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I Johannes 3: 16-18 
“Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven 
te geven voor onze broeders en zusters.  
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een 
broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.”  
 

Waarom begin februari collecte diaconaat wereldwijd?  
Toen in 1953 in de nacht van 1 op 2 februari het zuidwesten van Nederland getroffen werd door de wa-
tersnoodramp, kwam er vanuit heel het land en vanuit het buitenland diaconale hulp voor de slachtoffers. 
Sinds die tijd is diaconaat wereldwijd of werelddiaconaat niet meer weg te denken uit de kerken! 
 
 
 
 
 
In Oekraïne zijn veel mensen te arm om de meest basale gezondheidszorg te kunnen betalen. Ziektekos-
tenverzekeringen kent men niet, en als er al een soort van verzekering bestaat, is die alleen voor de aller-
rijksten. Om toch iets van basisgezondheidszorg te kunnen bieden, hebben broeders en zusters van de 
Evangelische Christen Baptisten besloten om een Medisch Centrum op te zetten. Er werken verschillende 
artsen – ook van andere kerken en van buiten de kerk – naast hun betaalde baan of na hun pensioen. Zo 
kunnen de allerarmsten tegen een heel kleine vergoeding of 
gratis toch basisgezondheidszorg en medicijnen krijgen. Ook is 
er een tandarts in het Medisch Centrum aanwezig.   
 

 
Oekraïne is een land waar hulp hard  

nodig is en blijft! 
 
 

 

 

UW BIJDRAGE 

Kunt u geven door: 

- geld te geven aan de collecte diaconaat wereldwijd in uw gemeente 
- uw bijdrage rechtstreeks over te maken 

naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. collecte diaconaat wereldwijd 2021 
- uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnr. NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD, o.v.v. de VEG 

waar u bij hoort en collecte diaconaat wereldwijd 2021 
 

www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/ 

 

Laten we ons hart niet sluiten 
 voor onze broeders en zusters  
die zich inzetten voor mensen  

die nog meer gebrek lijden dan zij –  
en met elkaar delen  

wat wij gekregen hebben! 

De SZD vraagt dit jaar aandacht 
voor het Medisch Centrum in 

Oekraïne 

Wilt u de SZD helpen om te kun-
nen blijven helpen? 

http://www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat

