
   
 

 
 
 
 
 
 

Aan: de diaconieën van de 
Hersteld Hervormde Kerk 
 
 
 
 
Betreft:  Toelichting diaconale collecten in 2017 
Kenmerk:   GDC20160920 
 
 
Veenendaal, 21 september 2016 

 
 

Geachte broeders, 
 
Deze brief ontvangt u als toelichting op de diaconale collecten, die staan op het gecombineerde 
collecterooster voor 2017. Zie hiervoor de bijlage. 
 
Landelijke diaconale collecten 
Het is de bedoeling om in 2017 opnieuw vijf landelijke diaconale collecten te houden met een 
bijzondere bestemming. We vragen u om bij het inzamelen van de gaven rekening te houden met het 
rooster. Mocht dat niet lukken, dan is het uiteraard mogelijk om met data te schuiven.  
 
De generale diaconale commissie stelt de volgende collecten voor (D.V.):  
1 Noodhulp- en rampenfonds In januari 2017 (22 januari) 
2 Psychosociale hulpverlening In maart 2017  (19 maart) 
3 Diaconale projecten Malawi In juni 2017 (11 juni) 
4 Noodhulp- en rampenfonds In oktober 2017 (8 oktober) 
5 Psychosociale hulpverlening In december 2017 (3 december) 
 
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de collectes in alle diensten van uw gemeente gehouden 
zouden kunnen worden. De bestemming van de vijf collecten vindt u hieronder toegelicht. 
 
Noodhulp en rampenfonds 
Namens onze gemeenten wordt er door de GDC hulp geboden bij rampen, zoals overstromingen en 
aardbevingen, zowel in binnen- als buitenland. Uit het noodhulp- en rampenfonds wordt 
ondersteuning gegeven aan noodhulpacties in de getroffen gebieden, of aan acties waarbij acute hulp 
nodig is. De GDC besteedt de gelden via organisaties, waarvan de doelstelling in overeenstemming is 
met de grondslag van de HHK. In 2016 werd onder andere aan Irakeese en Syrische vluchtelingen die 
door IS van huis en haard verdreven zijn, hulp geboden. In nieuwsbrieven van de GDC en op de 
website kunt u ook meer informatie vinden over de voortgang van deze projecten.  
 
Psychosociale hulpverlening 
Gemeenteleden kunnen bij De Vluchtheuvel terecht voor psychosociale hulpverlening op christelijke 
grondslag. Voor meer informatie zie ook de website: http://www.stichtingdevluchtheuvel.nl. Een 
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verwijzing van een arts is niet nodig. Omdat de GDC een overeenkomst heeft gesloten met De 
Vluchtheuvel, komen gemeenteleden in aanmerking voor een gereduceerd gesprekstarief. Voor deze 
regeling is gekozen om de drempel naar hulpverlening voor gemeenteleden niet te hoog te maken. 
Deze regeling wordt bekostigd uit het fonds dat de GDC daarvoor heeft aangelegd. Via deze collecten 
wordt geprobeerd het fonds op peil te houden. We willen er terloops op wijzen, dat het beter is extra 
giften voor De Vluchtheuvel naar de rekening van de GDC over te maken, in plaats van ze rechtstreeks 
naar de stichting over te maken. Om zo, samen, de kosten van de psychosociale hulpverlening voor 
onze gemeenteleden te dragen. We vragen u ook als diaconie om het werk van Stichting de 
Vluchtheuvel bij uw gemeenteleden onder de aandacht te brengen.  
 
Diaconale ondersteuning in Malawi  
In Malawi leeft veruit het grootste deel van de bevolking in bittere armoede en lijdt vaak honger. De 
generale diaconale commissie ondersteunt daarom, in samenwerking met stichting Timotheos, de 
Reformed Presbyterian Church te Malawi bij de aanpak van de voedselschaarste door middel van het 
verstrekken van zaaigoed en kunstmestuitdeling. Daarnaast wordt er ook voedsel uitgedeeld aan met 
name kwetsbare groepen (zoals ouderen, jonge kinderen en mensen die chronisch ziek zijn). In 2016 
was er sprake van droogte als gevolg van het klimaatverschijnsel El Niño. Daardoor is de oogst lager 
dan andere jaren en in sommige gebieden zelfs vrijwel nihil. Veel Malawianen gaan opnieuw een 
moeilijk jaar tegemoet. 
 
De GDC vraagt u de opbrengst van collecten over te maken naar bankrekening (IBAN) 
NL87RABO0342070347 t.n.v. generale diaconale commissie te Veenendaal, met daarbij de 
vermelding van het betreffende diaconale doel en de naam van de gemeente. 
 
De landelijke coördinatie van diaconale hulp ligt in handen van de GDC. Het inzamelen van diaconale 
gelden is daarbij geen doel op zich, maar is nodig om, namens het geheel van gemeenten, diaconale 
barmhartigheid te betonen aan de naaste dichtbij en veraf. Opdat daardoor de naam van God geëerd 
wordt en Zijn Koninkrijk zal uitbreiden. 
 
Als er naar aanleiding van deze brief of het collecterooster nog vragen zijn, vernemen wij dat graag. 
 
 
Met broederlijke groet, 
 
Namens de Generale Diaconale Commissie  
van de Hersteld Hervormde Kerk 
 

 
 
 
Diaken E.T. Draaijer 
secretaris 
 
 
 


