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1 brief seizoen 2013-2014, 22 oktober 2013

De tijd vliegt…
Ondertussen is het alweer een halfjaar geleden dat u een diaconale nieuwsbrief ontving! De tijd is gevlogen. Maar ook
nu treft u als diakenen en diaconaal belangstellenden weer een schat aan wetenswaardigheden aan. De brief is aanvullend aan de website waarop we proberen steeds ‘het laatste nieuws’ te vermelden, zie www.diaconieapeldoorn.nl.
We werken met hyperlinks, die zijn te openen door het onderstreepte deel te selecteren, op de rechter muisknop te
klikken en dan te kiezen voor: hyperlink openen.
1. Diactief-avond op dinsdag 5 november 2013…!
De Diactief-avonden (voorheen: SVR-avonden) worden georganiseerd voor alle Apeldoornse diakenen, de medewerkers van de diaconie van de RK-parochie en andere belangstellenden. Doel ervan is onze kennis op het diaconale
terrein (in het bijzonder van wat er gebeurt in Apeldoorn) te vergroten en ons diaconaal bewustzijn aan te scherpen.
Op dinsdag 5 november a.s. staan de schijnwerpers gericht op het oecumenisch inloophuis ‘De Herberg’ (‘Citypastoraat’). Ruim 35 jaar geleden is dit inloophuis door de kerken die in het Apeldoorns Beraad van Kerken participeren, in
het leven is geroepen om missionair-diaconaal present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. Het is een ontmoetingsplaats voor velen. Vooral voor mensen die warmte, aandacht en een luisterend oor zoeken, of samen met anderen van een lekker, gezonde maaltijd willen genieten. Veel vrijwilligers staan met de coördinator klaar om dit werk
mogelijk te maken. Op deze avond staan we stil bij het ontstaan en het ‘hoe en waarom’ van inloophuis ‘De Herberg’.
Daarbij komen vooral mensen aan het woord die zich met hart en ziel inzetten voor de mensen die er komen. Want
wat bezielt de vrijwilligers en de mensen die er komen? Een extra reden om dit thema te kiezen: we willen vanaf februari 2014 een actie starten om het aantal mensen dat lid is van de ‘Vrienden van de Herberg’ vertienvoudigen!
Want daarmee groeit ook het draagvlak van dit zinvolle werk in de binnenstad van Apeldoorn. Welkom vanaf 19.15
uur, om 19.30 uur begint het programma, in de huiskamer van ‘De Herberg’ (Deventerstraat 40, bel: Citypastoraat).
2. Help ik ben diaken!, toerusting voor diakenen/diaconale vrijwilligers op dinsdag 28 januari 2014
Misschien bent u pas als diaken bevestigd of toegetreden tot een diaconale werkgroep. De ene diaken/diaconale medewerker was al ouderling en weet min of meer wat er ‘in de wijk’ en in de kerkenraad leeft, de ander komt fris kijken.
Menig diaken zegt ja tegen dit werk omdat hij of zij iets wil doen, iets wil betekenen voor mensen die het minder hebben of tussen wal en schip vallen. Maar als je dan begint, komt er heel veel op je af. Daarom organiseren we op 28
e
januari 2014 één toerustingsavond. Deze avond zal de nadruk liggen op: 1 de basis van het (protestantse) diaconaat,
e
e
2 de taakopdracht en wijze van werken, 3 afspraken die gezamenlijk (‘centraal’) gemaakt zijn met het oog op de
e
ondersteuning van personen, het bestemmen van legaten en de collectes voor diaconale doeleinden, 4 informatie
e
over enige diaconale organisaties in Apeldoorn waarbij we als protestantse gemeente Apeldoorn betrokken zijn, 5
vragen van de aanwezige diakenen. Nieuwe diakenen/ diaconale medewerkers zijn welkom, maar ook degenen die
hun kennis en betrokkenheid nog es willen aanscherpen! Plaats: ‘De Herberg’, welkom vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 22.00 uur. Opgave tot maandag 27 januari 2014 bij Heileen Holman, 0629597780.
3. Hoe komen we diaconale noden op het spoor?¸ toerusting voor diakenen/diaconale vrijwilligers op donderdag 13 februari 2014
Een steeds grotere groep mensen in Nederland heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Anderen zullen voor
hulp directer afhankelijk zijn van hun eigen omgeving. Als je nooit gewend geweest bent om voor jezelf hulp te vragen
of wanneer er gevoel van schaamte in het spel is, is de drempel hoog. Vanuit ons christen zijn, willen we juist er voor
elkaar zijn. En dan maakt het niet of er ‘eigen schuld’ in het spel is. We helpen en kijken dan samen verder welke
verandering misschien nodig is. ‘Stille armoede’, ‘zelf eerst aanmodderen’, ‘slapeloze nachten’… het wordt zo weinig
zichtbaar. Daarom één avond om met elkaar te bespreken en te onderzoeken hoe we signalen van diaconale noden
op het spoor kunnen komen. Eén van de aspecten daarvan is… hoe komen mensen met diaconale nood óns op het
spoor? Weten ze bij wie ze terecht kunnen, wat de mogelijkheden zijn en welke voorwaarden eraan verbonden zijn?
Plaats: ‘De Herberg’, welkom vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 22.00 uur. Opgave tot maandag 10 februari 2014 bij Heileen Holman.
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4. Vakantiegeld Samen Delen ® in Apeldoorn
Verschillende wijkdiaconieën tonen belangstelling voor het project Vakantiegeld Samen Delen (VSD) in De Maten. Na
een flitsende start in 2012, is de actie in 2013 nóg succesvoller geworden. Enthousiaste vrijwilligers waaronder diakenen, hebben de kar getrokken. Op allerlei manieren is publiciteit gemaakt. Het netwerk van maatschappelijk werk,
scholen, culturele centra en andere geloofsgemeenschappen is geïnformeerd en alle kerkleden zijn opgeroepen om
geld te geven zodat mensen die niet of nauwelijks in staat zijn om een vakantie te bekostigen, nu de kans hebben om
er even tussenuit kunnen gaan. Verschillende wijkdiaconieën onderzoeken op dit moment of het haalbaar is om het in
de eigen wijkgemeente op te pakken. Het is belangrijk om vroegtijdig te beginnen! En het wagenwiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Het draaiboek, de brochure en verdere informatie van VSD De Maten zijn voor handen.
Wilt u meer informatie over VSD in De Maten, neem dan contact op met Heileen Holman of rechtstreeks met de
werkgroep VSD in De Maten. Noot: als dezelfde werkwijze gevolgd wordt als in ‘De Maten’, kan de naam ‘Vakantiegeld Samen Delen’ gebruikt worden. Zo niet, dan is het nodig om een andere benaming te kiezen. Dit om misverstanden te voorkomen!
5. Duurzaamheid / Groene Kerken, ook in Apeldoorn, ‘op de prioriteitenlijst’ 2013-2014
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een voorlopige werkgroep geformeerd die onderzoekt hoe we het thema
‘duurzaamheid’ (‘groene kerken’) ook binnen onze kerken gestalte kunnen geven. Enerzijds is er de kwestie van gebouwen (isolatie, zonnepanelen, kleine aanpassingen, etc.), anderzijds gaat het om de wijze waarop we vanuit ons
christen zijn met onze leefomgeving en ‘die van onze kinderen’ omgaan. Bezinning en actief handelen, aandacht en
betrokkenheid. Het past bij onze diaconale opdracht (zie ook de Kerkorde) om aandacht te hebben voor ‘de schepping’, rentmeesterschap. Begin november komt de voorlopige werkgroep weer bij elkaar. Wie in deze groep wil meedenken en doen, kan zich aansluiten. Meldt u bij Heileen Holman.
6. Landelijke Diaconale Dag in Utrecht, ‘iedere mens telt’, zaterdag 9 november 2013
Wie er eerder geweest is, weet hoe inspirerend het kan zijn om met zóveel diakenen bijeen te zijn in het Beatrixtheater in Utrecht. Een dag vol informatie, spektakel, workshops, ontmoeting en gezelligheid. Bij uitstek is dit de plaats
waar diakenen uit verschillende dorpen en steden uit heel Nederland elkaar kunnen ontmoeten. Wie zich opgeeft
vóór 24 oktober a.s., bespaart voor ‘de diaconie’ € 2,50. Want het spreekt voor zich: diakenen kunnen de kosten declareren. Voor meer informatie: zie Kerk in Actie!
7. Classicale ZWO-avond, over de Campagne van de 40-dagentijd 2014, 4 november 2013
De classicale ZWO-avond is deze keer in de protestantse kerk in Klarenbeek (Woudweg 121, 7381 BB). De koffie en
thee staan om 19.45 uur klaar. Het programma begint om 20.00 uur. Voor de pauze wordt het 40dagenproject ‘Zoek
de stilte – ontdek wat je beweegt’ toegelicht. Na de pauze vertellen jongeren uit Voorst, Wilp en Klarenbeek over hun
Kerk in Actie-reis naar Moldavië waar ze gewerkt hebben voor het project Bethania. Dit is één van de projecten die in
de 40dagentijd centraal staat. Met de presentatie van de jongeren uit onze eigen omgeving, zal het zeker een boeiende avond worden! Zie ook de websites van het 40dagenproject van Kerk in Actie. Opgave vooraf is niet nodig, ieder
die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom!
8. Geslaagde ‘fundraising’ voor het interactieve P3W (Kerk in Actie) in de Goede Herderkerk
De Kerk in Actie-werkgroep van de Goede Herderkerk heeft het afgelopen seizoen een nieuw ZWO-project voorbereid. Zo hier en daar werd al een tipje van de sluier opgelicht. In de gemeente is het project op zondag 6 oktober jl.
van start gegaan. In de dienst is er aandacht aan besteed en daarna heeft de werkgroep informatie gegeven en
bloembollen van Baltus Fundraising (Vaassen) verkocht. Werkwijze: de kerkleden werden uitgenodigd om na de dienst
in te tekenen voor fraaie pakketjes bloembollen. Ze betaalden dan meteen en de aflevering is heel binnenkort, ook
weer na de dienst. Baltus geeft een kleurrijke brochure uit waarin het aanbod van bloembollen, chocolade, pepernoten en zelfs spaarlampen overzichtelijk is weergegeven. Voor acties als deze ontwerpen ze flyers die op het project zijn
toegesneden. Ca. 30% van het verkoopbedrag komt ten goede aan het project. Wie hiervan meer wil weten, kan de
brochure opvragen bij Margriet Reijnders, 06-42115029, mreijnders@fundraising.nl of opvragen bij Heileen Holman.
Voor het vrouwenwerk van het P3W-project op Papoea bracht deze ‘snelle’ actie ca. € 150 op.
9. Website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn
Fokko Woldendorp is onze trouwe webmaster. Dankzij zijn inzet blijft de website up to date. Het openbare deel is
toegankelijk voor iedereen. De leden van het College van Diakenen zijn op de hoogte van de inlognaam en het wachtwoord voor het besloten gedeelte. Op de website is voor ieder een schat aan informatie te vinden. Van harte uitgenodigd om eens een kijkje op deze website te nemen.
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Heileen Holman.
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