
 
 

Stichting voor Zending en Diakonaat van de Bond 
van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 
 

Nieuwsbrief 10 – december 2019 
 

 OEKRAÏNE 
 

Inmiddels hebben we al een aantal adressen gekregen voor Kerstgroeten aan mensen die een 
bemoediging nodig hebben, maar nog niet alles. Eind deze week versturen we een nieuwe lijst. In 
Oekraïne wordt Kerst gevierd op 6 januari, dus er is nog ruim voldoende tijd om de kaarten te 
versturen!  
We zijn alweer begonnen met het plannen van de goederenactie 2020! 
Zodra we data weten, hoort u van ons. 
 

 NOODHULP 
 

De SZD heeft nog altijd geld “in kas” vanuit 
giften en een aantal legaten. Daar gaan we 
zorgvuldig mee om. We melden u graag dat 
we op de vergadering begin december 
hebben besloten om €5000,= over te maken 
voor Noodhulp in Albanië na de aardbeving 
op 26 november. Fred en Wilma Westerink 
werken al een aantal jaren in Albanië in de 
gevangenenzorg. Zij zijn uitgezonden door 
de VEG Elburg. Zij willen via de Stichting 
Gevangenenzorg mensen helpen nadat de 
eerste directe nood is gelenigd, als langzaam begint door te dringen wat de gevolgen zijn op 
langere termijn. Voor dat doel maakt de SZD dit bedrag over, vanuit het noodhulpfonds van de 
SZD en een legaat bestemd voor Noodhulp van de VEG Velp. Het is geen groot bedrag, maar juist 
kleinere noodhulpacties krijgen vaak weinig aandacht, en dan kan een klein bedrag veel 
betekenen! 
 

MICROKREDIET 
 

De SZD heeft al een aantal jaren een heel klein bedrag geïnvesteerd bij 
Oikocredit.  
WAT DOET OIKOCREDIT? Oikocredit investeert in microkrediet voor 
mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Kleine leningen voor beginnende 
ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst kunnen bouwen. 

WAT IS MICROKREDIET? Een microkrediet is een kleine lening aan een ondernemer. Het doel van 
microfinanciering is mensen zelf laten werken aan hun toekomst. Vaak is 50 tot 500 euro al 
genoeg om een bedrijf te beginnen of te laten groeien. Omdat het om een kleine lening gaat, is de 
looptijd van een microkrediet relatief kort: meestal een maand of zes.  
ANDERS DAN GELD GEVEN. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De 
aflossingen op leningen worden steeds opnieuw gebruikt om een microkrediet aan een 
ondernemer te lenen. Zo blijft hetzelfde geld steeds nieuwe ondernemers steunen. En worden 
uiteindelijk veel meer mensen geholpen.  
De SZD heeft besloten een extra investering in Oikocredit te doen van 5000,=. 



 
 

 JONGEREN  
 

Regelmatig komen we in nieuwsbrieven en op andere plekken artikelen en tips tegen waarmee 
gemeenten hun voordeel kunnen doen. Dit keer willen we u er twee doorgeven:  
 

Een werkvorm voor jongeren van 15 jaar en ouder om te praten over levensvragen:  
www.jop.nl/werkvormen/thema/dit-is-mijn-verhaal  
“Wat doe ik als ik mij onzeker voel?” “Is de kerk een thuisplek voor mij?” “Hoe ga ik om met 
beschadigde relaties?” Het zijn vragen die jongeren zullen herkennen. Deze én andere 
levensvragen staan centraal in de programma’s van ‘Dit is mijn verhaal’. 
De programma’s van ‘Dit is mijn verhaal’ zijn ontwikkeld bij audio’s en video’s van de 
tentoonstelling 'Dit is mijn verhaal: jongeren over geloof, hoop en inspiratie' van het Bijbels 
Museum. De tentoonstelling was tot en met 27 oktober 2019 in het Bijbels Museum te zien en zal 
in 2020 op verschillende plekken in het land te zien zijn. Ieder programma bestaat uit vier 
onderdelen en per onderdeel kun je verschillende werkvormen kiezen. Door de programma’s gaan 
de jongeren aan de slag met levensvragen.  
Geef het vooral door aan jongeren en leiding van jongerengroepen! 
 

Het tweede dat we door willen geven is een interessant artikel:  
https://visie.eo.nl/2019/12/hoe-voorkomen-we-dat-jongeren-in-de-kerk-afhaken/  
Het lezen waard! 
 

 KERKPROEVERIJ 2020   
 

Ook in 2020 wordt er weer landelijk een actie Kerkproeverij gehouden. Voor wie al meedeed: Ga 
er vooral mee door! En voor wie nog niet meegedaan heeft: Probeer het! Het is een actie waarbij 
gemeenteleden worden gevraagd om iemand persoonlijk uit te nodigen om eens een keer te 
komen proeven van wat een kerk(dienst) is. 
Op verzoek van veel kerken is de datum iets verschoven: in 2020 wordt Kerkproeverij gehouden 
op 10 en 11 oktober. Het mag ook op een andere zondag…  
Werkt het? Dat kan even duren. Maar ik hoor ook mooie geluiden: VEG Yerseke is al een poosje 
actief in het uitnodigen van mensen. Gemeentelijk werker Tim Schakel is regelmatig op de markt 
te vinden om mensen uit te nodigen, en ook gemeenteleden doen dat. Gevolg? Er komen meer 
(en ook jongere) mensen in de kerk en er is weer een kindernevendienst!   
 

 SAVE THE DATE – 3 oktober 2020 - voor uw agenda!  
 

De Inspiratiedag van de SZD is in 2020 op zaterdag 3 oktober! Leg die datum vast! 
 

TEL JE ZEGENINGEN…  
 
Vanuit VEG Winschoten hoor ik ook over groei. Niet alleen omdat 
mensen vanuit VEG Oude Pekela zijn overgekomen naar Winschoten, 
maar ook anderen sluiten zich aan. Een gemeente over grenzen: er 
zijn ook leden die over de grens in Duitsland (Ost-Friesland) wonen! 
 
VEG Bussum houdt weer de Kerstnachtdienst op ’t Ravelijn in 
Naarden, op 24 december om 23.00 uur. Voor heel veel mensen die 
niet naar een kerk (willen) gaan en zo toch iets meer horen over 
Kerst dan alleen cadeautjes en lekker eten… 
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