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Nieuwsbrief 2022.1 (oktober) 

Geachte diaken en diaconaal betrokkene,  

Deze nieuwsbrief verschijnt niet in het voorjaar, zoals de GDC had gehoopt en bedoeld. Dit heeft te 

maken met ziekte bij Jan van de Kamp. Verschillende activiteiten van de GDC zijn gelukkig wel 

doorgegaan. Deze betreffen onder andere het werkbezoek aan Malawi en de organisatie van de 

toerustingsdagen. Over deze en andere zaken leest u meer lezen in deze nieuwsbrief. Ten slotte: 

Gods zegen toegewenst voor het diaconale werk in het najaar van 2022! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De generale diaconale commissie  

 

 

 

 

JAARTHEMA 2022: DIACONAAT IN HET 
BUITENLAND 

Als uitdrukking van het jaarthema van 2022 ‘diaconaat in het 

buitenland’, behartigt de GDC voor de plaatselijke diaconieën de 

financiële ondersteuning van het buitenlandse diaconaat, 

waaronder het diaconale werk van onze zusterkerk, de RPC 

Malawi, namelijk voedselhulp en landbouwprojecten. Daaraan 

voegden we in januari 2022 een nieuw element toe: het 

aanstellen van een diaconaal coördinator in Malawi, Rev. J.J. 

Matandika. Hij zet zich in om het plaatselijke diaconaat te 

organiseren waar dat nog niet goed opgezet is. Ook draagt hij 

bij aan bewustwording van het belang van diaconaat in 

gemeenten waar dat besef nog niet leeft. 

   

 

 

NOODHULP IN OEKRAÏNE 
 
• Toegang tot eerste levensbehoeften, bescherming 

kwetsbare mensen, coördinatie opvanglocaties Oekraïne 

(Dorcas; zie https://dorcas.nl/update-noodhulp-oekraine-
moldavie-en-roemenie/) 
• Opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en 

traumazorg in Oekraïne en omliggende landen (ZOA; zie 
https://www.zoa.nl/noodhulp-oekraine en 
https://www.zoa.nl/noodhulpactie-oekraine) 
• Diversen (HOE; zie https://hulpoosteuropa.nl/alle-
projecten/)  

• Onderdak, voedsel, medicijnen, sociaal contact met 

familie (HCR; zie https://www.stichtinghcr.org/noodfonds-
voor-vluchtelingen-uit-de-oekraine-in-roemenie/) 
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• Uitzendingen TWR in Oekraïne (zie Update 17 augustus 
2022 - Evangelie klinkt nog altijd in Oekraïne en Rusland - TWR) 

 

Zie meer informatie over noodhulp in Oekraïne waar de GDC bij 

betrokken is:  
Noodhulp Oekraïne - Hersteld Hervormde Kerk 

   

 

 

WERKBEZOEK MALAWI 
In april bezochten Edward Draaijer en Jan van de Kamp Malawi 

om te zien hoe het diaconaat in Malawi functioneert. Omdat dit 

in het verleden soms beperkt bleek te functioneren, is in Malawi 

een diaconaal coördinator aangesteld. Die zal de gemeenten in 

Malawi ondersteunen in het organiseren van het diaconaat, 

zodat de gemeenten dit uiteindelijk zelfstandig kunnen 

uitvoeren. Zie voor meer informatie het artikel van Edward 

Draaijer in de Zicht op de Kerk van 5 mei 2022, dat binnenkort 

ook op Digibron te lezen is: Digibron.nl, Diaconaal Werk In Malawi. 

   

 

 

SAMENWERKING SCHUILPLAATS – HHK 

In juni 2021 heeft de HHK zich om diverse redenen aan het 

Platform Huiselijk geweld en kindermishandeling onttrokken. Het 

werk dat dit platform deed gaat wel door, namelijk in 

samenwerking met de stichting Schuilplaats. Schuilplaats 

faciliteert voor HHK-gemeenten een aandachtsfunctionaris. Zie 

voor meer informatie de website van de GDC. 

   

 

 

TOERUSTING 

Ook andere organisaties geven toerusting, bijvoorbeeld Eleos. 

Recent lanceerde zij de online cursus pastoraat bij psychische 
problemen. 7 april 2022 was er een bijbehorend webinar. Deze 

seminar kunt u nakijken via Les over Online seminar 'pastoraat 
bij psychische problemen' - Weetwatjegelooft.nl. De online 

cursus naar aanleiding van het Handboek pastoraat bij 

psychische problemen is te raadplegen via Cursus Pastoraat bij 
psychische problemen - Weetwatjegelooft.nl. 

Wilt u dit bericht delen met uw kerkenraad? 
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ZIEKTE JAN VAN DE KAMP 

De beleidsmedewerker van de GDC, Jan van de Kamp, heeft 

sinds mei te maken met Long Covid. Hij besteedt slechts enkele 

uren per week aan werkzaamheden voor de GDC.  

Stefan Zwaan ondersteunt daarom sinds juni Van de Kamp in 

zijn werkzaamheden. Zwaan is sinds maart 2022 werkzaam als 

ambtelijk secretaris voor de commissie kerkorde van de HHK. 

Hij zal waarschijnlijk ten minste tot het einde van 2022 Van de 

Kamp ondersteunen in zijn werk voor de GDC.  

   

 

 

DIACONALE WERKVAKANTIES VOOR 
JONGEREN 

Wat is het mooi wanneer jongeren bereid zijn om zich een aantal 

weken van hun vakantie beschikbaar te stellen om in het 

buitenland voor een diaconaal doel werkzaam te zijn. 

Bijvoorbeeld het bouwkundig opknappen van een school, een 

kerk, een ziekenhuis, het helpen bij kinderwerk of evangelisatie 

of iets dergelijks. Een diaconie kan jongeren hiertoe stimuleren, 

adviseren en voor een deel financieel ondersteunen. In sommige 

gemeenten gaat een deel van de JV op werkvakantie en wordt 

het doel door de gemeente financieel ondersteund. Op onze 

website is een ‘Handreiking diaconale werkvakanties’ te vinden. 

Zie Juni_2022_Handreiking_diaconale_werkvakanties.pdf 

(hersteldhervormdekerk.nl). 

Bekende christelijke organisaties die zulke werkvakanties 

organiseren zijn: Hulp Oost-Europa (HOE): www.hoeliday.nl ; Kom 

over en help (KOEH): 

https://www.komoverenhelp.nl/jongerenreizen/ ; en de commissie 

Israël van de HHK: 

https://www.hersteldhervormdekerk.nl/israel/vrijwilligerswerk. 

   

 

 

OVERZICHT GESTEUNDE DIACONALE 
PROJECTEN IN HET BUITENLAND 

Onlangs verleende de GDC financiële steun aan de volgende 

noodhulpprojecten in het buitenland:  

Projecten die sinds de vorige nieuwsbrief zijn goedgekeurd: 

• Voedseldistributie (maïs) in Malawi (Timotheos, zie 

Landbouwproject - Timotheos) 

• Noodhulp n.a.v. cycloon Ana in Malawi (RPC) 

• Food For Life in Malawi (Art of Charity, zie 

HelpMalawi.nu – Steun het hoopvolle project in één van de 
armste landen) 

• Noodhulp overstromingen in Pakistan (SDOK) 

• Noodhulp overstromingen in Pakistan (Stichting HVC, zie 

https://www.stichtinghvc.nl/actueel/hvc-schaalt-noodhulpactie-

pakistan-op/) 

• Noodhulp Haïti (Stichting Woord en Daad, zie 

https://www.woordendaad.nl/projecten/noodhulp-haiti/) 
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Klik HIER voor een overzicht van de noodhulpprojecten die de 

GDC in 2022 tot oktober heeft ondersteund. 
 

 

 
 

TER OVERDENKING  

En al wat gij doet, doet dat van harte als voor den Heere en niet voor de mensen, wetende dat 

gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus 

(Kol. 3:23-24).  
WEBSITE 

Hoe kunt u een gemeentelid helpen die 
financiële problemen heeft? Naar welke 
instantie kunt u doorverwijzen als iemand 
psychische problemen heeft? Wat als uzelf als 
diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? 
Kijk voor al deze vragen op onze website. 

 

CONTACT 
 
Neem voor diaconale vragen contact op via 

diaconaat@hhk.nl of per telefoon via 0318-

505541. 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de 

HHK. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden 
    

 

 

https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Diaconie/Noodhulp_en_rampen/Overzicht_gesteunde_diaconale_projecten_2022.pdf
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/financien
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/financien
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/contact
mailto:diaconaat@hhk.nl
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/admin_cp/*%7CUNSUB:http:/www.hersteldhervormdekerk.nl/%7C*

