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 OEKRAÏNE 
De broeders en zusters zijn na de Inspiratiedag 2019 weer veilig thuis. Net als wij, kijken zij 
dankbaar terug op een fijn en zinvol en gezegend bezoek! 
De kleding, schoenen en andere spullen van de goederenactie worden volop uitgedeeld. 
En voor kerstgroeten aan mensen die een bemoediging nodig hebben, krijgt u binnenkort weer de 
actuele adressen! In Oekraïne wordt Kerst gevierd op 6 januari, dus er is nog ruim voldoende tijd 
om de kaarten te versturen! 
 

 ARMOEDE 
Elke 3 jaar doen veel kerken mee aan het Armoedeonderzoek. Diaconieën beantwoorden vragen 
over hun activiteiten. Er is op 8 november 2019 weer een nieuw rapport verschenen.  
 
Kerken en diaconale organisaties dragen veel bij aan de bestrijding van armoede.  
Ondanks krimp van de kerk zijn er meer aanvragen geweest en blijft de investering in geld en uren 
op peil. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat op vandaag gepresenteerd werd. Kerken 
besteedden vorig jaar 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de 
omgerekende tijd mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 
40,2 miljoen euro bij. In totaal een bijdrage van 81 miljoen euro. 
Meer mensen deden een verzoek om hulp. In de top 10 van meest genoemde groepen die door 
kerken geholpen worden, vond sinds 2012 een verschuiving plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder 
betaald werk’ bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen. ‘Mensen met een chronische 
ziekte’ en ‘gezinnen waarin één persoon betaald werkt’ worden veel vaker genoemd dan zeven 
jaar geleden. 
Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarvoor mensen 
bij een kerk aankloppen. Andere redenen die kerken en diaconale organisaties noemen: vastlopen 
in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel 
betaalde toeslagen. 
 
Wie meer wil weten, kan terecht op www.knooppuntkerkenenarmoede.nl 
 

 ADVENTSKALENDER  
Kerk in Actie geeft een kalender uit met het thema: Geef licht! Aan de hand van een dagelijkse 
Bijbeltekst over licht ontdekt u 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u 
zelf een licht voor anderen kunt zijn. Voor elke dag is er een vraag om over na te denken of juist 
een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een gedicht, lied, quote of recept. U kunt 
een gratis exemplaar aanvragen via webwinkel.pkn.nl. Als u meer exemplaren bestelt, kosten ze 1 
euro per stuk. 
 

 EVEN DOORGEVEN…  
- Veel vluchtelingen in Nederland hebben traumatiserende dingen meegemaakt. St. Gave heeft 

de brochure ‘Vang mijn tranen’ uitgegeven voor christenen die contact hebben met 
getraumatiseerde vluchtelingen. De brochure biedt inzicht en geeft advies wat christenen voor 
hen kunnen betekenen. Te bestellen voor 2,50 via www.gave.nl  



 
 

- Op www.youtube.com/watch?v=HQtrypSfFEY staat een filmpje (10 minuten) waarin Stefan 
Paas uitlegt wat missionair zijn is. Goed te gebruiken als opening in de kerkenraad of bij een 
bijeenkomst in de gemeente om er daarna even met elkaar over door te praten!  

 

 KLIEDERKERK  
Hebt u er al eens van gehoord?  

 
Waar komt die naam Kliederkerk vandaan? Waar staat het voor? 
In de eerste plaats wordt er heel wat gekliederd tijdens een Kliederkerk. 
Het creatief ontdekken van Bijbelverhalen door bijzondere knutsels, 
experimenten en spellen laat regelmatig (ook letterlijk!) hun sporen na 
bij de jonge en oudere bezoekers. Het leidt vaak tot hilariteit en geeft 
ontspanning. Er mag gekliederd en geknoeid worden bij Kliederkerk! 
 
Maar we willen met de naam Kliederkerk veel meer zeggen. Een 
Kliederkerk gemeenschap bestaat niet uit perfecte mensen. In het 

(gezins)leven kunnen we er soms ook een kliederboel van maken. We worden door anderen 
bezeerd, of maken zelf fouten. Ondanks dat ziet God elk van ons als waardevol. Hij is juist 
gekomen voor mensen waarvoor het leven niet zo strak en vlekkeloos verloopt. Vanuit ons 
geklieder, deze chaos van het bestaan, creëert Hij iets moois. 
 
Dat zien we telkens in de bijbelverhalen die centraal staan bij Kliederkerk én herkennen we in het 
leven van alledag. Zo hopen we dat Kliederkerk uitstraalt dat God juist in ons geklieder aanwezig 
is. Iedereen is welkom, hoe zijn of haar (geloofs)leven er op dat moment ook uitziet! Samen, als 
groep onvolmaakte mensen, al kliederend achter Jezus aan. 
Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen 
ontdekken, samen vieren, samen eten. Meer informatie lees je op www.kliederkerk.nl. 
Daar is ook gratis het boekje ‘Kliederkerk Kerst voor Thuis’ te bestellen. 
 

NIEUW(s): TEL JE ZEGENINGEN…  
Soms hoor ik zomaar in een ‘tussendoor-gesprekje’ dat er in gemeenten geweldige dingen 
gebeuren. Daarvoor is dit rubriekje in de Nieuwsbrief. 
 
Zo hoorde ik vorige week dat in VEG Bath nog niet zo lang geleden een 
zangdienst werd gehouden, waarbij het nodig was een tent voor de kerk 
te zetten – er waren twee keer zoveel mensen als er in de kerk pasten! 
 
In VEG Yerseke waren twee jaar geleden geen kinderen meer en dus geen 
kindernevendienst. Nu zijn er weer zes! En elke twee weken is er een 
nevendienst! Ook worden regelmatig mensen uitgenodigd om eens een 
dienst bij te wonen, en niet alleen voor de zondag van Kerkproeverij. Dat 
werkt, vergeleken met anderhalf jaar geleden komen er regelmatig 10-20 
mensen meer in de zondagse diensten!  
 
Hebt u vanuit uw gemeente iets dat onder dit kopje geschreven kan worden om andere 
gemeenten te bemoedigen? Geef het dan vooral door! Het is fijn om ook de mooie dingen van 
elkaar te horen. U mag ook altijd een stukje opsturen dat op de website van de Bond geplaatst kan 
worden. 


