ze begon. Nu,
met de energiecrisis en de toenemende inflatie op het
netvlies, vraagt niemand dat meer. Een gesprek over schuld,
barmhartigheid en de rol van de kerk.
Interview: Theanne Boer | Beeld: Freek van den Bergh

ZET MET UW LAATSTE
WENS KWETSBARE MENSEN
OP DE EERSTE PLAATS
TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG
Een gezonde geest in een gezond lichaam is het waardevolst dat wij als mens bezitten. Het bepaalt hoe we
in de wereld staan, wat we in ons leven willen bereiken
en waar we ons voor willen inzetten. Helaas heeft niet
iedereen in deze wereld toegang tot gezondheidzorg.
Zoals mensen die op de vlucht zijn, kinderen in ontwikkelingslanden of mensen die leven in armoede.

uw nalatenschap draagt u bij aan onze strijd voor een
solidaire en toegankelijke gezondheidszorg in Nederland én de rest van de wereld. Voor de toekomst van
de generaties na u.

MEER INFO
Wilt u meer informatie hoe u Dokters van de Wereld
kunt steunen met uw nalatenschap? Vraag dan vrijblijvend de eenmalige uitgave ‘Schenken aan Dokters
van de Wereld’ aan. U kunt ook contact opnemen met
Marjon Minnaard op 06 – 143 51 701 of per mail via
mminnaard@doktersvandewereld.org.

Carola Schouten

“De wereld ziet er heel anders uit dan toen ik startte”, vertelt

water aan de lippen staat en zelfs de voedselbank nodig

Schouten op mijn vraag hoe ze terugkijkt op haar eerste jaar

hebben, zou de minister ook graag anders zien: “Natuurlijk,

als minister. “We hebben te maken met een verschrikkelijke

maar aan de andere kant hebben voedselbanken een

oorlog in Oekraïne waarvan niemand weet hoe lang dat gaat

belangrijke functie: het is mooi om te zien dat heel veel

duren. Door de hoge prijzen van energie en boodschappen

mensen zich als vrijwilliger inzetten voor hen die het

hebben veel meer mensen het financieel moeilijk gekregen.

minder goed hebben. De aanpak van armoede moeten we

Toen ik begon, kreeg ik regelmatig de vraag: ‘Een minister

samen doen. De meerwaarde van de voedselbank zit er

voor armoedebeleid, dat is toch niet nodig in een welvarend

trouwens ook in dat zij, naast het helpen van mensen met

land als Nederland?’ Die vraag krijg ik niet meer. Wat me

lage inkomens, een belangrijke bijdrage leveren aan het

het meest treft in bijna alle gesprekken is het feit dat het

tegengaan van voedselverspilling”.

bij armoede niet alleen over geld gaat, maar vooral ook
om sociale armoede. Niet meer mee kunnen doen en de

“Dit kabinet maakt in elk geval de keuze om stevig in

onzekerheid die daaruit voortkomt. Dat raakt me telkens

te zetten op bestaanszekerheid en het versterken van

diep.”

kansengelijkheid. En dit kabinet erkent dat er stappen gezet
moeten worden om armoede en schulden aan te pakken: ik

“Achter mensen met ernstige geldzorgen, problematische

ben niet voor niets de eerste minister voor Armoedebeleid.

schulden of die leven rondom de armoedegrens gaat veel

Het kabinet kiest er onder andere voor om het wettelijk

verdriet en ellende schuil. Zij verdienen dat ze volwaardig

minimumloon te verhogen, de kostendelersnorm aan te

kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar is veel voor

passen en elke vier jaar te kijken of het sociaal minimum nog

nodig. Het begint met goed luisteren naar deze mensen en

wel toereikend is. Maar we moeten inderdaad breder kijken.

hen niet veroordelen. Ze hebben hulp nodig. Daar treffen

We moeten ook zorgen dat werken meer loont, want het

mijn collega’s in het kabinet en ik maatregelen voor, maar

aantal werkende armen neemt toe. Daar kijkt het kabinet

met Dokters van de Wereld mee geweest op missie naar Bangladesh.

omdat het zoveel mensen zijn en de problemen divers,

nu heel nadrukkelijk naar en binnenkort komen we ook met

Ik zet graag een paar weken per jaar belangeloos mijn tijd en deskun-

kunnen wij dat niet alleen. Daarom trekken we samen op

voorstellen.”

DE TOEKOMST
Dokters van de wereld gelooft in een wereld waar
iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg. Met

“Ik ben Ziska de Jong en werk als anesthesist in het AMC. Ik ben

digheid in om gehandicapte kinderen in armere landen kansen te
bieden op een beter leven. De financiële hulp van donateurs is hierbij
natuurlijk onontbeerlijk. Ik weet uit de eerste hand dat deze missies
kostbaar zijn.”

met heel veel partijen, waaronder gemeenten, vrijwilligers,
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en ook

Schuld en schuld

kerken.”

Het valt Schouten op dat dat het Nederlands maar één

Samen doen
Dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen het

woord voor schuld kent, terwijl in Angelsaksische landen
er onderscheid gemaakt wordt tussen debt en guilt. “Bij ons
is alles schuld. Als je een schuld hebt, zul je er wel schuld

6

INTERVIEW VERVOLG

DIACONIE MAGAZINE

77

aan hebben. Maar schulden kan iedereen overkomen, dat kan
ik niet vaak genoeg zeggen. Door een levensgebeurtenis, zoals
je baan verliezen, ziek worden of het overlijden van je partner,
kan je zo maar in de financiële problemen komen. De huidige
enorm hoge inflatie, die we ook niet voorzagen, kan je in feite ook
zien als zo’n life-event. Wat ik belangrijk vind is dat we mensen
vertrouwen geven en niet veroordelen. Dat geldt voor iedereen,
de overheid voorop. En dan is het ontzettend jammer dat er zoveel
wantrouwen is, vanuit de overheid maar ook andersom.”
“Ik vind dat we moeten uitgaan van vertrouwen. Dat vind ik
oprecht. En natuurlijk, misbruik van de regels zal er altijd zijn.
Maar we zijn de afgelopen jaren soms wel erg doorgeschoten in
het sanctioneren van mensen die niet of niet helemaal volgens
de regels handelen. De menselijke maat moet terug en daar
kunnen we gezamenlijk voor zorgen. Daarom heb ik recent ook
een plan naar de Tweede Kamer gestuurd om de menselijke maat
terug te brengen in de Participatiewet. Door het fundament van
onze regels te laten deugen, hoop ik dat het effectiever wordt.
Zodat mensen die te maken hebben met een stapeling van
levensmoeilijkheden gebruik maken van de regelingen die er zijn.”

Ruimte voor genade
Wie in een kerkelijke omgeving het woord ‘schuld’ laat
vallen, denkt dan ook meteen aan begrippen als ‘genade’ en
‘barmhartigheid’. Hoe werken die woorden in de praktijk?
“Barmhartigheid begint allereerst bij jezelf. Zie je de ander écht?
En treed je die ander onbevooroordeeld tegemoet? In mijn

haar bijstandsuitkering. “We moeten omzien naar elkaar en elkaar

Luisterend oor

bieden aan boeren, waar er door velen onzekerheid wordt ervaren.

werk probeer ik dat te doen door in wetten en regels een ander

de helpende hand kunnen bieden. Mensen moeten in redelijkheid

Een taak voor de kerk dus, maar het is Schoutens wens dat we in

Juist de kerk kan dan een plaats voor rust zijn, in alle onrust die er

mensbeeld te hanteren. Niet een van ‘het is je eigen schuld en je

giften, zoals boodschappen, kunnen ontvangen zonder dat dit

de hele samenleving omzien naar elkaar. “Armoede en schulden

heerst.”

bent zelf verantwoordelijk’, maar van een mens die uniek is, gezien

gelijk gevolgen heeft. Hulp moet worden aangemoedigd en het

hebben naast een financiële kant, ook een immateriële kant.

wordt en die in relatie tot de ander staat. Dan komt er hopelijk

is niet de bedoeling om dat af te straffen. Ook als diaconieën dat

Armoede heeft vaak schaamte tot gevolg, praten over schulden

Schouten heeft zelf als jonge alleenstaande moeder ervaren hoe

meer ruimte voor genade.

doen. Vraag bij gemeenten na of de gift ook gegeven kan worden.

is een taboe en armoede en schulden kunnen eenzaamheid en

het is om kwetsbaar te zijn en hulp nodig te hebben. “Iedereen

Die ruimte is er nu deels al en die moeten we zoveel mogelijk

uitsluiting tot gevolg hebben. Niet meer mee kunnen doen, niet

heeft in zijn leven momenten waarop hij of zij hulp nodig heeft.

benutten.”

voor vol worden aangezien, dat is funest. De kerk als gemeenschap

Dat geldt zeker ook voor mij. Het uitspreken is krachtig naar jezelf

van gelovigen kan financieel en immaterieel een belangrijke rol

en naar anderen toe, en kan - om het bijbels te zeggen - bergen

Barmhartigheid kom ik voortdurend tegen tijdens de
werkbezoeken die ik afleg. Er zijn veel maatschappelijke
organisaties, vaak voor een belangrijk deel gerund door

“Voor wat betreft de eenmalige energietoeslag voor lage

spelen, voor iedereen in de samenleving. Als iemand om hulp

verzetten. Het schept ook ruimte aan de ander om eerlijk te zijn

vrijwilligers, die zich inzetten om mensen die moeilijk rondkomen

inkomens benadruk ik nog maar een keer: huishoudens die er

vraagt omdat hij of zij niet rondkomt, dan probeer je die hulp te

over wat er speelt. Zo kunnen we elkaar écht gaan zien.”

te helpen. Dergelijke initiatieven, die vanuit de samenleving

recht op hebben, mogen de toeslag houden. De toeslag telt niet

geven. Als iemand eenzaam raakt door armoede of schulden, dan

komen, waardeer ik zeer. Op momenten dat het nodig is, staan zij

mee als inkomen en heeft geen gevolgen voor andere toeslagen of

help je degene om hieruit te komen. Kerken pakken die rol al, maar

klaar voor hen die hulp nodig hebben.”

voor de hoogte van een uitkering. Er is nog voldoende tijd om een

misschien is het in deze tijd juist meer dan ooit nodig dat we die

aanvraag te doen bij de gemeente, dat kan de komende maanden

taak nog meer op ons nemen. Vanuit liefde voor de ander. Zoals

Favoriete Bijbeltekst van Carola Schouten

ook nog. Kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties

bijvoorbeeld voor de boeren. We weten dat sommige boeren nu al

“Mijn leidraad is Micha 6:8. Recht doen, trouw zijn en nederig

Die hulp moet dan wel gegeven worden zonder ‘boete op

helpen hierbij, voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen of het

een laag besteedbaar inkomen hebben. Ook dan is het goed om te

de weg te gaan die God je vraagt. Die tekst heeft zo’n

barmhartigheid’, vindt Schouten, doelend op de bijstandsmoeder

toch niet vertrouwen.”

kijken wat er financieel nodig is en hoe er geholpen kan worden.

zeggingskracht! Voor iedereen, op welke plek ook.”

Giften geven

die boodschappen kreeg van haar ouders en toen gekort werd op

Tegelijk denk ik dat kerken juist nu ook een luisterend oor kunnen

KERK ZIJN IN /NA CRISISTIJD

Kerk van de toekomst: sta op!

Ruimte scheppen

Niet de toekomst van de kerk, maar de kerk van de
toekomst is wat het verschil maakt. Dat lijkt een

voor ieder kind
Rudolphstichting zet zich in Jeugddorp De Glind
in voor traumaherstel en de ontwikkeling van
uithuisgeplaatste kinderen, voor hun leefomgeving
en voor woonopvang.

Uw steun is daarbij onmisbaar.
Komt u in actie voor Jeugddorp De Glind?
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woordspel, maar als de kerk drager is van Gods

Rik gelooft
niet dat hij iets
in zijn leven
kan herstellen

toekomst, Gods nieuwe wereld, dan is ze vandaag
relevant, uitdagend, aantrekkelijk, confronterend en
bovenal vol compassie.
Tekst: Remmelt Meijer | Beeld: uit archief auteur

We zouden ons minder druk moeten maken over allerlei vragen
Met (uw) steun kan het! Als Jezus gevangenen serieus
nam (Matt. 25) kunnen wij toch niet achterblijven?
Help mee: gevangenenzorg.nl/kom-in-actie-als-kerk

www.rudolphstichting.nl

Gevangenenzorg Nederland steunt (ex-)gevangenen,
tbs-cliënten en hun familie.

over de toekomst van de kerk. De kerk na corona, de kerk en de
jongeren, de kerk en de krimp en ga nog even door. We zouden
ons vooral druk moeten maken om wat we zelf nu belichamen.
Kunnen we niet gewoon opstaan en belichamen wat Jezus ons

Koffie en thee uitdelen bij het winkelcentrum, we doen dat elke vier weken op
zondagmorgen en hebben leuke gesprekken. Het doel is gewoon iets delen, verbinding
brengen.

geleerd heeft? Midden in deze samenleving? Midden tussen de
klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, coronacrisis en nog zoveel meer
wat in crisis is? Overal is het spannend, maar het lijkt wel alsof de
kerk het minst spannend is en we nog navelstaren over hoe het
kerkelijke landschap veranderde in de afgelopen decennia. Maar
de kerk hoort thuis op plekken waar het spannend is en daar moet

“De kerk hoort thuis op plekken
waar het spannend is”

het gebeuren.
Volgens mij gaat het vooral over twee uitdagingen die het hart van

wat de wereld aanraakt en omhelst en alles anders maakt. Ik proef

kerk zijn raken: hoe ben je kerk naar binnen als gemeenschap en

iets van een crazy family, een andersoortige, gekke familie die de

hoe ben je kerk naar buiten? En de overeenkomst tussen beide is

kerk samen vormt. Een plek waar liefde is en warme relaties en

een radicale compassie zoals alleen Jezus die geeft.

tegelijk waar constant het grotere perspectief is. Geloven is bij

Radicale compassie

hem niet braaf, maar wordt steeds weer spannend.
Zo vertelt hij het verhaal van de reddingsboten. Op een gevaarlijk

Met het pioniersteam van Hemelsbreed, een pioniersplek in de

stuk kust staat een klein houten strandhuisje met één bootje. Het

Amsterdamse Bijlmer, waren we een paar dagen in Londen om te

reddingsbootje gaat dagelijks de zee op om mensen te redden

kijken hoe pionieren in de kerk daar vorm krijgt. Ik kocht er ook

van boten die in problemen gekomen zijn. Gaandeweg wordt de

een paar boeken. Twee ervan las ik tijdens onze zomervakantie

groep vrijwilligers bekender en krijgen ze steeds meer waardering.

in Italië tijdens de uren dat het echt te warm was om iets anders

Het aantal vrijwilligers groeit. Het huisje wordt uitgebouwd en

te doen. Achteraf besefte ik hoezeer de twee boeken elk precies

mooier gemaakt. De nieuwe vrijwilligers raken bezorgd over

op beide snijvlakken zitten waar de toekomst van de kerk in mijn

hun eigen veiligheid en ze bouwen modernere en luxere boten.

ogen zich opent.

Gaandeweg groeit het uit van een reddingsstation naar een
reddingsmaatschappij. De vrijwilligers wonen intussen in een

Het eerste boek heeft als prikkelende titel Crazy Christians en is

nieuw huis ernaast en geven voorlichting en houden ceremonies

geschreven door Michael Curry, een zwarte predikant en bisschop

voor nieuwe leden. Voor het echte ruige werk huren ze mensen

binnen de Anglicaanse kerk in Amerika. In dertien bevlogen

in om de zee op te gaan. Een modelbootje siert de tafel in het

hoofdstukken vol verhalen bepleit hij het radicale van leven in

huis als herinnering aan waar het begonnen was, maar echt

Gods droom om in deze wereld het verschil te maken. Geloven is in

reddingswerk komt niet meer uit hun handen.

zijn verhalen en manier van Bijbellezen iets wat je leven verandert,

De metafoor hoef ik niet uit te werken, je voelt ‘m wel. Wat me
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“De nood om je heen doet een
beroep op je verbeelding”
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van wat bij onszelf en om ons heen dagelijks gebeurt?
Dat is het eerste dat ik wil bepleiten: kerk sta op en ga terug naar
wie je echt bent. Doe je ding! Want we hebben een ‘ding’, een
enorm ding ontvangen. Gods liefde. Gods aanwezigheid, een

raakt is dat iets zo ongemerkt kan verschuiven. In hoeverre is kerk

belofte van nieuw leven dat sterker is dan de dood. Dingen als

zijn en het houden van kerkdiensten op zondag niet verschoven

vergeving, recht, gerechtigheid en liefde. Ik geloof heilig dat de

van waar het ooit begonnen is? De kerk heeft een missie, een

wereld ernaar snakt. Sluit het niet op in een ‘boodschap’, maar leef

evangelie dat levensveranderend is. Waar blijft dat midden

het, doe het. Wordt zo weer die groep mensen vol compassie en

tussen al die drukte van het gewone leven? Is het de bedoeling

laat ‘buiten’ altijd in beeld zijn, altijd in verbinding staan met wat je

om weer meer mensen de kerk in te krijgen? Of zou het niet

doet, organiseert en waar je je druk om maakt.

meer de bedoeling moeten zijn om de kerk weer bij haar missie
te brengen? Misschien wel vooral buiten: zoveel onrust, zoveel

Sociaal-maatschappelijk actief

leegte, zoveel onrecht, zoveel pijn en polarisatie. Hoe kun je

Op een heel concrete manier kom je in dat verhaal terecht bij

zorgen dat je daar weer mee in verbinding komt? Dat het radicale

het lezen van het tweede boek. Het is van Samuel Wells en

evangelie van Gods liefde weer kortsluiting maakt met al dat niet

anderen met de titel For Good. Niet eerder las ik zo toegankelijk de

gepolijste leven waar we zelf wel degelijk middenin staan? Is kerk

ervaringen van een manier van kerk zijn dat volledig verbonden

zijn wel voldoende een onderdeel van ons leven? We leven ons

is geraakt met sociaal-maatschappelijke actie. Wie bang is voor

leven, maar nemen we de kerk daarin mee? Of trekken we ons

activisme zou het boekje vooral direct zelf moeten lezen. Het

terug in een kerkgebouw en kerkdienst, zoeken we onze rust en

boekje spat van de actie: naar onderwijs, jongeren, daklozen,

onze geloofsvoeding, maar is het intussen te vaak losgezongen

zorg en nog meer. En tegelijk lees je op elke bladzijde hoezeer
dit de betrokken mensen weer geleerd heeft wat kerk zijn is.
Samuel Wells laat zien: hier zie je de sporen van het koninkrijk
van de hemel. Hier komen gerechtigheid en liefde weer tot bloei.
Kerken openen hun deuren voor groepen in nood, voor mensen
die niet gezien worden. Mensen die de drempel over komen
hebben iets te brengen én iets te ontvangen. Er ontstaat niet een
zorginstelling, maar een stukje nieuwe samenleving vanuit een

“Corona heeft ons geleerd dat
onze manier van kerk zijn niet
lang houdbaar meer is”

diep geloof dat Gods liefde voor iedereen iets betekent. Er groeien

de samenleving aanwezig was. Denk aan de armenzorg in de

relaties. Mensen geven aan in een onderzoek, dat ze anders naar

buurtbewoners: zwerfvuil rapen in de buurt, iets dat nodig is en ook veel plezier
oplevert.

vorige eeuw. Veel is sindsdien uitbesteed aan de overheid. Op

andere mensen zijn gaan kijken door hierin betrokken te raken.

kerk hier uit z’n vergrijsde jasje knapt en zoveel wijder haar armen

dit moment kijkt de overheid weer naar kerken en anderen,

Een element erbij dat me bezighoudt als pionier is: de kerk wordt

uitspreidt en mensen omhelst die geen idee hebben wat die

want het is niet langer houdbaar op die manier. Maar vooral:

hier weer uitgedaagd om creatief te worden. De nood om je

omhelzing wel niet betekent. En daar gebeurt iets wat volgens mij

het is iets dat bij de kerk hoort, hoe je het ook noemt. Kijk als

heen doet een beroep op je verbeelding, je vermogen om iets bij

zo meeslepend en zo anders is. Dat is evangelie.

eerste naar buiten als je een stap wilt zetten in de kerk. Voor wie

te dragen en dat samen met elkaar vorm te geven. Er ontstaan

Een Cleanup, ook dat doen we regelmatig met een groep en samen met

1. Ga naar buiten! Er is een tijd geweest dat diaconaat midden in

kun je goed nieuws zijn? Welke mogelijkheden heb je als je lef

vervolgens partnerschappen met anderen om je heen en je komt

Kerk na corona

in een netwerk terecht waar het evangelie weer deelneemt aan

Als corona ons iets geleerd heeft dan is het wel dat onze manier

springlevend en beschadigt mensen, sociaal onrecht, armoede,

een beweging van geloof, hoop en liefde. Iets dat ook duidelijk

van kerk zijn zoals we dat kennen niet lang houdbaar meer is. Wat

vluchtelingen, de toekomst van onze aarde - er is zoveel.

wordt: hier ontstaat weer blijdschap. Vreugde is een vrucht van de

al langer niet meer vanzelfsprekend was, is dat sinds de twee jaar

Kijk goed, bid en werk: pak iets op en kom in beweging met

dingen die hier gebeuren. Mensen die weer lachen. Maar ook een

van afwezigheid op zondag nu nog minder. En er is geen quick

vrijwilligers die zich hier druk om willen maken en proef hoe dat

kerk waar vreugde werkelijk beleefd wordt, juist omdat de sociaal-

fix. Het is ingewikkeld en er zijn zoveel dingen te noemen die

je iets gaat geven van het evangelie.

maatschappelijke betrokkenheid onderdeel werd van het kerk

meespelen of ook verschillen per plaats en situatie. En toch. Als

zijn. Ik word hier heel erg blij van - en onrustig. Hoe kun je dit in

ergens iets kan beginnen wat de kerk van morgen gaat worden,

Nederland vormgeven? Hoe kan je eigen gemeente dit weer gaan

dan is het volgens mij op die twee lijnen: hoe ben je samen een

ontdekken en doen?

gemeenschap, een familie? En hoe ben je betrokken met al je

Wat me intussen niet loslaat: ik lees over kerken die bewogen zijn

vezels op de mensen om je heen buiten de kerk? Die twee vragen.

met de wereld en met het welzijn van mensen. Juist ook mensen

Om dat kort en concreet te maken eindig ik met drie tips voor de

die niet per se de kerk binnenkomen op zondag. Het is alsof de

kerk die wil opstaan en Gods toekomst wil omhelzen.

hebt? Wees aanwezig waar de nood is: onderhuids racisme is

“Een actieve kerk is als een familie
van crazy christians die het
verschil maken”

Zending via

ZENDING VIA INTERNET

internet

KERK ZIJN IN /NA CRISISTIJD VERVOLG
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2. Bouw relaties, relaties, relaties. Het lijkt alsof alles hierboven niet
zo slaat op de kerk als gemeenschap. Ik heb er weinig woorden
aan gegeven, omdat de stap naar buiten de eerste is in mijn
ogen. En omdat die stap maakt dat je elkaar weer nodig hebt.
Een actieve kerk wordt weer hecht, wordt weer een familie van

GlobalRize is actief in meer dan 30 talen.
Helpt u mee om iederéén in zijn/haar
eigen taal te bereiken?

crazy christians die het verschil maken, ook voor elkaar. Bouw
aan een kerk die gaat voor relaties. Het gaat niet om activiteiten,
maar om mensen. Ga meer samen eten, bouw langere tafels
en deel weer het leven met elkaar. De kerk is de plek waar
verbinding plaatsvindt. Met elkaar en met God.
3. Belichaam wat je gelooft in plaats van erover te praten. Soms is

DOE
MEE!

er de angst voor activisme en vaak is dat misplaatst. Het klopt

Remmelt Meijer is theoloog, pionier en

als je activiteiten organiseert en commissies optuigt omdat je

kerkbegeleider. Hij is pionier in Amsterdam

het zo gewend bent. Maar het echte activisme zou veel meer

Zuidoost met Hemelsbreed. Hij schreef met

mogen: durf naar buiten te gaan, durf projecten op te zetten en

Peter Wierenga het boekje Herkerken. De

onderdeel van je kerk te maken. Het gaat niet om de actie, het

toekomst van geloofsgemeenschappen. Dit

gaat erom dat je belichaamt wat je gelooft: Gods liefde delen

najaar verschijnt een vervolg hierop met

met mensen om je heen. Compassie zal de kerk vullen met de

vooral de nadruk op experimenten voor

toekomst van God. Heb vooral het lef!

kerken en groepen.

Collectebonnen
een beproefd systeem

Graag informeren wij u vrijblijvend over
mogelijkheden en fiscale voordelen van het gebruik
van collectebonnen ten gunste van uw kerk.

GLOBALRIZE BEREIKT
MILJOENEN MENSEN VIA:

Tevens ontvangt u modellen en een bestelformulier.
een speciale uitgave van Kerkmagazine

De waarde van de bonnen bepaalt u zelf.
Informeer en bestel bij:

Thema Media
collectebonnen

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
tel (023) 517 83 28 fax (023) 55 333 50

Meer weten? Ga naar

globalrize.nl

info@collectebonnen.nl - www.collectebonnen.nl
(onderdeel van StyleMathôt, grafimedia-specialist)

Geloof delen wereldwijd
In woorden en daden

MWANDIDA WIL
VERPLEEGKUNDIGE WORDEN.

Daarom ondersteunen we partner-kerken in binnen- en
buitenland die Gods koninkrijk bekendmaken, in woorden
én daden. En dat werkt! Zij weten wat nodig is en welke
mission-projecten daar verschil maken.
Help ook mee, zodat steeds meer
mensen op de wereld Jezus gaan
volgen. Steun ons mission-werk met
een collecte in jullie kerk en raak
betrokken.
de
Scan de
o
c
QR

DEEL
jouw
geloof!
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.verrenaasten.nl

Foto: Jacco van Laar

DRAAGT U BIJ
AAN HET
WAARMAKEN
VAN HAAR
DROOM?

2 op de 3 mensen wereldwijd, ver weg en dichtbij, geloven
niet in Jezus Christus als hun Verlosser... Dat raakt ons!

CHRISTELIJK CENTRUM
STAY & PRAY

TRAINING - RECREATIE - ZORG

Training
• Organiseert en faciliteert events
van jouw kerk of gemeente
• Conferenties & Workshops
• Gebedshuis & Worship
• Verhuur zaalruimte

Help nu mee voor beter onderwijs
Ga naar edukans.nl en doneer

de
op waar
Waar je
schat
wordt ge

www.stayandpray.com

Zorg
• Kleinschalige woonzorg
• Dagbesteding op de zorgboerderij
• Vrijwilligers & ontmoetingsplek

STADSAKKERS VEENENDAAL
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Stadsakkers: verse groenten en
fruit voor de Voedselbank
Gert Peek is één van de initiatiefnemers van de Stadsakkers in Veenendaal. Ik spreek hem op de akkers, op een zonovergoten
ochtend. Uit de bladrammenas, een groenbemester, komt een fazanten paartje tevoorschijn dat elkaar het hof maakt.
Tekst & Beeld: Carla Dik-Faber

Hoe is het idee van de Stadsakkers ontstaan?
“Missie 0318, een interkerkelijke stichting, was al actief met
een voedselbank, een soepfiets en een kledingbank. Het

“We telen vijfentwintig soorten
groenten en fruit”

was eind 2015 en we dachten: wat zou het mooi zijn als we
voor de klanten van de voedselbank verse groenten kunnen

zijn we begin dit jaar verhuisd naar deze nieuwe locatie van

verbouwen. We wilden niet kleinschalig te werk gaan, zoals

anderhalve hectare. Wat we hier aan grond overhouden,

met een moestuin, maar wat groter om mensen van voedsel te

gebruiken we voor een groenbemester, want we willen geen

kunnen voorzien.”

kunstmest gebruiken.”

Wat is de doelstelling van de Stadsakkers?

Hoe verliep het contact met de gemeente?

En toen was het rond?

“Voedsel produceren voor mensen die het zelf even niet

“De contacten over de eerste akker verliepen stroperig, maar

“Nou, nee. In mei 2021 tekenden we de overeenkomst met de

redden. Ongeveer 32 weken leveren we 100 tot 150 pakketten

waren niet slecht. We kregen veel support vanuit de gemeente.

gemeente Veenendaal, maar pas in het najaar kon het plan

voor de voedselbank. Dat doen we met veel vrijwilligers,

Natuurlijk werd een pachtprijs in rekening gebracht, maar we

door de gemeenteraad worden vastgesteld. Die bepaalde – in

jong of oud, mensen die werk hebben of werkzoekend zijn,

kregen dit terug in de vorm van subsidie. Omdat de eerste

lijn met landelijke richtlijnen – dat we moesten huren in plaats

lukte niet. Toen hebben we noodgedwongen niet-biologische

hoogopgeleide en praktisch geschoolde mensen, mensen die

locatie tijdelijk was, moesten we op zoek naar een nieuwe

van pachten, waardoor we veel meer geld kwijt zijn. Overigens

middelen gebruikt.”

afgekeurd zijn, of jonge moeders. Mensen zoeken zingeving

locatie en dat duurde uiteindelijk vier jaar. We hebben meer

bepalen de regels ook dat je als commercieel bedrijf wordt

en vinden dat hier op de akkers. Niet iedereen is gelovig, we

dan twintig plekken bezocht in en rond Veenendaal. Toen we

behandeld. Zo moesten we bouwleges betalen voor de keten

Hoeveel mensen werken op de akkers?

vragen wel de christelijke levensovertuiging te respecteren.

een perceel in het naburige Rhenen wilden betrekken, kregen

die hier staan. Na het besluit in de gemeenteraad ontdekte een

‘Er zijn ongeveer vijftig actieve vrijwilligers. Daarnaast komen

Daarnaast is er ook een sociaal aspect, met gezamenlijke

we alsnog dit perceel toegewezen dat we altijd al op het oog

ecoloog hier een havik, met mogelijk een nest. Als dat zo was,

er jongeren voor maatschappelijke stage, groepen zoals

koffiemomenten. Er is altijd sfeer. Wat we nog willen is een

hadden.”

“Je leert het voedsel waarderen”

kon het idee van de Stadsakkers niet doorgaan op deze locatie.

studenten, en bedrijven voor teambuilding. We werken met

plek bieden aan speciale doelgroepen, zoals mensen met een

We hebben toen een specialist in roofvogels onderzoek laten

dag-coördinatoren en veel vrijwilligers hebben wel enige

verstandelijke beperking.”

doen en daarbij bleek het om een kraaiennest te gaan. Op 1

kennis van hoe je groenten moet verbouwen. Aardappelen

maart van dit jaar was het eindelijk allemaal rond.”

worden machinaal gepoot en gerooid door een hobbyboer. We
gaan niet meer ploegen, want dat is beter voor de grond. We

Waar begin je? Is dit niet heel ingewikkeld om te realiseren?
“Voorjaar 2017 konden we drie hectare grond pachten van de

Wat wordt er op de akkers verbouwd?

hebben zelf een trekkertje gekocht voor frezen, schoffelen en

gemeente. Braakliggende grond waar ooit een keer woningen

“We telen vijfentwintig soorten groenten en fruit. Aardappels,

bermen maaien. Ons doel is om met klein materiaal het land

zouden komen. Omdat drie hectare veel te groot bleek te zijn,

diverse soorten kool en bonen, pompoenen, courgettes, veel

te bewerken. Verder is het veel handwerk. De mensen die hier

hebben we anderhalve hectare verhuurd aan een boer. Dit

uien en prei, bladgroenten zoals sla en andijvie, knolgewassen,

werken, mogen wat meenemen naar huis, een kooltje of een

paste niet goed naast onze ‘biologische’ akker, want alles wat

radijs, bessen en aardbeien. Er is ook een kruidentuin. Dit jaar

krop sla, voor de binding met het thuisfront. Op zaterdagen in

niet maïs was, werd kapot gespoten. We hebben daar vijf jaar

organiseren we een sponsoractie voor negentig fruitbomen,

juli en augustus organiseren we een markt waar jan en alleman

kunnen telen. Nu woningbouwplannen concreter worden,

met pruimen, peren en appels. We werken biologisch, maar

kan komen kopen. Op die manier organiseren we extra inkomsten

hebben geen certificaat want dat is kostbaar. Vorig jaar hadden

voor de akkers, waarmee we nieuwe zaden kunnen kopen. Ook

we de Coloradokever in het aardappelveld en het is verplicht

levert dit weer meer bekendheid voor ons project op.”

“Voedsel voor mensen die het zelf
even niet redden”

die te bestrijden. We probeerden dat eerst handmatig, maar dat

STADSAKKERS VEENENDAAL VERVOLG
Woord en Daad verbindt. Samen met lokale
partnerorganisaties werken we wereldwijd aan duurzame
verandering van mensen in armoede. We weten
ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te
weerspiegelen en door te geven, juist op plaatsen waar
veel ongelijkheid is. Zo veranderen levens, wereldwijd én
in Nederland.

Hoe zet uw kerk zich in?

“Bezig zijn met elkaar, de aarde
en de planten”

19

tevoren duidelijk zijn. Door advertenties, sociale media en
mond-op-mond reclame kun je vrijwilligers werven. Zorg voor
goede begeleiding en een coördinator op de akker. Koop goed
gereedschap. Eigenlijk begint het met een plan van aanpak.

Heb je tips voor mensen die ook zo’n initiatief willen starten?

Dit ga je misschien niet honderd procent realiseren, maar dat

“Begin niet te grootschalig, maar met een behapbaar

hoeft ook niet. En steek je licht op bij een bestaand initiatief, bij

perceel zoals een halve hectare. Probeer met de gemeente

ons bijvoorbeeld. We zien het als een geschenk van God dat we

een meerjarig contract te sluiten. Maak ook duidelijke

hiermee bezig mogen zijn, om iets te kunnen betekenen voor

uitgangspunten en spelregels. Soms willen mensen een

andere mensen.”

hoekje voor zichzelf, maar we produceren groenten voor de

Word
kindsponsor

Betrokken

met uw kerk
WOORDENDAAD.NL/KERKEN

Collecteer

Start
een actie

Ontdek meer op woordendaad.nl/kerken
Of neem direct contact op!
Roeland van Everdingen
Relatiebeheerder kerken
kerken@woordendaad.nl of 06 – 129 61 049
0183-611800 | NL64 RABO 0385 4870 88

ABORTUS IS

NIET DE

De waarheid en liefde van
God toegepast op alle
terreinen van het leven

OPLOSSING
50% kiest voor abortus
vanwege ﬁnanciën

“... ik kreeg hoop, al wist ik dat het
super moeilijk zou worden ﬁnancieel
gezien. Maar op dat moment wisten
we ook dat we de juiste keuze
hadden gemaakt ...”
Ongewenst zwanger zijn en geen uitkomst zien omdat
het ﬁnancieel niet te overzien is? Door middel van het
sponsorplan worden vrouwen een jaar lang geholpen
met luiers, kleertjes, voeding, shampoo, etc. voor hun
kindje. Dat geeft de vrouwen ruimte om niet voor een
abortus te kiezen en tijd om samen met een buddy te
kijken naar structurele oplossingen. Help zwangere
vrouwen om hun kindje te krijgen.

Abortus is geen oplossing, red een kind met ons sponsorplan.
Stichting Schreeuw om leven NL41 INGB 0000 0090 79

035 621 42 05
contact@erishulp.nl
Voor meer info:
tiny.cc/sponsorplan

www.erishulp.nl

voedselbank en niet voor privédoeleinden. Dat moet van

Mario (68): “Ik las erover in de krant toen het werd opgezet. Ik

Yahya (62): “Ik kom

was net gestopt met werken en heb het artikel uitgeknipt en

uit Syrië, waar ik

apart gelegd. Het werk is superleuk. Voor iedereen is iets te

sinds m’n veertiende

doen. Tweeëneenhalve maand geleden kon je niet eens op het

als een boer heb

terrein omdat het zo nat was. En nu groeit en bloeit er zoveel.

gewerkt, samen met

Er stonden ook zoveel boterbloemen. En je ziet herten en

m’n vader. Op een

buizerds. Het is leuk om mensen te leren kennen en het samen

gegeven moment zijn

te doen. Ik leer veel en de koffiepauze is heel gezellig. Ik praat

we overgestapt naar

ook met de planten en op een gegeven moment horen mensen

planten, die ik altijd

dat. Ze gaan beseffen dat het levend materiaal is. Als je ziet hoe

uit Nederland inkocht

het groeit, dan ga je het voedsel waarderen. Er komen groepen

en in Syrië verkocht. In Syrië heb ik veel meegemaakt. Toen ik

kinderen, die hebben geen idee dat dingen uit de grond komen.

in Nederland kwam, heb ik direct gevraagd of ik kan werken

Ik denk veel volwassenen ook

met planten, of voedsel verbouwen. Na een week hoorde

niet. Het smaakt anders dan

ik dat er voor mij werk was op de Stadsakkers, maar toen

uit de winkel, zoals het hoort

bleek dat ik nog vijf maanden moest wachten voordat ik

te smaken. De akkers zijn een

kon beginnen. Het was namelijk oktober en omdat er dan

prachtige plek om voor twee

niet veel te doen is op de akkers, ben ik in april begonnen.

ochtenden te zijn. Ze zeggen

Het werk was bekend voor mij, maar iemand heeft mij

‘bedankt voor de hulp’, maar

wel geholpen met vertalen want ik ben nieuw hier. Ik heb

ik wil juist bedanken dat ik

erg leuke collega’s en ik vind het fantastisch om bij de

hier mag zijn!”

Stadsakkers te werken.”

Martijn (27): “De Stadsakkers

die social worker is, naar Roemenië om een soort stadsakkers op

heb ik via een advertentie

te zetten: groenten verbouwen en structuur bieden aan Roma-

op Facebook leren

jongeren in een kwetsbare situatie. Als ze achttien zijn, kunnen

kennen. Daarna heb ik een

ze niet meer terecht in een weeshuis of pleeggezin. Ze krijgen

informatieavond bezocht

dan een uitkering en moeten op eigen benen staan, terwijl ze

en biddend een keuze

niet eens een goede opleiding hebben. We zijn nu donateurs

gemaakt. Inmiddels is dit

aan het werven. Het werk op de Stadsakkers betekent voor mij

mijn derde seizoen. Ik ben

lekker bezig zijn met elkaar, de aarde en de planten. Ik heb hier

coördinator en werk ook

geleerd dat ik het belangrijk vind om te genieten van het werk

mee op de akker. Het is

zonder dat het prestatiedruk oplevert. Vrijwilligerswerk is niet

betekenisvol werk en niet onbekend, want ik ben een tijd als
hovenier werkzaam geweest. Dit najaar ga ik met m’n vriendin,

vrijblijvend, maar je bent er even uit, uit de drukte van alle dag.”

Ervaren specialisten | Sterke vastgoedportefeuille | Persoonlijke aanpak

Uw vermogen
verdient veiligheid, flexibiliteit en een vast
gegarandeerd rendement van 2,5%
Ons bedrijf biedt haar (aspirant-)klanten veilige, flexibele, goed
renderende investeringsmogelijkheden voor (tijdelijk) overtollig
vermogen. Alle eigen en toevertrouwde gelden investeert zij in
haar onroerendgoedportefeuille in Nederland, Duitsland, Florida,
Engeland en Schotland. Bij ons inkoopbeleid richten we ons op
goed gelegen en goed verhuurd onroerend goed, waarbij we een
maximale spreiding beogen.

T
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STO
START DE
TOEKOMST
Een nieuw land, een andere taal en nog geen vrienden.
Vluchten stopt niet als je in een nieuw land bent. Gave helpt
vluchtelingen in Nederland om een toekomst op te bouwen.
Voelt u dit ook als roeping van uw gemeente? Neem dan
contact met ons op om te kĳken hoe we samen Gods liefde
kunnen delen met vluchtelingen.

GAVE.NL/DIACONIE

(2002, Syrië)
sinds 2018 in
Nederland

STEUN HET WERK VAN GAVE MET EEN COLLECTE
OF EEN GIFT VIA: NL85 INGB 0006 9900 56

Momenteel bieden we onze klanten afhankelijk van de opzegtermijn
tussen de 1 % en 2,5% op jaarbasis. Uiteraard hebben we de
afgelopen jaren al onze klanten de rente en aflossing uitgekeerd.

“Door de Bijbel
vond ik de blijdschap
en vrede die ik altijd
gemist had!”
Met Project Filippus leert Bible League
miljoenen mensen op een unieke manier
de Bijbel lezen, begrijpen én doorgeven.

> > > Helpt uw gemeente

mee met een collecte
of gift?
bibleleague.nl

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam | T +31 (0)20 - 489 6500
info@vandamvandamverkade.com | www.vandamvandamverkade.com

Nour

IBAN: NL69 INGB 0006 9910 23

HET PASSION

2323

Het Passion is een diaconale stichting in Hummelo waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor een periode van gemiddeld vier tot
zes weken. Zo kunnen ze even weg uit hun omgeving en een eerste stap zetten richting herstel.
Het is maandagochtend als ik de lange oprijlaan van Het

vertrouwd en veilig bij ons, omdat we geen begeleidende

Passion op rijd. Langs de oprit staat De Proeftuin vol met allerlei

functie hebben,’ merkt Margret op. ‘We zijn er gewoon als

gewassen en bloemen. Als ik uit de auto stap word ik meteen

medemens om naar elkaar te luisteren.’ Ria voegt toe: ‘Je merkt

geraakt door de rust die deze plek uitstraalt - met uitgestrekte

de dankbaarheid dat we er voor ze zijn, maar wij leren ook veel

weilanden, stilte en de kippetjes die rondscharrelen op het erf.

van hen.’

Luuk Krol, de directeur van deze time-outvoorziening, heet mij
van harte welkom en vertelt mij enthousiast over de visie van

Naast een rustige woonplek krijgen de gasten ook een

deze bijzondere plek.

dagelijkse structuur door op vaste tijden met elkaar te eten en
deel te nemen aan verschillende vormen van dagbesteding,

‘Dak- en thuislozen uit heel Nederland kunnen hier een

bijvoorbeeld werken in de moestuin of in de mooi uitgeruste

korte periode verblijven om even op adem te komen’, aldus

werkplaats. Op dit moment is een van de gasten de kozijnen

Luuk. ‘Samen met het team van begeleiders en vakantie-

aan het schilderen. ‘Het werkt wederzijds,’ vertelt Luuk. ‘Wij

vrijwilligers die een midweek op locatie verblijven, vormen we

hoeven geen schilder in te huren, deze jongen doet iets wat hij

een manier van samenleven waarbij nabijheid en aandacht

leuk vindt én heeft iets om trots op te zijn.’

voor elkaar centraal staat.’ Wekelijks komen en vertrekken er
gemiddeld twee gasten en elke maandag start er een nieuw

Ruben* is nu voor de tweede keer bij Het Passion. Hij legt uit

team van vrijwilligers. Luuk: ‘Iedereen komt hier met zijn eigen

hoe zijn tijd hier hem de ruimte geeft om na te denken over

verhaal en door deze met elkaar te delen ontstaat onderlinge

waar hij naartoe wil. Zijn grote droom is om een opvanghuis te

verbondenheid.’

starten voor kinderen met een beschadigd verleden. ‘Het klinkt

Sinds 1 juni 2022 werkt Het Passion samen met THDV, een

zo cliché, maar hier is Liefde en Licht. Zo’n plek wil ik ook voor

stichting die sinds 1855 met een bewogen hart naast de

anderen maken.’ Ruben vertelt dat hij zijn verleden niet kan

kwetsbare mensen staat. ‘We hebben de droom om door heel

veranderen, maar nu hard werkt aan zijn toekomst, met nieuwe

Nederland een netwerk te hebben met plekken waar dak- en

kansen en dromen. En deze plek biedt hem die ruimte.

thuislozen op adem kunnen komen.’
*Niet zijn echte naam
Margret en Ria komen al jaren regelmatig als vrijwilligers op
Het Passion helpen. Ze spreken met veel passie en liefde over
de mensen die ze hier hebben ontmoet. ‘Gasten voelen zich

www.hetpassion.nl
www.thdv.nl
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GENOEG OM TE LEVEN

DIACONIE MAGAZINE 2022

compenseren. Alles dat wij van meer dan 1 hectare leven, moet
een ander, kwetsbaar iemand, het door ons noodgedwongen
van minder doen. Daarnaast leveren mensen in niet-Westerse
landen 17 keer meer arbeid ten dienste van onze economie dan

25

“Er ontstaat meer ruimte voor
ontmoeting en relatie”

wij teruggeven. Per Nederlands huishouden werken twee nietWesterse mensen ten dienste van de Nederlandse economie.
Toen ten tijde van Jesaja in het Zuidelijke Rijk (Juda) vergelijkbare
dingen speelden, zei de profeet (5:8): “Wee degenen die zich

Gods grote kunstwerk, de scheppende schepping. En we krijgen

huis na huis toe-eigenen, die akker na akker samenvoegen.” Ook

er zelf veel voor terug. We kopen weliswaar minder vaak nieuwe

kunnen uit deze statistieken enkele praktische vragen ontstaan.

producten, maar daardoor hebben we ook minder inkomen

Zoals wat het betekent om van 1 hectare te leven. Of dat

nodig (waarbij we beseffen dat dit voor sommige mensen geen

mogelijk is en hoe ons leven er dan uit zou zien.

keuze is). We kunnen rustiger werken of minder betaald werk
doen en onze talenten ook inzetten op andere plekken. Er is

Genoeg om te leven
In de documentaire Thank you for the Rain zien we de Keniaanse boer Kisilu en zijn vrouw Christina. In het dorp worden de gevolgen van
klimaatverandering schrijnend zichtbaar. Jarenlang mislukken oogsten door droogte. De gemeenschap wacht angstig op regen. De regen
komt, maar het weer is zo extreem dat oogsten alsnog mislukken, daken van huizen waaien en muren instorten. Wat wel geoogst wordt is
wanhoop en verdriet.
Tekst & Beeld: Matthias Olthaar en Paul Schenderling

Stichting Genoeg om te Leven ondersteunt gemeenschappen en

meer ruimte voor ontmoeting, aandacht, verwondering en

individuen bij zowel de geestelijke zoektocht als de praktische

ontspanning. Het model (zie afbeelding) geeft dit goed weer.

kant van wat we ‘het leven delen’ noemen. Het leven delen staat
in sterk contrast met het leven winnen. Het leven winnen is wat

Daarnaast ontstaat meer verbinding in de lokale

we vanzelfsprekend vinden. Wat onze cultuur promoot. Hoe onze

kerkgemeenschap. Dit heeft zowel een materiële als geestelijke

cultuur succes definieert. Het gaat over de maatschappelijke

kant. Mensen met veel spullen kunnen hun bezit vrijelijk

ladder die je kunt beklimmen. Die je bewondering en waardering

delen met andere gemeenteleden die wellicht wat minder te

opleveren wanneer je een groot huis en een grote auto hebt.

besteden hebben, en waarom zou iedereen alles zelf in bezit

Maar het zijn materiële verworvenheden waar de ander en de

moeten hebben? Denk aan het delen van gereedschap, boeken,

schepping de prijs voor betalen.

speelgoed, maar ook diensten en kennis. Er ontstaat zo ook meer

Ook als we het leven delen, zijn we op zoek naar

ruimte voor ontmoeting en relatie. Mensen die elkaar anders

bestaanszekerheid. We proberen dat te vinden door, zoals

misschien nauwelijks spreken, ontmoeten elkaar vaker. Stel je dit

Bijbelse profeten zo mooi zeggen, liefde en recht te laten

eens voor: Er was eens een wijkkerk. Eén keer in de week is het

stromen. We vertrouwen dat er genoeg is voor iedereen en dat

deelmiddag. Leden zijn bezig om het depot in het wijkgebouw

Het dorp is representatief voor de vele mensen wereldwijd die

Het schrijnende in dit verhaal is dat het Westen verantwoordelijk

God geeft wat we nodig hebben. Het doet denken aan Exodus

te ordenen en om de producten- en dienstencatalogus op de

al dagelijks lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

is voor zeventig procent van de uitgestoten broeikasgassen. Dat

16. Het bevrijde volk Israël leefde onder zware omstandigheden

kerkapp bij te werken. Er staat een ontmoetingstafel met verse

Klimaatverandering leidt zelfs al tot miljoenen vroegtijdige

wij verantwoordelijk zijn voor zulke grote problemen, heeft ten

in Egypte, maar was daar wel zeker van voldoende eten. In de

koffie en koekjes. De tuin is omgetoverd tot moestuin en op de

sterfgevallen wereldwijd.

diepste te maken met waar wij onze bestaanszekerheid zoeken.

woestijn is dat anders. In de woestijn kunnen geen voorraden

parkeerplaats staan deelauto’s. Mensen lopen in en uit. Ze komen

Voor een goed leven hebben we de schepping en haar vruchten

worden gehouden. In de woestijn leiden ze een bezitloos leven.

spullen afhalen en terugbrengen. Ze blijven nog even hangen

Tegelijkertijd ontstaat er uit de wanhoop en verdriet iets moois.

nodig. Voeding, katoen, hout, we gebruiken het dagelijks. In onze

Het volk klaagt. God hoort hen en geeft ze ’s ochtends manna

bij de ontmoetingstafel. Ze praten na over de viering van de

De mensen in het dorp willen niet machteloos toekijken, maar

zoektocht naar bestaanszekerheid proberen we grip te krijgen op

en ’s avonds kwartels te eten. God zegt: je mag nemen zoveel

afgelopen zondag, Koninkrijkszondag. En ze nemen de tijd om

iets doen. Ze zoeken de hoop en zijn strijdbaar. Ze kiezen voor

deze grondstoffen en ze onze kant op te kanaliseren. En je kunt

als je vandaag nodig hebt, maar je mag niks tot de volgende

elkaar te vragen hoe het gaat. Er heerst een opgewekte sfeer. In

hun gemeenschap en voor veerkracht. Dat doen ze door bomen

zeggen dat we dat met ‘succes’ doen. Nederland is een materieel

dag bewaren. En je leest dat iedereen genoeg had. En diegenen

de wijk begint Het leven delen steeds bekender te worden.

te planten. Bomen houden vocht vast in tijden van droogte. Bij

welvarend land. Maar de keerzijde is dat we op een te grote voet

die toch wat gingen bewaren voor de volgende dag werden de

Om een dergelijk vergezicht te realiseren hebben we elkaar

extreme neerslag absorberen bomen water waardoor de regen

leven.

volgende dag geconfronteerd met wormen in hun inmiddels

nodig. Voor de praktische kant, maar ook zeker de geestelijke.

stinkende kwartels.

Stichting Genoeg om te leven ondersteunt hier graag in.

minder hard neerslaat en de oogst niet vernietigd wordt.
Enkele cijfers maken dit concreet. Bij de huidige omvang van

“Het leven delen i.p.v. het leven
winnen”

de wereldbevolking is er 1 hectare vruchtbaar land per persoon

Het vergt veel geestelijke oefening als je op een dergelijke manier

beschikbaar. In Nederland gebruiken we alleen al voor onze

wilt leren vertrouwen. Maar de vruchten zijn wonderschoon. We

materialen gemiddeld 6 hectaren. Dit is nog exclusief land

leren leven van genoeg. We dwingen de ander niet om het van

dat we nodig hebben om onze uitstoot van broeikasgassen te

minder te moeten doen. We brengen geen schade meer toe aan

Meer informatie: www.genoegomteleven.nl en
matthias@genoegomteleven.nl.
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Diaconaal werker voor diversiteit en duurzaamheid
De Nieuwe Kerk in Utrecht (PKN) heeft sinds kort een diaconaal

aan te gaan buiten de eigen ‘bubbel’, wat soms confronterend

werker voor diversiteit en duurzaamheid. Deze functie is ontstaan

maar vooral heel leerzaam kan zijn! Op het duurzame vlak is de

vanuit het verlangen om als kerk te groeien in de dienstbaarheid

Nieuwe Kerk al een tijdje actief als Groene Kerk, maar ook hier

aan de kerk, de stad en de wereld. De gemeente bestaat uit

kunnen nog stappen gezet worden in het persoonlijke leven

vooral theoretisch geschoolde mensen die in Nederland zijn

van gemeenteleden. Misschien is een diaconaal werker voor

geboren en getogen. Dit kan ertoe leiden dat de veelkleurigheid

diversiteit en duurzaamheid ook iets voor uw kerk?

van de kerk als het lichaam van Christus niet gekend wordt.
De diaconaal werker inspireert daarom mensen om relaties

Steun onze
boodschap
van hoop
voor Israël en de Kerk

Informatie: Arjan de Vries, diaconie@nk-utrecht.nl

Regionale Kerk in Actiedagen
Loop jij warm voor diaconaat? Voel je je geroepen om mensen
nieuw perspectief te bieden?
Wil je graag geïnspireerd worden, praktische tips krijgen en
mensen ontmoeten die ook geloven in delen? Kom dan naar een
van de drie regionale Kerk in Actiedagen (voorheen Landelijke
Diaconale Dag)! Het thema is: Aan tafel! Ontvangen & delen.
We zien je graag op:
• 1 oktober, van 9.30 tot 16.30 uur, in Waalwijk,

Via onze lokale partners bieden we concrete hulp
in Israël en Oekraïne. Denk aan psychologische
hulp voor eenzame Holocaustoverlevenden,
voedzame maaltijden voor de armen van
Jeruzalem en intensieve zorg voor meervoudig
gehandicapte kinderen. Daarnaast ondersteunen
we diverse Arabisch-christelijke kerken in Israël.

Willem van Oranje College, De Gaard 4, 5146 AW
• 15 oktober, van 9.30 tot 16.30 uur, in Heerenveen,
Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ
• 19 november, van 9.30 tot 16.30 uur, in Gouda,
De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105, 2805 SN

Meer informatie en aanmelden: https://protestantsekerk.nl/
nieuws/kerk-in-actiedag

Van klimaatdepressie naar
duurzame hoop
Laudato Si’ Alliantie Nederland en Radboud Universiteit
organiseren op vrijdag 18 november het Laudato Si’ event
‘Van klimaatdepressie naar duurzame hoop’. Gastsprekers
zijn Rozemarijn van ’t Einde en bisschop De Korte en er zijn

kijk voor de mogelijkheden op

cvi.nl/collecteren

workshops over duurzaamheid: hoop door storytelling,
bezinning, wetenschap, moestuinen, koken en actie.

Meer informatie en aanmelden:
https://laudato-si.nl/event/laudato-si-event
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“In themavieringen wordt de
schoonheid van Gods schepping
gevierd”
thema’s en planten. De protestantse gemeente in Alkmaar
legde een vredestuin aan, als een oase in een buitenwijk.
Kleuren spelen er een belangrijke rol: wit voor feest, blauw voor
Goddelijkheid en hemel, paars voor ingetogenheid.

Geloof en een hoop zonnepanelen

In Amersfoort onderhoudt de protestantse kerk De Inham een

Geen hobby

moestuin van 100 vierkante meter. Wat het landje opbrengt, gaat

Ook in programma’s van vorming en toerusting worden

naar de Voedselbank.

gemeenteleden geholpen en geïnspireerd duurzame keuzes te

Bijkomend voordeel is dat deze bijzondere kerktuinen vaak ook

maken. In Alphen aan den Rijn werd een avond gehouden over

vrijwilligers van buiten de kerk aantrekken, om mee te werken in

verantwoorde kleding, er was ook een ruilbeurs voor wat je nooit

het onderhoud. Niet naar de kerk, wel schoffelen. De kerkelijke

meer draagt. Tientallen kerken organiseerden de workshop ‘God

milieuorganisatie A Rocha biedt een EKO-scan, waarmee kerken

in de supermarkt’, om je bewust te worden van de keuzes die je

kunnen ontdekken hoe duurzaam hun tuin is en kan worden.

maakt als je in de supermarkt je winkelkarretje vol laadt.

Inspiratie

Rond de klimaatcrisis kan het gesprek gepolariseerd zijn.
Christenen kunnen, door hun verhalen te vertellen, hun zorgen

Tot nu toe ging het over de technische kant van Groene Kerken,

en hoop te delen en door goed naar elkaar te luisteren, een weg

Groene Kerk zijn is zoveel meer dan zonnepanelen op het dak en LED-lampen in alle armaturen. Al vierhonderd kerken sloegen de weg naar

een goed begin. Tegelijk weten we dat alleen technische

vinden tussen onverschilligheid en fanatisme.

duurzaamheid in, praktisch én spiritueel.

ingrepen het leven op onze planeet niet redden. Er is meer nodig:

De komende jaren zal de beweging rond Groene Kerken zich

een verandering van onze leefstijl.

verbreden. De ernst van de situatie dringt meer en meer door,

Dat brengt kerken op de plaats waar hun hart klopt: de

met foto’s van overstromende of juist drooggevallen rivieren.

kerkdienst of viering, de liturgie. Als er iets lange adem heeft, is

Nu nog trekken vaak kleine groepjes enthousiaste kerkleden

Door: Kees Posthumus | Beeld: Martijn Cornelissen

het de liturgie. Vanaf de bijeenkomsten in de eerste christelijke

de groene kar. Zij zullen hulp krijgen, om de simpele reden

De klimaatcrisis vraagt actie van ons allemaal, persoonlijk

het nieuwbouwdeel bestaat zelfs uit zonnepanelen. Dat is een

gemeenten tot in onze tijd. Dat leidt in groene kerken tot

dat steeds meer mensen inzien dat duurzaamheid nodig is,

en in de verbanden waarin we leven. Kerken kunnen

zeer duurzame manier van bouwen.

themavieringen rond duurzaamheid en schepping. Daarin

en geen vrijblijvende hobby. Als de diaconie de dienst van de

gemeenschappen zijn waarin we een duurzame levensstijl

Al in 2011 werd in de Protestantse Gemeente Baarn onder het

wordt de schoonheid van Gods schepping gevierd en bezongen,

kerk aan de wereld is, zal zij niet afzijdig blijven bij de ernstige,

oefenen, elkaar bemoedigen en inspireren. Zij zijn daarin

motto ‘Onze droom staat op het dak’ geld ingezameld voor

actuele bedreigingen onderkend en hoop op verandering

levensbedreigende crisis van dit moment.

uniek, christenen zijn gewend om met elkaar na te denken over

de aanschaf van zonnepanelen. Sommige kerken leggen hun

gekoesterd. Materiaal genoeg voorhanden, in boeken en op de

belangrijke keuzes in het leven.

panelen op het dak in de vorm van een kruis.

website van GroeneKerken.

Rooms-katholiek bisschop Gerard de Korte zegt: “Deze

Er kan nog zoveel meer. De koster kiest voor milieuvriendelijke

Een logische stap is om duurzaamheid te verbinden met de

klimaatcrisis vraagt om veerkracht. Er zijn sterke tegenkrachten,

Energie

schoonmaakmiddelen. Toiletten krijgen knoppen voor

bid- en dankdag voor gewas en arbeid, met de Micha-zondag

mensen en organisaties met belangen die een duurzame

De dappere doorzetters organiseren zich in werkgroepen om

besparend doorspoelen, kroonluchters krijgen LED-kaarsen. De

of met de Dag van de Aarde, 22 april. Ook de vastentijd biedt

aanpak willen uit- of afstellen. Wie opkomt voor de schepping

Groene Kerk te worden. Zij spreken hun kerkrentmeesters aan:

avondmaalswijn wordt biologisch, gewoon vensterglas wordt

mogelijkheden. Vanouds her vasten christenen veertig dagen.

zal te maken krijgen met teleurstellingen. Dan komt het aan op

laten we de kerk verduurzamen. De dames en heren van het geld

HR++-glas.

Een soberder manier van leven, minder vlees eten, maakt je

veerkracht, op hoe diep je geworteld bent in geloof en in God”.

zijn zelden direct enthousiast. Al helpen tegenwoordig de hoge

dankbaar en gaat helpen om de klimaatcrisis te keren.

energieprijzen wel om over te schakelen naar zonne-energie en

Tuinen

warmtepompen. De synagoge van Amos deed dat recent. AMOS

Ook buiten het kerkgebouw vinden kerken de weg naar

voortvarender aan. Daar is in elke viering tijdens de voorbeden

staat voor Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel. Hun nieuwe

duurzaamheid, om te beginnen bij de directe omgeving van de

aandacht voor duurzaamheid. De Werkgroep Duurzaam Geloven

gebouw is modern, gasloos, gericht op een duurzame toekomst.

kerk. Die lijkt soms een ondergeschoven kindje: veel stenen, veel

Sint Maarten verzorgt sinds oktober 2016 elke week zo’n voorbede

Alle daken liggen vol met zonnepanelen. De dakbedekking op

ruimte voor auto’s, weinig biodiversiteit, weinig toegankelijk.

voor duurzaamheid. Dit gebeurt naar aanleiding van de actualiteit

Dat het anders kan, laten de vele kerktuinen zien. Duurzaam

en teksten uit Laudato Si’, het herderlijk schrijven waarmee de paus

Kees Posthumus, Geloof en een hoop zonnepanelen.

beheerd, vriendelijk voor insecten, vogels en andere dieren, bio-

in 2015 een stevige impuls gaf aan de inzet voor duurzaamheid

Naar een duurzame groene geloofsgemeenschap.

divers. Voor zo’n tuin maakt de kinderkerk graag insectenhotels

binnen (katholieke) kerken. Hun idee vond weerklank en de

Met cartoons van Martijn Cornelissen.

en nestkastjes, onder deskundige leiding.

voorbeden vinden inmiddels elke week hun weg naar parochies en

Utrecht: KokBoekencentrum, 2022.

Soms kennen de kerktuinen een liturgisch ontwerp, met Bijbelse

gemeenten in heel Nederland.

ISBN 978 90 435 3818 6 / ISBN (e-book)978 90 435 3818 3

“De diaconie is de dienst van de
kerk aan de wereld”

De Sint Maartenparochie op de Utrechtse Heuvelrug pakt het nog

Informatie:
www.groenekerken.nl
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Delen in de kerk
De Morgenster, een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Den Haag
zuid, is een Groene Kerk. De diaconie heeft als onderdeel van het
Groene Kerk zijn een groepsapp opgezet, met als doel spullen en
diensten met elkaar te delen. Iedereen kan zich aanmelden en
inmiddels hebben zo’n tachtig mensen dat gedaan.
In de app kun je iets aanbieden of iets vragen. Denk aan een
autoritje, een ladder, een fiets of winterjas. Niks wordt verkocht. De
app bestaat nu ruim drie jaar en werkt goed. Eén of twee keer per
week is er een berichtje en ook in Corona tijd kon dit doorgaan. Om
een eindeloze stroom appjes te voorkomen, nemen mensen één op
één contact met elkaar op en wordt daarna in de groepsapp gedeeld
‘is geregeld’.
Het opzetten van zo’n appgroep is erg eenvoudig; de spelregels
maak je bekend met een berichtje in het kerkblad. Minder
consumeren is goed voor de aarde, maar het gaat behalve om

NOTEER DE DATUM OP HET COLLECTEROOSTER:

Zondag 29 januari 2023
Wereld Lepradag

‘minder’ ook om vrijgevig zijn. Als je veel hebt, heb je ook veel om uit
te delen. Dat is belangrijk nu de armoede in ons land waarschijnlijk

Meer informatie:

toeneemt.

info@morgensterkerkdenhaag.nl

Diaconieën: pas op voor oplichting
Phishing via je mobiele telefoon bestaat al een tijdje: iemand die zich
voordoet als een bekende stuurt je een appje met het dringende verzoek
om financiële hulp. Zogenaamd omdat hij of zij even niet bij de eigen
bankrekening kan komen in verband met een nieuwe telefoon.
De Grote of Sint Bavokerk in Haarlem werd bijvoorbeeld slachtoffer.
De predikant werd gebeld door een man. Hij was met zijn vrouw
gestrand op het station van Heiloo en had geld nodig om naar huis
te kunnen. Hun tas met daarin de bankpas en de hartmedicijnen van
mevrouw was gestolen. De predikant schakelde een diaken in die 20

BESTEL NU

euro overmaakte. De persoon in kwestie was niet wie hij zei dat hij
was en het geld was weg.

Posters, preekschets, powerpoint, boekenleggers
en andere ondersteunende materialen kunt u nu al
bestellen via www.leprazending.nl/wereldlepradag
of per telefoon 055-7600500.
ONZE AANPAK OM LEPRA VOORGOED TE VERSLAAN

Vroegtijdig
opsporen

Snel
behandelen

Verspreiding
stoppen

Wat opvalt is dat het vaak gaat over kleine bedragen, enkele tientjes.
Ook is er altijd sprake van een acute noodsituatie waardoor snel
handelen vereist is.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) adviseert om één of twee
Informatie: https://protestantsekerk.nl/nieuws/

vragen extra te stellen. ‘Natuurlijk kun je niet voor iedere hulpvraag

pas-op-oplichterij-van-diaconieen

een complete controle uitvoeren, dus een risico zal er altijd zijn.’, aldus
een woordvoerder.
Op de website van de PKN zijn tips te lezen om deze vorm van
oplichting te voorkomen.
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Hooikisten

in Uganda
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het vuur en zetten ze de pan in de hooikist. Doordat de mand
goed geïsoleerd is, blijft het water urenlang heet genoeg om
de bonen te garen. Met de lunch en het avondeten is er zo
makkelijk een warme maaltijd te serveren. Een duurzame en
zuinige manier van koken dus.

Voordeel voor de natuur
Het gebruik van hooikisten is goed voor de natuur. Doordat
het water om de peulvruchten in te koken alleen aan de kook
hoeft te worden gebracht, hoeft er minder lang gekookt te
worden en is er minder brandhout en houtskool nodig. Hierdoor
hoeven er minder bomen gekapt te worden. De bomen die niet
gekapt worden kunnen CO2 blijven opnemen uit de lucht, en
de al opgeslagen CO2 in die bomen blijft opgeslagen en komt
niet vrij door verbranding. Daarnaast is er minder schade aan
de biodiversiteit in de omgeving als er minder bomen gekapt
worden.
Hafuswah Ssewandigi

“Vrouwen krijgen meer tijd
voor andere activiteiten”
Voordeel voor de gezinnen
Janet Nabunya Serubidde

Het is een gezellige bende als een groep vrouwen tussen manden, isolatiemateriaal en kleurrijke stoffen op de grond zit bij het A Rocha
centrum in Uganda. Iedereen kiest een mooie stof uit om de isolatie aan de binnenkant van de manden mee vast te zetten. Het resultaat
zijn prachtig versierde manden die de vrouwen als hooikisten zullen gaan gebruiken.
Door: Veraniek Veldstra | Beeld: A Rocha Uganda

Een paar verhalen
Rose Atuhaire is 38 jaar en moeder van drie kinderen. Ze
verkoopt pannenkoeken en gebakken cassave. Rose vertelt: “Ik
heb nu minder geld nodig voor brandhout en houtskool. Met

Naast de voordelen voor de natuur heeft de hooikist voordelen

het geld dat ik bespaar kan ik nu meer gaan verkopen. Naast de

voor de gezinnen. Vrouwen zijn minder tijd kwijt met hout

pannenkoeken en gebakken cassave verkoop ik nu ook tomaten,

verzamelen en eten koken, waardoor ze tijd hebben voor andere

uien, pepers en currypoeder”.

activiteiten, zoals het zorgen voor de kinderen en werken. En
de vrouwen besparen geld, doordat ze minder houtskool nodig
hebben.

Hafuswah Ssewandigi heeft zeven kinderen en gebruikt met veel
plezier de hooikist. Ze bespaart op de kosten van brandhout en

Tijdens de pandemie was de hooikist voor veel vrouwen

houtskool. Hafuswah: “Het is ook heel fijn dat je niet constant

helemaal een grote zegen. Met de kinderen de hele dag thuis

hoeft op te letten of het vuur nog brandt of dat het eten aan

was er minder tijd om te koken, en was het extra fijn dat de

het aanbranden is. Ook mijn man is erg blij met de hooikist. Als

hooikist een groot deel van het werk uit handen nam. Een ander

chauffeur komt hij soms laat thuis, en nu staat er altijd nog een

De gevolgen van klimaatverandering treffen onze naasten in

De meeste gezinnen in Uganda koken binnen op een open

voordeel van het korter vuur stoken is dat er een kleinere kans

warme maaltijd op hem te wachten”.

ontwikkelingslanden het hardst, terwijl zij het minst bijdragen

vuur met brandhout en houtskool waarbij veel rook vrijkomt.

is dat kinderen zich branden aan het vuur en dat er minder

aan het probleem. Bij Climate Stewards, het klimaatprogramma

Ze besteden gewoonlijk veel tijd aan het koken van lunch en

rookontwikkeling is. Dit laatste vermindert de kans op long- en

Janet Nabunya Serubidde woont in Kansangati Town Council.

van A Rocha Nederland, willen we zorgdragen voor heel Gods

avondeten, doordat de peulvruchten die ze eten een lange

oogaandoeningen.

Janet is pluimveehouder en is erg blij met haar hooikist. Ze

schepping. Al onze projecten hebben dan ook een positieve

kooktijd hebben.

vertelt: “Als ik kuikens van een dag oud ontvang, gaat al mijn
aandacht uit naar het verzorgen van de kuikens. Wanneer

invloed op zowel de natuur als op de lokale gemeenschappen.
Met de hooikist is koken een stuk makkelijker en duurzamer

kuikens zo jong zijn hebben ze veel zorg en aandacht nodig

geworden. Een hooikist is een zwaar geïsoleerde mand

om in leven te blijven. In die periodes ontdekte ik pas echt hoe

Eén van die projecten vinden we in de arme buitenwijken

gemaakt van lokaal materiaal die het eten lang warm houdt.

belangrijk de hooikist was voor mijn gezin. Ik bereid meestal

van de miljoenenstad Kampala, de hoofdstad van Uganda. In

De vrouwen zetten ‘s ochtends de peulvruchten in een pan met

één keer per dag eten voor lunch en avondeten, dat warm

Uganda gaat jaarlijks 2,6% van het bosareaal verloren, een van

water op het vuur en wachten tot het kookt. Daarna doven ze

wordt gehouden in de hooikist. Ik ben blij dat ik nu minder

Ontbossing en hooikisten

tijd nodig heb om te koken en dat ik meer tijd heb voor het

de hoogste percentages ter wereld. Dit komt doordat 94% van
de huishoudens op biomassa (brandhout en/of houtskool)
kookt waarvoor bomen worden gekapt. Dit, samen met het
kappen van bomen voor de bouw en de landbouw, zorgt voor

pluimveeproject”.

“De hooikist is een zuinige en
duurzame manier van koken”

enorme ontbossing en dat bedreigt de biodiversiteit.

Voor meer informatie:
www.climatestewards.nl
Rose Atuhaire

Het hart van onze missie en de kern van onze
activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een
betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie
manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en
incidentele hulpacties.
Speerpunten van ons werk zijn:
Kinderopvang
Armoedebestrijding
Onderwijs
Zelfredzaamheid
De kinderen die wij structureel ondersteunen krijgen een
christelijke opvoeding waarin ze leren dat er een Vader in
de hemel is die onvoorwaardelijk van hen houdt.
Hart voor Kinderen wil het verschil maken tussen iets en
niets rondom het welzijn en de toekomst van een kind.
(voedsel, onderdak, kleding, medicatie, onderwijs en
vooral liefde.
En op incidentele basis het verstrekken van noodhulp
zoals water, voedsel en medicatie.
We vragen uw gebed en wanneer mogelijk een collecte
voor kinderen in nood.
Kijk voor actuele hulpprojecten op
www.hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen.

Stichting Hart voor Kinderen
Adres: Postbus 160
Postcode: 1250 AD
Plaats: Laren

Telefoon: 035 772 1104
E-mail: info@hartvoorkinderen.nl
Website: www.hartvoorkinderen.nl
IBAN: NL41 INGB 000 000 4520

Wij hebben een ANBI Status (8195 25 339) en het CBF Keurmerk van
Goede Doelen Nederland.

STICHTING GAVE

Vraag een
collectepresentatie
bij ons aan!
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Bied vluchtelingen een thuis
De afgelopen maanden heeft de schrijnende situatie van Oekraïense vluchtelingen het nieuws beheerst. Maar ook conflicten in Syrië en

COLLECTEER EN
VERGROOT DE IMPACT
VAN GROOT
NIEUWS RADIO!
HEt christelijke radiostation van Nederland
Groot Nieuws Radio brengt het evangelie dagelĳks via de radio in huis, op de werkvloer
of onderweg. Het belangrĳkste nieuws uit kerk en samenleving vanuit een christelĳke
perspectief hoor je bĳ ons. Met overdenkingen en Bĳbelstudies dagen we christenen
uit om na te denken over hun geloof. In gesprek met inspirerende sprekers, coaches en
dominees passeren relevante onderwerpen de revue.
Wilt u met uw kerk een collecte organiseren om de impact van Groot Nieuws Radio in
Nederland te vergroten? Vraag de promotiefilm en collectepresentatie bĳ ons aan!
grootnieuwsradio.nl/collecte
Zandstraat 36 • 3901 CM Veenendaal • 0909-123 1008 • IBAN NL29 RABO 0319 0010 08

Afghanistan, en minder bekende oorlogen in Zuid-Soedan, Venezuela en Jemen zorgen voor een continu groter wordende vluchtelingenstroom.
Voor het eerst in de geschiedenis zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht, een nieuw record. Ook in Nederland zien we
hier de gevolgen van: in ter Apel is er in zomer 2022 zelfs sprake van een nationale crisis. Honderden asielzoekers slapen noodgedwongen op de
grond of op stoelen en in de noodopvang is een gordijntje voor het stapelbed soms de enige privacy die mensen hebben.
Beginnen bij nul
Op zoek naar veiligheid en een betere toekomst, gevlucht uit een

rust die daarvan uitgaat. Dan ontstaat er bij vluchtelingen ruimte voor

oorlogssituatie of onderdrukking komen vluchtelingen in Nederland

moed en kracht om een nieuwe toekomst op te bouwen.

aan. Hier beginnen ze bij nul. Ze spreken nog geen Nederlands, zijn

“Gave is voor mij in de loop der jaren een belangrijke organisatie

een andere cultuur gewend en vaak ontbreekt een sociaal netwerk.

geworden. Allereerst omdat Gave ons vertelt dat je als kerk oog moet

Daarnaast kampen veel vluchtelingen met stress, trauma’s van hun

hebben voor vluchtelingen. Maar het is ook belangrijk dat Gave ons

vlucht of uit het verleden, psychische problemen en zorgen om

leert hoe we dat moeten doen.” – Dominee Everts, Koningskerk in

achtergebleven familieleden.

Deventer.

Uw kerk maakt het verschil

Inspiratie en ondersteuning

Aangekomen in Nederland is de vlucht dus zeker niet gestopt.

Door middel van informatie, inspiratie en ondersteuning

Om je echt veilig te voelen heb je mensen om je heen nodig die je

helpen we kerken bij vragen over cultuur en mogelijkheden

opvangen. Iemand die naar je omkijkt en je het gevoel geeft welkom

om gastvrij te zijn, of rond bekering en doop. We organiseren

te zijn. Uw kerk kan het verschil maken voor een vluchteling. Door als

vluchtelingenactiviteiten waar kerken zich bij aan kunnen sluiten

kerken hen gastvrij te ontvangen, Gods liefde te delen en hen wegwijs

zoals de jaarlijkse Vluchtelingengebedsweek, jongerenkampen en

te maken, bieden we vluchtelingen sociale veiligheid. De kerk kan

Rugtasactie. Daarnaast bieden we (op maat gemaakte) presentaties

een (nieuw) geestelijk thuis zijn voor de vluchteling. Een plek waar zij

en hebben we speciaal kindermateriaal beschikbaar rond het thema

zichzelf kunnen zijn, waar ze mogen thuiskomen bij mensen en bij

vluchtelingen. Ook kijken we graag actief mee met kerken naar

God.

mogelijkheden om vluchtelingen een thuis te bieden. Denk hierbij

Gave helpt

aan de praktische begeleiding bij het opzetten van een House of
Joy: een soort huiskamer in de buurt van een asielzoekerscentrum

Uw kerk staat er niet alleen voor! Gave helpt kerken en christenen

waar vluchtelingen terechtkunnen voor

om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de

ontspanning, afleiding en

christelijke gemeenschap. We gunnen vluchtelingen de veiligheid en

ontmoeting.

Voor meer informatie:
www.gave.nl/kerken

DIACONAAT
Het Passion: vangnet en springplank
voor daklozen en verslaafden

Diaconaat dat zichzelf bekostigt
“Het raakt mij dat mensen hun
huis verlaten om er een week voor

Het Passion in Hummelo biedt een plek van rust voor dak- en thuislozen en
verslaafden. Hier kunnen ze op adem komen en onderdeel zijn van het gewone
leefritme om stappen te zetten richting herstel. Het Passion werkt samen met
THDV. Het is onze droom om in Nederland een netwerk te hebben van plekken
waar dak- en thuislozen op adem komen.
Wil je praktisch aan de slag? Boek een diaconale werkvakantie en wees aanwezig
als mens naast de ander. Maak jij het verschil? Kijk op hetpassion.nl en ga aan de
slag!
Wil je Het Passion op een andere manier steunen? Bid voor
onze gasten en ons werk. Of steun ons werk financieel. Scan
de QR-code en draag bij aan een blijvende verandering in het
leven van onze gasten.

Stichting Het Passion
Torenallee 6
6999 DD Hummelo
Tel.: 0341 382462

info@hetpassion.nl
www.hetpassion.nl

Maak je gift direct over op:
NL11 TRIO 078 1322 618
t.n.v. Stichting Het Passion
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ons te zijn. Deze plek is uniek; er
wordt met liefde gekeken.”
Ismaël, gast bij Het Passion

Over vier jaar financiert de diaconale presentieplek Assen Bloeit zichzelf. De ambitieuze sociaal-maatschappelijke doelstellingen
worden geschraagd door een uitgekiend financieel-economisch plan.
Tekst & beeld: Dick Vos

“Dit gebouw moet een plek worden waar mensen zich thuis

ABCD-methode

kunnen voelen. Jezus zei ook niet: kom maar in mijn kantoor”,

Dat het werkt, bewijst het feit dat welzijnswerkers in Assen

legt Rudolf Setz uit. Daarom verdwenen de formica tafels uit

inmiddels mensen naar Assen Bloeit verwijzen.”

de zalen van kerkgebouw De Open Hof in Assen-Oost. Zij

Setz: “Wij gaan het gesprek met hen aan en afhankelijk van wat

maakten plaats voor teakhouten tafels en bankstellen van

ze willen en kunnen krijgen ze een plek in het kookteam, het

Marktplaats.

tuinteam of het klusteam. En als mensen ideeën voor nieuwe

Planten, kunst en andere accessoires geven een passend

activiteiten hebben, spelen we daar ook op in. Mensen groeien

karakter aan de nevenruimten die niet langer genummerd zijn,

van zinvol bezig zijn en daar zullen ze andere wijkgenoten bij

maar namen kregen als Bloemenkamer en Vogelkamer. De

willen betrekken.”

stichting Assen Bloeit bouwt hier een plek, die tot doel heeft

Uitgaan van wat voorhanden is, dat is de basis van de

kwetsbare mensen tot bloeit te laten komen en de sociale

Amerikaanse ABCD-methode – Asset Based Community

samenhang in de wijk te verbeteren, via diverse activiteiten.

Development – van Cormac Russell. Daarnaast is het

Tevoorschijn regisseren

gedachtegoed van Samuel Wells inspiratiebron. Wells
ontwikkelde in Saint Martin in-the-Fields, hartje Londen, een

Rudolf Setz stond eerder aan de wieg van onder meer Present

organisatie die sociale projecten ontwikkelt en die tegelijk

Nederland en Nederland Zoekt. Hij is initiatiefnemer en

zichzelf financiert.

algemeen coördinator van Assen Bloeit.
“Ik probeer steeds structuren te ontwikkelen die mensen

Financiering

met elkaar in verbinding brengen en waardoor mensen weer

In 2025 moet Assen Bloeit, dat naast vele vrijwilligers werkt

hoop krijgen. Ik vroeg me af of dat zou kunnen via een plek

met bijna drie fulltime formatie aan betaalde krachten,

in de wijk waar iedereen naartoe kan. Er
is eenzaamheid en lang niet alle mensen
hebben een netwerk waarin ze meedoen.
Toen dit gebouw beschikbaar kwam, zag ik
mogelijkheden.”
Aan het initiatief ligt een christelijke
motivatie ten grondslag. Tegelijk kan het
de kerk in deze tijd nieuwe hoop en nieuw
elan geven. “Kerken denken vaak vanuit
de eigen leden. Er worden activiteiten
bedacht en daar worden dan mensen voor
gezocht. Dat wordt op veel plekken steeds
lastiger.
Zodra je denkt vanuit de wijk is er ineens
veel meer potentieel aan vrijwilligers,
ideeën en verlangens. Wij starten bij
wat mensen willen, bij wat zíj aan
mogelijkheden hebben, en willen dat
‘tevoorschijn regisseren’.”

Bart Kragt (l) en Rudolf Setz

DIACONAAT VERVOLG

gaan participeren in een netwerk, perspectief krijgen en tot

verkoop, begeleiding en vaste subsidies, dan kun je door met

bloei komen. Met Cosis en de burgerlijke gemeente gaan

het verwerkelijken van je droom.”

we daarom ook bekijken in hoeverre we bijdragen aan het
voorkomen of verminderen van Wmo-indicaties. Daarop

Prijs

bespaart de gemeente dan, waardoor ruimte ontstaat om

Voor kerkgenootschappen die hun gebouw vrij hebben, is

financieel bij te dragen aan een ‘voorliggende voorziening’ als

het ongetwijfeld makkelijker om er sociaal-maatschappelijke

Assen Bloeit. Totdat dat duidelijk is, krijgen we waarschijnlijk een

functies te ontwikkelen en betrokkenheid bij de directe

bijdrage van het Preventiefonds Assen.”

omgeving vorm te geven, weet Bart.

Onderdeel van het financiële model is ook dat er een Club van

“Maar hun activiteiten kunnen ze op een vergelijkbare

Honderd opgezet wordt. Een groep mensen die maandelijks

manier financieren.” De prijs is misschien dat het niet langer

€ 8,33 betalen en die als vrienden van Assen Bloeit één keer

vanzelfsprekend is dat je eigen ruimten altijd beschikbaar

per jaar met twee personen mogen komen eten.

zijn voor je eigen activiteiten. Je moet beter gaan plannen.

“Het is belangrijk om snel te werken aan financiering voor de

Intensiever gebruik betekent ook dat je de vertrouwde ruimten

lange termijn”, benadrukt Rudolf. “Als het lukt een economische

soms wat anders aantreft dan dat je ze een week geleden

motor op gang te brengen door middel van verhuur, catering,

achterliet.”

“Zonder visie ben je overgeleverd
aan de boekhouders”
financieel op eigen benen staan. De eerste jaren is er steun van

De tijd is rijp

Kerk in Actie en de diaconie van de Protestantse Kerk Assen,

“Er zullen hier maaltijden geserveerd gaan worden met enige

waarmee het initiatief geldt als diaconale presentieplek. Met

marge”, vertelt Rudolf. “We zullen de producten die mensen hier

hulp van onder meer het Oranjefonds en het VSBfonds wordt

maken gaan verkopen en voor workshops of andere activiteiten

het verder van de grond getild. Gaandeweg moeten steeds

moeten de deelnemers iets betalen. Mogelijk gaan we het pay

meer inkomsten uit diverse bronnen gegenereerd worden.

what you want-concept toepassen. We zeggen dan: dit is wat

Uiteindelijk moet de doorgaande exploitatie gefinancierd

het kost, maar betaal wat je kunt en wilt. Mensen die iets meer

worden uit vaste bronnen. Fondsen zullen dan alleen nog

betalen steunen het initiatief en er ontstaat tegelijk ruimte voor

gezocht worden voor innovatie.

mensen misschien maar één of twee euro kunnen betalen voor
een maaltijd.”

“Dit is wat het kost, betaal
wat je kunt en wilt”

Het is even anders denken dan kerken gewend zijn, erkent
facilitair manager Bart Kragt. “Eenvoudig is het niet, maar ik denk
dat de tijd er rijp voor is en voorbeelden elders laten zien dat
het kan. Bedenk hierbij dat visie voorafgaat aan het economisch
model. Zonder visie ben je overgeleverd aan de boekhouders.”

De aankoop van kerkgebouw De Open Hof, ondergebracht
in een aparte stichting, is voor de helft gefinancierd door de

Club van Honderd

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De rest is afkomstig uit

Assen Bloeit werkt samen met Cosis, een instelling die mensen

leningen van particulieren. Aflossing, rente, verzekeringen,

met een psychische of verstandelijke beperking begeleidt.

energie en groot onderhoud worden bekostigd uit de inkomsten

“Samen willen we hier een plek ontwikkelen waar hun cliënten

die structurele verhuur aan drie kerkgenootschappen en een

een kop koffie kunnen drinken en vrijwilliger kunnen zijn

paar andere organisaties opleveren.

zonder dat het ‘dagbesteding’ heet”, vertelt Rudolf. “Cosis stelt

De inkomsten uit verhuur van de verschillende ruimten voor

hiervoor de komende twee jaar 1,0 fte beschikbaar, een periode

incidentele bijeenkomsten – al dan niet met catering – komen

waarin we zullen onderzoeken hoe we dit initiatief langdurig

ten goede aan de sociaal-maatschappelijke activiteiten van

gefinancierd kunnen krijgen.

Assen Bloeit. Inkomsten genereren is geen doel, maar middel.

Door voorzieningen als deze zullen mensen weer betekenisvol
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Meer informatie :
www.assenbloeit.nl
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Gul geven via een app
De coronacrisis gaf digitaal collecteren een flinke duw. De inzet van online technologie, naast collectezakken en –schalen, verbetert
de collecteopbrengsten. Steeds minder mensen hebben contant geld bij zich.

Givt
De app Givt is niet speciaal voor kerken. De meest uiteenlopende
goede doelen en inzamelingsacties maken er gebruik van.

Tekst: Dick Vos | Beeld: Diverse aanbieders

Gebruikers van de app kunnen een collectebedrag invullen en
hun telefoon langs de Givt-zender bewegen, die bijvoorbeeld

Verschillende bedrijven bieden betaalapps aan. Wat kunnen ze?

Het verstrekken van een QR-code is al een stuk

in de langskomende collectezak geplaatst is. Hiermee sluit

Wat zijn de verschillen? En wat kosten ze? Diaconiemagazine zet

gebruikersvriendelijker. Door deze te scannen met de

Givt nauw aan bij de traditionele beweging van het geven. Een

vijf aanbieders voor u op een rijtje. Givt en Appostel zijn vooral

smartphone kan via iDEAL snel een zelf aan te geven bedrag

internetverbinding is op dat moment niet nodig.

betaalapps, Chrch, Donkey Mobile en Scipio bieden betaalapps

overgemaakt worden.

Zodra een kerk of organisatie aangemeld is bij Givt kunnen

binnen zogenaamde community-apps. Daarin vindt u vele

De meeste apps en websites van banken bieden tegenwoordig

gebruikers deze ook online vinden. Handig voor mensen die

mogelijkheden voor de communicatie binnen gemeente of

de mogelijkheid dergelijke QR-codes zelf te ‘genereren’.

de kerkdienst online volgen. Desgewenst kunnen gebruikers

parochie.

Opgeslagen als afbeelding kunnen ze naar believen geplaatst

ook periodieke giften programmeren.

en getoond worden. Dat betekent iets meer werk voor kerk en

De kerkelijke organisatie maakt gebruik van een Givt-

diaconie, omdat elk collectedoel een eigen QR-code vraagt.

dashboard, waarop de geldstromen gevolgd kunnen worden.

Het opnemen van bankrekening-nummers in liturgieblaadjes,

De kans dat mensen dit tijdens het collectemoment in de

De gevers blijven anoniem. Doordat via het dashboard

beamerpresentaties en zondagsbrieven is voor kerk en diaconie

kerkdienst snel even doen, is groter dan wanneer ze eerst

QR-codes gemaakt kunnen worden, kan ook mensen die de

misschien het meest eenvoudig. Deelnemers aan de dienst die

ontvanger, rekeningnummer en doel moeten overtypen. Voor

app niet hebben een online donatiemogelijkheid geboden

geen gepast geld bij zich hebben en degenen die de kerkdienst

de ontvanger is het handig dat het doel van de gift steeds

worden.

online volgen, kunnen hun collectebijdrage overmaken. Dit

uniform geformuleerd is. Dat maakt het gemakkelijk terug te

Givt is geen omgeving voor interne communicatie en

vergt echter nogal wat handelingen. Weinigen zullen dit tijdens

vinden tussen alle andere overschrijvingen.

uitsluitend bedoeld voor giften. Kerken betalen eenmalig

QR-code

een kerkdienst doen. Het is denkbaar dat uitstel vaak zal leiden
tot afstel.

Apps

75 euro startkosten en krijgen daarvoor in overleg een
aantal zenders. Terugkerende abonnementskosten zijn er niet.

documentatie wordt relatief veel nadruk gelegd op de veiligheid

Speciale apps maken het geven nóg gemakkelijker. Niet alleen

Per donatie gaat 4,5 % naar Givt en € 0,06 naar SlimPay voor

van financiële transacties en controle over privacygevoelige

voor de zondagse collectes, maar ook voor de vaste kerkelijke

transactiekosten.

informatie.

bijdragen en voor eventuele andere projecten.

Door het percentage kunnen de kosten behoorlijk oplopen

In de meest bekende apps in Nederland maakt de online

wanneer veel gegeven wordt. De website van Givt belooft

Gebruikers van Appostel kunnen in de app een tegoed

collectehulp deel uit van community-apps, waarin ook andere

echter dat er onderaan de streep geen enkele kerk is die geen

aanmaken via iDEAL. Dit tegoed kan in zelf te kiezen porties

informatie van de kerk gedeeld kan worden. Ze hebben

groei in opbrengsten ziet.

toegekend worden aan collectes en andere doelen. Afdragen

functionaliteiten zoals Facebook en WhatsApp, maar dan

www.givtapp.net

vanaf een tegoed is minder omslachtig dan een iDEAL-

uitsluitend voor de besloten gemeenschap van gemeente of

transactie. Als jaarlijks een beperkt aantal transacties gedaan

parochie.

wordt zijn deze makkelijker terug te vinden voor de jaarlijkse

“De zender komt langs in de
collectezak”

“Een tegoed aanmaken via iDeal”

giftenaftrek in de belastingopgave.
De abonnementskosten voor Appostel bedragen jaar € 50,00

Appostel

per kwartaal. De eerste 625 iDEAL-transacties per kwartaal
zijn hierbij inbegrepen, daarboven wordt 36 cent per mutatie

Appostel is een product van SKG Collect en de opvolger van de

gerekend.

app Kerkgeld. De app is alleen beschikbaar voor gemeenten

www.appostel.nl

Hoe meer functionaliteiten, hoe duurder de app. Wie er aan

binnen de PKN die een betaalrekening hebben bij de SKG

begint, doet er goed aan vooraf een inschatting te maken van

(Stichting Kerkelijk Geldbeheer). SKG ziet de app als een vorm

Chrch

de bereidheid gebruik te gaan maken van al die mogelijkheden.

van extra dienstverlening.

De app Chrch is speciaal gemaakt voor kerkelijk gebruik en

Wanneer relatief weinig mensen eraan meedoen, komt de

De app is in de eerste plaats ingericht voor financiële transacties

bevat allerlei mogelijkheden voor interne, voor de buitenwereld

interactie die een dergelijk online platform interessant maakt

als collectes, Actie Kerkbalans en de aanschaf van producten uit

afgeschermde communicatie – van profielpagina’s tot

niet op gang. Een app waarin zelden iets nieuws te beleven is,

de webwinkel van de kerk. Daarnaast kunnen gemeentenieuws,

gespreksruimtes, nieuwsberichten en activiteitenoverzichten.

wordt snel vergeten. Hoe uitgebreider de app, hoe meer gedaan

de activiteiten van de kerk en het kerkblad gedeeld worden.

Daarbij kan de app gekoppeld aan de website van de kerk en

moet worden aan het ‘beheer’ van de inhoud.

Er is een contactlijst waarin de andere gebruikers binnen de

kunnen kerkdiensten die beschikbaar gesteld worden via sites

eigen kerk te vinden zijn. Sinds kort is er een chatfunctie. In de

als YouTube of Kerkdienstgemist erin afgespeeld worden.
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Ook in Chrch kunnen gebruikers via iDEAL een tegoed

via een te tonen QR-code naar deze pagina geleid worden en

aanmaken dat in de loop der tijd verdeeld kan worden onder

daar bijdragen via iDEAL. Mensen zonder smartphone kunnen

collectes en andere doelen van de kerk. Het aantal keren dat

de link naar deze pagina eventueel gebruiken om thuis via de

Mollie 35 cent in rekening brengt voor een transactie kan

computer te doneren.

daarmee beperkt gehouden worden.

Deelnemende kerken betalen 300 euro startkosten en

Chrch is een klein bedrijf dat zich profileert als niet-

vervolgens maandelijks tussen de 75 en 250 euro. Dit bedrag is

commercieel. Van deelnemende kerken vraagt het een

afhankelijk van het aantal leden.

vrijwillige bijdrage voor het gebruik van de app, waarvoor een

www.donkeymobile.app

bedrag van 1 euro per jaar per kerklid gesuggereerd wordt. Voor
bijzondere vormen van ondersteuning kan een aparte bijdrage
gevraagd worden.
Van Chrch wordt wel gezegd dat de beperkte omvang van
het bedrijf de ondersteuning kwetsbaar kan maken en dat de

“De ezel is in de Bijbel in de eerste
plaats dienstbaar”

vormgeving van de app relatief eenvoudig is.
www.chrch.org

“Van profielpagina’s tot
gespreksruimtes”

Scipio
Ook Scipio is een app met legio informatie- en
communicatiefaciliteiten, waarin afgeschermde ruimten voor
zelf samen te stellen subgroepen gemaakt kunnen worden. Het
is een product van Hagru BV, dat meer softwareprogramma’s

Donkey Mobile

Dirk en Jan zijn beste vrienden.

‘Zonder het buurthuis
hadden we elkaar
nooit ontmoet’

PKN de app kunnen koppelen met het ledenregistratiesysteem

hoeft aan de degelijkheid van hun producten niets af te doen.

LRP. Hiermee zijn de gegevens van personen binnen de app

Zelf geeft Donkey Mobile aan dat de ezel – donkey – ook in de

altijd actueel – AVG-proof benadrukt Hagru. Koppeling is ook

Bijbel in de eerste plaats dienstbaar is. Het gaat niet om de app,

mogelijk met Scipio Online, de ledenadministratiesoftware

het gaat om interne communicatie.

voor kerken van hetzelfde bedrijf. Hiervoor geldt een apart

De app van Donkey Mobile is een online communicatieplatform

abonnement.

commissies kunnen aparte ruimten aangemaakt worden
om informatie uit te wisselen. Per deelnemende kerk wordt
de mooi vormgegeven app naar wens ingericht en onder
een zelfgekozen naam in de App-stores geplaatst. Hiermee
wordt het echt het centrum van informatie, communicatie en

W

ist u dat 1 op
de 10 mensen
zich eenzaam
voelt? Weinig inkomen,
slechte gezondheid of
echtscheiding kunnen
redenen van eenzaamheid
zijn. De verlatenheid
verergert ook nog eens
de situatie.

Help met uw kerk mee Geloven
in de Buurt verder uit te bouwen.
Met steeds meer buurthuiskamers
bestrijden we de verlorenheid
en krijgen mensen weer een
plek waar ze bij horen. Zo laat u
een stukje van Gods liefde zien.
Zet het Leger des Heils in uw
collecterooster en steun daarmee
de eenzamen. Dank u wel.

afstemming binnen de kerk.
Donkey Mobile werkt samen met de PKN, wat resulteert
in gratis content van onder meer Petrus en integratie met
software van de PKN. Het beheer van de app verloopt via een
dashboard dat de naam Stable (stal) draagt.
Ook in Donkey Mobile moet een tegoed of saldo aangemaakt
worden. De kosten hiervan, 25 cent per transactie via iDEAL,

Scan QR code voor
materiaal + meer info
of bezoek: ldh.nl/
diaconie-magazine

Bijzonder voordeel van Scipio kan zijn dat gemeenten binnen de

Softwarebedrijven hebben wel vaker bijzondere namen. Dat

met veel mogelijkheden en functies. Voor werkgroepen en

Steun kwetsbare mensen in uw buurt

voor kerken aanbiedt.

worden door de gebruiker betaald. Ook voor bijzondere
acties en periodieke bijdragen als Actie Kerkbalans zijn
mogelijkheden ingebouwd.
Donkey Mobile maakt voor elke collecte een webpagina
aan voor gasten en niet-gebruikers van de app. Zij kunnen
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Ook in Scipio lopen collectes en andere doelen die de kerk
kan aanmaken via een tegoed. Eenmaal geregistreerd, kan
de gebruiker zijn tegoed opwaarderen via een machtiging
eenmalige incasso bij de eigen bank. Dat is vlot te doen en
speelt zich geheel binnen de app af. Desgewenst kunnen
de (collecte)doelen voorzien worden van een begeleidende
tekst, een afbeelding en links naar websites en webvideo’s met
achtergrondinformatie.

“Koppeling met de
ledenregistratie LRP”
Net als bij andere apps met veel functionaliteiten zal online
collecteren niet de hoofdreden zijn om Scipio aan te schaffen.
Die mogelijkheid maakt deel uit van een veel breder pakket,
waaraan een navenant prijskaartje hangt. Met Scipio Start
kunnen kerken de app gratis uitproberen.
Voor de langere termijn is de Plus-versie beschikbaar voor
€ 59,95 per maand – zonder extra kosten, belooft de website.
Voor de Premium-versie wordt € 149,95 per maand gevraagd.
De app is dan helemaal ‘eigen’ door een eigen naam, een eigen
logo en een eigen vermelding in de App-stores.
www.scipio-app.nl

Overzicht aanbieders

Maar ze is weer terug in eigen huis.
In haar dorp is de kerk een Center of Hope.
Met steun van Open Doors.
Geef christenen als Eva nieuwe hoop. Bid voor de vervolgde kerk.

Collecteer op de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’
(4 juni 2023).

MEER WETEN? ONTDEK HET OP

opendoors.nl/zondag

App

Type

Collecte

Bijzonderheden

Kosten kerk

Givt

betaal-app

- transactie via SlimPay
- per donatie 4,5 %
naar Givt en € 0,06 naar
SlimPay

- niet alleen voor kerken
- internetverbinding niet
nodig

€ 75 opstart, eenmalig
donaties verminderd met
percentage Givt en kosten
SlimPay

Appostel

betaal-app met communicatiefuncties

- via tegoed

- dienstverlening aan
relaties SKG

€ 50 per kwartaal
€ 0,36 per transactie
boven de
625 transacties per
kwartaal

Chrch

community-app

- via tegoed
- opwaarderen via iDEAL,
transactiekosten voor
gebruiker

- niet-commercieel klein
bedrijf

vrijwillige bijdrage
(€ 1 per kerklid per jaar)

Donkey Mobile

community-app

- via tegoed
- opwaarderen via iDEAL,
transactiekosten voor
gebruiker

- voor PKN: softwareintegratie en extra
content

€ 300 opstart, eenmalig
€ 75 tot € 250 per maand
(afhankelijk van ledenaantal)

Scipio

community-app

- via tegoed
- opwaarderen via bankmachtiging

- koppeling met software
Hagru BV - voor PKN:
koppeling met LRP

€ 59,95 per maand
(Plus-versie)
€ 149,95 per maand
(Premium-versie)
Janetta met haar man en zoons
voor de Africa Mercy
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Herverdelen,

Janetta verwelkomt vrijwilligers
in haar hut voor de lunch

Draag ook bij aan het
redden van mensenlevens
in Israël
Doneer nu!

www.mda-nederland.nl/doneren
NL09 INGB 0003 6494 83

Wie één leven redt, redt de hele wereld

zo doe je dat

Jezus ontmoeten is ook belangrijk
voor mensen uit Azië en de Arabische
wereld.

De actie loopt nog tot einde van het jaar, ik heb nog geen

hard nodig. Het idee ervan is dat mensen die het kunnen missen

tussenstand. De QR-code wordt regelmatig gebruikt, veel mensen

hun compensatiebijdrage voor de gestegen energieprijzen, of een

storten ook rechtstreeks. Er komen kleine bedragen binnen en

deel ervan, storten in een plaatselijk fonds. Van daaruit wordt het

giften van € 400,--.

herverdeeld onder mensen die het nodig hebben.

We wachten af, het is heel spannend. Reken maar uit: als alle 1.700

Energiekosten
Dick Bonestroo is lid van het Diaconaal Netwerk Barneveld en

gezinnen een beroep doen op het fonds, heb je met € 100,-- per
adres € 170.000,-- nodig. Met € 300,-- zit je al op een half miljoen.
Het gaat om enorme bedragen.

van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barneveld. In zijn
woonplaats startte hij de actie ‘Geef warmte door’.

Hoe krijgen mensen het geld?

“Ik las artikelen over de oproep van de landelijke Raad van Kerken

“Eind december krijgen alle mensen die in aanmerking komen

in de media. Het rijk geeft gemiddeld € 400,-- korting op de

een brief. Daarin staat dat Diaconaal Netwerk Barneveld een fonds

energierekening aan iedereen in Nederland. Voor mensen die

heeft waar je een beroep op kunt doen. Met die brief meld je je

gunstig wonen, genoeg geld hebben of een gunstig contract

bij het Diaconaal Netwerk. Wij nemen alleen het rekeningnummer

afsloten is dat een cadeautje. Zij hebben het niet nodig, terwijl

van de bank over en storten het geld op de rekening.

anderen er aan tekort komen. Ook nu de compensatie € 800,--

Wil je dat niet, bijvoorbeeld om redenen van privacy? Dan deel je

voor minima bedraagt.

niet mee.”

werken vijftien kerken in de gemeente Barneveld samen. Wij

Vakantiegeld

geven mensen juridische ondersteuning, ondersteunen gezinnen

Waar de politiek de inkomensverschillen vergroot, zetten de

bij hun budgetbeheer en ontmoeten elkaar om ervaringen en

kerken in op herverdeling. Een ander voorbeeld daarvan is

ideeën uit te wisselen. Het enthousiasme over de actie was groot.

‘Vakantiegeld Samen Delen’. Deze volgt hetzelfde principe als Geef

Met twee andere diakenen trek ik de kar.”

warmte door.

Graadje lager?
Of kou lijden in de winter?

Hoe bereikt u de mensen die het nodig hebben?
Bonestroo: “Wij kregen hulp van de gemeente. Zij weten wie er een
bijstandsuitkering hebben en onder de 120%-inkomensnorm zitten.

Samen met kerken zenden we christenen via hun beroep uit
om voor deze mensen van betekenis te zijn.

Steun via jouw kerk is hierbij onmisbaar!

is veel effectiever dan een oproep in de krant of een standje op de

www.interserve.nl
info@interserve.nl
0343 74 54 00

vertrouwen om aan te vragen.

Met torenhoge energierekeningen is de actie ‘Geef warmte door’

Daarnaast nodigden ze anderen, in vergelijkbare omstandigheden,

Neem contact met ons op:

aandacht: Geef warmte door en Vakantie Geld Samen Delen.
De succesfactoren van deze acties: bereidheid om te delen en

Door: Kees Posthumus | Beeld: Diaconaal Netwerk Barneveld en
		
Vakantiegeld samen delen

Ik lanceerde het idee in het Diaconaal Netwerk Barneveld. Daarin

help mee

Twee aansprekende diaconale acties trekken dit jaar de

Ongeveer 1700 gezinnen
in de gemeente Barneveld
hebben geen keus:

uit om zich te melden, met een toelichting waarom ze het geld
nodig hebben. Het werd een lijst van 1700 adressen. Deze werkwijze

zij lijden aan energie-armoed
e.

Actie

markt. De gemeente is blij met onze actie.”
Zijn er genoeg mensen die willen delen?

Geef warmte door: rekening
NL 66 ABNA 0468 4171 25 t.n.v.

“Op allerlei manieren maken we de actie bekend bij mogelijke
gevers. In alle dorpen binnen de gemeente zitten mensen die de
publiciteit doorgeven. Ik maak kant-en-klare flyers, berichten in de
kerkbladen, posters.

Flyer van de actie
‘Geef warmte door’
in Barneveld.

Diaconie Protestantse Gemeente
Barneveld
o.v.v. Ik geef warmte door.
Dit is een actie van het Diaco
naal
Netwerk Barneveld in
samenwerking met de gemeente
Barneveld. Deze QR-code gebru
ikt
een andere rekening:
NL21INGB 0674 7738 37
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Mensen die het uitgekeerde vakantiegeld geheel of gedeeltelijk

Zijn er genoeg mensen die willen delen?

kunnen missen, storten hun bijdrage in een plaatselijk fonds.

Van der Maas: “Dit jaar kwamen er 400 aanvragen meer binnen dan

Daarna wordt het verdeeld onder mensen die een extra’tje goed

in 2021. 1125 aanvragen werden goedgekeurd. Hiermee bereiken

kunnen gebruiken.

wij 2500 mensen, waaronder ruim duizend kinderen. Er kwamen

Gertrudeke van der Maas is diaconaal predikant van de

1.000 giften binnen met een nieuwe recordopbrengst van

Protestantse Gemeente Apeldoorn. “De actie startte in 2012 in

€ 191.124,08. Daar zijn we stil van: € 35.000 euro meer dan vorig jaar.

de protestantse wijkdiaconie van de Apeldoornse wijk De Maten.

Een huishouden ontvangt dit jaar gemiddeld ruim 170 euro. Dat

Inmiddels is de actie veel breder dan de PKN. Zo doen ook de

is een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten

christelijk-gereformeerde Barnabaskerk en de rooms-katholieke

rondkomen. Dat maakt echt een verschil.”

parochie mee. Samen 31 kerken, van groot tot klein.

Het totale bedrag dat binnenkomt, wordt via een rekenmodule

De essentie is simpel: wij geloven in onze kerken in de kracht van

verdeeld onder de aanvragers: alleenstaanden, twee

delen. Daarom vragen wij mensen die het goed hebben om een

samenwonende volwassenen en een gezin met kinderen.

deel van hun vakantiegeld te delen met iemand in hun omgeving,
die van weinig leeft.

Hoe krijgen mensen het geld?

Wij vragen niet om een bepaald bedrag. Vijf euro mag ook, zo’n

“Je kunt kiezen: wij brengen het geld bij je thuis of je haalt het op in

gever geeft misschien meer van zichzelf dan iemand die veel geeft.

een van de kerken in de wijk. Het geld wordt contant aan mensen

De gemiddelde gift bedroeg € 190,--.”

overhandigd, dat maakt het een stuk persoonlijker. De financiële
problemen zijn groter dan wij met deze actie structureel kunnen

Aanpakkers kijken
liever naar wat je
wél kunt oplossen
Armoede is een grote vijand van vooruitgang en geluk. Maar het is geen onoplosbaar probleem.
Dat bewijzen aanpakkers overal ter wereld; mensen die een kans zien en gewoon beginnen.
Wilde Ganzen steunt ze, omdat je armoede samen van onderop kunt doorbreken. Met kleine,
slimme projecten zorg je voor cruciale vooruitgang in mensenlevens, buurten en dorpen.

Ook jouw euro maakt verrassend veel verschil. Hoeveel? Kijk op wildeganzen.nl

Hoe bereikt u de mensen die het nodig hebben?

oplossen. Maar het is ook belangrijk dat mensen gezien worden. Er

“Iedereen die binnen de doelgroep valt, moet een aanvraag

is contact, je kijkt elkaar in de ogen, mensen kunnen andere vragen

kunnen doen. Ook als je de kerk niet kent, ook als je onbekend

of verhalen kwijt.

bent met bestaande netwerken en regelingen. Wij maken

Hiermee maken we de verbinding tussen mensen die het goed

de actie bekend via de huis-aan-huisbladen, scholen,

hebben en mensen die het veel minder goed hebben. Zo’n

hulpverleningsinstanties, partnerorganisatie, onze eigen kerken.

tweehonderd vrijwilligers gaan op pad om ervoor te zorgen dat

Bij ‘Apeldoorn geeft warmte’ hebben we nu voor het eerst gevraagd

het geld bij de mensen komt.”

of mensen op de hoogte gehouden willen worden van acties als
deze. Die konden we nu mailen voor Vakantiegeld Samen Delen.
We houden rekening met de AVG, adressen worden alleen voor dit
doel gebruikt. Een lichte check via het aanvraagformulier wijst uit
of iemand voor deze actie in aanmerking komt.”

Beeld uit de wervingscampagne ‘Vakantiegeld Samen Delen’

Voor meer informatie:
www.diaconaalnetwerk.nl
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/eerlijke-verdelingenergiecompensatie

De Hoop helpt kinderen, jongeren
en volwassenen die met psychische
problemen of verslavingsproblemen
worstelen. Zodat zij tot herstel komen
in relatie tot zichzelf, de ander, de
schepping en God. De steun van
vele kerken maakt dit werk mede
mogelijk.

Zo help je mee als kerk:

· organiseer een collecte of actie
· bid voor het werk bij De Hoop
· nodig ons uit voor een presentatie
· doe mee aan een evenement

“Mijn tijd bij
De Hoop was
levensveranderend.
Dat wil ik doorgeven.”

Vrienden
van

Help mensen zoals Henriëtte
op weg naar een nieuw leven

www.vriendenvandehoop.nl

Kom
in actie!

Rek.nr: NL06INGB0000383838 - o.v.v. De Hoop

– Diederik van Dijk

Ambassadeur van het leven
De zorg voor het leven staat onder druk. Als ambassadeur van het leven komt
de NPV daarom op vóór het leven, omdat elk mensenleven bescherming
verdient. De NPV adviseert over medisch-ethische dilemma’s en geeft
praktische vrijwillige thuishulp. ‘Ieder door God gegeven leven krijgt bij ons
hulp en aandacht’, stelt directeur Diederik van Dijk.
Al sinds 1982 maakt de NPV zich hard
voor de beschermwaardigheid van het
leven. ‘Dat is belangrijker dan ooit’, vertelt
Diederik. ‘Sinds de abortuswet in 1981
werd aangenomen, zijn meer dan één
miljoen kinderen niet geboren. Aan het
einde van het leven kiezen inmiddels

‘Ik merk in de praktijk hoe veelzijdig en
waardevol het werk van de NPV is. Om het
geluid voor het leven zo sterk mogelijk te
laten klinken, beveel ik een lidmaatschap
van de NPV van harte aan!’
- Kees van der Staaij (SGP)

Wilt u ons werk

ondersteunen?
Kinderen en
jongeren helpen
verantwoorde
keuzes te maken.

‘Juist nú opkomen
voor het leven!’

Chris en Voorkom! maakt jongeren
sterk via de anonieme chat, mail,
telefoon en op scholen.
Daarnaast verzorgen we trainingen
jeugdpastoraat voor kerken.
Uw steun maakt dit werk mogelijk.

www.chrisvoorkom.nl
Rekeningnummer: NL33 INGB 0000 0031 12
(t.n.v. Stichting Chris en Voorkom!)

jaarlijks ongeveer 7.000 mensen voor
euthanasie. De taboes gaan er steeds
meer af.’
Een positief verhaal
Tegenover deze ontwikkelingen zet de
NPV graag een positief verhaal. ‘Als
ambassadeur van het leven bevorderen
we een cultuur waarin het leven als een
geschenk wordt gezien’, aldus Diederik.
‘Ieder mens is immers geschapen naar
het beeld van God. Dat geluid laten we
horen in politiek Den Haag, bij medische
beroepsgroepen en in de media. Bij het

gesprek over het begin van het leven
roept de NPV bijvoorbeeld op om het
belang van het ongeboren kind centraal
te stellen. Tegelijkertijd willen wij naast
vrouwen staan in moeilijke situaties.
Dat is steeds opnieuw onze inzet bij het
organiseren van de Week van het Leven.’
(Her)waardering
van ouderdom
In de beeldvorming rond
ouderdom is er
ook veel werk
te verrichten,
signaleert
Diederik. ‘Gevoelens van eenzaamheid
en er niet meer toe te doen kunnen oudere mensen zomaar overvallen. De NPV wil
dan naast mensen staan. Zoals in andere
culturen respect voor de ouderdom belangrijk is, zo wil de NPV zich daarvoor vanuit een christelijke levensvisie - ook in Nederland
inzetten.’
Persoonlijk advies
De NPV vertélt niet
alleen het verhaal
voor het leven, maar
ondersteunt mensen

ook met goede informatie en praktisch
advies. Diederik: ‘We roepen mensen
op om de NPV-Advieslijn te bellen
als zij persoonlijke vragen hebben
over medisch-ethische onderwerpen.
Denk bijvoorbeeld aan orgaandonatie,
verminderde vruchtbaarheid, vaccinatie
of palliatieve zorg. Tijdens zo’n gesprek
reiken we medische, ethische en Bijbelse
argumenten aan. We luisteren, geven
richting en helpen bij dilemma’s. Voor
dringende vragen zijn we zelfs 24 uur
per dag, 7 dagen per week (telefonisch)
bereikbaar.’
Handen uit de mouwen
‘Iedere dag opnieuw steken duizenden
NPV-vrijwilligers de handen uit de
mouwen’, vervolgt Diederik. ‘Zij helpen
mensen die daar behoefte aan hebben
en ontlasten mantelzorgers zodat zij wat
voor zichzelf kunnen doen. De vrijwilligers
bieden een luisterend oor, helpen in het
huishouden of stimuleren het contact.
Een aantal NPV-afdelingen biedt
daarnaast vrijwillige terminale thuishulp.
Intensief, maar dankbaar werk! We zijn
enorm blij met onze vrijwilligers. Samen
bereiken we veel.’

‘De NPV vraagt blijvend aandacht
voor de bescherming van het
leven en geeft door bezinning en
praktische hulp een waardevolle
bijdrage aan de samenleving.’
- Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Samen zorgen voor het leven

Vanuit christelijk perspectief is de NPV dé vraagbaak voor medisch-ethische vragen. Ook als predikant, pastoraal
verzorger of diaconaal werker kunt u bij de NPV-Advieslijn terecht voor deskundig en persoonlijk advies. Zo nodig zelfs 24
uur per dag, 7 dagen per week. Breng de NPV-Advieslijn en de NPV-Thuishulp gerust onder de aandacht van uw leden. De
NPV is ambassadeur van het leven. Samen met u!

 (0318) 54 78 88

 npvzorg.nl

voor persoonlijk
medisch-ethisch advies

stem voor
het leven

vrijwillige thuishulp
voor iedereen
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“Elisabeth wordt door jong en
oud gelezen en bevordert zo het
gesprek tussen de generaties,”
vertelt Klaas van der Kamp,
classispredikant en voorzitter
van Stichting Vrienden van de
Elisabethbode. “Het blad heeft
nadrukkelijk oog voor de inbreng
van de oudere generatie, wat ik zo niet in andere bladen
tegenkom. In Elisabeth komen mensen aan het woord die
handen en voeten willen geven aan het evangelie. Het kan
een middel voor ouderen zijn om jongeren te laten zien:
kijk, zó wil ik in het leven staan. Het maakt ouderen bewust
van hun belangrijke bijdrage aan de samenleving en geeft
daarvoor inspiratie. Ik krijg veel literatuur, maar Elisabeth
vind ik echt een blad om telkens een stukje in te lezen en
te herlezen: toch nog even die column van Hans van Ark,
of nog even weer genieten van de natuurfoto’s.”

KERSTFEEST

Wij willen handvaten
aanreiken, toerusten
en vormen in hoe
je de afstand met
andersdenkenden en
de meest kwetsbare
mensen kunt verminderen.

S

Hoe houd je als kerk verbinding met je leden? Hoe
blijf je in contact en zorg je dat, ook ouderen of eenzamen zich gezien voelen? Elisabeth helpt meer dan
zeventig kerken in Nederland bij hun pastorale ondersteuning. Met het pastoraal compleet abonnement
of thema-abonnement, twee speciale abonnementen
voor kerken en verenigingen, nemen zij het magazine
in grotere oplage af om deze via vrijwilligers te verspreiden onder hun gemeenteleden. Maar waarom?
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Hoe ELISABETH
kerken en
gemeenteleden
verbindt
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IEDER MENS IS
VAN WAARDE!
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Ontmoeting werkt in een wereld van nood, ellende, pijn, verslaving.
In die wereld zijn onze medewerkers present in de levens van onze
cliënten. Zo proberen we iets van de grote liefde van de Heere Jezus
te laten schijnen.

God =
dichtbij
“Lezers geven iedere keer weer terug, dat ze het blad
zo fijn vinden,” voegt uitgever Pieter de Boer toe. “Dat
het geloofsopbouwend is en troost geeft. Het heeft ook
iets van een evangeliserend karakter in zich. Het is een
tijdschrift dat je graag doorgeeft.” ,,Ja, ik vind dat een
mooi gebaar.” Beaamt ds. Van der Kamp. “Het betekent
dat mensen de Elisabeth te waardevol vinden om het na
lezing bij het oud papier te doen. Toch zou ik in overweging
willen geven om iemand die interesse in het geloof heeft
een abonnement te gunnen. Zo kan iemand het blad op
zijn eigen tijd lezen en nogmaals oppakken voor verdere
verdieping en doordenking. De Elisabeth is een cadeau van
waarde. Het blad geeft steun om als christen krachtig in
het leven te staan. En het mooie is dat je met dit cadeau
het ideaal van Elisabeth, het bemoedigen en ondersteunen
van mensen in hun geloof, blijvend ondersteunt. Je geeft
daarmee het blad de kans om te blijven bestaan, juist in
een tijd waarin tijdschriften het moeilijk hebben.”

Wat kunt u doen?
U kunt ons op veel manieren helpen. Bid voor onze cliënten,
medewerkers en vrijwilligers, zet Ontmoeting op het collecterooster
of maak een gift over.
Scan de QR-code
en doneer

Help
kinderen die
slechtziend of
blind zijn!

Volg een VOORLICHTING, GASTLES of
WORKSHOP met ervaringsdeskundige en
maak kennis met Ontmoeting. Of volg een
STRAATWANDELING
met cliënt als gids.
Kijk voor de mogelijkheden op
ontmoeting.org/
vormingshuis

Uw gift is van harte welkom. Deze gaat naar
onderzoek, onderwijs,
hulpmiddelen en begeleiding waarmee we voor
kinderen met een visuele
beperking het verschil
maken.
Kijk voor meer informatie
op bartimeusfonds.nl

Wil je Elisabeth ook uitdelen in de kerk?
Kijk op elisabethmagazine.nl/collectief
of download nu gratis een inkijkexemplaar:
elisabethmagazine.nl/thema-abonnement.
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UW COLLECTE
BRENGT HET
EVANGELIE NAAR
ONBEREIKTE
GEBIEDEN

Met de opbrengst van één collecte kunnen we zendelingen
en Bijbels brengen naar de meest afgelegen dorpen.
Collecteert uw gemeente binnenkort voor MAF?
maf.nl/zending

Meer weten of een
presentatie aanvragen?
Mission Aviation Fellowship
De Zanden 57a, Teuge
055-7410017
info@maf.nl

