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ONZE WERKGROEP 

In  2014 zijn alle leden van de werkgroep aangebleven. Halverwege 2014 is de groep verblijd met de 

toevoeging van onze oude bekende Agnita Dijkstra. Hierdoor is de werkgroep compleet en bestaat uit 8 

diakenen en 3 leden vanuit de voormalige werkgroep Zending. De functieverdeling is niet gewijzigd. 

Taakverdeling 2014  

   LEDEN VAN DE DIACONIE 

+ Tom Uittenbogaard technisch voorzitter,  contactpersoon Amnesty International en eerste 

contact “stille hulp”   

+ Peter van Barneveld diaconale berichtgeving Bijeen en zondagsbrief, vertegenwoordiger in het 

moderamen 

+ Johan de Waal penningmeester Binnenland 

+ Kees Boom    

+ René van den Bunt secretaris, collecten-  en dienstenrooster  

+ Janny  Kok contactpersoon Wereldwinkel 

+ Saskia van Looveren          voorbereiden Paasmaaltijd en verzorgen Kerstattenties  

+ Agnita Dijkstra 

 

 

   LEDEN VAN DE VOORMALIGE WERKGROEP ZENDING 

* Argo Burger (notulist) 

* Ada Dalmeijer (verzorgen dankdagattenties) 

* Henriëtte Lanz (penningmeester Buitenland, inzameling kaarten/postzegels, mobiele 

telefoons) 

 

Iedere eredienst heeft er in ieder geval één diaken dienst , zowel in de Ontmoetingskerk in  Maartensdijk 

als in de Adventskapel in Hollandsche Rading. Regelmatig krijgen wij hulp van onze “vaste 

hulpcollectant ” Matthijs Siemons . Bij diensten waarbij het Heilig Avondmaal gevierd wordt en bij 

“speciale zondagen“ zijn  er in de Ontmoetingskerk twee diakenen aanwezig. Ook bij de middagdiensten 

in de Ontmoetingskerk zijn er twee diakenen aanwezig. Tevens is er altijd één diaken aanwezig tijdens 

de ouderendienst in Dijckstate en bij de vespers in de advent- en vastentijd. 

Bijeen 

Via het maandelijkse kerkblad Bijeen worden de gemeenteleden op de hoogte gehouden van het nieuws 

op lokaal, landelijk en wereldwijd gebied betreffende diaconie, zending & werelddiaconaat. Tevens 

worden hierin de opbrengsten van de collecten vermeld.  

 

Zondagsbrief 

De diaconie benut de zondagsbrief, wat een goede en uitgebreidere informatie kan geven over bijzondere 

collecten en acties en tevens zeer actueel is . 
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Bijeenkomsten 

Als lid van de kerkenraad bezoeken de diakenen zo mogelijk de vergaderingen van de kerkenraad.  Bij 

de bijeenkomsten van het Moderamen zijn we vertegenwoordigd  door Peter van Barneveld, tevens 

voorzitter van de Kerkenraad. 

De diaconie heeft dit jaar acht maal vergaderd. 

 

Avondmaal 

Dit vieren we   met een frequentie van 1x per 2 maanden en tevens , zoals al jaren  

gebruikelijk, op  witte donderdag en op 1
e
 Paasdag.  De vieringen vinden  nu altijd in een 

kring plaats, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt een keus te maken tussen 

het nemen van de druivensap uit de grote beker of uit een klein bekertje.  

 

ACTIVITEITEN EN AANDACHTSGEBIEDEN vanaf 2012 

In de loop van 2012 hebben wij als werkgroep gekozen om ons langdurig te gaan richten op een project, 

een zogenaamd  interactief project,  in samenwerking met Kerk in Actie. Daarmee verbinden wij ons 

aan een partnerorganisatie en steunen hun werk met financiële middelen . Het Interactieve  betekent dat 

wij extra informatie krijgen over hun werk en de resultaten hiervan, wij kunnen contact leggen met 

mensen van het project en er kan een bezoek gebracht worden aan Bangladesh. 

 De werkgroep heeft in 2012 in overleg met andere groepen binnen onze gemeente gekozen voor  

 “CHURCH OF BANGLADESH”  Voedselzekerheid 

Sindsdien zetten wij ons als gemeente in voor het project van Kerk in Actie, Church of Bangladesh / 

Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat. 

In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen. De Taizé broeders 

ondersteunen deze jonge kerkjes om eigen benen te leren staan. 

De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het 

verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het 

zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes 

bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en 

achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de 

kerkjes zowel geestelijk als sociaaleconomisch geholpen worden om sterk 

te worden en op eigen benen te staan. 

Steun aan minderheidsgroepen 

Het voedselprogramma dat Kerk in Actie steunt ligt in de districten Rajshahi en Haluaghat in het 
westen en noorden van Bangladesh. In dit gebied wonen Pahari, Orao en Santali’s, etnische 
minderheidsgroepen die behoren tot de allerarmste lagen van de bevolking. De mannen werken vaak in 

loondienst bij grotere boeren. Hun inkomsten zijn onzeker en erg seizoensgebonden en er zijn vaak 

problemen met alcoholgebruik.   

Een brede aanpak 

Het is niet eenvoudig deze situatie te verbeteren, daarom pakt de Kerk van Bangladesh de problemen 

breed aan. Allereerst zijn er tal van activiteiten om de inkomsten van vrouwen te vergroten. Vrouwen 

krijgen onderwijs en training, beginnen spaar- en krediet projecten en leren betere landbouwmethoden. 

Verschillende groepen weven traditionele doeken waar een goede lokale markt voor is. De Kerk van 

Bangladesh beseft dat mensen alleen uit de armoedeval kunnen komen door samen te werken, en legt 

veel nadruk op groepsvorming, zowel op lokaal als op regionaal niveau. De armsten staan zo ook 
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sterker in het overleg met de overheid over bijvoorbeeld de aanleg van voorzieningen. Verder krijgen de 

kinderen van ethnische minderheden toegang tot basisonderwijs, zijn er gezondheidsprojecten en leren 

de dorpsgroepen ook om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (extremere 

regenval, overstromingen en stormen).     De Kerk van Bangladesh heeft duidelijke plannen en een 

heldere visie om de armsten in Rajshahi en Haluaghat te bereiken.  

Ook in 2014 hebben we ons nog gericht op dit project. 

Door het jaar heen zijn er weer verschillende activiteiten 

georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd was voor dit project.  

Op 1  februari was er een pannenkoekenrestaurant. Tevens op 2 en 3 

mei weer een langdurige actie met als rode draad  het 

“Kerkbankzitten”  maar ook ontbijt en een lunch op ’t kerkplein, een 

workshop roosjes maken, een fietspuzzeltocht en fietsringsteken. Op 

zaterdagavond werd de barbecue aangestoken. Een zeer geslaagd 

weekend met een opbrengst van € 1028,= voor de Church of 

Bangladesh.  

Van 8 t/m 19 oktober hebben vanuit onze gemeente 3 jongeren een 

reis gemaakt naar Bangladesh. Een ambassadeursreis om het project 

van de Taizé-broeders/MCCP (dat in 

de 40dagentijd campagne van Kerk in actie van 2015 centraal staat), na 

hun reis in andere kerkelijke gemeenten te promoten door presentaties 

te geven.  Georganiseerd door TOGETTHERE (onderdeel van 

Kerkinactie)  gingen Michelle Lanz, Jaimie Boom, Vince van den Bunt 

met nog 2 jongeren uit Emmeloord, 1 dame uit Groningen en een 

begeleidster van Togetthere deze reis maken. Met twee 

voorbereidingsweekenden, een terugkomweekend en een coaching dag 

een veelomvattende reis die zeer geslaagd is voor onze kerkelijke 

gemeente. Door het Bangladesh-project is de saamhorigheid binnen 

onze gemeente alleen maar toegenomen. De door ons gebruikte aanpak van het Bangladesh project is 

ook uitgedragen in een actiefolder van Kerkinactie en op een workshop op de Landelijke Diaconale 

Dag op 22 november. Ook de jongeren die de reis gemaakt hebben daar een bijdrage aan een 

workshop geleverd. 

Op 8 november hebben de 5 jongeren een avond in onze kerk bijgewoond. Hier werd een Bengaalse 

maaltijd aangeboden aan +/- 55 personen. De vrijwillige bijdrage van deze gasten kwam weer ten 

goede aan de Church of Bangladesh. Na de maaltijd hebben de 5 jongeren hun verhaal gedaan over 

deze indrukwekkende reis. Een geslaagde avond.  

De helft van de opbrengst van de rommelmarkt van 2012 en 2013 was bestemd om een reis naar 

Bangladesh te bekostigen. De kosten van deze reis vielen erg mee en zodoende kon het overgebleven 

geld ten goede komen voor het project in Bangladesh. Dat bracht de totaalopbrengst over 2014 op  het 

mooie bedrag van € 4785,= 

Project 40-dagentijd  2014 “Hospice Demeter in de Bilt” 

De waarden waarlangs hospice Demeter optimale zorg wil aanbieden zijn Respectvol, Deskundig, 

Vernieuwend en Huiselijk. 

Voor hospice Demeter zijn dit de ‘Gouden Waarden’ die richting geven in het realiseren van de 

opdrachten patiëntenzorg, ontwikkeling en onderzoek, onderwijs en het bevorderen van een 

maatschappelijke discussie. 

Hospice Demeter is een bijzondere plek in De Bilt waar in een huiselijke omgeving deskundige 
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toegewijde zorg geboden wordt aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten.  

De opbrengst bedroeg € 819.94  

 

Adventsproject  2014 “Slachtoffers van het geweld in Syrië” 

Dit jaar heeft de Adventspot in de periode van 30 november 2014  t/m 4 januari 2015 in beide kerken 

gestaan. Het doel was dit jaar: de slachtoffers van het geweld in Syrië.  Kerk in Actie is er dankzij haar 

kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. 

Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking me de ACT Alliance, een internationaal 

hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. Deze hulp, die ter plekke wordt 

gecoördineerd door ACT Alliance, komt boven op de noodzakelijke verstrekking van eerste 

levensbehoeften. Dan gaat het onder andere om voedselhulp, gezondheidszorg en het bieden van 

onderdak.   De opbrengst van dit adventsproject bedroeg € 924,75. 

 

Werelddiaconaat 2 februari  

Bouwen aan een beter bestaan 

Op grote hoogte in het uiterste noorden van India schijnt de zon 

bijna het hele jaar. Maar het klimaat is er erg droog en de winters 

zeer koud. De mensen wonen in traditionele huizen, die ze warm 

stoken met kerosine en hout. Dat is duur en de rook is slecht voor de 

gezondheid. De organisatie LEDeG bouwt samen met de bevolking 

huizen met speciale wanden die de zonnewarmte opslaan, zodat de 

huizen meer comfort bieden. Dat spaart brandstof, is beter voor de 

gezondheid en zorgt ervoor dat de mensen ook ’s avonds hun 

handarbeid kunnen doen waardoor hun inkomen omhoog gaat. 

Minder hout en kerosine betekent ook winst voor het klimaat. De 

bewoners bouwen en betalen 

mee aan deze huizen. De opbrengst bedroeg    € 111,65 

 

Werelddiaconaat 15 juni  

Rechten voor iedereen! 

Politieagenten en rechters zijn er om het recht te handhaven. Dat vinden wij hier in Nederland heel 

logisch, maar in Zimbabwe zijn mensen dagelijks het slachtoffer van corruptie en machtsmisbruik. Juliet 

bijvoorbeeld. Zij verkocht legaal etenswaren op straat. Maar de politie nam 

op een dag al haar koopwaar in beslag. Toen Juliet er iets van zei, werd ze 

opgepakt en moest ze bovendien een boete van 10 dollar betalen, voor haar 

een zeer groot bedrag. Harare Residents Trust (HRT), partnerorganisatie van 

Kerk in Actie, helpt slachtoffers van onrecht op te komen voor hun rechten. 

Ook Juliet. Zij kreeg hierdoor haar koopwaar terug. En dankzij HRT werden 

ook andere kooplui niet meer lastig gevallen door de politie. Waar 

buurtbewoners in probleemsituaties met de autoriteiten komen, helpt HRT 

hen om zich als buurt te organiseren en om het gesprek met de autoriteiten 

aan te gaan. De opbrengst bedroeg    € 118,00 

 

Werelddiaconaat 19 oktober  

Een geit, een cadeau voor het leven  

Centraal staat het werk van de christelijke organisatie UMN (United Mission to 

Nepal). UMN werkt in het onherbergzame noordwesten van Nepal. Omdat de 

mensen nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land, vertrekken veel 

mannen naar India om geld te verdienen. Als de mannen weer terugkeren, zijn ze 
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vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de gezinnen die met hiv/aids te maken hebben en biedt hen 

toegang tot de nodige gezondheidszorg. Daarnaast leert UMN de vrouwen hoe ze in hun onderhoud 

kunnen voorzien, door bv. geiten te fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een geit 

kunnen kopen  

Deze collecte bracht € 173,10 op. 

 

 

 

Voorjaarszendingscollecte 9 maart 

Sta eens stil bij ouderen in Moldavie.   Centraal staat partnerorganisatie 

Bethania in Moldavië. Bethania ziet om naar ouderen, die bedreigd 

worden door honger en eenzaamheid. Zoals de 86-jarige Lisa, die 

onvoldoende pensioen krijgt om van rond te komen. Ze werd in haar huis 

aangetroffen toen ze al drie dagen niets had gegeten. Partnerorganisatie 

Bethania biedt ouderen thuiszorg, een warme maaltijd en sociaal contact. 

 

 

 

Pinksterzendingscollecte 8 juni 

Van plattelandsmeisje tot vroedvrouw  
In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt de Kerk van Pakistan een 

krachtige geloofsgemeenschap. De kerk wil diaconaal aanwezig zijn in de 

samenleving en komt op voor de allerarmsten en zwaksten. Bijvoorbeeld voor 

plattelandsmeisjes. Zij mogen vaak niet naar school, maar de Kerk van Pakistan 

vangt hen op in een internaat, waar ze een opleiding kunnen volgen. Shazia kon 

zo een opleiding tot vroedvrouw volgen en heeft nu een baan. Haar droom kwam 

uit! 

 

 

Zending, 17 augustus zomercollecte 

Ken je buren  

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dichtbij elkaar, maar ze hebben 

geen contact. Ze zijn van elkaar gescheiden door muren, scholen of woonwijken. 

Op straat een enkele ontmoeting, maar elkaar kennen doen ze niet. Hoe bouw je 

in dit land aan veiligheid en vrede als zelfs de kinderen elkaar niet leren kennen 

en vooroordelen dus blijven bestaan? Kerk in Actie steunt de christelijke 

organisatie ‘JCJCR’ die Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in 

contact brengt. De kinderen, in de leeftijd van 10- 15jaar, krijgen lessen over de 

andere cultuur en religie en gaan bij elkaar op school op bezoek. Ze ontmoeten 

elkaar dan vaak voor het eerst! Ze ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf, met dezelfde 

interesses en dromen. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Dat geeft hoop voor de 

toekomst. 

Zending, 2 november  

Geloof in Zambia! 

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is Christen. 

Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de 

theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat op het platteland 

van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen 

kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  
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Binnenlands diaconaat , 23 maart 

Sta stil bij armoede in Nederland  
Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. De 

diaconie in Almere en het jongerenproject NEON in Groningen 

willen dit tegengaan. In Almere is er een ‘sociale supermarkt’ 

opgezet waar armen met een speciaal pasje zelf boodschappen 

kunnen kiezen, in plaats van een voedselpakket te krijgen. In 

Groningen richten de medewerkers van NEON zich op de 

jongeren. Want op het platteland van Oost-Groningen groeit het 

aantal jonge werklozen en dreigen de schulden. De 

medewerkers kijken naar de talenten van de jongeren, zodat ze 

weer kunnen groeien!.De opbrengst bedroeg  € 154,50 

 

Binnenlands diaconaat, 16 november 

 Geef voor het kind!  

Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind 

opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuisgeplaatste 

kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer 

thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. 

Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze 

kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is 

eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland 

ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle 

kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle 

toekomst, vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte op 16 

november was bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het 

bijzonder voor het werk van De Rudolphstichting.Wij droegen  € 114,55 bij.  

 

 

 

Kinderen  in de Knel  25 december 

Ieder kind verdient een Jozef  
Papa’s sterke hand om vast te pakken. Mama’s ogen die aandachtig naar je 

kijken als je iets vraagt. Onmisbare momenten, waardoor je als kind voelt dat 

je veilig bent en er niet alleen voor staat. Veel weeskinderen in Rwanda missen 

dat gevoel. Steun die ze nodig hebben om onbezorgd groot te worden. Dit jaar 

stond in de kerstcampagne van Kerk in Actie het werk van onze partner 

Mwana Ukundwa in Rwanda centraal. Zij zet zich in voor de vele aidswezen 

in Rwanda door voor hen een pleeggezin te zoeken. De kinderen en hun 

pleeggezinnen worden gesteund en begeleid. In de pleeggezinnen vinden de 

weeskinderen weer geborgenheid en veiligheid.  
Deze collecte bracht  € 249,22 op. 

Noodhulpactie  voor de oorlogsslachtoffers in Syrië en Irak en andere giften 

Naast de opbrengst van de Adventspot heeft onze werkgroep in september een extra gift van € 1000, - 

overgemaakt ten behoeve van het werk voor deze slachtoffers. Aan  het einde van 2014 zijn er tevens 

giften gedaan aan St. Edukans, Light for the world, St. Eprafas, ORA zending, Leger des Heils, Kerk in 

Actie voor de vluchtelingen uit Zuid-Soedan en Nederland en de Ebola ramp. 
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Paasgroetenactie 

Op zondag  6 april zijn er ongeveer 80  kaarten uitgedeeld in het kader van de 

paasgroetenactie die gestuurd zijn aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen  

 

Dankdag voor gewas en arbeid 

Op zaterdag 8  november is er een inzameling gehouden van bloemen en fruit. Hiervan zijn 

ongeveer 65 attenties gemaakt die na afloop van de kerkdienst van  9 november door 

de kerkbezoekers werden bezorgd bij ouderen, zieken en alleenstaanden in onze dorpen.  

 

Amnesty International      

De samenwerking met de kerk-werkgroep-leden van Amnesty International 

werd ook in 2014 voortgezet. Iedere tweede zondag van de maand waren er  

voorbeeldbrieven verkrijgbaar, aangedragen door Amnesty International, om te 

versturen naar gewetens-gevangenen. Door een diaken werd hier, na het 

aansteken van de Amnesty kaars, aandacht voor gevraagd. In de voorbeden 

werden de namen genoemd.  

Zondag 12 oktober stond de kerkdienst in het teken van Amnesty International.. 

Dienstdoende diakenen en mensen van de kindernevendienst worden hierbij 

betrokken. De collecte in deze dienst is voor het werk van Amnesty  en met een  

gift bedroeg deze €154,06. 

 

 

Kerstattenties 

In december zijn door de wijkteamleden ongeveer 100 attenties rondgebracht bij ouderen, 

mantelzorgers en anderen die aandacht verdienden. Dit jaar is gekozen voor een Bijbels 

Dagboekje met een Amaryllisbol.  

 

 

 

 

 

 

Kerstpakketten 

In samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie te Maartensdijk zijn er dit jaar 32 kerstpakketten 

uitgedeeld aan gezinnen die slecht rond kunnen komen en wel iets extra’s kunnen gebruiken. 

 

Volkskerstzang 

Na afloop van de Volkskerstzang op 22 december in de Sint Maartenskerk in 

Maartensdijk is het blad Open Deur uitgereikt. 

 

Inzameling gebruikte postzegels, kaarten en mobiele telefoons 

In beide kerkgebouwen staat een bus waar postzegels, kaarten en  niet meer gebruikte mobiele 

telefoons in gedeponeerd kunnen worden. Een van onze werkgroepleden zorgt voor 

verzending er van naar een landelijk adres. 

De postzegels en kaarten die in het hele land door vele vrijwilligers worden ingezameld voor  

het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond hebben in 2014 

 € 22.425,= opgebracht. Daarnaast brachten de ingeleverde mobieltjes, cartridges en oud Nederlands            

en buitenlands geld nog € 2935,= op. 
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Voedselbank 

In beide kerkgebouwen staat een doos waarin eenieder producten kan doen voor de Voedselbank de Bilt. 

Één van de diakenen draagt er dan zorg voor dat deze ook daadwerkelijk bij de voedselbank terecht 

komen. 

 

Schoenendoosactie 

In samenwerking met de RK-parochie zijn er enkele basisscholen uit onze gemeente benaderd om mee te doen 

met deze actie. Dit heeft tot resultaat gehad dat er 166 gevulde schoenendozen met schoolspullen, toiletartikelen 

en speelgoed naar kinderen in arme landen gebracht konden worden. 

 
 

 

Allereerst de financiële cijfers van de Zending  over 2014 
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En hieronder de financiële cijfers van de Diaconie  over 2014 

 

 
 

     

 


