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Woord vooraf

Namens de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervorm-
de Kerk dank ik u voor het ter hand nemen van de brochure van de 
toerustingsdagen in Ridderkerk/Elspeet 2022.
Dit jaar is het thema: Dienen wereldwijd - Wat kan de diaconie 
betekenen voor vluchtelingen en noodhulp?

De oorlog in Oekraïne is dit onderwerp voor Nederland en voor de 
kerk in ons land dichterbij heeft gebracht dan ooit: de komst van 
vluchtelingen, hulptransporten naar Oekraïne en noodhulp in dat 
land of in omringende landen. Ondertussen zouden we bijna de 
rampen en oorlogen in andere werelddelen vergeten, waar ook col-
lectegeld uit het noodhulp- en rampenfonds van de GDC naartoe 
gaat. Een voorbeeld hiervan is de Tigray-regio in Ethiopië, waar een 
ingrijpende oorlog woedt.

Als we over het thema vluchtelingen en noodhulp nadenken, komen 
allerlei vragen op:
•   Wat kunnen diaconieën betekenen voor vluchtelingen in de eigen 

woonplaats/regio?
•   Hoe kan dit het beste aangepakt worden en wat zijn aandachts-

punten daarbij?
•   Hoe gaat noodhulp in zijn werk en hoe kan deze, met het oog op 

de lange termijn, het beste vormgegeven worden?

Voor de toerusting hebben wij sprekers uitgenodigd die betrokken 
zijn bij organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en voor 
noodhulp. Naast de inhoudelijk bijdragen van de sprekers krijgt u 
tijdens de bijeenkomst handvatten en is er volop ruimte voor het 
stellen van vragen.

Ds. J. Joppe, voorzitter GDC

N.B.:  De tekst van de lezing van Stichting Gave ontbreekt; wel zijn 
de slides van de Powerpointpresentatie van deze organisatie in 
deze brochure opgenomen.
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Openingswoord

‘ Vergeet de herbergzaamheid, de weldadigheid en de  
mededeelzaamheid niet’ – openingswoord ds. J. Joppe 

Schriftlezing: Hebreeën 13: 1-13

Geachte diakenen en andere aanwezigen,

Toen wij ergens in april van dit jaar als GDC nadachten over een 
actueel onderwerp voor de beide toerustingsdagen, in Ridderkerk 
en in Elspeet, kwam al snel het thema ‘vluchtelingen’ naar boven. 
Ieder GDC-lid wist wel iemand te noemen met een groot diaconaal 
hart die zijn huis openzette om vluchtelingen uit Oekraïne onder-
dak te bieden. De vraag was wat diaconieën voor deze vluchtelingen 
kunnen betekenen. Tijdens die GDC-vergadering vroeg iemand zich 
af of in september dit thema nog wel actueel zou zijn. Wellicht is de 
oorlog in Oekraïne dan voorbij en zijn alle vluchtelingen weer terug-
gekeerd. Het is nu september en de oorlog in Oekraïne is nog niet 
voorbij, hoewel verschillende vluchtelingen naar hun thuisland zijn 
teruggekeerd. En wie zich de beelden van de afgelopen paar weken 
uit Ter Apel herinnert, weet dat er nog veel meer vluchtelingen zijn. 
Wie het nieuws in de wereld volgt, weet dat er niet alleen in Oekra-
ine oorlog is, maar ook in andere landen, soms al jarenlang.

Weet u hoeveel mensen wereldwijd op de vlucht zijn? Eind 2021 
waren er in totaal 89,3 miljoen mensen op de vlucht. Reken daar 
de Oekraïners die in 2022 hun land ontvlucht zijn bij en je zit zo 
aan de 100 miljoen vluchtelingen. Nooit eerder waren er zoveel 
vluchtelingen. Het grootste gedeelte, zeg maar tweederdedeel, zijn 
ontheemden: mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land. Als 
zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. 
In 2021 werd 72 procent van alle vluchtelingen opgevangen door 
buurlanden.

Hoe dienen we volgens Gods Woord met vluchtelingen in ons eigen 
land om te gaan? Op verschillende plaatsen wordt daar iets over 
gezegd. Vanmorgen wil ik me in dit openingswoord vooral beperken 
tot wat we hebben gelezen in Hebreeën 13. In vers 2 staat: ‘Vergeet 
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de herbergzaamheid niet.’ Het is opvallend dat dit genoemd wordt 
en nog wel als tweede apostolische vermaning. De herbergzaamheid 
mag niet vergeten worden.

Het woord ‘herbergzaamheid’ is in het Grieks ‘filoxenia’. Dat bete-
kent letterlijk: liefde tot de vreemdeling. Het is makkelijk om fami-
lie en vrienden gastvrij te onthalen. De roeping is echter om juist 
de vreemdelingen binnen de poorten als gasten centraal te stellen. 
Herbergzaamheid is het tegenovergestelde van vreemdelingenhaat. 
Dit laatste is een kwaad dat van alle tijden is en helaas ook in onze 
gereformeerde gezindte voorkomt.

De vreemdeling heeft voor ons gevoel eigenlijk altijd twee kanten. 
Aan de ene kant vinden wij hem als vreemde, die ongevraagd bin-
nenkomt in onze vertrouwde werkelijkheid, bedreigend. Wie is dat 
eigenlijk? Kunnen we hem wel vertrouwen? Toen we in 2016 in 
Oud-Beijerland een groep vluchtelingen in een kerkdienst hadden, 
vonden sommige gemeenteleden dat zelfs gevaarlijk.

Wij mogen aan die angst niet toegeven. Integendeel, de Heere zegt 
door Mozes in Deuteronomium 10:19: ‘Daarom zult gijlieden de 
vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in 
Egypteland’. Zo mag de vreemdeling voor ons tot gast worden die 
wij onderdak en bescherming bieden. Dat is in de Bijbel wezenlijk 
meer dan een zaak van medemenselijkheid. Het behoort tot het hart 
van het christelijke leven. Paulus roept in Romeinen 12:13 ertoe op: 
‘Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaam-
heid.’ Je moet er dus met hart en ziel naar zoeken om gastvrijheid 
te kunnen betonen. Dat is nog heel wat meer dan alleen afwach-
ten of er iemand een beroep op je doet. Ook al is het niet altijd zo 
gemakkelijk om een plaatsje te vinden, er mag geen tegenzin zijn. 
Zo vermaant Petrus in 1 Petrus 4:9 het met deze woorden: ‘Zijt her-
bergzaam jegens elkander, zonder murmureren.’

Ten slotte valt nog op te merken dat herbergzaamheid een van de 
vereiste eigenschappen van de opziener in de gemeente is. Hij moet 
een man zijn ‘die gaarne herbergt’, zo lezen we in Titus 1:8. Bij de 
plichten van de diakenen las ik dit niet, maar wellicht was het voor 
hen niet nodig om genoemd te worden. Was er in de aflopen peri-
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ode niet alleen ruimte in ons hart, maar ook ruimte in ons huis 
voor vreemdelingen? Natuurlijk moet het kunnen, maar ‘Vergeet de 
herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend 
engelen geherbergd.’ Deze oproep hangt nauw samen met het gebod 
uit vers 1: ‘Dat de broederlijke liefde blijve.’ De gastvrijheid geldt 
hier vooral reizende medegelovigen. We treffen die combinatie ook 
aan in het al genoemde Romeinen 12:13: ‘Deelt mede tot de behoef-
ten der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.’ Dit sluit overigens 
het omzien naar de niet-christelijke vreemdeling niet uit. 

Het Nieuwe Testament leert ons dat het omgaan met vreemdelingen 
door naastenliefde gestempeld moet zijn. Het meest duidelijk blijkt 
dat in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Liefde tot de 
naaste houdt ook liefde in tot de vreemdeling, zelfs voor je vijand. 

De Heere Jezus spreekt in Zijn rede over de laatste dingen met 
Zijn discipelen over het komende eindgericht en daar gaat het ook 
over gastvrijheid. Tot degenen die mogen ingaan in het Koninkrijk 
der heerlijkheid wordt gezegd: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, 
beërft het Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der 
wereld.’ ‘Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.’ Ook 
al herkennen zij deze barmhartigheid en herbergzaamheid niet bij 
zichzelf, toch wordt hun dat toegerekend, ‘want voor zoveel gij dit 
aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt gij dat 
Mij gedaan.’ Onwetend hebben zij engelen geherbergd.

Het zal duidelijk zijn dat de Bijbel ons leert om in liefde en barmhar-
tigheid om te zien naar de vluchteling in het diepe besef dat hij of zij 
ook een ziel in zich omdraagt geschapen voor de eeuwigheid. Daar-
om is het belangrijk om mensen die op de vlucht zijn voor geweld, 
voor wie in de eigen regio geen opvang beschikbaar is en die ons 
land binnen komen, in aanraking te brengen met het evangelie en 
specifiek de vluchtelingen die christen zijn, bij te staan.

Calvijn zag hulp aan vreemdelingen als iets waarin een christen 
Gods genadige karakter weerspiegelt. God geeft immers ook zonder 
er iets voor terug te verlangen. Geen voorwaardelijke, maar onvoor-
waardelijke liefde! 
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Kent de zorg voor vluchtelingen grenzen? Ik denk dat we hierbij 
moeten denken aan de samenvatting van de wet. Het gebod is niet: 
hebt uw naaste lief ten koste van uzelf, maar als uzelf. Als het gaat 
om welke vluchtelingen en hoeveel vluchtelingen hier een verblijfs-
status krijgen, is dat een zaak van de politiek.

Wie de grote Vreemdeling, de Heere Jezus mag kennen en liefheb-
ben, leert ook om te zien naar vreemdelingen, ja is ook zelf een 
vreemdeling geworden, op weg en reis naar dat betere vaderland 
hierboven.

Herbergzaamheid is het eerste wat we niet mogen vergeten, maar 
ook weldadigheid en mededeelzaamheid. Aan zodanige offeranden 
heeft God een welbehagen, meldt het slot van vers 16.

In het woord weldadigheid zitten de woorden: wel doen; wel doen 
aan de naaste in nood, dichtbij of ver weg. Het woord weldadigheid 
doet ons vooral denken aan God. In Psalm 103 zingen we ook over 
vergeten: ‘Vergeet niet een van Zijn weldadigheden.’ Hij doet dat-
gene waar wij ons wel bij voelen. Waar we als mens echt van ople-
ven, in de geestelijke zin van het woord. De grondbetekenis van dit 
woord komt in de buurt van genadig, trouw zijn tot het uiterste.

Het derde wat we niet mogen vergeten is mededeelzaamheid. Het 
mededelen van wat wij hebben ontvangen aan hen die het nodig 
hebben. En dan denk ik in het bijzonder aan de noodhulp. Genade 
maakt mededeelzaam. Christus leert ons dat Hij alles gaf om zon-
daren te redden. Wie dat leert zien en geloven, leert van Hem in 
Zijn voetsporen te gaan en alles te geven om armen en gebrekkigen, 
hulpbehoevenden en zwakken te ondersteunen en te dragen. ‘Want 
dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was...’

Is dat geen heerlijke les bij wereldwijd dienen?

Ds. J. Joppe
voorzitter GDC
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Dienen in tijden van nood

Lezing Stichting Woord & Daad door mevr. R. Bode (Ridderkerk) en 
dhr. R. van Everdingen en dhr. D. van den Noort (Elspeet) 

(slide 1) Ik vind het een voorrecht om op deze ochtend deel te mogen 
zijn van de toerustingsdag voor diakenen. Aan Woord en Daad is 
gevraagd of we op deze plek iets kunnen delen over noodhulp en 
hoe we u als diakenen kunnen toerusten op dit onderwerp.  Harte-
lijk dank voor de uitnodiging!

Bij noodhulp voor Woord en Daad gaat het over noodhulp in lan-
den waar vele mensen leven in armoede. Landen die behoren tot de 
armste landen ter wereld en die voor ons niet op de fiets bereikbaar 
zijn, maar ook niet of niet zomaar even met de auto. Ik wil u in deze 
lezing meenemen in ons werk door te delen wat noodhulp inhoudt 
voor Woord en Daad en hoe we dat als organisatie vormgeven. 

Bij crisissituaties dichtbij huis kunt u als diaken en als lokale 
gemeente in actie komen. Die diversiteit is groot, dat weet u zelf 
beter dan wij. Dat kan ouderenwerk omvatten, ondersteuning aan 
gehandicapten, ondersteuning aan mensen die in financiële nood 
zitten, aan mensen die vreemdeling in ons land zijn en onze taal 
niet beheersen. Fysieke taken waarbij u als diaken en als lokale dia-
conie dichtbij aan de slag kunt. Maar wat zou uw rol als diaken kun-
nen zijn in uw lokale gemeente bij een ramp in een arm land als 
Haïti, Ethiopië of de Filipijnen?

(Slide 2) Trouw aan onze missie
Als Woord en Daad doen we ons werk vanuit een christelijke visie. 
Ons werk is gefundeerd op Gods Woord, dat we lezen in de Bijbel. 
Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Dat alle 
mensen gelijkwaardig zijn én uniek. Daarom weten we ons geroe-
pen om Gods liefde en Zijn barmhartigheid te weerspiegelen en 
door te geven. Zo wordt onze missie werkelijkheid en streven we 
naar zichtbare tekenen van het Koninkrijk dat komt. In het leven 
van boeren, in het leven van die jongere, in het leven van mensen 
die weinig hebben. 
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Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen en 
scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te over-
stijgen. We zijn ervan overtuigd dat God Zelf eenmaal Zijn werk zal 
voltooien en alles nieuw en goed zal maken. Dat geeft ons rust. We 
doen ons werk met overgave, maar tegelijk in de ontspanning dat 
het niet van ons afhangt. 

Dat we oog moeten hebben voor de armen, weduwen en wezen 
wordt op vele plekken in de Bijbel ook genoemd.
(slide 3) Jezus zei het, zoals het in Mattheus staat geschreven: Want 
Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dor-
stig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreem-
deling, en gij hebt Mij geherbergd (Mattheus 25:35).

(slide 4) Of in Mattheus 19 vers 21: Jezus zeide tot hem: Zo gij 
wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het den 
armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom her-
waarts, volg Mij.

(slide 5) Open uw mond, oordeel gerechtelijk, en doe den verdrukte 
en nooddruftige recht (Spreuken 31:9).

(slide 6) Doet recht den arme en den wees, rechtvaardigt den ver-
drukte en den arme (Psalm 82:3).
Het zijn slechts enkele teksten er zijn er veel meer, maar omzien 
naar de armen, de verdrukten, de wezen en weduwen is een wezen-
lijke Bijbelse notie. We willen bij Woord en Daad dienstbaar zijn 
aan de armen en werken tot eer en glorie van God. Het Bijbels per-
spectief is belangrijk voor de duurzame verandering voor mensen 
in armoede, waar we aan bij willen dragen. We verbinden mensen, 
organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren vanuit 
dat perspectief. Woord en Daad is ontstaan toen dhr. ’t Lam wel de 
Woordverkondiging zag plaatsvinden in India, maar niet zag dat de 
armsten in hun extreme armoede werden geholpen met hun basis-
behoeften. Dat was het begin van Woord en Daad. 

Op de website van de HHK staat een centrale tekst: EN HETZIJ DAT 
EEN LID LIJDT, ZO LIJDEN AL DE LEDEN MEDE, uit 1 Korinthe 12 
vers 26. Die tekst geeft treffend weer hoe we als mensen met elkaar 
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verbonden zijn. Zo willen we binnen Woord en Daad samenwer-
ken om arme, lijdende mensen te ondersteunen. Dat doen we als 
professionele organisatie, waarbij de Bijbelse normen en waarden 
belangrijk zijn. Belangrijk voor ons is het zoeken naar een manier 
van samenwerken die een vertaling vormt van onze kernwaarden. 
Om dit te realiseren gaan we proactief de dialoog over waarden aan.

(slide 7) Wanneer verleent Woord en Daad noodhulp? Wat is 
noodhulp en waarom?
Woord en Daad verleent noodhulp bij twee soorten rampen die 
kunnen plaatsvinden. Er kunnen acute rampen zijn. Ze gebeuren 
plotseling en je ziet ze meestal niet aankomen. Het kunnen orka-
nen zijn, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, aardbevingen, 
maar ook explosies, zoals in de haven van Beiroet in Libanon, vor-
men een ramp.

We verlenen ook noodhulp in tijden van langzaam ontwikkelende 
rampen. Daarbij kunt u denken aan jarenlange droogte, terugkeren-
de overstromingen of conflicten zoals in Tigray in Ethiopië.

(slide 8) Onder noodhulp verstaan we hulp die voorziet in basisbe-
hoeften en die tot doel heeft dat mensenlevens worden gered van 
de dood. Dat betekent dat we voorzien in voedsel, in drinkwater, in 
onderdak en dat we zorgen voor hygiënekits of andere vormen van 
gezondheidszorg. Deze noodhulp vindt meestal plaats in de eerste 
drie maanden tot een jaar na de ramp.

Het gevaar van noodhulp is dat mensen afhankelijk worden van 
deze hulp en niet meer gemotiveerd worden om zelf weer een waar-
dig bestaan op te bouwen. In de twintig jaar dat ik in Niger in West-
Afrika woonde zag ik met eigen ogen hoe boeren langs de kant van 
de asfaltweg zaten te wachten op de vrachtwagen van de wereld-
voedselorganisatie. Dan dacht ik: Wat doe je hier? Het is toch zaai-
tijd, moet je niet op je akker zijn? Maar nee, dit is de maand waarop 
die organisatie met zakken rijst komt. Ik weet dat ze komen, zo niet 
vandaag, dan zeker morgen… 

Of hoe ouders hun kinderen uithongerden, zodat ze mager genoeg 
werden en door de controle van Artsen Zonder Grenzen (op de dikte 
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van de bovenarm van het ondervoede kind) heen kwamen waar-
door ze recht kregen op zakken gratis voedsel. Hoe schrijnend om 
te zien… 

Of het ondervoede kind van de buren ging met drie verschillende 
moeders naar het voedsel-uitdeelpunt om maar gratis voedsel te 
bemachtigen. En daar stond ik dan als rijke blanke van drie gezonde 
dochters. Ik vroeg me vaak af: wat is hier recht, eerlijkheid, wat is 
hier recht doen aan de verdrukten, de armen, de weduwe? Wat zou 
het mooi zijn als deze mensen ook een stukje van de schepping zou-
den kunnen beheren en onderhouden en er met hun gezin van zou-
den kunnen leven. Hoe kunnen zij een waardig bestaan opbouwen 
en welke rol kan ik daarin innemen?

(slide 9) Ook bij Woord en Daad spelen diverse factoren een rol, die 
mede de keuze bepalen of we als Woord en Daad noodhulp gaan 
verlenen of niet. Het leed van heel de wereld past niet op onze 
schouders. Hoe moeilijk of hard dat ook kan zijn, er moeten keu-
zes worden gemaakt. Allereerst bepaalt de grootte van de ramp en 
het aantal slachtoffers een rol. Bij een grote ramp worden we actief, 
maar bij kleine rampen niet. Het speelt mee of er geld is van dono-
ren of niet. Zonder geld kunnen we niets. 

Maar ook de aanwezigheid van lokale partnerorganisaties speelt een 
rol. Woord en Daad werkt met en door partnerorganisaties en stuurt 
zelf geen medewerkers naar de rampgebieden. Als we stevige kern-
partners hebben, die weten hoe ze noodhulp kunnen verlenen, is 
het voor ons mogelijk om actief te worden. We zijn van hen afhan-
kelijk, van hun inschatting van de ramp, de informatie die zij aan-
leveren en de kennis en ervaring die ze hebben. Maar tegelijkertijd 
speelt ook mee of de ramp zich afspeelt in een land waar Woord en 
Daad actief is. We hebben een lijst van een aantal landen waar we 
werken en partners hebben. 

Ten slotte werken we samen met een aantal andere christelijke orga-
nisaties in het Christelijk Noodhulpcluster (CNC). Soms kunnen we 
zelf geen noodhulp verlenen, zoals na de explosie in Beiroet in Liba-
non, want we werken niet in dit land. Ook nu met de oorlog in de 
Oekraïne kunnen we niet zelf actief zijn, maar werken we samen 
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met partners, beoordelen we voorstellen die er zijn vanuit de CNC-
leden en besteden we het geld via hen. 

Weerbaarheid bouwen
(slide 10) Als we de keuze maken om noodhulp te verlenen is ons 
beleid dat we niet alleen de eerste noodhulp verlenen en daarna 
niets meer doen. We willen betrokken zijn tijdens de ramp, maar 
ook samen bouwen aan weerbaarheid. Onder weerbaarheid verstaan 
wij het bouwen van systemen die zorg dragen voor het vervullen 
van de basisbehoeften of de sleutelfuncties in het leven, zoals voed-
sel, water, inkomen en onderwijs. Centraal in alle systemen staat de 
mens. Dat kunnen individuen zijn, huishoudens, maar ook dorpen 
of wijken of gemeenschappen. De mensen zijn onderdeel van de 
systemen op allerlei niveaus. 

Het systeem veranderen
Maar we willen niet alleen het ene leven, gezin, of dorp verande-
ren. Voor echte transformatie veranderen we systemen die armoede 
in stand houden. Bijvoorbeeld het systeem van oneerlijke verdeling 
van water voor boeren in Ethiopië. Of het gewelddadige systeem van 
straatbendes in Guatemala waardoor jongeren geen veilige toekomst 
kunnen opbouwen. Of het systeem van kindslaven in Haïti.

(slide 11) Daarvoor zijn een aantal aspecten belangrijk. 

Allereerst werken we aan de capaciteit van mensen om zich aan te pas-
sen. Onze partnerorganisaties en Woord en Daad geven bijvoorbeeld 
trainingen over hoe je je veld tegen erosie kunt beschermen, hoe je 
beter kippen kunt houden of hoe je aan gevarieerde voedingswaarden 
kunt komen en wat je dan moet eten. Het gaat dus om life-skills. Men-
sen leren om een andere levenshouding aan te nemen: verantwoorde-
lijkheid te nemen en bewust te maken van risico’s en kansen. 

Ten tweede werken we samen om het risico te verminderen. In 
Haïti is een aantal keer een project geweest om huizen te bouwen 
op een aardbevingsbestendige manier. Nu trainen we er mensen om 
aardbevingsbestendig te bouwen. En werken we aan gemeenschaps-
opbouw door samen het huis van je buren te bouwen; dan wordt 
namelijk ook jouw huis gebouwd. Wie ontvangt, geeft ook weer door 



16

aan anderen die het zo nodig hebben. Wie geiten of schapen ont-
vangt, deelt het jongvee met een andere arme.

Ten derde werken we aan een verbeterde situatie waar kwetsbare 
mensen bijvoorbeeld een gevarieerder inkomen krijgen uit verschil-
lende activiteiten, zodat er meer geld is voor voedsel, huis, gezond-
heidszorg, enz.

Ten slotte willen we ook op hoger niveau bijdragen aan bewustwor-
ding door instituten, systemen en regelgeving voor een beter beheer 
aan te moedigen of discussies te voeren over deze onderwerpen 
met overheden en andere instanties op verschillende niveaus. Een 
nieuw aandachtspunt voor onze lobbyisten die in Brussel of Den 
Haag werken, is het zoeken naar meer samenwerking en betrokken-
heid bij de lobbyactiviteiten van onze Zuidelijke partners om met 
name op het gebied van onze beleidsthema’s systeemverandering te 
ondersteunen. 

Bruggen van noodhulp naar duurzame verandering
(slide 12 en 13) Daarbij slaan we een brug naar de kennis en ervaring 
die we hebben binnen de programma’s en kiezen we ervoor om ons 
te richten op Agribusiness, dat voor iedereen beschikbaar is, gericht 
op een waardeketen en op wat je bij kunt dragen in die keten. Dat 
moet samen, dat kun je niet alleen. 

Dat doen we met Duurzaam Water om ervoor te zorgen dat er water 
beschikbaar is voor iedereen tegen een betaalbare prijs, met een 
goed beheer van het watersysteem en goede hygiëne.

Dat doen we binnen Jeugd en Werkgelegenheid door jongeren 
op te leiden en aan een baan te helpen op heel divers vlak. Door 
Onderwijs beschikbaar te maken voor de jeugd en om hen waarden, 
bekwaamheden bij te brengen.

Als een ramp gebeurt zullen we dus nooit halsoverkop zomaar ergens 
in stappen. De keuze is bewust en betekent dat we ook in het begin 
al nadenken en een stukje analyse op gang brengen over wat we kun-
nen doen voor een blijvende verandering op de lange termijn. 
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Drie beleidsthema’s 2021-2025
(slide 14) Binnen onze strategie van noodhulp en het opbouwen van 
weerbaarheid richten we ons ook op een drietal thema’s waar we in 
deze beleidsperiode aan werken. Dan gaat het om het bereiken van 
de onbereikten, klimaat-gedreven aanpassingen voor de armsten die 
het hardst geraakt worden door de klimaatveranderingen en door 
een waarden-gedreven systeemverandering. Deze thema’s hebben 
alles te maken met trends. Wereldwijde rapporten laten een stijgen-
de lijn in armoede en ongelijkheid zien. Daarnaast zien we dat het 
niet eenvoudig is om de armsten te bereiken die we voor ogen heb-
ben met ons werk. 

Ten tweede signaleren we dat de natuurlijke hulpbronnen steeds 
meer onder druk komen te staan en dat het juist de armen zijn die 
hier zwaar door worden getroffen. We horen van onze doelgroep dat 
de effecten van klimaatverandering dramatisch zijn voor hun leefge-
meenschap. 

Ten derde vragen de toenemende complexiteit en de aanhouden-
de ongelijkheidsproblemen voor een andere aanpak die zich meer 
en meer richt op structurele en systemische verandering. Door 
systemische verandering streven we naar het beïnvloeden van de 
onderliggende grondoorzaken van armoede en sociaaleconomische 
ongelijkheid. De reikwijdte van onze programma’s omvat meerdere 
niveaus van een gebied waarin we werken: 
•   overheidsbeleid op nationaal niveau (waar mag een waterput wor-

den geslagen of een huis worden gebouwd)
•   diensten op sectorniveau (coöperaties, fabrieken of een water ser-

vice provider)
•   sociaal-culturele overtuigingen op gemeenschapsniveau (als je 

inheems voedsel eet, word je arm, albino’s, malaria is besmette-
lijk door handen te schudden)

•  vaardigheden en kennis
•  een andere manier van denken op persoonlijk niveau 

Rina Molenaar onze directeur-bestuurder, vatte het zo samen: ‘We 
willen veel bereiken en denken dus groot, maar tegelijk willen we 
dicht bij de mensen komen. We willen systemen veranderen én ver-
andering zien in het leven van iedere individu voor wie wij werken.’ 
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Daarvoor gaan we lange-termijn partnerschappen in geselecteerde 
doelgebieden aan en werken we met een bredere groep stakeholders 
(belanghebbenden). In onze partnerschappen bieden of beïnvloe-
den we strategisch leiderschap in de betrokken sector en zoeken we 
manieren om te innoveren (vernieuwen). Om een beter beeld te krij-
gen van de stakeholders en de politieke dynamiek in de context, ont-
wikkelen we nieuwe instrumenten en zetten bestaande middelen in 
waarmee we systemen in kaart brengen en monitoren. Binnen onze 
partnerschappen willen we bijdragen aan een betere besluitvorming 
in de sector op basis van betrouwbare gegevens en analyses, met de 
nadruk op inclusie (de insluiting in de samenleving van achtergestel-
de groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie 
staat tegenover uitsluiting). Dit maakt het mogelijk om de strategieën 
voortdurend aan te passen aan trends en kansen.

(slide 15) Als diaken van een lokale gemeente betrokken zijn bij een 
ramp in een land als Ethiopië of Haiti impliceert een andere rol dan 
bij diaconale taken dichtbij huis. Toch hoeft dat niet ingewikkeld te 
zijn. Hopelijk bent u geïnspireerd over hoe u als diaken een rol kunt 
spelen bij noodhulp en bij het opbouwen van weerbaarheid in een 
gemeenschap. Ik hoop dat u nieuw inzicht heeft gekregen in wat 
noodhulp is en welke rol u wel zou kunnen spelen.

Het verlenen van Noodhulp is in een groot aantal gevallen een pro-
fessioneel werk, dat vraagt om deskundigheid en kennis van de loka-
le situatie. Na een ramp willen veel mensen vanuit hun emotionele 
betrokkenheid snel in actie komen en aan de slag gaan. Er wordt 
dan van alles georganiseerd en ingezameld. En we twijfelen geen 
moment aan de goede bedoelingen, maar de vraag is of dat altijd het 
beste is. Bedenk welke effecten dat kan hebben op de lokale econo-
mie of op de reeds bestaande hulp die professioneel is opgezet. 

Maar als kleding of voedsel inzamelen zoals voor een land als Haiti 
weinig zin heeft, wat kunt u dan wel doen?
Welke dilemma’s ziet u?

Deze vragen en andere vragen kunt u zich stellen in de groepen 
waar een casus wordt besproken. U bent daarin vrij om vragen te 
stellen, ook over dilemma’s die u ziet.
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In ieder geval is er een activiteit, die we ook als Woord en Daad zeer 
op prijs stellen. Dat is gebed. U kunt de situatie van een rampgebied 
delen en onder de aandacht brengen, zodat er voor de mensen in 
deze gebieden gebeden wordt. Dan gaat het niet alleen om materiële 
nood, maar ook om geestelijke nood. Dat mogen bij onze Hemelse 
Vader neerleggen. God hoort en verhoort.

(Slide 16 en 17) punten van belang bij casus Haïti.
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PowerPointpresentatie  
met programma toerustingsdag

Dienen wereldwijd

Wat kan de diaconie betekenen voor 
vluchtelingen en noodhulp?

Diaconale toerustingsdagen 2022
Ridderkerk/Elspeet

1

Opening door de voorzitter van de 
generale diaconale commissie, ds. J. 
Joppe

2
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Zingen: Psalm 146 : 5 en 7

't Is de HEER’, die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

't Is de HEER’, die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weêuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.

3

Schriftlezing: Hebreeën 13 : 1-16
1 Dat de broederlijke liefde blijve.
2 Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend 
engelen geherbergd.
3 Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en dergenen, die 
kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk gehandeld 
waart.
4 Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en 
overspelers zal God oordelen.
5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het 
tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet 
verlaten.
6 Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet 
vrezen, wat mij een mens zal doen.
7 Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en 
volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling.
8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

4
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9 Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is 
goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke 
geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.
10 Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den 
tabernakel dienen.
11 Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom 
door den hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de 
legerplaats.
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou 
heiligen, buiten de poort geleden.
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid 
dragende.
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.
15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, 
de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.
16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan 
zodanige offeranden heeft God een welbehagen.

5

Openingswoord: 

Dienen wereldwijd 

Vergeet de herbergzaamheid, 
de weldadigheid en 

de mededeelzaamheid niet.

(Hebr. 12: 2 en 16). 

6
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Zingen: Psalm 86 : 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

7

Lezing mw. R. Bode – Woord & Daad

8
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PAUZE

9

Lezing dhr. J.P. Mostert en dhr. T. den Otter – Stichting Gave

10



25

Bespreking van enkele cases in groepen

11

Plenaire bespreking

12
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Contact (vragen/suggesties)

• Per mail: diaconaat@hhk.nl
• Tel. Kerkelijk bureau: 0318 50 55 41 (vrijdag aanw.)

13

Mededelingen GDC en sluiting

Zingen: Morgenzang : 3

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER’,
getrouw verrichten tot Uw eer;
dat Uwe gunst ons werk bekroon’:
Uw Geest ons leid’, en in ons woon.

14
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PowerPointpresentatie  
lezing Stichting Woord & Daad

Dienen in tijden van nood

..omdat we geroepen zijn in woord en daad

Slide 1

Slide 2
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Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben 
dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een 
vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd (Mattheus 25:35)

Open uw mond, oordeel gerechtelijk, en doe den verdrukte en 
nooddruftige recht. (Spreuken 31:9)

Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en 
geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, 
volg Mij. (Mattheus 19:21)

Slide 3

Slide 4

Slide 5
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Doet recht den arme en den wees, rechtvaardigt den verdrukte en 
den arme. (Psalm 82:3)

Noodhulp

• Voorzien van basisbehoeften:

Geen afhankelijkheid Bouwen weerbaarheid

• Om mensen in staat te stellen te overleven

Noodhulp en Weerbaarheid

Slide 6

Slide 7

Slide 8
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Factoren die een rol spelen bij Noodhulp

•Grootte van de ramp

•Donorgeld

•Aanwezigheid van lokale partners van Woord en Daad

• Landenbeleiden van Woord en Daad

• Samenwerking met Christelijk Noodhulpcluster:

Werken aan een betere capaciteit om zich aan te passen

Werken om beter in staat te zijn risico te verminderen

Werken aan verbeterde sociale en economische omstandigheden van kwetsbare mensen

Beinvloeden van breder institutioneel systeem en de regelgeving voor een beter beheer

Bouwen aan weerbaarheid

Bouwen aan systemen

Die in staat zijn om te voorzien in de sleutelfuncties:

Bouwen aan weerbaarheid

OnderwijsLevenson-

derhoud

Voedsel
(productie)

Drink-
water

gemeenschappenVerantwoordelijke

mensen

Slide 9

Slide 10

Slide 11
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E&R and IA

Building resilience to improve the 
economic position of smallholder 
farmers through 4 main 
intervention areas to create an 
enabling environment for 
smallholder farmers

E&R and 
Sustainable Water
Resilience building to ensure availability 
and sustainable management of water 
and sanitation for all

Noodhulp en Weerbaarheid en 
beleidsthema’s 2021-2025

Bereiken van de onbereikten

Klimaatweerbaarheid

Waardengedreven systeemverandering

E&R and
Job Booster

Resilience building to ensure diversification of jobs for 
young people

E&R and Education

Resilience building to educate Youth in values, 
knowledge and skills

Slide 12

Slide 13

Slide 14
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Als diaken in en met de lokale gemeente

• Gebed

• Bewustwording

• Welke taak kunt u als 
diaken vervullen als het 
gaat over noodhulp?

• Welke dilemma’s ziet u als 
diaken voor uw taak bij 
noodhulp?

Casus Haiti

Casus Haiti

• Ramp: Aardbeving en orkaan

• Impact: Ruim 1200 doden, veel huizen verwoest, gewonden, mensen zijn alles kwijt

• Eerst noodhulp, dus voorzien van basisbehoeften van augustus 2021 tot en met mei 2022

• Vanaf juli/augustus 2022 weerbaarheid opbouwen

• Dilemma’s: gebrek aan brandstof, onveilig door bendes, slecht bereikbaar gebied, 
partnerorganisatie kan trainen in bijbelonderwijs.

Slide 15

Slide 16

Slide 17
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PowerPointpresentatie  
lezing Stichting Gave

BIJBELSE VISIE OP VLUCHTELINGEN
Wie is de vluchteling? Wat doet Stichting Gave?

Wat doet God? & Wat kunt u doen?

Dienen
wereldwijd
De vreemdeling

binnen uw
poorten

Jan Pieter Mostert – Directeur St. Gave

VOORSTELLEN

Tonn den Otter – Relatiemanager St. Gave 
(ZuidWest NL)

& begeleider bij een interculturele groep
gelovigen (Goeree-Overflakkee)
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Stichting GAVE

Gave wil samen met christenen en kerken 
vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben 
en een thuis bieden in de gemeenschap, 
zodat hun leven tot bloei kan komen.

100.000.000 vluchtelingen

BIJBELSE VISIE OP VLUCHTELINGEN
Wie is de vluchteling? Wat doet Stichting Gave?

Wat doet God? & Wat kunt u doen?

Dienen
wereldwijd
De vreemdeling

binnen uw
poorten
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BIJBELSE VISIE op vluchtelingen

Vanuit de blik van de Bijbel kijken naar vluchtelingen

1. De wees, de weduwe en de vreemdeling

2. De grote opdracht

3. De vervolgde kerk

2. De grote opdracht

1. Wees, weduwe en vreemdeling
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3. De vervolgde kerk

Moslims hebben het evangelie nodig. 
Als we in hun land niet naar ze toe 
gaan komen ze wel naar ons land. Als 
we in ons land niet naar ze toe gaan 
komen ze wel naar onze stad. Als we in 
onze stad niet naar ze toe gaan
komen ze wel in onze straat. Als we in 
onze straat niet naar ze toe gaan 
dan, ja dan zouden ze wel over ons 
kunnen gaan heersen.

(Anne van der Bijl)

"Maar aan een ieder wordt de openbaring des Geestes
gegeven tot hetgeen nuttig is.

1 Korintiërs 12:7

WAT MAAKT JOU
ENTHOUSIAST?

ἔνθεος 'en theos’

hartstochtelijk, 
met geestdrift

Het verhaal van
De Eritrese Bethlehem
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WIE IS DE VLUCHTELING?
Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland 

'gegronde vrees' heeft voor vervolging op grond 
van ras, godsdienst, nationaliteit, 

politieke overtuiging of het behoren tot 
een bepaalde etnische of sociale groep, en die in 

het eigen land geen bescherming krijgt

WIE IS DE VLUCHTELING?

Lange wachttijden
op gezinshereniging
op status in NL
of op een woning

Depressie

Eenzaamheid

WIE IS DE VLUCHTELING?

Bron: COA
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WIE IS DE VLUCHTELING?
Huidige azc-bewoners komen vooral uit landen die ook 
staan op de OpenDoors ranglijst christenvervolging: 

Bron OpenDoors

WAT DOET GAVE?
interculturele missionaire

werkers

Sluiting van centra

Afgestoten AZCs

Geen woningen 
voor statushouders

WIE IS DE VLUCHTELING?

Bron: Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl/
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VISIE
Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen in Jezus’ naam 
worden gezien en geliefd, ze komen thuis bij mensen 
en bij God.

Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in 
Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de 
gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen.

MISSIE

WAT KUNNEN DIACONIEËN BETEKENEN VOOR 
VLUCHTELINGEN IN DE EIGEN WOONPLAATS/REGIO?

Kleding acties

Kinderwerk

Gebruik van kerkgebouwen

Informeel taal les

STRATEGIE
Begeleiden bij opstart van 

Activiteiten voor vluchtelingen 

Bij meerdere activiteiten:
interkerkelijke werkgroep

Soms gebundeld aangeboden 
in een House of Joy

AZCs in Nederland
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Leersum

Activiteiten bundelen in een 
interkerkelijke werkgroep k&v

HOUSE OF JOY
Opzet locaties:
Arnhem
Gilze
Schalkhaar
Amersfoort
Almelo

Bestaande locaties:
Zutphen
Katwijk
Harderwijk
Luttelgeest
Delfzijl (bus of Joy)

REALISATIE

Gave realiseert de Houses of 
Joy in samenwerking met 
lokale kerken. We streven 

naar een netwerk van 
herkenbare locaties waar 

vluchtelingen terecht kunnen.

• Vaste locatie dichtbij een AZC
• Waar relaties kunnen ontstaan
• Neutraal en laagdrempelig
• Mogelijkheid voor Bijbelstudie

'diaconaal, missionair en pastoraal werk'

Bus of Joy, 
Delfzijl

Kinderwerk, 

House of Joy 
Luttelgeest
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WAT KUNT U DOEN?

www.gave.nl/kerken

GODS WIL

Math. 9:35
En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun 
synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en 
genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

36En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming 
bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, 

gelijk schapen, die geen herder hebben.
37Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: 

De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige;
38Bidt dan den Heere des oogstes,

dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

ZEVEN DINGEN DIE NEDERLANDERS
MOETEN WETEN OM TE BEGRIJPEN HOE 

VLUCHTELINGEN ZICH HIER VOELEN

1. Dat ik hier niet voor mijn plezier ben
2. Dat ik niet uit een onderontwikkeld land 
kom
3. Dat ik uit een andere cultuur kom
waardoor misverstanden kunnen ontstaan
4. Dat ik mijn familie mis
5. Dat ik niet van een uitkering wil leven
6. Dat ik tijd nodig heb om hier te wennen
7. Dat ik een mens ben en meer contact wil
met Nederlanders

‘In Syrië zijn familie en buren heel 
belangrijk. Mensen komen spontaan bij
elkaar langs. In Nederland moet je altijd
een afspraak maken. Ik vind het jammer 
dat er zo weinig spontaan contact is met 

Nederlanders.’
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IN GESPREK
SStteelllliinngg  11::
Uitspraak Anne van der Bijl:
''Jezus zegt: Gij zult Mijn getuige zijn: Dat betekent 
dat je naar de mensen toe moet gaan. Je heb iets 
te melden. Je moet initiatief nemen."

SStteelllliinngg  22::
Stel uw dorp/stad wordt gevraagd om asielzoekers 
op te vangen, wat zou u als kerk doen?
Lees hierbij Job 31:32:32 / Deut. 10:17,18,19

Hoe kan uw gemeente omzien naar vluchtelingen?

WILT U MEER WETEN?

https://activiteiten.gave.nl/overig/house-of-joy
Meer informatie:

Vraag een collecte aan in uw gemeente.

Vraag iemand van Gave om een presentatie 

te geven in uw gemeente.

Start een House of Joy werkgroep of meld 

aan om in een bestande groep te komen.

Vacatures bij Gave:
JJoonnggeerreennwweerrkkeerr MMiissssiioonnaaiirr vveellddwweerrkkeerr
FFoonnddsseennwweerrvveerr WWeebbmmaasstteerr

• Thee/koffie
• Ontmoeting
• Cultuur uitwisseling
• Openheid na elkaar

Ingrediënten
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Fotoimpressie



Fotoimpressie
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