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Nieuwsbrief 2022.2 (december) 

Geachte diaken en diaconaal betrokkene,  

Wie van ons kent geen gebrokenheid? Dit kan op allerlei vlak zijn; het kan dichtbij of verder weg zijn. 

Deze wereld is vol van gebrokenheid: gebrek, lijden, oorlog, trauma’s. Naarmate de wederkomst van 

de Heere Jezus dichterbij komt worden de voorafgaande tekenen, de weeën van de tweede komst, 

heviger. In deze adventstijd horen wij Maria Gods lof zingen: ‘mijn geest verheugt zich in God, mijn 

Zaligmaker … Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die Hem vrezen … Hongerigen 

heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden’ (Luk. 1:47, 50, 53).  

Wij wensen u Gods zegen, persoonlijk en in uw diaconale werk in het nieuwe jaar! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De generale diaconale commissie  

 

 

 

 

TOERUSTINGSDAGEN ‘DIENEN 
WERELDWIJD’ 

 

In september jl. werden de landelijke toerustingsdagen 

voor diakenen weer gehouden. Samen met Woord en 

Daad en Stichting Gave hebben we nagedacht over de 

vraag: wat kan de diaconie betekenen voor 

vluchtelingen en noodhulp? De video-opnames van de 

lezingen kunt u hier vinden (onder het kopje 

‘Toerustingsdagen’). De brochure met de uitgewerkte 

tekst hopen we u begin volgend jaar toe te sturen. We 

zien er naar uit u allen volgend jaar te ontmoeten rond 

een ander thema dat voor u als diaken van belang is. 

(foto: H. Smits)  

   

http://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/nieuws-en-brochures/brochures
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat


 

 

MEER TOERUSTING  

 

Aan het begin van dit jaar zijn door het kerkelijk bureau 

een aantal webinars gehouden voor ambtsdragers, met 

name voor kerkvoogden en diakenen. Voor de laatste 

groep zijn met name de webinars over financiële 

administratie, Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en vertrouwelijkheid 

alsook over Algemeen nut beogende instellingen 

(ANBI’s) en fiscaliteit relevant. U kunt de webinars 

via YouTube vinden. 

   

 

 

JAARTHEMA 2022: DIACONAAT IN HET 
BUITENLAND – TERUGBLIK EN 
VOORUITKIJKEN 

 

In januari van dit jaar is door onze zendingskerk, de 

RPC Malawi, een diaconaal coördinator aangesteld, 

Rev. J.J. Matandika. Hij heeft de taak om het lokale 

diaconaat een impuls te geven. Het diaconaat 

functioneerde namelijk niet goed; in sommige 

gemeenten waren er zelfs geen diakenen. Rev. 

Matandika heeft zijn taak voortvarend opgepakt, is door 

het land gereisd, heeft de situatie in kaart gebracht en 

trainingen gegeven aan gemeenten en diakenen. 

Tijdens het laatste werkbezoek van de GDC, in april jl., 

hebben we zo’n trainingssessie meegemaakt. In januari 

van het nieuwe jaar evalueren we met Matandika, het 

Malawiaanse diaconale comité dat om hem heen en de 

RPC hoe het coördinatorschap functioneert, wat goed 

gaat en wat verbeterd moet worden. (foto: Jan van de 

Kamp) 

   

 
 

DIACONAAT IN TIJDEN VAN FINANCIËLE 
CRISIS 
 

Toen we dachten dat de coronacrisis voorbij was brak er 

oorlog in Oekraïne uit, relatief dichtbij. In de loop van dit 

jaar gingen de prijzen van onder andere energie en 

boodschappen stijgen. Deze situatie vraagt om een 

geestelijke reactie én om praktische hulp. Om diakenen 

en gemeenteleden in het laatste toe te rusten hebben wij 

als GDC een handreiking opgesteld. 

   

https://www.youtube.com/channel/UCOV3ohxvCI42hDT_qFwmZ2Q/videos
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Diaconie/Handreiking_diaconaat_tijdens_inflatie.pdf


 

 

NOODHULP IN OEKRAÏNE 
 
• Dorcas, noodhulp Moldavië (voor vluchtelingen 

uit Oekraïne): dit project wordt verlengd tot 31 december 

2022. Dit omdat de kosten tot nu toe minder zijn dan 

geraamd. Tot het project behoort onderdak, voedselhulp, 

levensonderhoud, bescherming, traumahulp; hieraan 

toegevoegd wordt winterhulp. Overigens is de situatie in 

Moldavië ook moeilijk: het land is arm en de elektriciteit 

valt geregeld uit. Meer informatie.  

 

 

   

 

 

GASTOPVANG 

Is er in uw gemeente een kind of jongere in de knel 

waarvoor (kortdurende) gastopvang wellicht een 

passende oplossing is? U kunt het gezin waartoe het 

kind behoort dan informeren over de mogelijkheid voor 

opvang bij reformatorische gastouders. Misschien zijn er 

in uw gemeente ook gezinnen die een dergelijke vorm 

van gastopvang willen bieden. De HHK werkt hiervoor 

samen met Stichting De Vluchtheuvel. Meer informatie. 

   

 

(beeld: Stichting Woord en Daad) 

 

OVERZICHT GESTEUNDE DIACONALE 
PROJECTEN IN HET BUITENLAND 

Onlangs verleende de GDC financiële steun aan de 

volgende noodhulpprojecten in het buitenland:  

 

• Voedseldistributie (maïs) in Malawi (Timotheos, 

zie Landbouwproject - Timotheos)  

• Noodhulp Haïti: opbouw Haïti na aardbeving in 

2021 door Woord en Daad (Stichting Woord en Daad, zie 

https://www.woordendaad.nl/projecten/noodhulp-haiti/)  

 

Klik hier voor een overzicht van de noodhulpprojecten 

die de GDC tot en met december 2022 heeft 

ondersteund. 
 

 
 

TER OVERDENKING  

De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den 

armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart (Luk. 4:18).  
   

https://dorcas.nl/landen/moldavie/
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/projecten/gastopvang
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Diaconie/Overzicht_gesteunde_diaconale_projecten_2022.pdf


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/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*

