Protestantse Diaconie Apeldoorn

Redenen voor kerkleden en anderen om contact op
te nemen met een diaconie of diaken van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn zijn bijv.:

Administratie en Ondersteuningen
Corrie van Orden
p/a Kerkelijk Bureau
Hofveld 52
7331 KE Apeldoorn
055-3574403
diaconie@pkn-apeldoorn.nl

 De wens dat er af en toe iemand iemand op
bezoek komt, tijd en aandacht heeft
 De behoefte aan advies of hulp bij de aanvraag
van bepaalde voorzieningen, zoals huursubsidie,
belastingteruggaaf, het gaan naar verzorgingshuis of aanleunwoning
 Een klus die erom vraagt gedaan te worden, bijv.
iets wat gerepareerd moet worden, een tuin die
omgespit moet worden of hulp bij het invullen
van formulieren.
 Het verlangen om eens een weekje vakantie te
kunnen, ondanks een minimum inkomen of een
beperking vanwege lichamelijke of psychische
problematiek.
 Vervoer naar het ziekenhuis voor onderzoek of
bezoek aan familie, vriend of vriendin
 Het besef dat het door onvoorziene omstandigheden niet (meer) lukt om de eindjes aan elkaar
knopen of de wens dat er iemand is die daarin
met je op kan lopen.
Het streven is steeds om samen met de hulpvrager
de vraag te beantwoorden of het probleem op te
lossen. Zij nemen daartoe contact op met de betreffende wijkdiaconie of via het centrale informatienummer: 055-3574403 (di-wo-vr-ochtend).

Protestantse Diaconie Apeldoorn

Cursus voor (nieuwe) diakenen
en diaconale medewerkers

Via bankrekening 37.34.10.999 kunt u ons werk
financieel steunen.
Diaconaal consulent
Heileen Holman
p/a Oecumenisch Centrum ‘De Herberg’
Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn
055-5219174
diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl

4 avonden in ‘De Herberg’
Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn
Dinsdag 31 januari 2012
Dinsdag 7 februari 2012
Dinsdag 14 februari 2012
Dinsdag 28 februari 2012
Cursusleiding:
Trix Drewes, gemeenteadviseur
Heileen Holman, diaconaal
consulent (vierde avond)

BASISCURSUS DIACONAAT

Protestantse Diaconie Apeldoorn

Apeldoorn, 15 november 2011

Opzet

Aanmelding

Geachte diakenen en diaconale medewerkers,

De cursus is zo opzet, dat u vanuit diverse invalshoeken ziet en beleeft wat de essentie van diaconaal handelen is en hoe u daar persoonlijk in staat.

Zowel nieuwe diakenen of diaconale medewerkers,
als ‘ouderejaars’ zijn welkom.

Misschien bent u pas gevraagd om diaken of diaconale medewerker te worden. Misschien bent u al
langere tijd diaken en lukte het niet om eerder aan
deze cursus deel te nemen. Hoe het ook zij, u bent
van harte welkom bij de Apeldoornse basiscursus
Diaconaat.
Deze cursus wordt gegeven op vier dinsdagavonden, te weten:
dinsdag 31 januari 2012
dinsdag 7 februari 2012
dinsdag 14 februari 2012
dinsdag 28 februari 2012
19.30 tot 22.00 uur
De eerste drie avonden worden gegeven door één
van de gemeenteadviseurs van Steunpunt Zuidoost
van de Protestantse Kerk in Nederland, Trix Drewes.
De vierde avond wordt verzorgd door de Apeldoornse diaconaal consulent , Heileen Holman.

Er wordt gewerkt aan de hand van de cursusmap
van het PCTE (Protestants Centrum voor Toerusting
en Educatie). Deze map wordt op de 1e avond uitgereikt.

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 januari 2012 bij de diaconaal consulent ,
via : diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl

Informatie?
Opbouw van het programma

In het programma is onder meer aandacht voor:
 De basis van diaconaat: hoe is het ontstaan,
waar komt het vandaan en wat kan het in deze
tijd in kerk en samenleving betekenen
 Bijbelse verhalen bij het diaconaat, in relatie tot
uw eigen spiritualiteit en motivatie
 Kernbegrippen van het diaconaat, waarbij specifieke aandacht voor ‘barmhartigheid’, ‘gerechtigheid’ en ‘wederkerigheid’
 De taakopdracht van diakenen zoals die in de
Kerkorde van de Protestantse Kerk verwoord is
 Diaconaal geld, Kerk in Actie, ZWO, armoedeproblematiek in eigen land
 Vragen die bij u als cursisten leven
 Het diaconaat in Apeldoorn, waarbij aandacht
voor enkele specifieke organisaties en projecten

In verband met de opbouw van de cursus is het
wenselijk om alle vier avonden aanwezig te zijn.

Meer informatie gewenst? Op de achterzijde van
deze uitnodiging staan verdere adresgegevens vermeld.

Aan deelname zijn voor Apeldoornse diakenen
geen kosten verbonden.

Hoe komen wij ‘diaconale noden’ op het spoor?

