Vergaderopeningen
Bijbelse bezinning
op diaconaat

Thema: Daden van barmhartigheid

Geroepen om
te dienen
Geroepen om te dienen. Is dat het niet waarin u zich als ambtsdrager
herkent? Mensen helpen die door wat voor omstandigheden dan
ook, het alleen niet (meer) redden. Het formulier voor de bevestiging
van diakenen noemt het zo mooi de “dienst der barmhartigheid”.
In deze brochure vindt u twee overdenkingen waarin u, aan de
hand van de Bijbel, kunt lezen over het belang van het diaconaat.
U krijgt daarnaast een inkijkje in hoe de kerken in Oekraïne en
Moldavië inhoud geven aan het diaconaat. Onze partnerorganisaties
weten, evenals u, zich geroepen om te dienen. Samen met hun kerk
helpen zij kwetsbare kinderen en gezinnen. Hoe doen zij dit? Hoe
gaat het geven van praktische hulp samen met het brengen van het
Evangelie? Wat kunnen we van hen leren? In de brochure kunt u
daarover meer lezen.
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Voor deze kinderen zijn er de zogenoemde ABC-klassen. Roma-kinderen
krijgen op een eenvoudige manier les, leren christelijke normen en waarden
en krijgen Bijbels onderwijs.

van een vergadering als diaconie of als gehele kerkenraad. Bij de
artikelen vindt u ook gespreksvragen.
Meer brochures kunt u bestellen via www.komoverenhelp.nl/
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achterstand. Roma behoren tot de minderheden en worden gediscrimineerd.

U kunt de overdenkingen uitstekend gebruiken bij de opening

om nood te lenigen?........................................................................................ 14

kerken.
Verderop in de brochure vindt u een aantal ideeën voor de manier
waarop u broeders en zusters in bovengenoemde landen kunt
steunen.
Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
info@komoverenhelp.nl

1.

Lezen:
Handelingen 6: 1-7

vorm om het beter te doen. Ze beseffen dat
hun werkdruk te hoog is. Dat ze door hun
opdracht tot de dienst aan het Woord, deze
tafeldienst er niet bij kunnen doen, omdat

Geen discriminatie!

deze daardoor verwaarloosd wordt.
Ze gaan delegeren: andere mensen inschakelen als het werk voor henzelf te veel
wordt. Heel de organisatie van het dagelijks
dienstbetoon moet in handen komen van
zeven mannen, een leidinggevend college.

Onderscheid op
onterechte gronden

weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon, de

gemeente, rijken en armen, namen daar-

Een college van diakenen zouden wij zeggen

dagelijkse verzorging, over het hoofd gezien

aan deel. En in die huissamenkomsten zal

(naar aanleiding van het Griekse woordje

Discriminatie. Een modewoord in onze

worden. Je had in die eerste gemeente in Je-

dan ook de uitdeling van voedsel en andere

‘diakonia’ in vers 1 en 2). En die moeten

maatschappij. Hoe vaak hoor of lees je

ruzalem twee soorten Joden. Naast de Joden

benodigdheden hebben plaatsgevonden.

ervoor zorgen dat alle weduwen worden be-

het niet dat iemand wordt aangeklaagd

uit Israël, die Hebreeuws/Aramees spraken,

vanwege discriminatie of dat iemand zich

had je ook Joden die Grieks spraken. Deze

Maar nu voelen de Griekssprekende wedu-

gediscrimineerd voelt? Meer dan ooit is er

Griekstalige Joden waren aan het eind van

wen in de gemeente zich gediscrimineerd

tegenwoordig oog voor dit probleem. Discri-

hun leven vanuit het buitenland, vanuit de

ten opzichte van de Hebreeuwssprekende

minatie betekent het onderscheid maken

diaspora, verhuisd naar Jeruzalem om daar

weduwen. Ze worden overgeslagen bij de

De opbouw van de
gemeente dienen

op onterechte gronden. Onderscheid maken

hun oude dag te beleven en begraven

dagelijkse ondersteuning. En zo wordt de

Zijn er in onze gemeente mensen die graag

waardoor mensen, vaak minderheden, over

te worden.

onderlinge verbondenheid aangetast. Het

de opbouw van de gemeente willen dienen?

oog hebben voor elkaar in de gemeente

Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren

staat onder druk.

die vanuit de relatie met Christus de relatie

het hoofd worden gezien, overgeslagen,
achtergesteld.

Over het hoofd gezien

diend en geholpen en dat niemand van hen

En nu voelen die Griekstalige Joden zich ach-

wordt gediscrimineerd en overgeslagen.

tergesteld. Het gaat vooral om hun weduwen,

En daarin zit een les voor de kerk van alle

gediscrimineerd, overgeslagen of

alleen. Ook in de Bijbel lezen we erover. In

die in die tijd tot de armen van de gemeente

tijden, ook voor ons vandaag.

achtergesteld?

Handelingen 6 bijvoorbeeld. Heel opval-

behoorden. Zij worden overgeslagen, ach-

Welke mensen en groepen zien wij over

lend, dit gedeelte begint en eindigt met de

tergesteld, verwaarloosd: ze krijgen minder

het hoofd, aan wie gaan wij voorbij: zieken,

Wat een zegen wanneer er geen discrimina-

vermelding dat het aantal discipelen sterk

bij de dagelijkse uitdeling van voedsel. Die

gehandicapten, ouderen, eenzamen?

tie meer is, maar iedereen wordt gezien met

toeneemt in Jeruzalem. Alleen, nu lezen

uitdeling vond plaats tijdens de gezamen-

we in vers 1 dat juist door de groei van de

lijke maaltijden van de gemeente. We weten

De aanpak van de apostelen

Die aan het kruis naar ons omzag, ons niet

gemeente er moeilijkheden ontstaan. Er ont-

namelijk vanuit Handelingen 2 dat de eerste

Wat is dan de aanpak van de apostelen in

oversloeg, maar Zijn leven voor ons ten offer

staat gemor, ontevredenheid van de Grieks-

christenen gezamenlijke maaltijden in de

Handelingen 6 als ze dit horen? De apostelen

bracht.

sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun

huizen belegden. Alle leden van de

roepen de gemeente bij elkaar en zoeken een
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1.	De eerste gemeente is als een spiegel voor ons: wie worden er door
ons overgeslagen?

zoeken met elkaar, zodat niemand wordt

Nu is discriminatie niet iets van onze tijd

4

Om te
bespreken

2.	Men zegt wel dat de diaconale arm van de kerk lang is.
Wat betekent dat?
3. Welke diaconale taken ziet u vandaag voor de gemeente?

de ogen van Christus, de grote Diaken. Hij

Ds. P. Nobel
Hervormd predikant in Garderen
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2.

Lezen:
Handelingen 16: 11-15

Lydia's hart en huis
Zoektocht naar zingeving

van de verkondiging van het Woord, de

We begrijpen dat een verandering als bij

Wie is de Lydia die genoemd wordt in

Heilige Geest haar hart opent voor het

Lydia ook iets anders kan inhouden dan

Handelingen 16? Ze was een heidense, niet

Evangelie.

het betonen van gastvrijheid. Bij mensen

onbemiddelde vrouw. We lezen in vers 14

van wie het hart opengegaan is voor het

dat Lydia, als ze Paulus ontmoet, God dient,

Een open hart, een open deur

Evangelie, gaan meer zaken open: een op

maar dat betekent niet dat ze al geloofde

Het opengaan van het hart van Lydia voor

zichzelf gericht leven wordt een dienend

in de enig ware God. We moeten het meer

de Heere brengt heel wat teweeg. Het heeft

leven. Hulpverlening aan mensen in nood,

zo zien dat haar hart toen al uitging naar

direct gevolgen. Haar hart gaat open, maar

waaronder velen in Oost-Europa, hoort

‘hogere dingen’. Vandaar ook dat ze het

ook de deur van haar huis gaat open. Ze

daar zeker bij. Er is veel nood in deze

bij de Joden zoekt die samenkomen bij de

biedt onderdak aan Paulus en allen die bij

wereld, maar dat er nog altijd ook heel veel

rivier (vs. 13).

hem zijn. Lydia komt tot dienen.

nood in ons eigen Europa is, is mij vooral
duidelijk geworden door het werk van

Dat is overigens wel de moeite waard

Het is opvallend dat het Nieuwe Testament

om op te merken. Kennelijk was het

de gelovigen nogal eens letterlijk aanspoort

zo dat deze rijke vrouw niet opging in

om de deur van hun huis open te zetten.

De vraag mag zijn: kwam het bij mij al

haar rijkdom; ze was wel rijk, maar niet

Ik denk aan Romeinen 12:13, waar Paulus

tot dienen? Als je daar goed over nadenkt,

voldaan. Er was oog voor immateriële

schrijft: “Leg u toe op de gastvrijheid.” Je

is dat dezelfde vraag als: kwam ik al tot

zaken. Ze zoekt kennelijk naar zingeving.

kunt ook denken aan Hebreeën 13:2, waar

geloof in de Heere Jezus?

En het wonder gebeurt dat door het middel

staat: “Vergeet de gastvrijheid niet.”
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stichting Kom over en help.

Om te
bespreken

1.	Bent u het ermee eens dat de vraag ‘kwam ik al tot dienen?’, eigenlijk dezelfde vraag
is als ‘kwam ik al tot geloof in de Heere Jezus?’ Zie hierbij onder andere Jakobus 2:14-

Ds. H.K. Sok

17 en H. Cat. Zondag 32, v/a 86.

Christelijk gereformeerd
predikant op Urk

2.	Lydia was ondanks haar rijkdom kennelijk niet voldaan. Komt u die gesteldheid ook
weleens tegen bij mensen? Zo ja, wat doet u daar dan mee?
3.	Wat betekent het eigenlijk dat er in Handelingen 20:35 staat: “Het is zaliger te geven
dan te ontvangen”?
Bijbelse bezinning op diaconaat / 7

3.
“Diaconaat

is
een must voor
het christendom”

Ds. Igor Kohaniuk
Predikant en voorzitter
van Bethania Christian
Relief Association in
Tintareni, Moldavië

diaconaat in Moldavië

Gekomen om te dienen

sterven voor mensen, voor hun vergeving,

worden gezien: met geest, ziel en lichaam.

Onze Heere Jezus Christus is gekomen om

zoals Jezus deed voor deze wereld, maar

We worden geroepen om noden op alle

te dienen; dat was Zijn karakter en dat

we kunnen wel dienen naar het voorbeeld

niveaus te vervullen: geestelijk, emotioneel,

was Zijn missie. Het Griekse woord diaco-

van Jezus. Diaconaat is een must voor het

psychisch, enzovoorts. De Bijbel leert ons

nia dat wordt gebruikt in Mattheus 20:28

christendom en elke authentieke christen.

dat elke christen geroepen is om te werken

en in andere, soortgelijke teksten, wordt

en zorg te dragen voor zijn behoeften en de

vertaald met dienen. Jezus Zelf definieert

De echte godsvrucht

behoeften van zijn familie. Tegelijkertijd

Zijn bediening als dienen en dan zodanig

In Jakobus 1:27 lezen we dat de zuivere en

focust een wedergeboren christen zich niet

dienen dat je bereid bent om je op te offe-

onbevlekte godsdienst is om wezen en we-

alleen op zichzelf en zijn familie, maar ook

ren voor anderen. In Johannes 20:21 lezen

duwen te bezoeken in hun verdrukking en

op kwetsbare naasten in zijn omgeving.

we: “gelijkerwijs Mij de Vader gezonden

onszelf onbesmet te bewaren in deze we-

Als kerk begrijpen we de oproep van God

heeft, zend Ik ook u.” De Meester vertelde

reld. De echte godsvrucht is zorg te dragen

om te dienen en zorg te dragen voor elkaar

Zijn discipelen dat zij door Hem gezon-

voor mensen die in nood zijn. Zorg dragen

en de behoeftige naasten. We onderwijzen

den zijn in de wereld zoals Hijzelf was

betekent de noden van die ander met liefde

onze broeders en zusters om bereid te zijn

gezonden door Zijn Vader. Wij kunnen niet

vervullen. Die persoon moet als één geheel

om mensen in nood te helpen. Galaten
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roept ons op om goed te doen aan allen,

Denk aan kwetsbare gezinnen, eenouderge-

hout te hakken. Veel christelijke gezinnen

maar het meest aan diegenen die behoren

zinnen, kinderen die geen ouders hebben,

in het hele land zijn betrokken bij de zorg

bij ‘de huisgenoten van het geloof’.

oudere mensen, weduwen, mensen met

voor wezen en openen hun huis en hun

een handicap, enzovoorts.

hart, waardoor er bijna honderd weeskinde-

Iedereen die in nood is

ren zijn geadopteerd. De meeste vrijwilligers

In onze gemeente hebben wij alle maat-

Bijdragen aan bediening

zijn lid van onze baptistengemeente en er

schappelijke en sociale projecten onder-

We nodigen christenen uit om aan onze

zijn ook een paar leden van de Orthodoxe

gebracht in één organisatie, namelijk

bediening bij te dragen door het geven van

Kerk die onze visie op dienstbetoon delen.

Bethania Christian Relief Association. Een

geld of andere hulp. Zo zijn tieners bijvoor-

van de predikanten is verantwoordelijk om

beeld actief betrokken om oudere mensen

Ik wil u oproepen om het voorbeeld van de

deze hulp te organiseren en te leiden.

te helpen door het huis schoon te maken en

Heere Jezus te volgen om anderen te dienen.

Al de projecten van Bethania zijn gericht
op het oplossen van moeilijke situaties van

1. Bethania werkt als baptistengemeente samen met de Orthodoxe

mensen die problemen hebben; we willen
hen helpen en bijstaan in hun moeiten
en wanhoop. Zo hebben we twee dagopvangcentra voor kinderen en ouderen. We
helpen niet alleen gemeenteleden, maar
iedereen in onze dorpen die in nood is.

Om te
bespreken

Kerk. Hoe beoordeelt u dit? Wat zijn voor u voorwaarden om samen
te werken met andere kerken in uw woonplaats?
2. Bethania schakelt tieners en jongeren in om ouderen te helpen.
Gebeurt dit in uw gemeente ook, of ziet u hiervoor mogelijkheden?

Bijbelse bezinning op diaconaat / 9

4.

Ds. Anatoliy Krivenko
Predikant en directeur van The House of
Mercy in Vatutine, Oekraïne

Met daden en gebeden
het zaad strooien
diaconaat in Oekraïne
Bidden om een hulpcentrum

dat een bezoek van eenmaal per week niet

bediening niet compleet zijn.

we clubs en zomerkampen, waar ze

kerk te bezoeken. Er zijn bijeenkomsten

Getrouw je werk blijven doen

Diaconaat is erg belangrijk en mag niet

voldoende was. Mensen hadden dage-

Met Gods hulp hebben we een centrum

vaak voor het eerst over God horen. We

met inwoners van The House of Mercy;

De bediening van het diaconaat is vaak

onderschat worden. Om diaconaat vorm te

lijks behoefte aan bemoediging, voedsel,

gekregen en kunnen we met daden en

werken samen met gezondheidsinstanties

gemeenteleden bakken thuis iets lekkers

moeilijk werk, waarbij je pas veel later

geven, stelde onze kerk zich als eerste de

kleding en bezoek. Op dat moment zijn we

gebeden het zaad strooien.

om medische zorg te adviseren aan de

en nemen dit voor hen mee. We bidden

resultaten ziet. Maar als je getrouw je werk

vraag hoe we de meest hulpbehoevenden,

gaan bidden voor een hulpcentrum, waar

mensen die we helpen. Elke zaterdag

voor de noden van de mensen om ons heen

de Heere God door de daden van barm-

staat er een gebedstent in het centrum

en van onze gemeente. Het belangrijkste

brengt het zegen voor de eeuwigheid; de

helpen, zodat we door de daden van barm-

hartigheid mensenharten zou aanraken.

Van thuisloze moeders tot
arme gezinnen

blijft doen, ondanks alle moeilijkheden,

zoals weeskinderen en thuislozen, kunnen

van de stad, waar we boeken en de Bijbel

principe van ons werk is om de christelijke

Heere Jezus Christus wordt verheerlijkt in

hartigheid Gods liefde kunnen laten zien.

Daden van naastenliefde hebben een

Onze gemeente heeft een centrum voor

uitdelen, en mensen uitnodigen om de

waarden en normen te laten zien.

het redden van mensen.

Toen onze gemeente gesticht werd, meer

grotere invloed dan woorden. Veel mensen

ouderen, The House of Mercy, voor

dan 20 jaar geleden, was de gemeente

geloofden niet in ons project en zeiden dat

thuisloze moeders met kinderen en voor

klein. Het grootste deel van het diaconaat

het niet zou slagen. Maar wij waren ervan

wezen. Wanneer deze moeders en jongeren

speelde zich in de nabije omgeving af door

overtuigd dat we een plek nodig hadden

het centrum verlaten, helpen en begeleiden

mensen te bezoeken.

waar de hulpbehoevenden niet alleen

we hen in het zelfstandig wonen. Voor

konden bidden tot God, maar ook daadwer-

kinderen uit arme en kwetsbare gezinnen

kelijk hulp zouden krijgen. Anders zou de

zijn er dagopvangcentra, en organiseren

Toen de gemeente groeide, begrepen we
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Om te
bespreken

1.	“Daden van naastenliefde hebben een grotere invloed dan woorden.” Deelt u dit?
2.	Wat zou u willen meenemen van het werk en de werkwijze van The House of Mercy?

Bijbelse bezinning op diaconaat / 11

5.

Hoe kunt u onze broeders en
zusters in landen als Moldavië
en Oekraïne helpen?

Presentatie
Wanneer u op zoek bent naar een presentatie voor een gemeenteavond, club of
vereniging, kunt u bij ons terecht. In deze presentatie staan kwetsbare kinderen
en gezinnen centraal alsmede de hulp die ze krijgen. Deze worden in woord, beeld
en video dicht bij de luisteraar gebracht. In de presentatie kunnen we zo nodig ook
specifiek inzoomen op een van onze programma’s of projecten.
Verder kunnen we de presentatie combineren met een debat of een
interactief ‘spel’. Voor het debat hebben we een aantal pakkende stellingen over
hulpverlening en geefgedrag. In het interactieve ‘spel’ kunnen mensen zich

Houd een collecte

inleven in welke achterstand mensen met een handicap in Moldavië
en soortgelijke landen hebben. U kunt een presentatie aanvragen via

In uw kerkelijke gemeente kunt u een collecte houden voor

www.komoverenhelp.nl/presentatie.

ons werk. De praktijk leert dat hoe concreter het doel is, hoe
meer het gemeenteleden aanspreekt. Op pagina 14 in deze
brochure vindt u een aantal projecten. Op onze website vindt
u er nog veel meer. Om gemeenteleden te informeren over en
te motiveren voor het doel, kunt u hun vooraf een flyer geven,
kopij in het kerkblad en op de website van de kerk plaatsen
en/of een korte presentatie laten zien. U kunt de materialen
downloaden of bestellen op www.komoverenhelp.nl/kerken.

Xperiencereis voor jongeren
Voor jongeren organiseren wij een paar keer per jaar een
Xperiencereis naar een van de landen waar we werken.
Ze snuiven een andere cultuur op, bezoeken projecten
en mensen die ze nóóit meer zullen vergeten en hebben
ontmoetingen met andere christenjongeren. Meer informatie
hierover vindt u op www.komoverenhelp.nl/jongeren.

Kerken die ons al jaren steunen
Wij weten ons verbonden met het werk van Kom over en help.

Stichting Kom over en help doet goed werk, vinden wij. Als

Uit het promotiemateriaal blijkt hoe deze stichting zich inzet voor

plaatselijke kerk is onze naaste ver weg niet zo eenvoudig in beeld

bijvoorbeeld persoonlijke hulp aan kwetsbare kinderen in Oost-

te krijgen en te bereiken. We hebben er vertrouwen in dat we

Europese landen. Deze dienende houding is gebaseerd op de Bijbel.

via deze stichting toch onze medemensen in nood op een goede

Aan dit werk dragen we graag ons steentje bij. Daarom krijgt Kom

manier kunnen helpen. Daar zijn we blij mee.

over en help jaarlijks een plekje op ons collecterooster.

Christelijke Gereformeerde Kerk te Renswoude

Hervormde Gemeente Waddinxveen
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Welke projecten kunt u steunen
om nood te lenigen?
Project 02000 – Hulp in Oezbekistan – broeder T. –

Wij hebben zo’n zestig projecten die we ondersteunen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.
Uiteraard is het mogelijk om ook voor een andersoortig project te kiezen. U vindt de projecten op

Oezbekistan

www.komoverenhelp.nl/projecten.

In Oezbekistan is het slecht gesteld met de zorg in de staatstehuizen en met de rechten
van mensen met een handicap en van minderheden. Mensen in deze tehuizen verblijven

Project 21400 – Zorg voor ouderen –

in zeer slechte omstandigheden en er is weinig hulp. De overheid belemmert eerder

Bethania Foundation – Moldavië

maatschappelijke initiatieven dan dat zij deze bevordert. Onze partnerorganisatie in

Extreem arm zijn ze: de ouderen in Moldavië aan wie wij zorg geven. Ze hebben geen of een

Oezbekistan zet zich daarom in voor mensen naar wie nauwelijks iemand omkijkt.

veel te klein inkomen, en er is niemand die voor hen zorgt, omdat de kinderen vaak naar het

Denk bijvoorbeeld aan leprapatiënten, doven, ouderen, weeskinderen, kinderen met

buitenland zijn vertrokken om te werken. Deze ouderen zijn aan hun lot overgelaten. In het

een handicap, tbc-patiënten, enzovoorts. De hulp die wordt gegeven, is zeer divers en

ouderencentrum zijn zij dagelijks welkom. Ze krijgen een ontbijt en lunch, ze kunnen zich

afgestemd op de noden en behoeften. Mensen krijgen materiële ondersteuning in de

douchen en hun kleding wassen, en er is medische hulp. Met elkaar doen ze activiteiten en

vorm van levensmiddelen, medicijnen, schoolmaterialen, bouwmaterialen, speelgoed

er worden uitjes georganiseerd. Daarnaast krijgen ouderen thuis hulp in de vorm van tafeltje-

en kleding. Ook worden er kinderkampen georganiseerd en vindt er geestelijke

dekje, en worden ze zo nodig geholpen in hun huishouding. De impact van de ouderenzorg is

ondersteuning plaats door pastoraat, Bijbelstudie, christelijke lectuur en het organiseren

groot. Het welbevinden van deze ouderen is fors gestegen en er kan eerder worden ingegrepen

van (kerk)diensten.

als hun gezondheid achteruitgaat. Ook leren ze over de moeilijke dingen te spreken die ze
hebben meegemaakt, zodat ze deze kunnen verwerken.

Project 11600 – Dagopvangcentrum voor ernstig
Project 11002 – Moeder-en-kindcentrum voor thuisloze moeders –

gehandicapte kinderen – Lidia Foundation – Albanië

The House of Mercy – Oekraïne

In het zuidelijke deel van Albanië is er nauwelijks medische kennis over en ervaring

In Oekraïne neemt het aantal minderjarige, alleenstaande moeders de laatste jaren sterk toe, als gevolg

met handicaps waarmee kinderen geboren worden. Ouders moeten daarvoor naar de

van het al op jonge leeftijd seksueel actief zijn, een lage seksuele moraal, huiselijk geweld, echtscheidingen,

hoofdstad Tirana, maar het vervoer daarnaartoe is voor veel ouders onbetaalbaar en

enzovoorts. De oorzaak hiervan is onder andere dat er op school geen moreel onderwijs aan kinderen en

wordt ook niet vergoed door de overheid. In deze regio wonen dan ook kinderen die

jongeren wordt gegeven, en christelijke principes niet gehanteerd worden. Ook het opgroeien in armoede

zeer ernstig gehandicapt zijn en voor wie zeer beperkte tot geen enkele hulp aanwezig

heeft invloed op de ontwikkeling. Het moeder-en-kindcentrum helpt zwangere vrouwen, vrouwen met

is. Daarbij speelt ook mee dat er een taboe heerst op het hebben van een kind met een

kleine kinderen die zich in moeilijke levenssituaties bevinden en vrouwen met kinderen die huiselijk

beperking. Daarom heeft onze partnerorganisatie een dagopvangcentrum geopend. Hier

geweld hebben meegemaakt. Ze worden geholpen om te voorkomen dat de kinderen worden achtergelaten,

krijgen deze gehandicapte kinderen en jongeren volledige verzorging, fysiotherapie,

abortus wordt gepleegd of dat de kinderen op jonge leeftijd wees worden. Vrouwen worden geholpen om

eten, enzovoorts. Dagelijks worden zij met een speciale bus opgehaald en weer

het moederschap vorm te geven door een goede voorbereiding op de bevalling, het aanleren van belangrijke

thuisgebracht. Doordat deze kinderen letterlijk zichtbaar worden, wordt er tegelijkertijd

vaardigheden die nodig zijn om verantwoord om te gaan met het ouderschap, zodat het kind de kans krijgt

gewerkt aan maatschappelijke bewustwording. Hopelijk wordt zo op de lange termijn het

om veilig en gezond op te groeien.

stigma van een handicap verminderd.

14 / Bijbelse bezinning op diaconaat

Bijbelse bezinning op diaconaat / 15

*Citaat uit het bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen

“Diakenen, verzamel de
gaven met zorg in en deel
ze op verstandige wijze
en met vreugde uit. Help
en troost de bedroefden.
Zorg voor de weduwen,
de wezen en allen die in
nood zijn.”

Tel.: 033 246 32 08
IBAN: NL42 RABO 0161 0045 55
info@komoverenhelp.nl
www.komoverenhelp.nl

Postadres
Postbus 138
3860 AC Nijkerk

Bezoekadres
Beurtschipper 14
3861 SC Nijkerk

