Cursusavond voor diakenen en diaconale medewerkers in Apeldoorn: Help… ik ben diaken!
Waarom een avond met als thema ‘Help… ik ben diaken!’
De meeste mensen die diaken of diaconale vrijwilliger worden, hebben vóór ze in de diaconie, diaconale werkgroep of diaconale wijkraad komen, geen idee om welke werkzaamheden het gaat. Voormenigeen is het schrikken, want er komen allerlei begrippen, afkortingen, werkzaamheden en taakgebieden op je af. Als je kijkt dan waar de diaconale opdracht vandaan komt en ziet hoe die al in de
eerste christengemeente ingesteld is, helpt het om het werk en de gedachten hierover richting te
geven. Daarvoor is deze cursusavond bedoeld.
Datum, plaats en tijd
De cursusavond wordt gehouden op dinsdag 28 januari 2014 in Oecumenisch Centrum De Herberg,
Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn. De koffie staat om 19.30 uur klaar, het programma duurt
van 19.45 tot uiterlijk 22.00 uur.
Waarbij staan we stil op deze cursusavond?









Enkele Bijbelverhalen waarin het diaconaat naar voren komt
Kernwoorden en doelgroepen van het diaconaat
De taakopdracht van diakenen / taken in de wijkgemeente
Hoe we wegwijs kunnen worden op de website www.diaconieapeldoorn.nl
De afkortingenlijst
Enkele ‘diaconale organisaties’ in Apeldoorn, ‘ons netwerk’
Hoe te handelen als er een hulpvraag bij de diaconie op tafel komt
Praktische voorbeelden, diaconale criteria en vragen van de aanwezigen

Opzet is om rond deze onderwerpen vooral met elkaar in gesprek te zijn, ideeën uit te wisselen en
elkaar te bevragen. De leiding is in handen van Heileen Holman, diaconaal consulent in Apeldoorn.
Wie zijn er welkom?
In de eerste plaats diakenen en diaconale vrijwilligers die nog maar kort diaken of vrijwilliger zijn of
binnenkort dit ambt of deze taak op zich nemen. Maar ook wie al een tijdje meedoet, is van harte
welkom, evenals ieder die overweegt om dit kerkelijk werk misschién in toekomst op zich te nemen.
Kosten
Deelname is gratis, ook de kosten voor koffie en materiaal worden door de diaconie gedragen.
Zin om mee te doen?
In verband met de organisatie is het belangrijk om vóór maandag 27 januari 2014 te weten hoeveel
mensen deelnemen. Opgave is mogelijk via diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl, per post of via
06-29597780. Na de eerste aankondiging kwamen er al enkele opgaven binnen, ook met een klein
aantal deelnemers gaat deze cursusavond gewoon door!
Heileen Holman, diaconaal consulent, diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl; 06-29597780
p/a Oecumenisch Centrum De Herberg, Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn

