Mededelingen diaconaal consulent op CvD-vergadering d.d. 25 januari 2012

Landelijke samenwerking Kerk in Actie en Stichting Present in 40dagentijd
Kerk in Actie en Stichting Present werken in de komende 40dagentijd met elkaar samen. In deze periode van bezinning op het lijden van Christus kan iedereen tijdens de ‘Veranderdagen’ in zijn of haar
eigen regio de handen uit de mouwen te steken voor kwetsbare mensen. Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is ‘Voor de verandering’. Kerk in Actie organiseert daarom tijdens deze
periode in samenwerking met Stichting Present de ‘Veranderdagen’. Deze Veranderdagen vinden
door het hele land plaats op elke zaterdag van 25 februari tot en met 31 maart. Iedereen kan zich
ervoor inschrijven. Op de site www.kerkinactie.nl/veranderdagen is een overzicht te vinden van alle
plaatsen die meedoen. De 40dagentijd begint in 2012 op Aswoensdag 22 februari en loopt tot en met
stille zaterdag 7 april. Op zondag 8 april is het Pasen. De Veranderdag in Apeldoorn is in principe op
31 maart 2012, maar ook een andere datum is mogelijk. Karin van Dillen is werkzaam bij Present in
Apeldoorn, zij is bereikbaar via info@stichtingpresent-apeldoorn.nl, (055) 5767997, (06) 39100818.

Ruimte voor anderzijn in Apeldoorn
De Werkgroep Ruimte voor anderszijn is bezig om het project ‘gespreksmaatjes’ van de grond te
tillen. Dit project van Ruimte voor anderszijn in Apeldoorn is ontstaan naar aanleiding van ervaringen
van pastores in de GGZ. Na het vertrek van een cliënt uit de instelling, moesten zij de persoon in
kwestie loslaten. De cliënt was dan aangewezen op de plaatselijke gemeenten maar deze waren en
zijn lang niet altijd goed toegerust om met mensen met psychische of psychiatrische problemen, om te
gaan. ‘Gespreksmaatjes’ daarentegen krijgen een toerusting om dit vrijwilligerswerk aan te gaan. Ook
zijn er meerdere keren per jaar momenten waarop ze met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. In
Oost-Gelderland is een vergelijkbaar project al op de rails gezet en zijn er tot nu toe 16 koppelingen
gemaakt. ‘Ruimte voor anderszijn’ is een kerkelijk initiatief waaraan Kerk in Actie van harte ondersteuning verleend. Naast financiële ondersteuning (gevraagd bedrag aan de Protestantse Diaconie van
Apeldoorn: vijf jaar lang € 1.000), is men op zoek naar vrijwilligers om ‘gespreksmaatje’ te worden. Zie
de flyer. Graag hulp bij de verspreiding van dit nieuws.

Hoge opbrengst postzegels, kaarten, mobieltjes en cartridges voor de Zending
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 2011 € 35.506 opgebracht. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar
ook via marktplaats verkocht. Van de totale opbrengst van € 35.506 is € 12.550 afkomstig van de verkoop van postzegels en € 22.956 van de verkoop van kaarten. In 2010 bedroeg het totaalbedrag €
34.320. Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent van de
opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde
Zendingsbond. Dit betekent voor 2011 dat het zendingswerk van Kerk in Actie € 28.404,80 ontving.
Naast de postzegels en kaarten zamelt Kerk in Actie ook oude mobieltjes en inktcartridges in. In
2011 leverde dat € 6.884 op. De opbrengst is bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie.

Basiscursus Diaconaat gaat niet door! Herkansing in het najaar
Uiteindelijk waren er op 24 januari 2012 te weinig opgaven om de cursus door te laten gaan. In overleg met de cursusleiding, Trix Drewes, is besloten om de cursus uit te stellen tot het najaar van 2012.
Het is nog wel mogelijk om aan de Basiscursus Diaconaat in Arnhem deel te nemen. Die is op 28
februari, 13 en 27 maart a.s. van 19.30 tot 22.00 uur (dus 3 avonden).
Opgave bij Trix Drewes, t.drewes@pkn.nl; 06-15908550.
Heileen Holman, diaconaal consulent, mobiel bereikbaar via 06-29597780 (indien gewenst bellen we
terug) of per mail diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl

