Diaconie Eethen/Drongelen

Informatiefolder
Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten
van mijn broeders of zusters, dat hebben
jullie voor mij gedaan.
Mattheus 25:40

OVER DIENEN, DELEN EN DOEN

CONTACTGEGEVENS
diaconie@hervormdeethenendrongelen.nl
www.hervormdeethenendrongelen.nl of neem contact op met
Monique Branderhorst, telefoon 06-22483096
Janneke Rochat, telefoon 06-24848519

IN EN DOOR DE GEMEENTE VAN
CHRISTUS

DIENEN, DELEN, DOEN

WAT KUN JIJ DOEN?

De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Ze
zijn kenmerkend voor elke christen. Zo zijn we herkenbaar als volgelingen van Christus en eren
we God.

Wij willen graag dat omzien naar de naaste iets van de hele gemeente is. U en jij kunt daarbij
op verschillende manieren actief zijn, bijvoorbeeld door het:

Dienen / Jezus omschrijft zijn eigen werk met het woord dienen. Als zijn volgelingen
behoren ook wij hierom bekend te staan. Delen / Het evangelie maakt van ons gulle en
delende mensen. Doen / Diaconaat geeft handen en voeten aan je geloof.

bezoeken van zieken, eenzamen en ouderen;
(financieel) maatje van iemand zijn;
geven van allerlei praktische hulp.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vraag een diaken naar meer mogelijkheden.

Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan mensen die
door ziekte of handicap in een isolement raken, gevangen zijn in armoede of schulden, in
maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten
ophouden, dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en
maatschappelijke klimaat of die als gevolg van ouderdom steeds eenzamer worden.

WAT DOET DE DIACONIE?

Je kunt de taak van de diakenen
als volgt samenvatten:

Als diaconie werken we aan een gemeenschap die
bekend staat als barmhartig, offervaardig en gastvrij.
Dat kunnen we nooit alleen. Daarbij bent u / ben jij
ook nodig!
Diakenen zetten zich in zodat iedereen mee kan
doen in de samenleving. Ze zijn de handen en voeten
van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden
praktische en financiële hulp en kaarten onrecht aan.
Dat doen ze samen met gemeenteleden en met
mensen die ondersteuning nodig hebben.

• Zorgen voor een goede
voortgang van het dienen in
en door de gemeente.
• Informeren naar moeiten in
de gemeente.
• De gemeente opwekken tot
dienen, delen, doen.
• Gaven inzamelen en uitdelen
in de naam van Christus.
• Met Gods woord bemoedigen
en vertroosten.

ONDERSTEUNING
De diaconie ondersteunt en bemoedigt in
allerlei moeilijke omstandigheden op diverse
manieren, bijvoorbeeld door het:
geven van financiële steun voor het
dagelijkse levensonderhoud.
meedenken bij financiële moeiten.
organiseren van praktische hand- en
spandiensten.
doorverwijzen naar organisaties die kunnen
helpen.
ondersteunen bij werkloosheid.
betrokken zijn bij ziekte en eenzaamheid.

WANNEER KAN IK EEN
BEROEP DOEN OP DE
DIACONIE?
Neem gerust contact op met een diaken
wanneer:
je problemen hebt om te voorzien in je
dagelijkse levensonderhoud.
financiële moeiten je ’s nachts wakker
houden.
je ziek of eenzaam bent.
je praktische hulp van anderen nodig
hebt.
je je baan hebt verloren.

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. Je persoonlijke situatie kun je altijd voorleggen met een
diaken van de Hervormde Gemeente van Eethen en Drongelen.

FEITEN EN CIJFERS
De diaconie vindt het belangrijk om
ondersteuning te geven aan mensen in
nood. We zijn hierbij ook zeer gericht op
doelen die plaatselijk of regionaal
georganiseerd worden. Je merkt dan de
betrokkenheid van iedereen. Het is mooi om
te kunnen volgen wat er met je gift gebeurt.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Bij acute nood wil de diaconie natuurlijk snel helpen. Tegelijkertijd zullen we ook samen kijken
naar oplossingen voor de lange termijn. Daarbij kan inzicht in de situatie nodig zijn. De
gedachte hierbij is er niet één van nieuwsgierigheid. Het gaat er om dat het echte probleem
wordt achterhaald, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Natuurlijk gaan we uiterst
zorgvuldig om met de informatie en privacy.

