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OEKRAÏNE
Fam. Shelemba laat ons weten dat uw voorbeden na het overlijden van hun oudste zoon Danik
veel voor hen hebben betekend. Ze zullen uw gebeden ook in de toekomst nodig hebben en zeer
op prijs stellen!
De kledingactie gaat dit jaar nog door! Hoewel de berichten zijn dat de douane steeds meer
moeilijkheden maakt, gaan de vrachtwagens rijden op 23 en 24 april. Dat betekent dat de spullen
eerder bij uw gemeente ingeleverd moeten zijn. Meer informatie in uw kerkblad en bij uw
contactpersoon.

OP VAKANTIE?
Het vakantiebureau (onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) biedt
vakanties voor senioren en mensen met een zorgvraag. Vakanties met aandacht dus en in
verschillende plaatsen in Nederland. Op het Bondsbureau hebben we een gids, maar u kunt
natuurlijk ook kijken op www.hetvakantiebureau.nl
Zijn er mensen in uw gemeente die graag op vakantie zouden gaan, maar extra zorg nodig
hebben? Wijs ze dan eens op deze mogelijkheid!
Ze zijn overigens ook nog op zoek naar vrijwilligers…

VAKANTIETAS
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige
oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie
kunnen plaatselijke kerken kwetsbare kinderen kort voor de
zomervakantie verrassen met een vakantietas. Kerken kunnen bij Kerk in
Actie de tassen bestellen, uw gemeente(leden) vult deze met leuke
cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het
plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt.
Over de actie, hoe je die opzet, wat je erin kunt stoppen, en hoe je
kinderen vindt die er erg blij mee zullen zijn, alle informatie vindt u op
kerkinactie.nl/vakantietas

KERKPROEVERIJ 2020
Op 10 en 11 oktober wordt al weer voor de vierde keer de jaarlijkse landelijke dag Kerkproeverij
gehouden. Het mag natuurlijk ook op een andere zondag. Het mooiste zou zijn als we het hele jaar
door als gemeente een uitnodigende gemeente zouden zijn! Om daarover na te denken, dat te
oefenen, is er de actie Kerkproeverij, waarbij mensen worden uitgenodigd eens te komen proeven
wat dat nou is, een kerkdienst.
Misschien denkt u: ik heb al vier keer iemand uitgenodigd en ze komen niet. Dus ik doe het niet
weer… Maar misschien zou nu net dit jaar degene die u uitnodigt, wel komen – wat zou het
jammer zijn als u dat mist!
Materialen en ideeën kunt u vinden via/ op https://portal.eo.nl/kerkproeverij, raadvankerken.nl
en op missienederland.nl/kerkproeverij

De jaarlijkse voorbereidende dag zal dit jaar plaatsvinden op 17 april 2020, 10:00 – 16:00 uur in
het Mediagebouw M, 's Gravelandseweg 80, Hilversum
Organisatie: Raad van Kerken en Missie Nederland, op de websites vindt u meer informatie en
kunt u zich aanmelden.

OMZIEN NAAR ELKAAR – 3 oktober 2020
De Inspiratie dag van de SZD is in 2020 op zaterdag 3 oktober!
Het thema dit jaar: OMZIEN NAAR ELKAAR
Kun je/ moet je als kerk iets met armoede? En als er zoveel mensen arm zijn, hoe komt het dan dat
je die in de kerk zo moeilijk kunt vinden?
Het wordt een inspirerende bijeenkomst, ’s morgens in het gebouw van VEG Meppel en ’s avonds
in het gebouw van VEG Dordrecht.
Meer informatie volgt!

BIJDRAGE AAN TERWILLE – PERSPECTIEF +
We hebben u rond de Inspiratiedag 2019 al eens een folder gestuurd van Terwille. Met een
aanbeveling voor ondersteuning. Het SZD bestuur heeft begin februari besloten om aan dit project
eenmalig 1500 euro te geven uit de gelden die vanuit het Vrouwenwerk aan de
SZD zijn gegeven.
Terwille werkt vanuit christelijke identiteit. Dat komt naar voren in de
benadering van mensen: We geloven dat ieder mensenleven waardevol is en
dat mensen door God bedoeld zijn om in vrijheid te leven, los van verslaving of
prostitutie. Hopeloze gevallen bestaan niet, we geloven dat er voor iedereen
herstel mogelijk is.
Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging. Onze
medewerkers werken vanuit een christelijke identiteit. Perspectief+ is een
programma voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, of slachtoffer zijn van een loverboy
of mensenhandel. Terwille wil hen ondersteunen in het opbouwen van een ander leven. In de
ondersteuning staat veiligheid centraal en het activeren en uitbouwen van zelfregie.

TIPS
Ooit nagedacht over vragen als: Hoe kunnen we de tuin om de kerk op een duurzame manier
inrichten? Kunnen we iets met zonnepanelen op kerk of bijgebouw? Kunnen we zuiniger omgaan
met energie? Kijk dan eens op groenekerken.nl/toolkit
Is uw predikant of gemeentelijk werker geïnteresseerd in diaconale vragen? Of juist niet? En zou u
als diaken wel wat meer ondersteuning van hem/haar kunnen gebruiken? Wijs hem of haar dan
eens op de diaconale training van de PKN protestantsekerk.nl/diaconaalhandelen

NIEUW TELEFOONNUMMER!!!
In de Jaargids 2020 staat het straks ook, maar dat valt niet zo op. Het telefoonnummer van
Janneke Doornebal is vanaf nu: 030 273 16 52 of (als u erge haast heeft) 06 288 30 592

TEL JE ZEGENINGEN…
We weten zeker dat er zegeningen te tellen zijn…
Geef ze aan ons door, dan kunnen wij ze weer doorgeven!

