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 ‘CADEAUTJE’ 
 
Bij deze Nieuwsbrief (de papieren versie die op de Inspiratiedag aan is meegegeven of daarna naar 
u is toegestuurd, vindt u een paar bijlagen: 
- Het blad Diakonia in combinatie met Woord&Weg.  
- Dit nummer heeft als thema: Diaconale samenwerking. Als je als diaconie kleiner wordt, of als 

je maar een paar of misschien zelfs maar één diaken hebt, wat kun je dan betekenen in je dorp 
of in je wijk? Juist diaconaal werk kan een belangrijke factor zijn om de gemeente naar buiten 
toe herkenbaar en aantrekkelijk te maken! Kan samenwerken een oplossing zijn, als de 
gemeente te klein is om zelfstandig diaconaal bezig te zijn? Samen sta je sterker!   
U kunt zich GRATIS abonneren op Diakonia. Het verschijnt (samen met Woord en Weg) 6 keer 
per jaar. Dan krijgt u vanzelf ook de andere 5 nummers van Woord en Weg, die gecombineerd 
zijn met Jong Protestant (JOP), een heel mooi blad dat gaat over het werken met jeugd en 
jongeren en dat voor ouderen ook zeer de moeite waard is.  
Aanvragen via: abonnementen@protestantsekerk.nl 

- Verder vindt u hierbij een ‘waaier’ van Kerk in Actie: 
‘Financiële hulpvragen, keuzes maken in vijf stappen’. Niet 
alleen thuis krijg je eindeloos veel verzoeken om geld binnen, 
ook bij de kerkelijke gemeente komen die in stapels binnen. 
En hoe kies je dan de doelen die passen bij jouw gemeenten, 
die betrouwbaar zijn, waar het minst ‘aan de strijkstok’ blijft 
hangen, die passen binnen de beschikbare middelen…? En 
hoe krijg en houd je de gemeente betrokken?  
De SZD (MT) komt daar graag met u over praten, deze waaier 
geeft tips die niet alleen binnen de PKN bruikbaar en nuttig 
zijn! 

 

JAARPROJECT 
 

In 2018 zijn we (mede op verzoek van een paar gemeenten) een proef 
gestart met een jaarproject. Naast de projecten/werkers die de SZD 
ondersteunt was het de bedoeling om in één jaar voor de 
Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) 1 euro per VEG-
lid op te halen. Omdat dat bedrag in 2018 lang niet gehaald werd, zijn 
we in 2019 doorgegaan met dit project. Helaas komt het bedrag waar 
we op ‘mikten’ lang niet binnen… Dus heeft het bestuur besloten om 
dit experiment niet voort te zetten, maar de gemeenten af en toe te 
wijzen op projecten die het ondersteunen waard zijn. Van een van die 
projecten vindt u hierbij een folder. Het gaat om Terwille-Perspectief, 
een organisatie die op veel verschillende manieren helpt, maar in dit 
geval steun zoekt voor een project dat vrouwen die in de prostitutie 
terecht zijn gekomen, helpt om daar uit te stappen en een nieuw leven 
op te bouwen. Van harte aanbevolen!   
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OEKRAINE   
 
Het medisch materiaal (rolstoelen, oogapparatuur, …) was al eerder op de plek van bestemming 
aangekomen. 
Nu kunnen we vertellen dat ook de kleding en schoenen zijn  vrijgegeven door de douane!!!  
Dat betekent dat ook deze winter weer veel mensen gelukkig gemaakt kunnen worden met 
(warme) kleding en met schoeisel!  
Veel mensen hebben hiervoor gebeden – laten we er nu dan ook van harte voor danken! 
 

LANDELIJKE DIACONALE DAG 
 
Op 9 november organiseert de PKN weer de Landelijke Diaconale Dag voor diakenen en mensen 
die zich met diaconale activiteiten bezig houden in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht. 
Het thema is: ‘Ieder mens telt!’ Minister Hugo de Jonge vertelt hoe dit thema zijn dagelijkse 
drijfveer is. Er zijn verder 26 workshops en is er alle ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen 
van ideeën. Meer informatie over de sprekers, de workshops en aanmelden kan via 
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/landelijke-diaconale-dag 
 

En verder…  
 
… kwamen we een bericht tegen over een gratis methode voor zondagsschool, bijbelklas of 
kindernevendienst: Bijbel Basics (uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap).  
Wilt u het doorgeven aan degenen die het kunnen gebruiken in uw gemeente? 
U kunt het materiaal vinden via: www.debijbel.nl/bijbelbasics 
Bijbel Basics bestaat uit:  
• 200 essentiële verhalen uit de Bijbel 
• verwerkingsmateriaal voor kinderen van 4-8 en 8-12 jaar 
• wekelijkse e-mailupdate met het nieuwste materiaal 
Ieder programma van Bijbel Basics is opgebouwd in drie delen:  
1) een voorbereidingsinstructie voor de kinderwerker 
2) werkbladen voor de kinderen  
3) bouwstenen voor tijdens de kinderdienst: 
• het bijbelverhaal van die week in twee versies: een her-vertelling voor de onderbouw en 
 de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal voor de bovenbouw 
• weetjes die kinderen helpen nog meer van het verhaal te begrijpen 
• prachtige illustraties die kinderen echt meenemen in het verhaal 
• gespreksvragen die kinderen helpen het verhaal beter te begrijpen 
• verschillende opdrachten, zoals puzzels, werkjes en proefjes 
• een kort gebed in gewone taal 
• liedsuggesties 
• suggesties voor het kindermoment in de kerkdienst 
 

WEER AAN DE SLAG! 
 
Janneke is vanaf de inspiratiedag weer volledig aan het werk. Aarzel dus niet om een beroep op 
haar te doen, ze wil heel graag de gemeenten helpen!  
Tel. 026 36 48 249 (meestal dinsdag tussen 11 en 16 uur), thuis: 030 273 14 34 of als dat niet lukt 
mobiel 06 288 30 592. Via de mail lukt het altijd: jdoornebal@bondveg.nl 
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