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2 brief, 21 november 2012
Tweede diaconale nieuwsbrief…
Dit is de tweede nieuwsbrief met wetenswaardigheden die in het bijzonder van belang zijn voor alle Apeldoornse diakenen en diaconale medewerkers. En zoals we in de eerste brief al meldden: de nieuwsbrief is niet bedoeld om de website te vervangen, we wijzen juist geregeld door naar onze website, www.diaconieapeldoorn.nl.
We werken met hyperlinks, die zijn te openen door het onderstreepte (blauwe deel) te selecteren, op de rechtermuisknop te tikken en dan te kiezen voor: hyperlink openen.
Collecteafkondigingen… alleen digitaal
Iedere diaken die de zondagse collecte zal aankondigen kan de benodigde informatie op de website vinden.
Het rooster voor de diaconale collectes is in de oktobervergadering door het College van Diakenen vastgesteld.
Heel af en toe zal een collectedoel op het laatste moment gewijzigd worden, bijv. bij als Kerk in Actie vraagt om
voor een ramp zo snel mogelijk te collecteren. In dat geval zal er een e-mail naar de secretarissen van de wijkdiaconieën gaan! Mocht u van dit rooster onverhoopt willen afwijken, dan is het belangrijk om dat vroegtijdig bij
het moderamen aan te kaarten. Uiteindelijk beslist het College van Diakenen of dit akkoord is.
Week van de Armoede! 25 november t/m 2 december 2012
Onder de titel 'Why Poverty?' vindt er van 25 november tot 2 december de Internationale Armoedeweek 2012
plaats. In Nederland coördineert de VPRO deze internationale, cross-mediale gebeurtenis. Publieke omroepen
over de hele wereld initiëren hiermee een discussie over armoede, met de ambitie om wereldwijd 500 miljoen
mensen te bereiken. Elke avond zal een omroep op de Nederlandse televisie een film uitzenden en zal er in
talkshows aandacht aan armoede worden besteed. Kijk op de website van Why Poverty? De Culturele Zondag
staat dan geheel in het teken van 'Hoezo armoede?' Zie de website www.culturelezondagen.nl.
Terugblik op de Basiscursus Diaconaat, in Apeldoorn
Aan de cursus hebben zo’n 20 diakenen deelgenomen, waaronder vijf diakenen uit Apeldoorn. Gemeenteadvie
seur Nelleke Drop had de eerste drie avonden de leiding in handen. Het bleken leerzame avonden te zijn. De 4
avond was alleen voor (aankomende) diakenen uit Apeldoorn. Toen stonden we stil bij het minimabeleid, de
werkwijze van hulpaanvragen, enkele organisaties die op diaconaal terrein in Apeldoorn actief zijn en de vragen
en opmerkingen van de aanwezigen. Zo’n cursus helpt om sneller zicht te krijgen op de diaconale mogelijkheden en het blijkt leerzaam om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die te maken hebben met visie,
werkwijze en mogelijkheden.
Vooruitblik naar de avond ‘Diaconaat in vogelvlucht’, voor (nieuwe) diakenen in Apeldoorn
Bij de voorbereidingen voor de Basiscursus Diaconaat bleek dat sommige mensen wel graag wilden meedoen
met de Basiscursus, maar dat dit vanwege werk of andere activiteiten niet lukte. Daarom zal er in de Goede
Herderkerk op maandag 14 januari 2013 (onder voorbehoud) één avond rond diaconaat zijn, waarop een aantal
aspecten uit de basiscursus aan de orde komen. Opgave vóór woensdag 9 januari 2013 via Heileen Holman.
Basiscursus Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) in Apeldoorn
De classicale werkgroep ZWO heeft het initiatief genomen om weer een Basiscursus ZWO te organiseren. De
cursusavonden vinden plaats op drie dinsdagen: 15 en 22 januari en 5 februari 2013. Deelname staat open
voor ZWO-diakenen, werkgroepleden ZWO en ieder die overweegt om op dit terrein actief te worden. Een aanrader voor iedere ZWO-werkgroep of ZWO-diaken. Klik hier voor meer informatie. Opgave graag vóór 4 januari
2013 bij Heileen Holman of bij Nelleke Drop, die de basiscursus zal verzorgen.
Terugblik op de classicale ZWO-avond in Kruispunt-Open Huis / Promotie 40dagentijd-campagne
Op maandag 12 november jl. kwamen de ZWO-vrijwilligers bijeen voor een boeiende avond waarop twee Kerk
in Actie projecten over kinderrechten in India gepresenteerd zijn. SAVE, een organisatie die de arbeidsomstandigheden voor jonge vrouwen in de textielindustrie probeert te verbeteren en zich te weer stelt tegen kinderarbeid, en CCRD, Centre for Child Rights, die zich op diverse manieren en op allerlei niveaus inzet voor kinderrechten. Zes vrouwen uit India waren aanwezig en lichtten deze projecten op levendige wijze toe. Hun presentatie bracht de beide projecten heel dichtbij! Daarnaast is de envelop met materiaal ten behoeve van de
40dagentijdcampagne uitgedeeld. Dit materiaal is te bestellen via de webwinkel van de PKN (Utrecht).
Datum eerstvolgende Diactief-avond (voorheen: SVR-avond)
Om nu al rekening mee te houden: de eerstvolgende Diactief-avond is op dinsdag 16 april a.s. in De Herberg.

Logeerhuis van Sint Nicolaas
Voor het Logeerhuis van Sint Nicolaas worden nog vrijwilligers gezocht. Het Logeerhuis is een jeugddiaconale
activiteit (Diaconaction). Evenals vorig jaar bent u als diaken van harte uitgenodigd om hieraan mee te werken.
Vooral op zondagmorgen zijn er nog helpers nodig om koffie, thee en chocolademelk te schenken en iets lekkers uit te reiken. Op deze morgen zijn mensen met een beperking te gast bij Sint Nicolaas. Om daaraan mee
te werken, is ook voor de medewerkers een ‘feest van ontmoeting’. Opgave kan bij CJA Events:, Arendo Sturre
of Jennie Harmelink van JOKER, 055-5789219.
City for Life… Apeldoorn
Op vrijdag 30 november a.s. zal er weer aandacht geschonken worden aan mensen die in de dodencellen
wachten op de doodstraf. Het is niet alleen de vraag of ‘doodstraf’ rechtvaardig is, maar ook doemt de vraag
op: is het menselijk en terecht dat zoveel mensen in dodencellen wachten op de voltrekking van hun vonnis. Bij
‘Cities for Life’ gaat het met name om bewustwording van de nijpende en schrikwekkende situaties die er zijn,
bezinning op het thema ‘doodstraf’ en wat een mensenleven waard is; in Gods ogen en in onze ogen. ´Cities
for Life’ staan voor: ‘Steden voor het leven – steden tegen de doodstraf.’ Alle kerken wordt gevraagd om ook
dit jaar op 30 november a.s. in Apeldoorn, om 20.00 uur de kerkklokken van de kerk 5 minuten te laten
luiden. Daarnaast is er een viering c.q. bezinningsbijeenkomst – zeer waarschijnlijk in de Mariakerk – waar kerkleden en anderen van harte voor uitgenodigd zijn. Meer informatie zal nog te lezen zijn in kerk- en parochiebladen en de reguliere pers. Vanuit de diaconie kan de vraag om de klok op 30 november a.s. 5 minuten lang te
luiden onderstreept worden.
Documentaire ‘Er loopt een Man op Straat…’, vrijdag 7 december a.s. in Menorah, Paslaan 11.
Deze documentaire gaat over twee mensen die in Apeldoorn wonen. Dak- en ThuislozenZorg Apeldoorn heeft
deze avond georganiseerd om belangstellenden meer inzicht te bieden in een andere laag van de samenleving,
dichtbij huis. Het centrale programma duurt van 20.00 tot 21.00 uur. Daarna is er nog iets te drinken en kan
men nog napraten en vragen stellen. Van harte aanbevolen voor degene die zich wil verdiepen in ‘mensen van
de straat’. Zie hier een vooruitblik op de film (bekijk hier de trailer). Aanmelding is mogelijk via
www.dakloosapeldoorn.nl/aanmelden.htm.
Gespreksmaatjes gezocht!
De interkerkelijke werkgroep Ruimte voor anders zijn (Rvaz) in Apeldoorn is dringend op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor bezoekwerk aan mensen met een psychische handicap. Het betreft mensen
in de thuissituatie. Het blijkt dat mensen met psychische problemen vaak weinig mensen in hun omgeving hebben om over ‘de diepere dingen’ te praten. Dat wordt regelmatig als een gemis ervaren. Daarom zoekt de
werkgroep vrijwilligers die het juist prettig vinden om met anderen over ervaringen, zingevings- en levensvragen
te praten. Ruimte voor anders zijn (Rvaz) wordt onder andere gedragen door Kerk in Actie, verschillende levensbeschouwelijke groeperingen, een aantal kerken en de geestelijke gezondheidszorg. Om de nieuwe gespreksmaatjes goed toe te rusten is er voor aankomende gespreksmaatjes een training van 4 avonden in De
Herberg. Deze training vindt plaats op 25 februari, 4, 11 en 18 maart 2013. Meer informatie is te verkrijgen via
de coördinator, Ruud van Velzen, 0314-333187 en de website van Ruimte voor anders zijn. Ook zal er een achtergrondartikel over de training en Ruimte voor anders zijn (Rvaz) op onze eigen website worden geplaatst.
Vrijwilligers gezocht voor ‘Apeldoorn verhuist!’
Verhuizen is voor iedereen een grote klus. Gelukkig kunnen de meeste mensen de hulp in schakelen van familie en vrienden of zijn ze in staat een verhuisbedrijf in te huren. Voor sommige mensen geldt dat niet. Zij zitten in
de situatie waarin ze geen sociaal netwerk hebben en geen financiële middelen bezitten. De situaties zijn uiteenlopend, maar ze hebben allemaal een ding gemeen: ze hebben de hulp van een vrijwilliger hard nodig.
Stichting Present kan dan als er een groep beschikbaar is hulp bieden. Soms is er echter geen groep beschikbaar terwijl de verhuizing in aantocht is. Voor deze mensen is het project ‘Apeldoorn verhuist!’ bedoeld. In
samenwerking met Het Schakelpunt en Present Apeldoorn willen we een pool van (diaconale) vrijwilligers maken om hierbij behulpzaam te zijn. Meer hierover is te lezen op onze website en onder Herbergzaamheden in
Perspectief (week 48). Vrijwilligers kunnen zich aanmelden Leonie Niezink of per post: Het Schakelpunt, Deventerstraat 43, 7311 LV Apeldoorn, of bij Heileen Holman.
Armoede(bestrijding) in tijden van crisis, gehouden op 31 oktober 2012
De diaconaal consulent maakte deel uit van het panel tijdens de conferentie Armoede(bestrijding) in tijden van
crisis’ op 31 oktober jl. Voor het verslag schreef zij een overzicht van activiteiten waarbij kerken c.q. diaconieën
betrokken zijn. Het stuk dat ze schreef is (binnenkort) ook op onze website te lezen.
Meer informatie gewenst?
Voor meer informatie over cursuswerk, activiteiten, achtergronden van diaconaat, en de adresgegevens van
Corrie van Orden of Heileen Holman: zie de website www.diaconieapeldoorn.nl

