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Introductie
In onze complexe wereld is het onmogelijk en ook onwenselijk om als diaconie alle taken zelf uit te
voeren. Het verdient juist aanbeveling om waar mogelijk samen te werken met professionele
organisaties. Vaak zal dit samenwerken slechts bestaan uit het doorverwijzen van gemeenteleden.
Als handreiking bieden we een aantal adressen van ons bekende organisaties aan. Dit betekent niet
automatisch dat de generale diaconale commissie de grondslag van de genoemde stichtingen
(volledig) onderschrijft. Er is een onderverdeling gemaakt tussen binnenlands, buitenlands diaconaat
en diaconale projecten in Israël.
Als het gaat om de terreinen waarop een diaconie actief zouden moeten zijn, geeft de Bijbel ons een
eerste rangschikking. Vaak gaat het om kwetsbare groepen en personen, zoals weduwen, wezen (Jak.
1:27), mensen met een beperking, al dan niet langdurig zieken, mensen met een psychosociale
problematiek en ouderen. Een doelgroep die speciale zorg en aandacht behoeft is die van vervolgde
christenen (Heb. 13:3). In het Oude Testament wordt met de weduwe en de wees vaak in één adem
de vreemdeling genoemd (Deut. 10:18).
Voor de volledigheid merken we nog op dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de plaatselijke
diaconie welke organisaties zij steunt. Van belang is om regelmatig de uitgegeven nieuwsbladen en
jaarrekeningen door te nemen.
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1. Binnenlands diaconaat
Hieronder is een lijst te vinden met organisaties die actief zijn in binnenlands diaconaat (gerangschikt
op thema).
Beperking en langdurig zieken
Mensen met een beperking genieten bijzondere zorg in de kerk van Christus. Zo waren het vooral
mensen met een beperking aan wie de Heiland tijdens zijn omwandeling wonderen heeft verricht.
Het is van belang als diaconie bekend te zijn met de verschillende stichtingen die zich met deze
problematiek bezig houden. Hetzelfde geldt voor mensen met een langdurige chronische ziekte. Op
dit gebied zijn ook tal van seculiere organisaties actief die specifieke informatie kunnen bieden.
Adullam Gehandicaptenzorg
Bezoekadres
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres
Postbus 19
3770 AA Barneveld
E-mail: info@adullamzorg.nl
Website: www.adullamzorg.nl
Agathos Thuiszorg
Postbus 151
2900 AD Capelle a/d Ijssel
Tel: 010-2640777
E-mail: info@agathos-thuiszorg.nl
Website: www.agathos-thuiszorg.nl
Bond van Hervormde vrouwenverenigingen op G.G.
Vakantieweken voor gehandicapten
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
Tel: 033-2456699
Website: www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken
Helpende Handen
Houttuinlaan 7
Postbus 404
3440 AK Woerden
E-mail: info@helpendehanden.nl
Website: www.helpendehanden.nl
Op weg met de ander
Landelijk Bureau
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
Tel:033 - 245 66 20
E-mail: info@opwegmetdeander.nl
Website: https://opwegmetdeander.nl/
Vereniging Op weg met de ander is de christelijke vereniging op Gereformeerde grondslag van en
voor mensen met een beperking op sociaal, verstandelijk of lichamelijk gebied. De vereniging stelt
4

zich ten doen om de christelijke gemeente van de plaats van deze mensen bewust te maken, om de
integratie van hen in de gemeente te bevorderen alsook om hen of hun ouders/verzorgers hulp te
bieden. Op weg met de ander organiseert aangepaste kerkdiensten, dovendiensten, familieontmoetingsdagen, cursussen en toerustingsavonden en heeft ook woonvoorzieningen.
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Postbus 178
3900 AD Veenendaal
Tel: 0318-547888
Website: www.npvzorg.nl
Reformatorische Stichting Thuiszorg (RST)
Postbus 154
3770 AD Barneveld
Tel: 0342-422324
Website: www.rstzorg.nl
Voor vrijwilligers, mantelzorg en ouderenzorg zijn doorgaans in de kerkelijke gemeenten reeds
hulporganisaties opgestart en beschikbaar.
Dak- en thuislozen
Het is de taak van de diaconie om naar dak- en thuislozen om te zien. Ook hierin heeft de diaconie de
taak om haar ogen en oren goed open te houden. Concreet als er in de buurt dak- en thuislozen zijn,
maar ook door deze problematiek in eigen gemeente levend te houden en te collecteren voor hen
die professioneel dak- en thuislozen helpen en ondersteunen. Stichting Ontmoeting is een instelling
waar men zich professioneel inzet voor dak- en thuislozen.
Stichting Ontmoeting
Bezoekadres
Onderdoor 56
3995 DX Houten
Postadres
Postbus 263
3990 GB Houten
Tel: 030-6354090
E-mail: info@ontmoeting.org
Website: www.ontmoeting.org
Financiële hulpverlening
Van organisaties die actief zijn in financiële hulpverlening is een aparte lijst beschikbaar (zie website).
Werkloosheid
JobHulpMaatje
Dokter Stolteweg 23
8025 AV Zwolle
E-mail: info@jobhulpmaatje.nl
Website: https://jobhulpmaatje.nl/
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Werkloos raken is iets wat je raakt. JobHulpMaatje helpt mensen die werkloos zijn geraakt op weg
naar een plek die bij hun past. Via een lokale afdeling van de organisatie worden zij gekoppeld aan
een maatje of werken samen met lotgenoten in een zogenaamde JobGroup.
TalentPlus
TalentPlus is een vereniging van werkzoekende 45plussers op HBO/WO niveau en heeft door heel het
land afdelingen. De vrijwilligers daarvan helpen mensen bij het vinden van passend werk of het
starten van een eigen onderneming.
Website: https://www.talentplus.nl/
Contact: https://www.talentplus.nl/contact
Gevangenenzorg
De diaconie moet naast het dienen in de eigen gemeente ook oog hebben voor de zorg voor hen die
oog hebben voor de zorg voor hen die in de gevangenis zitten. De Heere Zelf heeft in Zijn Woord
bevolen de gevangenen te bezoeken. De diaconie kan, eventueel ook weer met hulp van vrijwilligers,
gevangenen bezoeken. Daarnaast kan het werk van Gevangenenzorg Nederland gefinancierd worden
door giften.
Gevangenenzorg Nederland
Ierlandlaan 35
2713 HG Zoetermeer
Tel: 079-3310568
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl
Ouderen
De gemeente dient ook bijzondere zorg te hebben voor de ouderen in haar midden. Die zorg voor de
ouderen is in onze samenleving traditioneel een taak van de overheid. In toenemende mate wordt
door de overheid terugverwezen naar de oudere zelf (zelfredzaamheid) en degenen die om de
oudere heen staan. Daarbij komt ook de kerkelijke gemeente weer in beeld. Om de oudere met
financiële en of zorg problemen terzijde te kunnen staan is het van belang dat de diaconie vooral
bekend is met de lokale (gemeentelijke) instanties die hierbij van dienst kunnen zijn.
Protestants Christelijke Ouderenbond
Bezoekadres
Zuiderzeelaan 19
8017 JV Zwolle
Postadres
Postbus 1238
8001 BE Zwolle
E-mail: info@pcob.nl
Website: www.pcob.nl
Cedrah – Wonen, zorgen, dienen (Zeeland en Zuid-Holland)
Hoofdvestiging
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 2075858
E-mail: info@cedrah.nl
Website: www.cedrah.nl
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Nevenvestiging Eben-Haëzer
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
Telefoon: 0118 – 676600
Salem
Salem is een zelfstandige organisatie in Ridderkerk gericht op mensen met een zorgvraag. In Salem
wonen en werken mensen met een reformatorische levensovertuiging.
Vlietlaan 2
2986 AZ Ridderkerk
Telefoon: 0180 45 21 52
E-mail: mail@salem.nl
Website: www.salem.nl
Zorggroep Sirjon
Postbus 290
2980 AG Ridderkerk
Woonzorgcentrum Maranatha in Rijssen
Diekjansweg 1
7426 JD Rijssen
E-mail: info.maranatha@svro.nl
Website: www.maranatha-rijssen.nl
Telefoon algemeen: 0548 – 536 536
Woonzorgcentrum Elim Barneveld
Vliegersvelderlaan 42
Barneveld
Telefoon: 0342-40 34 00
E-mail: info.elim@svro.nl
Website: www.elim-barneveld.nl

Project Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Recent hebben de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de
Hersteld Hervormde Kerk gezamenlijk de krachten gebundeld in dit project. Het doel is onder andere
om op een laagdrempelige manier ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers te adviseren bij
situaties van huiselijk geweld. Elke stichting heeft een aandachtsfunctionaris benoemd waarmee
contact kan worden opgenomen.
Stichting De Vluchtheuvel
Aandachtsfunctionaris: mevr. J. Zwerus
Tel: 0113-213098
Stichting Schuilplaats
Aandachtsfunctionaris: mevr. S. Snoei
Tel: 0318-547870
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Ds. G.H. Kerstencentrum
Aandachtsfunctionaris: mevr. G. van den Belt
Tel: 0318-517310

Meldpunt Misbruik
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de
kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. De werkgroep seksueel misbruik in pastorale
relaties binnen de HHK (heeft allereerst zorg gedragen voor een protocol. Daarnaast is een
samenwerking aangegaan met het Meldpunt Misbruik. Verder geeft de werkgroep tijdens de
classicale vergaderingen en op bijeenkomsten binnen de gemeenten voorlichting. De kerkenraden is
verzocht een interne vertrouwenspersoon aan te stellen.
Heeft u vragen op dit gebied dan kunt u (evt. anoniem) contact opnemen met dit Meldpunt. Dit geldt
zowel voor slachtoffers als voor kerkenraden of beklaagden.
p/a Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Telefoon: 06 810 801 17, (ma – vrij, 9.00 – 17.00)
E-mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl (vertrouwenspersoon)
info@meldpuntmisbruik.nl (preventiemedewerker)
Website: https://meldpuntmisbruik.nl

Psychosociale hulpverlening
Bij psychosociale hulpverlening gaat het om hulp zowel in emotioneel-psychische zin als op het vlak
van de omgang in sociale verbanden zoals huwelijk, gezin en werk. Verwerkingsproblematiek zoals
rouw en incest is daar onderdeel van. Met name bij deze hulpverlening is de christelijke identiteit van
de organisatie van groot belang.
Diaconaal gastenhuis de Oase
Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel: 085-4898886
E-mail: info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
Website: www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
De Oase is mede vanuit de generale diaconale commissie geïnitieerd. De Hersteld Hervormde Kerk is
vertegenwoordigd in het bestuur en samen met andere kerkgenootschappen staat de Hersteld
Hervormde Kerk in financieel opzicht garant voor deze organisatie.
Eleos
Postbus 306
3430 AH Nieuwegein
Tel: 030-6008541
E-mail: info@eleos.nl
Website: www.eleos.nl
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Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
Pietersbergseweg 19
6862 BT Oosterbeek
E-mail: info@pdcdeherberg.nl
Website: www.pdc.deherberg.nl
Stichting Schuilplaats
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal
Tel: 0318-526123
E-mail: info@stichtingschuilplaats.nl
Website: www.stichtingsschuilplaats.nl
In sommige plaatsen, waar geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten van De Vluchtheuvel,
is in samenwerking met Stichting Schuilplaats het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) opgezet,
om in die regio of plaats identiteitsgebonden maatschappelijke zorg te kunnen bieden. Zie voor een
overzicht: https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties.
Stichting De Vluchtheuvel
Beatrixlaan 15
4461 PM Goes
Tel: 0113-213098
E-mail: info@vhgoes.nl
Website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
Telefonisch spreekuur voor aanmelding en advies: 0348-489999
SGJ Christelijke Jeugdzorg
Postbus 1564
3800 BN Amersfoort
Tel: 033-4226900
E-mail: info@sgj.nl
Website: www.sgj.nl
SGJ Hulplijn seksueel misbruik, Tel: 0900-9999 001, ma.-vr. 9.00 tot 17.00 uur.
Tel voor informatie, aanmelding en advies: 033-4226900.
Verslaving
Er zijn allerlei vormen van verslaving mogelijk. De diaconie kan hierin ondersteunen door
gemeenteleden te wijzen naar instanties die professionele hulp aanbieden.
Verslavingszorg
Stichting De Hoop
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
Tel: 078-6111111
E-mail: info@dehoop.org
Website: www.dehoop.org
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Voorlichting
Stichting Voorkom!
Pelmolen 8
3994 XZ Houten
Tel: 030-6373144
E-mail: stichting@voorkom.nl
Website: www.voorkom.nl

Vreemdelingen en vluchtelingen
De Bijbel heeft veel oog voor de nood van vreemdelingen. We denken dan vooral aan asielzoekers en
vluchtelingen.
Stichting Evangelie en Moslims
Postbus 2060
3800 CB Amersfoort
Tel: 033-4659290
E-mail: info@evangelie-moslims.nl
Website: www.evangelie-moslims.nl
Stichting Gave
Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk
E-mail: servicedesk@gave.nl
Website: www.gave.nl

Wezen en weduwen
Hieronder worden de namen van een aantal organisaties genoemd die aandacht besteden aan het
delen van ervaringen en rouwverwerking.
‘Samen Alleen’ (weduwen en weduwnaars tot 60 jaar)
E-mail: info@samenalleen.nl
Website: www.samenalleen.nl
‘Samen Delen’ ((half)wezen 15 t/m 30 jaar))
E-mail: jongerengroep-samendelen@live.nl
Website: www.jongerengroep-samendelen.webklik.nl
Herkenning (weduwen en weduwnaars vanaf 60 jaar)
Per adres: Van Dijkhuizenstraat 54
3864 DW Nijkerkerveen
Tel: 033-2572381

WMO/vrijwilligerswerk
Stichting Present
Hoe werkt Stichting Present: Present krijgt hulpvragen door van bijvoorbeeld wijkzorg, CJG enz. Dit kan
heel verschillend zijn, bijvoorbeeld van een tuin die verwaarloosd is, tot iemand die weinig meer buiten
de deur komt. Vervolgens zoekt Present vrijwilligers die in deze hulpvragen kunnen voorzien (het gaat
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dus om hulpvragen waar officiële instanties zelf niet aan toe komen). Present heeft door het hele land
heen (plaatselijke) vestigingen en wordt hoofdzakelijk gerund door veelal christelijke vrijwilligers.
Het is bekend dat diverse christelijke studentenverenigingen via Present in actie komen. En wil een
jeugdvereniging wat doen in eigen dorp/stad, dan kan men bijv. bij Present aankloppen voor een kort
project. Kortom, ze doen mooi en goed werk met een veel ruimte om zelf aan te geven aan welk
project je wil bijdragen.
E-mail: info@presentnederland.nl
Website: https://stichtingpresent.nl/nederland
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2. Buitenlands diaconaat
Hieronder is een lijst te vinden met organisaties die actief zijn in buitenlands diaconaat (gerangschikt
op alfabetische volgorde).
Stichting Bonisa Zending
Grachtweg 20
2161 HN Lisse
Tel: 0252-418269
E-mail: info@bonisa.nl
Website: www.bonisa.nl
Werkzaamheden: activiteiten in China op diaconaal gebied met name hulpverlening, medische zorg,
wees- en gehandicaptenzorg.
Stichting CBR Effata
Kleine Haarsekade 42
4205 VB Gorinchem
Telefoon: 0183 624 130
E-mail: www.cbr-effata.org
Website: http://cbr-effata.org
Werkzaamheden: personen met een beperking in West-Afrikaanse landen een volwaardig leven
geven.
Stichting Denbi
Lage Veldweg 30,
6741 JL Lunteren, Nederland,
NL92RABO 0300 6065 40
info@hulpaanethiopie.nl
Tel. 06 396 195 95
Werkzaamheden: bestrijding van armoede en bevordering van het welzijn van de inwoners van het
dorpje Denbi in Ethiopië, onder andere door de ondersteuning van een kliniek.
Elim Nederland
Dhr. P. Dijkshoorn
Sweelinckstraat 15
3247 EC Dirksland
Telefoon: 0187 – 603856
E-mail: secretariaat@elimnigeria.nl
Website: http://www.elimnigeria.nl
Werkzaamheden: ondersteuning van personen met een beperking en andere kwetsbare groepen in
Igede in Nigeria door hulpverlening in de thuissituatie en preventie door middel van diensten op
sociaal, economisch, educatief, medisch en geestelijk gebied.
Stichting Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
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Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Tel: 0182-538544
E-mail: info@friedensstimme.nl
Website: www.friedensstimme.nl
Werkzaamheden: Stichting Friedensstimme Nederland is opgericht in 1979 en is een interkerkelijke
organisatie. Friedensstimmme zendt geen Nederlandse evangelisten uit, maar biedt ondersteuning
aan ruim honderd Russische evangelisten. Zij brengen het Evangelie aan mensen van wie velen nog
nooit van Jezus Christus gehoord hebben. Naast de ondersteuning van evangelisten zorgt
Friedensstimme voor evangelisatielectuur, die naar evangelisten en voorgangers verstuurd wordt.
Deze lectuur gebruiken zij direct voor evangelisatie.
Stichting HCR (Hulpverlening Christenen Roemenië)
Per adres: S. Flikweert
Antwoordnummer 3402
4250 VR Nieuwendijk
Tel: 0183-402423
E-mail: info@stichtinghcr.nl
Website: www.stichtinghcr.org
Werkzaamheden: ondersteuning jeugdzorg, in het bijzonder aan kinderen met een lichamelijke of
geestelijke beperking.
Stichting Hudson Taylor
Hendrick de Keyserweg 76
2612 KJ Delft
Tel: 06-21509843
E-mail: info@hudsontaylor.nl
Website: www.hudsontaylor.nl
Werkzaamheden: actief in China met winterhulp, aanleg drinkwatervoorziening, steun arme
gezinnen, bejaarden en alleenstaanden.
Stichting Hulp Oost-Europa
Postbus 455
3770 AL Barneveld
Tel: 0342 420554
E-mail: info@stichtinghoe.nl
Website: https://hulpoosteuropa.nl
Werkzaamheden: Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in
Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw,
diaconaat en onderwijs
Stichting In de Rechte Straat
Postadres
Postbus 477
7300 AL Apeldoorn
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Bezoekadres
Laan van Westenenk 12
7336 AZ APELDOORN
Tel: 055-3030090
Email: info@irs.nu
Website: www.inderechtstraat.nl

Werkzaamheden: In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt
rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus
Christus.
Stichting Kom over en Help
Postadres
Postbus 138
3860 AC Nijkerk
Bezoekadres
Beurtschipper 14
3861 SC Nijkerk
Tel: 033 246 32 08
E-mail: info@komoverenhelp.nl
Website: www.komoverenhelp.nl
Werkzaamheden: de verschillende projecten en activiteiten die Kom over en help ondersteunt,
worden onderverdeeld in vier programma's, die gericht zijn op het volledig kunnen en mogen
participeren van kansarme families en kinderen in de maatschappij. De programma’s betreffen:
veilige leefomgeving, toegang tot onderwijs, werk en inkomen en dagelijkse levensbehoeften.
Stichting Kinderhulp Mondiaal (Kimon)
Postadres
Postbus 240
3880 AE Putten
Bezoekadres
Voorthuizerstraat 16a
3881 SH Putten
Telefoon: 0341-701075
E-mail: info@kimon.nl
Website: www.kimon.nl
Werkzaamheden: hulpverlening aan kinderen wereldwijd in de vorm van medische zorg,
medicijnverstrekking, voedsel, onderdak, etc.
MAF-Nederland
Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland
Postbus 7
7390 AA Twello
Tel: 055-7410017
E-mail: info@mafnederland.nl
Website: www.maf.nl
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Werkzaamheden: Met meer dan 130 vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen vliegt
MAF voor meer dan 1000 (hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar
vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. Dit betreft humanitaire hulp,
medische Hulp, ontwikkelingshulp en zending.
NET Foundation
Laan van Westenenk 12
7336 AZ APELDOORN
Tel: 055 2000236
Mobiel: 06 29332873
E-mail: info@netfoundation.nl
Website: www.netfoundation.nl
Werkzaamheden: meer dan 90% van de voorganers en evangelisaten wereldwijd heeft onvoldoende
Bijbelse toerusting ontvangen en mist daardoor belangrijke kennis en vaardigheden. NET Foundation
biedt hen deze toerusting aan zodat zij het Evangelie met hart, hoofd en handen kunnen delen.
Stichting Oost-Europa (werkgroep Middelharnis)
Secretariaat:
Pr. Bernhardlaan 124
3241 TA Middelharnis
Tel. 0187-486870
Website: www.oosteuropa-werkgroep.nl
Stichting Ruchama
Adres secretariaat
E. J. Huttinga
Ruttenbeeklaan 27
6732AZ Harskamp
E-mail: st.ruchama@e-mailnet.nl
Website: www.ruchama.eu
Werkzaamheden: ondersteuning, verzorging en opvang van straatkinderen in Roemenië en
evangelisatie in gevangenissen.
Open Doors
Postbus 47
3850 AA Ermelo
Tel: 0341-465000
E-mail: info@opendoors.nl
Website: www.opendoors.nl
Werkzaamheden: Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast
geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk)
Postbus 705
4200 AS Gorinchem
Tel: 0183-561186
E-mail: info@sdok.nl
Website: www.sdok.nl
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Werkzaamheden: SDOK is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde
christenen. De medewerkers en het bestuur van SDOK doen dit vanuit hun geloof in Jezus
Christus, en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.
Spaanse Evangelische Zending
Postbus 273
3370 AG Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0184-611607
Tel b.g.g.: 0184-615543
E-mail: sez@kliksafe.nl
Website: www.sez.st
Werkzaamheden: Sinds de oprichting in 1952 probeert de Spaanse Evangelische Zending Gods
Woord en de gereformeerde beginselen door te geven in Spanje en andere Spaanstalige landen.
Dit wordt gedaan door middel van het beschikbaar stellen van cursussen, literatuurverspreiding en
ondersteuning van onderwijs op seminaries.
Stichting Stephanos
Per adres dhr. F. van Duijn
Adrianastraat 31
2225 NV Katwijk aan Zee
Tel: 071-4016930
Email: stephanos@kliksafe.nl
Website: www.stephanos.nl
Werkzaamheden: diaconaal werkzaam in Malawi en Zambia in de gezondheidszorg, het weeshuis,
het onderwijs, de werkgelegenheid en dergelijke.
Stichting Take Care Of Your Neighbor
Nassaulaan 70
3297 BH Puttershoek
Tel: 06-54758844
E-mail: info@takecareofyourneighbor.com
Website: https://www.takecareofyourneighbor.com/
Werkzaamheden: hulp en ondersteuning aan vluchtelingen die in een humanitaire crisis verkeren, op
dit moment op de Griekse eilanden, o.a. Samos en Lesbos
Stichting Timotheos
Postbus 1
7950 AA Staphorst
Contactpersoon: H. van Arnhem
Tel: 0522-461524
Email: secretaris@timotheos.nl
Website: www.timotheos.nl
Werkzaamheden: Timotheos Foundation in Malawi is op 10 juni 2011 opgericht. Het initiatief daartoe
is genomen door de synode van de Reformed Presbyterian Church (RPC), waarbij de ZHHK een
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samenwerkingsverband heeft. De missie is het overbrengen van kennis door middel van training,
onderwijs en hulpverlening aan (wees)kinderen en studenten in Malawi met als doel de persoonlijke
ontwikkeling en de gemeenschappelijke verbanden waarin men leeft.
Trans World Radio
Stationsweg 6
3771 VH Barneveld
Tel: 0342 - 478432
Website: www.transworldradio.nl
Werkzaamheden: radio-uitzendingen, beperkt diaconaal werkzaam door het geven van praktische
informatie aangaande opvoeding, hygiëne en aids.
Woord en Daad
Postadres
Stichting Woord en Daad
Postbus 560
4200 AN Gorinchem
Bezoekadres
Spijksedijk 16-E
4207 GN Gorinchem
Tel: 0183-611800
E-mail: info@woordendaad.nl
Website: www.woordendaad.nl
Werkzaamheden: Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede,
vanuit Bijbels perspectief. Het werk van Woord en Daad betreft vier aspecten: armoedebestrijding,
beleidsbeïnvloeding, bewustwording en maatschappijopbouw in het Zuiden.
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland
Postbus 150
3970 AD Driebergen
Telefoon: 0343-51 74 44
Website: www.wycliffe.nl
Werkzaamheden: de veldmedewerkers en projecten van Wycliffe zijn gericht op taalkundig
onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken
van de Bijbel in de eigen taal. Dit in de verwachting dat God hierdoor harten en levens vernieuwd.
ZOA-vluchtelingenzorg
Postadres
Postbus 4130
7320 AC Apeldoorn
Bezoekadres
Sleutelbloemstraat 45
Tel: 055-3663339
Email: info@zoa.nl
Website: www.zoa.nl
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Werkzaamheden: actief in Zuidoost Azië bij natuurrampen of bij nood als gevolg van gewapende
conflicten.
Stichting China
Postbus 1150
3900 BD Veenendaal
Secretariaat
Kerkewijk 158
3904 JJ Veenendaal
Tel: 0318-510 320
Email: info@stichtingchina.nl
Website: www.stichtingchina.nl

Werkzaamheden: stichting China is een interkerkelijke organisatie die vanaf 1989 in China werkzaam
is om christenen in de Chinese huisgemeenten te ondersteunen. Doelstelling van Stichting China is
het laten vertalen, drukken en verspreiden van reformatorische lectuur, opleiding en toerusting van
voorgangers, steun aan Bijbelscholen, verwerkelijking van schoolprojecten, hulp aan straatkinderen,
steun bij kerkbouw en het steunen of opzetten van diaconale projecten.
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3. Diaconaat Israël
De commissie Israël biedt ondersteuning aan (diaconale) projecten in Israël. Hieronder worden een
aantal stichtingen genoemd die hun werkgebied in Israël hebben.
Christenen voor Israël
Christenen voor Israël
Postbus 1100
3860 BC Nijkerk
Israëlcentrum
Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk
Tel: 033-2458824
E-mail: info@christenenvoorisrael.nl
Website: www.christenenvoorisrael.nl
Werkzaamheden: De stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland
bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet
dit door betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël te geven. Zij roept christenen op
tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. Zij gaat hierbij uit van het gezag
van de Bijbel als Gods Woord. Zij ondersteunt financieel diverse projecten, zoals bijv. kindertehuis
Huis van Liefde en Vrede in Rama, diverse gaarkeukens, enz. Ook heeft men in Nijkerk een
Israëlwinkel, waar veel producten verkocht worden die in Israël gemaakt zijn.
Jemima
Adres secretariaat Nederland
Vlinderparkweg 100
7423 SE Deventer
Tel.: 0570 -789697 of 06-15020333
E-mail: info@jemima.nl
Website: www.jemima.nl
Werkzaamheden: Stichting Jemima biedt een ‘thuis’ voor Arabische kinderen en jongvolwassenen
met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook
dagbesteding en thuisbegeleiding bij gekomen. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers
samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland.
Isaac da Costa fonds
Postadres
Antwoordnummer 2539
3440 WB Woerden
Bezoekadres (Alleen op afspraak)
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
Tel: 0348-489929
E-mail: info@dacostafonds.nl
Website: www.dacostafonds.nl
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Werkzaamheden: Het Isaac da Costa fonds is een interkerkelijke stichting. De bestuursleden van deze
stichting zijn lid van verschillende reformatorische kerken. Voorheen was het enige doel steun aan
kerkbouw in Israël te Kanot van ds. Maoz. Naast de kerkzaal beschikt het gebouw over ruimten voor
een kleine school. Ook zijn er mogelijkheden voor het houden van conferenties. Inmiddels zijn er
meerdere diaconale doelen die financieel ondersteund worden zoals:
o tijdens het Poerimfeest in februari een pakkettenactie voor de Messiasbelijdende soldaten in
het Israëlische leger en noodhulp aan oorlogsslachtoffers
o een financiële bijdrage voor de publicatie van het Russischtalige tijdschrift dat aan Joodse
gelovigen in Israël en de landen van de voormalige Sovjetunie wordt verstuurd
o hulp aan weduwen en eenoudergezinnen
Stichting Steun Messias belijdende Joden
Postbus 22
3860 AA Nijkerk
Dhr. G.J. Gersie
Tel: 0341-421181
E-mail: info@messiasbelijdendejoden.nl
Ds. A. Jonker, Putten
Tel: 0341- 357766
E-mail: ajonker@messiasbelijdendejoden.nl
Website: www.messiasbelijdendejoden.nl
Werkzaamheden: Deze interkerkelijke stichting ondersteunt financieel diverse Messiasbelijdende
voorgangers, met hun meestal kleine gemeenten in Israël, waarvan de bekendste die van ds. Ben Zvi
in Jeruzalem is. Verder helpt men arme Messias belijdende Joden, financieel en met hulpgoederen.
Diaconale ondersteuning wordt gegeven aan de gaarkeukens van de gemeente Netzer Ha-Galil in
Nazareth en van de Shavei Tsiongemeente in Haifa, waaruit voedsel gegeven wordt vanuit de liefde
tot Christus en de naaste. Ook ondersteunt men lectuurverspreiding. De bestuursleden zijn lid van
verschillende reformatorische kerken.
Stichting Shaare Zedek
Kloet 3
3371 HL Hardinxveld Giessendam
Tel.: 0184 -612632
E-mail: info@shaarezedek.nl
Website: www.shaarezedek.nl
Werkzaamheden: De stichting ondersteunt financieel het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Het
is het oudste ziekenhuis van Jeruzalem buiten de muren van de oude stad. De naam van het
ziekenhuis is afgeleid van Psalm 118:19 en betekent: “Poorten der Gerechtigheid.” In 1979 is een
nieuw ziekenhuis aan de voet van de Herzlberg in gebruik genomen. Shaare Zedek is een strikt
orthodox ziekenhuis. De sabbat wordt er bijvoorbeeld nauwgezet in ere gehouden. Alles wat er in dit
ziekenhuis gebeurt, wordt door een godsdienstige instelling gedragen. Dat betekent ook, dat het
leven als schepping van God, van de conceptie tot het sterven beschermd wordt. Dus is er geen
sprake van geen abortus en euthanasie. Het ziekenhuis staat open voor alle inwoners van het land,
van welke religie of welk ras dan ook.
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