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Samenvatting 
 

1. Wat staat er op onze activiteitenagenda voor 2020 en verder 
 

Eredienst   
- Organiseren en uitvoeren van het Heilig Avondmaal in de kerk, en op aanvraag aan huis;                         
- Oogstplateau organiseren dankdag;                                                                                                          
- Kerstkrant  bestellen en verspreiden;                                                                                                        
- Collecteren volgens het collecterooster. 
 

Zorg voor de mensen dicht bij 
- Lokale individuele hulpverlening;                                                                                                             
- Interkerkelijke acties:                      

- Kerst- c.q. Paaspakketten voor gezinnen op bijstandsniveau en statushouders;                               
- Deelname Kerstactie ouderen en langdurig zieken in Heteren;                                                                   
 - Coördineren koken voor dak- en thuislozen in Arnhem en samen met de RK Parochie en 
   Hervormde Gemeente koken voor minderbedeelden in Heteren;                                              
 - High Tea voor ouderen  van het dorp Heteren. 

- Voedsel inzameling acties voor de voedselbank;                                                                                      
- Bijdrage aan het Noodfonds Betuwe.  
 

Zorg voor de mensen veraf  
- Onderhouden van contacten  vaste ontwikkelingshulpprojecten;                                                    
- Afhankelijk van het te besteden budget ook andere projecten financieel ondersteunen; 
- Inktcartridges, mobiele telefoons, kaarten- en postzegelinzameling organiseren t.b.v. KIA;                   
- Brillen inzameling voor Haïti. 
 

Geldstromen 
Voor de geldstromen van onze diaconie wordt verwezen naar pagina 5 onder 3.1 a De 
inzameling van collecten en naar pagina 7 onder 3.3 a Jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage voor de 
Diaconie. 

2. Missie en Visie 

Missie 
In Handelingen 6 wordt verteld van onenigheid in de eerste gemeente waar de zorg voor de 
minderbedeelden niet eerlijk verliep. Om die zorg in goede en rechte banen te leiden lieten de 
apostelen en de gemeente uit  hun midden mannen kiezen van goede naam en  vol van de Heilige 
Geest. Zij kregen de opdracht dit werk uit te voeren. Over het algemeen wordt naar dit 
Bijbelgedeelte verwezen als de oer instelling van  het ambt van diaken. 
Diaconie is afgeleid van het Griekse Diakonia.  Diakonia betekent dienst. En dienstbaarheid is de 
kern van het werk van de diaken. Dienen en zorgen zijn dus de twee centrale begrippen in de 
missie van de diaconie.  
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Visie 
Een visie is een beeld van de toekomst dat enthousiasme en betrokkenheid oproept. Een visie 
geeft richting aan denken en doen en wordt door de diaconie van de Vloedschuurgemeente  als 
volgt geformuleerd: 
  
De diaconie van de Vloedschuurgemeente wil , in navolging van Jezus van Nazareth, praktische 
hulp en ondersteuning bieden aan als ook betrokkenheid tonen bij  hulpbehoevende en kwetsbare 
mensen dichtbij en veraf en  daartoe de gemeente en zijn  leden oproepen en toerusten. 
 
• In navolging van Jezus van Nazareth, omdat Hij ons heeft opgeroepen Hem te volgen en elke 
dag weer uitdrukking te geven aan onze betrokkenheid op Hem en het leven zoals Hij dat 
voorstond. 
• Praktische hulp, omdat dat de primaire taak van diakenen is volgens Handelingen.  Pastorale 
hulp is de primaire verantwoordelijkheid van ouderlingen, zij het dat beide taken en 
verantwoordelijkheden ook heel duidelijk raakvlakken met elkaar hebben en in elkaar kunnen 
overlopen: diaconaat is pastoraat en pastoraat is diaconaat. 
• Mensen dichtbij, omdat er in het dorp Heteren en omgeving mensen leven die onze hulp en 
aandacht nodig hebben. Zij zijn onderdeel van onze leefgemeenschap, dat schept 
verantwoordelijkheid  en zij verdienen dan ook die hulp en aandacht. 
• Mensen veraf, omdat wij onze ogen niet slechts willen richten op onze eigen leefgemeenschap, 
maar ook op gemeenschappen ver weg, waar armoede en instabiliteit van een volstrekt andere 
dimensie zijn dan in het rijke Westen.  
• De gemeente oproepen en toerusten, omdat de Vloedschuurgemeente  als kleine  
kerkgemeenschap ook zijn  (weliswaar beperkte) rol heeft in deze tijd en samenleving en 
bekwaam moeten worden in de vervulling van die rol. De gemeente wordt voortdurend 
opgeroepen tot barmhartigheid aan de naaste. 
• Zijn leden toerusten, omdat dienstbaar zijn niet slechts een verantwoordelijkheid is van de kerk 
als geheel, maar ook van ieder kerklid voor zich.  

3. Organisatie 
Het diaconale team van de Vloedschuurgemeente bestaat uit twee diakenen en een of meer 
diaconaal medewerker(s)/ rentmeester(s). De functies van voorzitter en die van 
penningmeester of secretaris worden onderling verdeeld onder de diakenen, de overgebleven 
functie (penningmeester of secretaris) wordt ingevuld door een van de andere diaconaal 
medewerker(s)/rentmeester(s). De twee diakenen maken deel uit van de kerkenraad van de 
Vloedschuurgemeente en wonen dan ook de zes wekelijkse kerkenraadsvergaderingen bij. Het 
diaconale team (de diakenen en de diaconaal medewerker(s)/ rentmeester(s) ), vergadert 
zelfstandig zes  maal per jaar. De secretaris roept de vergadering bijeen en stelt een concept-
agenda samen. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging.  
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting voor het komende 
jaar die vervolgens door de kerkenraad wordt vastgesteld en op de gemeenteavond van elk  
najaar wordt besproken. In het voorjaar wordt de jaarrekening, na voorafgaande vaststelling 
door de kerkenraad op de gemeenteavond doorgelicht en besproken. De praktische 
administratieve werkzaamheden worden verzorgd door de secretaris. De diaconaal 
medewerker/rentmeester verricht zelfstandig of samen met een diaken werkzaamheden den 
dienste van de diaconie. In het voorjaar wordt  een jaarverslag van het voorafgaande diaconale 
jaar gemaakt en overlegd aan de scriba van de kerkenraad. 
Jaarlijks worden een of meer leden van het diaconale team afgevaardigd naar het plaatselijk 
interkerkelijk diaconaal overleg van de drie kerken in Heteren (het zogenaamde PIDO). Bij 
toerbeurt roept  één van de plaatselijke kerken dit overleg bij elkaar.  
Ook neemt de een lid van het diaconale team deel aan de vergaderingen van de raad van toezicht 
van de Stichting Noodfonds Betuwe. 
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De diaconale praktijk binnen de Vloedschuurgemeente 
De praktische uitvoering van het diaconale werk vanuit de Vloedschuurgemeente  bestaat uit 
drie taakgebieden: 
 1. Diaconaat en de eredienst 
 2. Diaconaat en  de aandacht voor de nabije naaste 
 3. Diaconaat en de aandacht voor de verre naaste 
 

3.1 Diaconaat en de eredienst 
Binnen het taakgebied van diaconaat en eredienst zijn dit: 
De inzameling van collecten 
De uitvoering van het Heilig Avondmaal 
Verzorging van het Heilig Avondmaal in de thuissituatie   
Oogstplateau Dankdag 
 
  a  De inzameling van collecten 
Op initiatief van de penningmeester stelt de diaconie ieder jaar in november het collecterooster 
vast.  
De diaconie legt zich zoveel mogelijk toe op financiële ondersteuning van organisaties die hulp 
bieden in de meest primaire behoeften van zeer hulpbehoevende mensen zoals de behoefte aan 
schoon drinkwater, basisgezondheidszorg, basisonderwijs, psychiatrische zorg en dak- en 
thuislozen. Bij hulp aan ernstige calamiteiten op wereldschaal kan worden afgeweken van  het 
collecterooster. Daarnaast wordt gecollecteerd voor de zorg binnen de eigen gemeente.  
Verdeling van de collectedoelen:   
De collecten tijdens de drie jaarlijkse oecumenische kerkdiensten worden door de diaconie van 
de Vloedschuurgemeente vastgesteld en toegekend wanneer de dienst gehouden wordt in de 
Vloedschuur. Vindt de viering plaats in de Rooms Katholieke Parochie dan bepaalt het diaconaat 
van de parochie de bestemming van de collecte.  
De tweede collecte tijdens de eredienst  is bestemd voor de eigen kerk. Tijdens de oecumenische 
diensten en de kerstnachtdienst wordt er geen tweede collecte gehouden. Tijdens de diensten 
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag wordt er niet gecollecteerd. Het 
collecteschema wordt aangeboden aan de kerkenraad ter vaststelling in de 
kerkenraadsvergadering van december.  
Voor de uitvoering van het collecteren zie "Uitvoering organisatie college van diakenen - 
inzamelen van collecten". 
 
 b  Heilig Avondmaal 
Vanaf het prille begin van de christelijke gemeente is er een verband geweest tussen het werk 
van de diakenen en het samenkomen van de gemeente. De diakenen deelden bij de 
Avondmaalsviering brood en wijn uit als tekenen van het lichaam en bloed van Christus. Ook 
deelden zij eten en drinken uit aan de behoeftigen. 
Het ronddelen van brood en wijn/druivensap symboliseert het belang van ‘gaven delen’, delen 
met elkaar en de wereld.  
Het oude sacrament van het Heilig Avondmaal  in de Vloedschuur wordt zes maal per jaar 
gevierd. Het is de taak van de diakenen om het Heilig Avondmaal voor te bereiden en te 
verzorgen.  
Op Witte Donderdag wordt het brood vervangen door "matses". 
Voor de uitvoering van de bediening van het Heilig Avondmaal zie "Uitvoering organisatie 
college van diakenen - Heilig Avondmaal". 
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 c  Viering Heilig Avondmaal aan huis  
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn om de eredienst te bezoeken is het op aanvraag 
mogelijk om de avondmaalsvieringen thuis mee te vieren. 
Hiervoor zijn avondmaalsetjes beschikbaar. Een setje bestaat uit een doos, rood of zwartkleurig, 
met daarin een doosje voor stukjes brood en een flesje waarin wijn gedaan kan worden. Verder 
biedt het doosje ruimte om kleine plastic drinkbekertjes in op te bergen. Alle materiaal bevindt 
zich thuis bij de diaken welke voor de verspreiding zorgt. 
 
 d  Oogstplateau Dankdag 
De diakenen dragen tijdens de zondag na Dankdag zorg voor de aanwezigheid van een 
oogstplateau op de liturgietafel. De gebruikte producten krijgen na afloop een geselecteerde 
bestemming. 
 

3.2 Diaconaat en aandacht voor de nabije naaste 
Binnen het taakgebied van diaconaat en  aandacht voor de nabije naaste zijn de volgende 
specifieke taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden: 
Individuele hulpverlening 
Interkerkelijke kerstattentie aan ouderen en langdurig zieken in het dorp Heteren 
Interkerkelijke samenwerking koken voor dak- en thuislozen in Arnhem en minder bedeelden in 
het dorp Heteren 
Interkerkelijke actie voor pakketten met levensmiddelen aan noodlijdende huishoudens in het 
dorp Heteren 
Interkerkelijke High Tea voor ouderen in het dorp Heteren 
 
 a   Individuele hulpverlening 
De diaconie van de Vloedschuurgemeente kan in voorkomende gevallen op individuele basis 
enige (tijd) materiële of financiële ondersteuning bieden aan mensen binnen en buiten de kerk. 
Het is de taak van de diaconie om samen met de hulpvrager na te gaan welke mogelijkheden er 
zijn om zelfstandig de ontstane (financiële) problemen het hoofd te bieden. Er wordt zoveel 
mogelijk gekeken naar een oplossing voor de eigen (financiële) problemen en verwijzing naar 
instanties met specifieke professionele deskundigheid en bekwaamheden. In een of meerdere 
gesprekken wordt gezocht naar  de oorzaken van hun problemen en wat zij kunnen doen om de 
oorzaken van hun problemen weg te nemen.  
In nood- of crisissituaties  (als er geen andere hulp aanwezig is) is het mogelijk crisishulp te 
verlenen door in geld of goederen te voorzien middels het Noodfonds Betuwe (Voor de 
procedure aanmelding bij de Stichting Noodfonds Betuwe zie "Uitvoering organisatie college van 
diakenen - procedure aanmelding bij de Stichting Noodfonds Betuwe") . Ook dan is persoonlijke 
assistentie en aandacht belangrijk. Mogelijk kan ook een hulp biedende instantie zoals het 
plaatselijk algemeen maatschappelijk werk dan wel een gemeentelijke instelling voor 
schuldsanering uitkomst bieden. De diaconie kan zowel overgaan tot een gift als tot verstrekking 
van een renteloze lening. De diaconie waakt ervoor dat de privacy van de hulpvrager 
gewaarborgd wordt.  
Voor de uitvoering van de procedure individuele hulpverlening zie "Uitvoering organisatie 
college van diakenen - Procedure individuele hulpverlening". 
 
 b  Interkerkelijke kerstactie voor ouderen en langdurig zieken in het dorp 
     Heteren 
De diaconieën van de Rooms-katholieke Parochie, de Hervormde gemeente en de 
Vloedschuurgemeente organiseren gezamenlijk de jaarlijkse kerstactie voor leden van de drie 
kerken, van 80 jaar en ouder en ernstig zieken. Zij ontvangen vanuit de kerken een kleine 
attentie in de week voor Kerst. Vanuit elke kerk hebben twee vertegenwoordigers zitting in de 
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organiserende commissie. Jaarlijks neemt één van de kerken het initiatief tot het samenroepen 
van de commissie om de kerstactie uit te voeren.  
Voor de uitvoering van de procedure Interkerkelijke kerstactie zie "Uitvoering organisatie 
college van diakenen - Interkerkelijke kerstactie voor ouderen en langdurig zieken in het dorp 
Heteren".      
 
              c  Interkerkelijke samenwerking koken voor dak- en thuislozen in Arnhem 
      en minder bedeelden en eenzamen in het dorp Heteren 
In 2005 is de Vloedschuurgemeente benaderd door de gezamenlijke kerken uit de Arnhemse 
regio met het verzoek praktische ondersteuning te bieden bij de maaltijdvoorziening voor dak- 
en thuislozen in Arnhem. Sinds het voorjaar van 2007 zijn ook de twee overige Heterense 
kerken, de Hervormde gemeente en de Rooms-katholieke parochie, betrokken bij dit initiatief. 
Deze kerken koken 4 maal per jaar voor de dak- en thuislozen in het kerkelijk centrum Het 
Kruispunt aan de Spoorstraat (kosten maximaal 75,00 per keer) De drie kerken dragen  om 
beurten de kosten voor het aanschaffen van de ingrediënten en benodigdheden  van de te 
bereiden maaltijd. De kerk die betaalt bepaalt, dat wil zeggen stelt het menu van de maaltijd 
vast. Iedere kerk is verantwoordelijk voor de organisatie van minimaal één maaltijd en 
maximaal twee maaltijden per jaar.  
Tevens wordt er door de 3 kerken 12 keer (4 keer per kerk)  gekookt in of voor een Arnhemse 
dagvoorziening, waarvan de locatie nogal eens wisselt (kosten maximaal 35,00 per keer).  
Ook wordt een bijdrage geleverd aan het samen koken in de Herberg in Heteren. De 
gezamenlijke kerken formeren op de tweede woensdag van iedere maand, een kookploeg, doen 
de boodschappen en bereiden ter plekke een maaltijd voor de plaatselijk minder bedeelden en 
eenzamen. Degene die koken gebruiken  in gezamenlijkheid met aanwezige gasten de maaltijd. 
Onze jaarlijkse bijdrage hieraan bedraagt € 50,00.  
 
 d Interkerkelijke actie voor pakketten met levensmiddelen aan      
    noodlijdende huishoudens in het dorp Heteren              
De plaatselijke diaconieën hebben besloten om jaarlijks concreet om te zien naar een aantal 
financieel  kwetsbare gezinnen in Heteren door hen met Kerst en met Pasen een pakket met 
levensmiddelen aan te bieden. Namen van gezinnen worden geselecteerd in overleg met de 
plaatselijke basisscholen en in samenwerking met de regionale R.K. Caritasgroep. Nagegaan 
wordt of deze gezinnen de ontvangst van een kerstpakket c.q. paaspakket op prijs stellen. 
Verdeling van de kosten: 
Kerstpakketten:  RK Heteren 40%,  Herv. Heteren 40% en de Vloedschuurgemeente  20%. 
Paaspakketten: RK Heteren 50%, Herv. Heteren 40% en de Vloedschuurgemeente 10%. 
 
 e Interkerkelijke actie High Tea voor ouderen van het dorp Heteren 
Om de donkere januaridagen voor ouderen wat op te fleuren is in 2015 gestart met de 
organisatie van een "High Tea".  Deze High Tea wordt jaarlijks op een vrijdagmiddag gehouden 
in de Vloedschuur. Alle Heterense burgers van af  75 jaar worden hiervoor uitgenodigd middels 
weekbladen en/of een uitnodiging welke is bijgevoegd bij de kerstattentie. Veel vrijwilligers 
helpen mee met de organisatie van deze middag in de vorm van bakken, serveren, kerkzaal 
inrichten, opruimen enz. Verdeling van de kosten: RK Heteren 40%  Herv. Heteren 40% en de 
Vloedschuurgemeente  20%. 
 

 3.3 Diaconaat en aandacht voor de verre naaste 
Binnen dit taakgebied zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden:  
a. Zorg dragen voor de jaarlijkse inzameling van de vaste vrijwillige diaconale bijdrage  van 
gemeenteleden voor Kerk in Actie 
b. De structurele ondersteuning ‘vaste ’projecten 
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c. Concrete verdien- en inzamelactiviteiten, zoals het jaarlijks aan de man brengen  van de 
zendings- en missiekalender van de Protestantse Kerk in Nederland en de inzameling van 
mobiele telefoons, inktcartridges, ansichtkaarten en postzegels 
 
 a  Jaarlijkse vaste vrijwillige diaconale bijdrage voor de Diaconie 
Elk jaar treft de Diaconie in december voorbereidingen om voor het komende nieuwe jaar geld 
in te zamelen voor het Diaconale werk. Onderdeel hiervan is het werk van Kerk In Actie. Kerk In 
Actie wordt gedreven en geïnspireerd door het Woord van God om op te komen voor mensen 
wereldwijd, die moeten leven in armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlogsgeweld of 
ziekte. En daarvoor is naast het tonen van actieve betrokkenheid ook geld nodig. Het 
werkterrein van Kerk In Actie is breed. Het gaat om internationale activiteiten, zoals  
werelddiaconaat, ontwikkelingswerk, missiewerk, gemeenteopbouw, nood- en crisishulp bij 
rampen, maar ook om aandacht voor  binnenlandse maatschappelijke vraagstukken zoals de 
zorg voor gedetineerden, kinderen in de knel, ouderenwerk, straatpastoraat en diaconaal 
vakantiewerk.  
In november verdeelt het diaconaal  team naar eigen keuze de opbrengst van de diaconale 
bijdragen (inclusief KIA projecten) over diverse projecten waarbij rekening gehouden wordt 
met de te betalen  bedragen aan de onder b genoemde speciale hulpverleningsprojecten . 
 
   b   Speciale diaconale hulpverleningsprojecten 
Van de opbrengst van de jaarlijkse diaconale bijdragen worden jaarlijks vaste bijdragen 
verstrekt aan hulpverleningsprojecten waar leden van onze kerkgemeenschap zich  persoonlijk 
betrokken bij weten en die gebaseerd zijn op meer plaatselijke en regionale initiatieven. In 
concreto gaat het om extra ondersteuning van de volgende projecten: 

• Stichting Barátok Romania 
• Stichting Hulp Haïti Driel (Passe Catabois) 
• Edline  ( Artsenopleiding  in Haïti ) 
• Goed Nieuws voor de Moslims  
• Mission Adulam (Straatkinderen in Bolivia)  
• EGOLI Africa  
• Mensen kinderen Nunspeet. ( Voedsel-/kledingpakketten )    
• Stichting WHOE                                                                      

Jaarlijks worden de projecten gescreend op nut en noodzaak en wordt gevraagd te rapporteren 
waar het geld aan is besteed. Aan nieuwe projecten zal in principe een tijdpad en mogelijkheid 
tot verlenging worden verbonden. Indien onvoldoende budget beschikbaar is kan het diaconale 
team besluiten om de ondersteuning van een of meerdere projecten te stoppen of  de bijdrage 
aan te passen. 
 
 c  Concrete inzamel- en verdienactiviteiten 
In de hal van de kerk staat een houten verzamel box, waarin mobiele telefoons, inktcartridges, 
postzegels en kaarten gedeponeerd kunnen worden.  De plastic box is bedoeld voor brillen. 
Kerk in Actie krijgt tot maximaal € 3,50 per mobieltje. De ingezamelde mobieltjes worden 
door het bedrijf  EEKO nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. De mobieltjes 
worden met name in Afrika en Azië weer op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele 
malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ net en er veel vraag is naar  goedkope,  tweedehands 
telefoontjes. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord vernietigd.  
Alle ansichtkaarten, postzegels en enveloppen met een postzegel zijn van harte welkom. 
Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. 
Kaarten welke het meest opbrengen: 
- kaarten welke zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel; 
- oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst;. 
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- bepaalde dubbele vouwkaarten  zoals  die van Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, 
Marjolein Bastin , Anne Geddes, maar ook  de kaarten van Unicef, Removos (mond en 
voetschilders), Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop), De Koninklijke 
Nederlandse Reddingsmaatschappij en geboortekaartjes zijn gewild en leveren veel geld op. 
Brillen worden ingezameld voor de oogartsen van het Radboudumc die belangeloos hun 
bijdrage leveren aan het hulpproject in Haïti. 
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4. Uitvoering organisatie college van diakenen  
 
Plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Overleg (PIDO) 
Beurtelings roept één van de drie diaconieën  in februari en september het PIDO bijeen. Tijdens 
deze vergadering wordt in ieder geval gesproken over gezamenlijke diaconale 
verantwoordelijkheden zoals het koken voor dak- en thuislozen, koken in de Herberg, de 
uitvoering van de kerstattentie‘s voor ouderen en langdurig zieken in Heteren, de High Tea  en 
de verstrekking van kerst- en paaspakketten aan minderbedeelde gezinnen in Heteren. In dit 
verband/overleg kunnen ook nieuwe diaconale initiatieven worden ontplooid. 
 
Inzameling van collecten  
De in november door de diaconie vastgestelde toelichting op het collecterooster wordt door de 
penningmeester in december doorgestuurd naar de redactie van ODH om maandelijks de doelen 
van de desbetreffende collecten van die maand te plaatsen. Tevens stuurt de penningmeester 
deze toelichting voor het gehele jaar naar de ouderlingen ter afkondiging van het collectedoel 
van de desbetreffende zondag. Het collecteren in de eredienst wordt verricht door een van de 
diakenen. Hierbij worden ook kinderen gevraagd mee te collecteren. Bij afwezigheid van een 
diaken neemt een ouderling deze taak over. 
De ingezamelde gelden en collectebonnen worden na afloop van de dienst geteld en vastgelegd 
op de daarvoor beschikbare formulieren. Het papier- en muntgeld gaat in een gesloten seal-bag 
naar een door de diaconie aangestelde persoon die er voor zorgt dat het geld afgestort wordt op 
de bankrekening van de kerk. Het telformulier en de collectebonnen gaan naar de 
penningmeester die er voor zorgt dat na afloop van ieder kwartaal de collectebonnen worden 
aangeleverd bij  de administratie van de collectebonnen en een afrekening wordt opgesteld voor 
de financieel kerkrentmeester voor doorstorting van het deel van de collecteopbrengst voor de 
diaconie. Tevens wordt na afloop van ieder kwartaal een totaaloverzicht van de 
collecteopbrengsten aangeboden aan de redactie van Op De Hoogte om te plaatsen in het 
eerstvolgende kerkblad. 
 
Bediening van het Heilig Avondmaal  
Predikant:   
De predikant nodigt de diakenen om de afdekkingen van de broodschalen en de cup-tray's te 
verwijderen. De predikant volgt het formulier zo als het aangegeven Tafelgebed / Avondmaals-
formulier het weergeeft. 
Zij/hij wijst de gemeente op de avondmaalscollecte in de schaaltjes op de tafel en de collecte 
voor de kerk bij de uitgang. Zij / hij geeft aan dat bij het ronddelen van de wijn de transparante  
bekertjes in de buitenring wijn bevatten en de roze/rood gekleurde bekertjes in de binnenring 
druivensap.  Zij/hij vraagt de gemeente op haar/zijn teken gezamenlijk het brood en later de 
wijn te gebruiken. Ook vraagt zij/hij de gemeente de lege bekertjes even bij zich te houden of 
rond de pilaren te zetten. 
 
Uitdeling Brood en Wijn :  
   Delen brood: De predikant geeft  iedere diaken een broodschaal. De diakenen bieden het 
brood, één rechtsom en één linksom aan de deelnemers aan. De diaken die rechtsom gaat houdt 
in de gaten dat de  organist ook kan gebruiken. (Even voor de dienst navragen bij de organist). 
Ze lopen gelijktijdig van achter uit de kerkzaal richting de liturgietafel en bieden het brood aan 
de predikant ter consumptie. De predikant serveert de diakenen en geeft daarna een gebaar het 
brood gezamenlijk te nuttigen. 
   Delen wijn : De diakenen pakken zelf (ter voorkoming van knoeien) de cup-tray’s voorzien van 
wijn en druivensap van de liturgietafel.  De diakenen bieden de wijn/sap, één rechtsom en één 
linksom aan de deelnemers aan. De diaken die rechtsom gaat houdt ook hierbij het gebruik door 
de organist in de gaten. Ze lopen gelijktijdig van achter uit de kerkzaal richting de liturgietafel en 
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bieden de wijn aan de predikant ter consumptie. De predikant serveert de diakenen en geeft 
daarna een gebaar de wijn gezamenlijk te nuttigen. 
 
Vormgeving oogstplateau jaarlijkse Dankdag 
Een van de diakenen draagt zorg voor de aanwezigheid van een oogstplateau op de liturgietafel 
tijdens de eredienst op de zondag na Dankdag.  
 De bedoeling is om een ruime schaal op te vullen tot een fraai en sierlijke presentatie van de 
oogst van producten uit de Betuwe. Te denken valt aan fruit zoals appels en peren in diverse 
soorten, maar ook graanhalmen, een maiskolf, tamme kastanjes, potjes zelfgemaakte jam en 
honing e.d.  

Procedure aanmelding bij de Stichting Noodfonds Betuwe 
De stichting Noodfonds Betuwe is een samenwerkingsverband vanuit 7 kerken binnen de 
gemeente Overbetuwe en de financiële ondersteuning vanuit de gemeentelijke overheid. 
Ze wordt vorm gegeven door een uitvoerend bestuur en een Raad van Toezicht. 
Een spoedhulpaanvraag wordt door deze stichting binnen 48 uur beoordeeld en bij positieve 
beoordeling toegekend en zo mogelijk binnen dit tijdsbestek  uitgevoerd. 
De Vloedschuurgemeente is in deze vertegenwoordigd door de voorzitter van de diaconie  welke 
zitting heeft in de Raad van Toezicht.  

Procedure individuele hulpverlening c.q. Noodfonds Betuwe 
1.  Bij een materiële hulpvraag  neemt de diaconie deze ter beoordeling in behandeling  en de 
aanvraag zal zorgvuldig en discreet worden behandeld  door de voorzitter, de penningmeester 
en de derde diaken. 
2.  Pas nadat er een afwijzende beschikking vanuit andere sociale hulpinstanties plaats vind , 
wordt hulp vanuit de diaconie overwogen.  
3.  De diaconie kan andere instanties raadplegen als de gegevens van de hulpvrager 
geanonimiseerd zijn. De naam van de hulpvrager wordt alleen genoemd als de hulpvrager 
toestemming gegeven heeft. 
4.  De gegevens die na nader onderzoek  verkregen zijn worden in de eventuele extra diaconale 
vergadering besproken.  
5.  Er wordt een besluit over de hulpvraag genomen. Dit kan een advies, een aanbod van 
begeleiding en/of financiële steun inhouden. 
6.  De diaconie biedt geen langdurige structurele financiële hulpverlening. Er wordt bijvoorbeeld 
niet gedurende een lange periode een maandelijkse bijdrage gegeven. 
7.  De hulpvrager krijgt binnen één week na het besluit van de diaconie bericht van het besluit en 
de motivering daarvan. 
8.  Met de hulpvrager wordt besproken of nazorg wenselijk is en welke vorm van nazorg 
haalbaar is. 
9.  Als de diaconie een besluit neemt dat bezwaren  oproept  dan zal het interne pastoraat 
hiervan op de hoogte gebracht worden.  
10.  Zij kunnen dan de gevolgde procedure en de zorgvuldigheid beoordelen. Bij afwijkende 
conclusies vindt overleg met de diaconie plaats. 
11.  Voorstellen voor wijziging in het protocol kunnen gericht worden aan de 
diaconievergadering. 
12.  Deze beslist of de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. 
13.  Indien een hulpvraag van grotere omvang is dan verantwoord vanuit de diaconiemiddelen 
kan het college een beroep doen op de Stichting Noodfonds Betuwe . 
Aan de hulpvrager zal in het kader AVG toestemming gevraagd worden persoonsgegevens uit te 
wisselen met benodigde hulpinstanties.  
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Procedure individuele hulpverlening Vloedschuurgemeente 
1.  Inleiding  
Dit protocol beschrijft de individuele financiële hulpverlening door het college van diakenen van 
bedragen met een maximum tot €1000,-.                                                                                       
Het protocol is vastgesteld  door het college van diakenen  in haar vergadering van 14 
september 2022 
 
2. Uitgangspunten 
De diaconie probeert op een menswaardige manier hulp te geven, met respect voor de keuzes 
van de hulpvrager wordt er samen gezocht naar oplossingen. De diaconie behandelt in deze 
alleen hulpvragen uit de eigen regio en neemt indien nodig contact op met de Stichting 
Noodfonds Betuwe  
De hulp vanuit de diaconie is aanvullend. Er wordt altijd eerst onderzocht of er regelingen of 
voorzieningen zijn waar aanspraak op kan worden gemaakt. De hulp is tijdelijk van aard.                                                                                                                         
Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden en termijn van eventuele 
financiële hulp. 
De hulpverlening is vertrouwelijk. De namen van hulpvragers zijn alleen bekend bij de leden van 
het diaconale team, dit in verband met het nemen van een gezamenlijk besluit omtrent de 
hulpverlening.  
 
3. Behandeling aanvraag 
Een aanvraag voor individuele hulpverlening moet worden ingediend via een email aan de 
diaconie (cvd.vloedschuur@gmail.com)  Met daarin een zeer beknopte beschrijving van de 
hulpvraag. De aanvraag kan worden ingediend door de betrokkene zelf of door tussenkomst van 
bijvoorbeeld de predikant.  
De diaconieleden besluiten vervolgens wie van hen contactpersoon voor deze aanvraag is. 
Vervolgens neemt de contactpersoon contact op met de hulpvrager, om vervolgens een afspraak 
te maken voor een huisbezoek.                                                                                                                                   
Tijdens dit bezoek wordt nader kennis gemaakt en nagegaan wat de volledige hulpvraag is.                                                                                                                                                             
Het  huisbezoek zal indien noodzakelijk afgelegd worden  door personen van diaconale team.  
 
Tijdens dit bezoek komen de volgende vraagstellingen ter tafel : 
Wat is de aanleiding voor de hulpvraag? 
Bij welke instanties heeft men al een verzoek om bijstand ingediend en met welk resultaat? 
Zijn er schulden en zo ja, is er sprake van schuldsaneringsregeling en /of  bewind voering? 
Welke verwachtingen heeft men van de hulp van de diaconie? 
Spelen er nog andere problemen die eventueel ook aandacht behoeven? 
 
4. Vervolgstappen 
Na de hulpvraag in kaart hebben gebracht, zal samen met de hulpvrager worden nagegaan 
welke mogelijkheden er zijn om de benodigde hulp te ontvangen.                                                                   
In eerste instantie wordt gekeken of de hulpvrager kan worden doorverwezen naar regelingen 
van hulpverleningsinstanties en de plaatselijke overheid.                                                                                          
Ook wordt er nagegaan of de hulpvraag niet tevens bij andere (kerkelijke) instanties is 
neergelegd.                                                                                                                                                          
Let op: contacten met andere instanties en overheid worden altijd gelegd in overleg met en na 
goedkeuring van de hulpvrager.  
Waar er geen mogelijkheid is tot doorverwijzen, zal in overleg met het college van diakenen 
worden bepaald welke financiële hulp er geboden kan worden. Daarbij wordt bepaald: 
Tot welk bedrag er een gift wordt verstrekt. 
Of de gevraagde hulp in natura wordt betaald of dat de rekening direct door de diaconie wordt 
vereffend. 
Vanaf welk bedrag er een renteloze lening wordt verstrekt. 
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Of met een contract wordt gewerkt waarin afspraken over de aflossing worden gezet. 
Vanaf welk bedrag de diaconie niet in staat is om te helpen en de hulpvrager een 
schuldhulpverleningstraject wordt geadviseerd. 
 
5. Privacy 
De hulpverlening is vertrouwelijk en de privacywet ( AVG ) wordt zorgvuldig in acht genomen. 
Per hulpvraag registreert de contactpersoon de genomen stappen in een hulpverlenings-
document. De naam van de hulpvrager wordt niet vastgelegd in de notulen van de 
diaconievergadering. Na afsluiting van de hulpvraag wordt de registratie geanonimiseerd en 
gearchiveerd. 
 
Interkerkelijke kerstactie voor ouderen en langdurig zieken in het dorp 
Heteren                                                                                                                                   
-  De verantwoordelijke kerk roept betrokkenen in de maand oktober bij elkaar.                                
-  Er wordt een lijst met namen en adressen van de doelgroep opgevraagd  bij de deelnemende   
kerken.                                                                                                                                                                            
-  Bepalen attentie.                                                                                                                                                      
-  De leidende kerk plaatst een order (liefst bij de plaatselijke middenstand).                                           
-  Er wordt bekendheid gegeven aan de kerstactie middels de kerkbladen.                                            
-  De actie wordt opgenomen in de lijst met afkondigingen van voorafgaande zondagen (scriba / 
locatieraad).                                                                                                                                                                  
-  De uitgave voor de kerstattentie mag  maximaal  € 5,= bedragen (dit bedrag blijft tot 2023 
gehandhaafd).                                                                                                                                                              
-  Voor de Beschermd Wonen afdeling 1,2,10,11,23  van Liefkenshoek  wordt voor de bewoners 
iets bij de koffie verzorgd voor maximaal  € 15 per wooneenheid.                                                            
-  Er wordt contact opgenomen met voorgangers, ziekenbezoekgroepen, pastoraal medewerkers 
en diakenen en geïnventariseerd of er langdurig/ernstig zieken zijn of anderszins mensen die 
extra aandacht nodig hebben.                                                                                                                                 
-  Er wordt in een van de kerken ruimte gereserveerd voor het inpakken van de kerstattenties.    
-  De vrijdag voorafgaande aan de  zondag waarop de attenties worden uitgereikt worden deze  
gereed gemaakt en van een uitnodiging voor de High Tea en adresstickers voorzien.                         
-  Op de desbetreffende zondag worden de attenties, de drie geloofsgemeenschappen door 
elkaar gemengd,  in de kerk op de tafels klaar gezet, zodat de gemeenteleden deze mee kunnen 
nemen en weg kunnen brengen. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenteleden aangemoedigd 
worden  dit met zorg en aandacht te doen en niet louter als doorgeefluik te fungeren.                                                                                                                                         
-  De overgebleven en niet bezorgde attenties worden door de commissieleden zelf op 
bestemming afgeleverd.                                                                                                                                              
-  Verdeling pakketten : RK Heteren ± 70,  Herv. Gemeente ± 50 en Vloedschuurgemeente ± 40.    
-  Per kerk zijn er 2 medewerkers die het geheel verzorgen.                                                                        
-  De verdeling van de kosten: RK Heteren 50%  Herv. Heteren 30% en de Vloedschuurgemeente  
20%.     
                                                                                

Jaarlijkse vaste vrijwillige diaconale bijdrage  
In december voorafgaande aan het komende nieuwe jaar wordt begonnen met de voorbereiding 
van de vrijwillige diaconale bijdrage. 
- Er wordt een brief opgesteld, voorzien van de logo's van de Vloedschuurgemeente, gericht aan 
alle gemeentelijke adressen  met in te vullen antwoordstroken. 
- Deze folder  wordt vermenigvuldigd in gelijke aantallen als de brief voor de Kerkelijke 
vrijwillige bijdrage.  
- Half januari wordt deze diaconale brief persoonlijk bezorgd  samen met de brochure voor actie 
Kerkbalans en een week later weer persoonlijk bij elk gemeentelijk adres afgehaald. Dit is een 
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gezamenlijke taak van kerkrentmeesters, diakenen en een aantal speciaal daarvoor aangezochte 
vrijwilligers.  
- Ook wordt er een artikel over de gezamenlijke actie gepubliceerd in het december- en januari 
nummer van ‘Op De Hoogte’. Een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de plaatselijke  
diaconale actie en de actie Kerkbalans die dient ter instandhouding  van de 
Vloedschuurgemeente. 
- Er wordt ook een aankondiging gedaan tijdens de zondagen voorafgaande aan de  gezamenlijke 
actie Kerkbalans.                                                                                                                        
- Gemeenteleden kunnen ook per mail hun toezegging voor Diaconie doen 
(cvd@vloedschuurgemeente.nl).                                                                                                                 
- Half februari wordt de opbrengst bekendgemaakt per afkondiging en vervolgens ook in het 
maartnummer van ‘Op De Hoogte’. 
 
 
  

mailto:cvd@vloedschuurgemeente.nl
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5. Vaste diaconale hulpverleningsprojecten 
 

 
Op initiatief van een aantal enthousiaste leden van de Vloedschuurgemeente werden de eerste 
contacten gelegd met de dorpen in de gemeente Hodod in het noordwesten van Roemenië. 
Hieruit is in 1994 de stichting ontstaan die gevestigd is in de Betuwe. Naast Heteren doen nu ook 
diverse andere  dorpen mee aan de ondersteuning. 
Regelmatig worden er door de stichting bezoeken gebracht aan Hodod waardoor er een hecht 
contact wordt opgebouwd. 
De doelstelling van Stichting Barátok România is het onderhouden van vriendschappelijke 
contacten met inwoners van Roemenië én het verlenen van structurele hulp in velerlei vorm.   
In dit deel van het land wordt zowel Roemeens als Hongaars gesproken. 'Barátok' is het 
Hongaarse woord voor 'vrienden'. De gemeente Hodod heeft ongeveer 5000 inwoners. Er liggen 
vier dorpjes: Hodod, Nadis, Lelei en Qeuretelc. Het is een overwegend agrarisch gebied. De 
projecten houden o.a. in: het opknappen en inrichten van sociaal-medische centra in de dorpen, 
het bieden van hulp aan de plaatselijke dokters- en tandartspraktijk, het geven van steun aan 
kleine plattelandsscholen (waarop ook veel zigeunerkinderen zitten) en ondersteuning bij 
modernisering van de landbouw. Bij deze hulpprojecten wordt er gekozen voor ‘korte lijnen’, 
waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het welslagen van de projecten steeds 
zoveel mogelijk bij plaatselijke comités komt te liggen. 
De bevolking vergrijst sterk, doordat veel jongeren hun heil zoeken in de steden of in westerse 
landen, omdat daar (veel) meer valt te verdienen.  
In Hodod is door initiatief van de stichting de Stichting Esculaap opgericht om projecten op het 
gebied van de gezondheidszorg te coördineren. Deze stichting beheert ook de daar opgerichte 
tandartspraktijk.  
 
Barátok verkrijgt haar inkomsten uit: 
- de jaarlijkse “Barátok wijn actie”; 
- verkoop op jaarmarkten; 
- bridgetoernooi georganiseerd door de Heterense bridgevereniging; 
- giften van particulieren, scholen en kerkgenootschappen uit Betuwse dorpen. 
 
Voor meer informatie:  zie www.baratokromania.nl   
 

 
  

http://www.baratokromania.nl/
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Hulp aan Haïti  
Haïti is het armste land van het westelijk halfrond, er heerst vaak grote droogte, de oogsten 
mislukken bijna altijd en mensen overlijden aan de meest eenvoudige ziekten. 
Op 11 september 2001, een dag waarop bijna de hele wereld zijn hart vasthield, vlogen dokter 
Anne-Marie en Rob Hulshuizen-Wessels naar Haïti om met hun levenswerk te gaan beginnen. In 
het afgelegen noordwesten van Haïti, in Passe Catabois, begonnen ze een ziekenhuis en een 
werkplaats op te zetten. Sindsdien is het ziekenhuis al door velen bezocht en zijn er veel levens 
gered. Voor kinderen uit de omgeving is er een kleine school en een zondagsschool.  
De 140.000 inwoners van het gebied hadden voordien helemaal geen dokter, laat staan een 
ziekenhuis. Het ziekenhuis benodigd echter nog vele bouwwerkzaamheden.  
Het werk in het gebied wordt extra bemoeilijkt door de grote hitte, weinig infrastructuur, gebrek 
aan elektriciteit en de grote armoede. Er is nu primaire medische hulp, voorlichting 
(familieplanning), moeder-kind zorg, bijscholing en er zijn kleinschalige 
werkgelegenheidsprojecten. Vele vrijwilligers uit Nederland en de VS steunen dit werk. 
 
De missie van Rob en Anne-Marie is de volgende:  
Het evangelie brengen en de daad voegen bij het Woord van God, zodat Zijn liefde getoond 
wordt door het werk te verrichten uit liefde voor Hem aan de mensen om ons heen. Het gaat dan 
vooral voor zorg aan de allerarmsten, want die worden door de wereld aan hun lot overgelaten, 
maar juist door God verhoogd. Het werk is in eerste instantie medisch van aard, maar hulp kan 
meer vormen aannemen voor zover de middelen en tijd dit toelaten.  
 
De structurele hulp van de Vloedschuurgemeente zal besteed worden aan het onderhoud van de 
gebouwen, voorzieningen en wegen. 
 
Rob en Anne-Marie zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen, onderwijzer(-
es) timmermannen, klusjesmannen en monteurs. Vooral medische hulp is zeer urgent. Ze doen 
een oproep aan alle mensen die hun artikelen lezen, om met hen mee te zoeken naar medische 
mensen, die hen kunnen helpen de nood van de mensen hier te lenigen en een team op de been te 
houden.. 
Van tijd tot tijd komt er een container vanuit Nederland die dan volgestouwd is met alles wat 
maar nodig is. Het lijkt echter nooit genoeg ... 
Rob en Anne-Marie zijn heel dankbaar voor alles de kerken doen, om hen het werken daar mogelijk 
te maken. Zonder onze steun, gebed en meeleven, zouden zij daar niet kunnen werken. 
 
Sinds  2018 is er aan dit hulpproject een extra project gekoppeld en wel EDLINE (arts in 
opleiding )  
Edline is een hoofdverpleegkundige die graag wil doorstuderen voor arts. 
Via allerlei sponsorvormen wordt getracht dit mogelijk te maken.( er is jaarlijks € 10.000,= 
nodig ) 
Daarom is besloten dit project  te steunen met een bijdrage van € 500,=  per jaar,  dit voor een 
termijn van 5 jaar. 
 
Voor verdere informatie zie:  
Haïti: annerobhaiti@gmail.com 
info@hulp-haiti.nl 
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www.hulp-haiti.nl 
 

Goed Nieuws voor de Moslims 
De stichting Goed Nieuws voor de Moslims is op 21 augustus 2003 door Aziz en 
Ingrid opgericht. Het doel van deze stichting is dat het goede nieuws van de 
blijdschap en de vrijheid die Jezus Christus geeft door ons te verzoenen met God, 
aan moslims bekend wordt gemaakt. Zij probeert dit te bereiken door middel van 
onderwijs, concrete hulp en evangelisatie. 
De stichting vormt de basis voor de Nederlandse ondersteuning van het werk van Aziz en Ingrid 
in Spanje. 
Aziz, Ingrid en hun vier kinderen wonen en werken sinds september 2005 in Talayuela, in het 
westen van Spanje. Hiervoor waren zij drie jaar lang werkzaam in Zuid-Spanje. In Talayuela 
wonen veel immigranten (60% van de bevolking), voornamelijk uit het noordoosten van 
Marokko. Aziz en Ingrid willen aan deze mensen Gods liefde laten zien in woord en daad.  
Aziz is Marokkaan. Hij was moslim, maar is in 1999 tot geloof in Jezus Christus gekomen. Hij 
weet welke verandering Jezus Christus betekent in het leven van een moslim en zijn hart gaat uit 
naar hen die Christus nog niet kennen.  
Ingrid is Nederlandse en sinds 1995 werkzaam in de zending.  
Aziz geeft al jaren Spaanse les aan immigranten en werkt als mediator (bemiddelaar) en 
vertaler. Dit werk wordt grotendeels door de Spaanse staat betaald. Aziz’ werk wordt dusdanig 
gewaardeerd dat het zelfs in deze tijden van crisis niet wegbezuinigd is. Al het andere sociale 
werk onder de immigranten dat door de staat betaald werd is verdwenen. De stichting waar Aziz 
voor werkt wordt gesubsidieerd door Europa.  
Ingrid werkt voor dezelfde stichting enkele uren per dag op de kleuterschool.  Zij werkt 
voornamelijk individueel met kinderen met een achterstand en/of gedragsproblemen. De 
meeste kinderen zijn van Marokkaanse afkomst. De bedoeling is dat Ingrid ook contact heeft met 
de ouders en hen bij het leerproces van hun kinderen betrekt.   
Ondertussen hebben ze een oude fabrieksruimte gehuurd voor de diensten van hun 
huisgemeente die niet meer in de huiskamer pasten (de huisgemeente bestaat voornamelijk uit 
Spanjaarden). De ruimte wordt gebruikt voor kerkdiensten, Bijbelstudies, pastorale gesprekken, 
het distribueren van voedselpakketten en binnenkort een tweedehands kleding depot. Tevens is 
er een club voor Engelse conversatielessen. Dit zijn activiteiten waarmee ze de gemeenschap 
willen dienen, nieuwe contacten willen maken en ook wat fondsen willen werven om de 
onkosten van het lokaal gedeeltelijk te dekken. Ook willen ze het jeugdwerk uitbreiden met 
doordeweekse activiteiten (kinderclub, kids-Praise, en een mime/drama groep).  
Er komen veel kinderen naar de kerkdiensten. In de fabrieksruimte zijn twee lokalen die ze 
gebruiken voor de crèche en de kindernevendienst, maar deze lokalen zijn niet in goede staat 
(de muren zijn niet afgewerkt, de deuren sluiten niet, er is slechte verlichting en de tegelvloer zit 
vol gaten en is niet echt hygiënisch voor kleine kinderen). Met de beloofde giften van de 
Vloedschuurgemeente zullen deze ruimtes worden opgeknapt. 
Contactgegevens: 
Stichting Goed Nieuws voor de Moslims 
Adres: Lage Huis 51; 4153 CS Beesd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hulp-haiti.nl/
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Mision Adulam 
Mision Adulam is een Boliviaanse non-profit organisatie, (NGO) die in 
1989 is gesticht door Fineke Janssen uit Randwijk. Er zijn diverse 
projecten en rehabilitatie centra voor verslaafde jongeren opgezet. Adulam 
is volledig afhankelijk van giften. 
  
Doel: Door middel van een integraal programma wil “Mision Adulam” behulpzaam en dienstbaar 
zijn, zodat verslaafde jonge mensen tot compleet herstel en sociale herintegratie komen om zo 
op een menswaardige manier te kunnen gaan leven binnen de Boliviaanse samenleving.  
  
Missie: God dienen door goede kwaliteit hulp te bieden aan kinderen en jonge mensen met 
verslavingsproblemen. 
Mision Adulam werkt sinds 1994 met straatbendes, en heeft 3 rehabilitatie centra:  
sinds 1997 Adulam voor jongens; sinds 2002 Talita Cumi voor jonge vrouwen en sinds 2009 
Jesed voor verslaafde stellen. 
De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 28 jaar die opgenomen zijn in de rehabilitatie 
centra met of zonder hun kindertjes en jongeren waarmee op straat contact wordt gelegd. 
Naast het rehabilitatie programma van ongeveer een jaar, wat in de centra aangeboden wordt, 
wordt er veel nadruk gelegd op scholing en onderwijs. Bovendien wordt er altijd gezocht naar 
mogelijkheden om het aanbod voor de jongeren zo ruim mogelijk te maken - afhankelijk van hun 
hulpvraag en competenties. Dit alles wordt gedaan met een team van 28 Boliviaanse 
medewerkers. 
 
Met een bedrag van jaarlijks € 500,- van de Vloedschuurgemeente zouden zij in staat zijn om een 
tweede leerkracht te betalen (uiteraard deeltijd voor een aantal uren) om de jongeren die nog 
op school zitten bijles en huiswerkbegeleiding te kunnen geven. 
 
In de afgelopen jaren volgden maar liefst zo,n 600 jongeren de programma’s in de centra en vele 
honderden meer werden ontmoet in het straatwerk. 
 
Punten voor gebed: ze zitten in de moeilijke fase na de evaluatie met een aantal dingen die ze 
moeten bijstellen: graag gebed voor wijsheid en genade. De verslaafden van Bolivia hebben altijd 
ons gebed nodig. 
 
 
Voor verdere informatie zie: www.zendingengemeente.nl 
Giften: via Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, 
administratie@zendingengemeente.nl 
NL 33 INGB 0002 047678 
NL 20 ABNA 06067782412 
onder vermelding van 069  
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EGOLI 
We zijn ons werk in Oost Oeganda begonnen in 2008.  Egoli Africa is een 
officiële stichting sinds 21 oktober 2009.  En ook Egoli Africa Uganda als 
lokale cbo is inmiddels een feit. 
 
Ons werk in Oeganda is heel divers: we runnen projecten in de gebieden 
onderwijs, gezondheid, landbouw en empowerment.  Zo zijn we partner 
van een middelbare school, runnen we een medisch centrum, leggen we 
waterputten en sanitaire voorzieningen aan, organiseren we Eyecamps en workshops en zijn we 
actief op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt. 
 
We willen mensen handvatten geven hun levensomstandigheden te verbeteren en onafhankelijk 
en zelfvoorzienend te worden door onderwijs en uitzicht op werk.  We ondersteunen en 
begeleiden mensen op weg naar zelfstandigheid. 
 
We maken gebruik van de expertise van professionals binnen onze projecten: zo trainen lokale 
experts op het gebied van watervoorzieningen jonge mensen om watertankbouwers te worden, 
maken we gebruik van de ervaringen van lokale boeren en betrekken we vroedvrouwen en 
kleine health centers bij de opzet van de ambulance diensten en de uitgave van birthing kits. 
 
Daarnaast hebben we partnerschappen met andere Oegandese ngo’s: zo werken we samen met 
Initiative Uganda in Iganga op het gebied van gezondheid en hygiëne, werken we met Revelation 
Childrens Ministries uit Jinja en Initiative Uganda uit Iganga op het gebied van empowerment 
aan meisjes en vrouwen en is Egoli Africa Uganda verantwoordelijk voor het coördineren van 
beroepstrainingen in Kisozi. 
We werken in verschillende districten: Iganga district, Jinja district en Kamuli district. 
 
Contactgegevens: 
www.hopealiveuganda.org 
info@hopealiveuganda.org 
Donaties: 
Bankrekeningnummer: 1241.28.750 
T.n.v.: EGOLI 
Bank: Rabobank 
Iban: NL 74 RABO 0124 1287 50  
 
 

  

http://www.hopealiveuganda.org/
mailto:info@hopealiveuganda.org
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Stichting Mensenkinderen  
voor mensen in nood.                                                
Hulp aan mensen in Moldavia, Armenia en Albania.                                   
Aan deze Stichting wordt na een hulp aanvraag van Ds. Egbert van Beesten ( Nunspeet ) een 
toezegging gedaan voor financiële hulp 
 
Mensenkinderen zet zich in voor hulp en zorg 
Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder 
armoede of vervolging. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren 
zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel 
Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische 
achtergrond. 
 
Professioneel 
Mensenkinderen wil op een professionele manier hulp geven. De medewerkers van 
Mensenkinderen hebben jarenlange ervaring op het gebied van hulpverlening, 
evangelieverkondiging, communicatie en fondsenwerving. Professionele hulp betekent voor ons 
ook het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op elke euro die voor hulp wordt gegeven. 
Dit betekent dat Mensenkinderen zorgvuldige keuzes maakt als het gaat om de besteding van de 
inkomsten maar ook als het gaat om de effectiviteit en kwaliteit van de hulpverlening. 
 
Een klein team zorgt voor rechtstreekse hulp 
Aan de inkomstenkant betekent dit dat Mensenkinderen met een klein team van ervaren 
mensen werkt dat zich vrijwel uitsluitend bezig houdt met het werven van fondsen voor de 
hulpverlening en het geven van voorlichting. Mensenkinderen zal daarom geen activiteiten 
ontplooien waarvoor zij veel vaste kosten moet maken en die niet direct bijdragen tot de 
doelstelling van de stichting. Wij kopen bijvoorbeeld bij voorkeur geen hulpgoederen in 
Nederland maar kopen deze in de landen zelf. Zo ondersteunen wij de lokale economie en wordt 
uw gift als het ware dubbel besteed. Wanneer wij de goederen in Nederland zouden inkopen en 
vervolgens transporteren dan zouden de kosten stijgen en dat willen wij uiteraard graag 
voorkomen. Om dezelfde reden zamelt Mensenkinderen ook geen goederen of kleding in, 
daarvoor kunt u terecht bij collega organisaties. Mensenkinderen wil alleen investeren in 
activiteiten die direct of binnen afzienbare tijd bijdragen aan effectieve hulpverlening. 
 
Ondersteuning van lokale projecten en evangelieverkondiging 
Wat betreft de hulpverlening ontwikkelt Mensenkinderen geen eigen projecten. Wij richten ons 
op waardevolle lokale initiatieven. Daarbij is voor ons van belang dat binnen elk project het 
Evangelie een plaats kan krijgen. Bij voorkeur betrekken wij daarbij de plaatselijke kerken. De 
organisaties die Mensenkinderen ondersteunt hoeven niet per definitie van christelijke 
signatuur te zijn. Ook algemene organisaties kunnen op onze steun rekenen onder de 
voorwaarde dat Mensenkinderen, bij voorkeur via de plaatselijke kerken, de mogelijkheid krijgt 
om het Evangelie bekend te maken aan hen die binnen het project hulp ontvangen. 
 
Onafhankelijk 
Mensenkinderen is een onafhankelijke organisatie en dus niet gebonden aan een andere 
(inter)nationale organisatie. Het ondersteunen van projecten gebeurt direct vanuit 
Mensenkinderen. 
www.mensenkinderen.nl                                                                                         info@mensenkinderen.nl                                                                                                          
Spoorlaan 1a, 8071 BN Nunspeet                                                                                                        NL 87 
INGB 0000 0055 35    
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Stichting Werkgroep 
Hulptransporten Oost Europa 
 
 
Aan deze Stichting wordt na een hulp aanvraag van Ben van der Velden(de broer van Ds. Mar 
van der Velde) een toezegging gedaan voor financiële hulp. 
 
De stichting heeft als doel om  goederen die in Nederland (deels) zijn afgeschreven, maar die nog 
prima een ronde mee kunnen, een tweede leven te geven om de armlastige medemensen in 
Oost- Europa (voornamelijk Oekraïne, Roemenië en Hongarije) een beter leven te geven. 
 
Met de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is deze stichting ook heel actief om noodhulp te 
bieden aan de mensen in Oekraïne. 
 
Daarvoor 
a) zamelen we goederen en geld in Nederland 
b) voeren we hulptransporten uit naar Oost-Europa 
De WHOE draait volledig op vrijwilligers. Ongeveer 80 vrijwilligers zijn regelmatig (vaak 
wekelijks) bezig met activiteiten om het doel te bereiken. Zij doen dit helemaal belangeloos en 
krijgen hier geen  vergoeding voor, behalve voldoening. 
 
De stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren. In 2004 heeft de stichting de kofferbakverkopen aan het Apeldoorns kanaal in het 
leven geroepen om op deze manier ook inkomsten te kunnen genereren naast de donaties en 
giften. 
 
Wat klein is begonnen, is nu een groots evenement met tussen de 5000 – 10.000 bezoekers per 
zaterdag tijdens de verkoopzaterdagen in juli en augustus. We zijn nu op zoek naar een nieuwe 
plek voor deze activiteit. 
 
Stichting W.H.O.E. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 08102425 
 
RSIN: 8102 92 841 
 
Bankrekeningnummer: 
NL53 ABNA 0432 4550 94 
t.n.v. stichting WHOE 
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6. Doelstelling en continuering tot 2025 
Ook voor de komende jaren is de doelstelling van de diaconie van de Protestantse  
Vloedschuurgemeente  het naar vermogen omzien naar de zwakkeren in de samenleving. 
Zij weet zich daarbij gesteund door het Woord dat oproept binnen de gemeente  en daarbuiten 
het diaconaal bewustzijn om te zetten in daden. 
Bij het bepalen van projecten en hulpaanvragen zullen keuzes moeten worden gemaakt. 
Daarbij worden diaconale doelen zoveel mogelijk gezocht binnen kerkelijke structuren.  
 
Aandacht voor de hulpvragers  veraf en dichtbij: 
Veraf : - Via de door de KIA opgestelde hulpprojecten vanuit actie Kerkbalans en collecten. De 
 diaconie neemt zich de vrijheid voor af te wijken van het  door de PKN vastgestelde 
 collecterooster . 
 -  Eigen vastgestelde veraf doelen  vermeld in  dit jaarplan met een afbakening van 
zorgjaren.  Aan het functioneren en de betrokkenheid van de vaste doelen zal extra aandacht 
worden  geschonken en indien nodig worden aanpassingen voorgesteld.  
 
Dichtbij:- Middels onze projecten uit het PIDO overleg en de continuïteit daarvan. 
             -  Deelname aan acties van de Voedselbank Nijmegen e.o. door middel van inzameling 
van  houdbare levensmiddelen. 
             -  Door geldelijke bijdrage en bestuurlijk toezicht aan de Stichting Noodfond Betuwe. 
Voor  het in aanmerking komen van hulp uit deze stichting  behoeft er geen kerkelijke 
betrokkenheid  te zijn.  
             -  Collecte inzameling voor zorg  instanties in de nabije omgeving. 
             -  In samenwerking met ander kerken koken voor daklozen in Arnhem en minder 
bedeelden in  Heteren. 
 
Communicatie met andere kerken: 
Via de overlegorganen PIDO ( Plaatselijk Interkelijk Diaconaal Overleg ) en het DPOB ( Diaconaal 
Platvorm Over Betuwe ) en de Stichting Noodfond Betuwe . 
 
Communicatie binnen eigen  kerkelijke gemeente: 
-  Middels  bijdragen in het kerkblad Op de Hoogte waarin vermeld collecteopbrengsten, 
collectedoelen en ander inzamelingsacties. 
-  Presentatie van begroting en jaarrekening tijdens gemeenteavond. 
-  In samenwerking met de kerkrentmeesters informatie over Kerkbalans in een gezamenlijke 
brief met antwoordstrook en belastinginfo. 
 
Verantwoording diaconale activiteiten:  
- De diaconie verstrekt aan de kerkenraad een verslaglegging van haar vergaderingen, waarbij 
namen van hulpaanvragers niet worden getoond (AVG wetgeving)  
- Jaarlijks worden de begroting  en de jaarrekening aan de kerkenraad en de gemeente 
gepresenteerd en na goedkeuring aan de PKN toegezonden via het FRIS systeem. 
- De diaconie stelt zich ten doel in te spelen op bestaande en nieuwe maatschappelijke 
wetgeving. 
- De diaconie is zich bewust verantwoording van haar taken af te moeten leggen aan de 
kerkenraad en indien gevraagd aan classis of PKN. 
 
 
Heteren, oktober 2022. 
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