Bijlage 1

En nu concreet

14-02-2013

Bijlage 1a Bewustwording
Met betrekking tot de diaconale thema’s volgt hieronder een kleine greep van boeken die, ter stimulering van de brede
diaconale bewustwording, zeker de moeite waard zijn om te lezen.
1) ‘Zevenvoudig diaconaal’ van Peter van de Kamp, ISBN 9043512842 (over de 7 werken van barmhartigheid uit
Mattheus 25)
2) ‘Ruim baan voor gerechtigheid’ van Tim Keller, ISBN 9789051944112 (over sociale gerechtigheid als Bijbelse
opdracht)
3) ‘Het groene hart van het geloof’ van Dave Bookless, ISBN 9789043517232 (over de zorg voor Gods schepping als
hart van het Evangelie)
4) Stop the traffic, van Steve Chalke, ISBN 9780745953588 (over (kind)slavernij en mensenhandel)

Bijlage 1b Concrete handreikingen
6.1.1.

Honger hebben en eten geven

a)Soberheidproject. Laten we als christenen met enige regelmaat een eenvoudige maaltijd (water en brood) houden
waarbij we ons bezinnen op een maatschappelijk probleem dat te maken heeft met voedselvoorziening
(bewustwording).
b)Maaltijdproject. Juist omdat ‘eten geven’ een werk van barmhartigheid is, is het belangrijk dat we als christelijke
gemeente steeds bezig blijven met het verstrekken van maaltijden aan een bepaalde doelgroep bij ons in de buurt
(Kloosterveen of Assen).
c)Voedselproject. Een christelijke gemeente in het rijke westen doet er goed aan om arme medemensen op het zuidelijk
halfrond die permanent bedreigd worden door honger, niet uit het oog te verliezen. Het regelmatig bijdragen aan een
doelgericht voedselproject is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
6.1.2.

Dorst lijden en dorst lessen

a)Soberheidproject. Laten we als christenen met enige regelmaat een eenvoudige maaltijd (water en brood) houden
waarbij we ons bezinnen op een maatschappelijk probleem dat te maken heeft met watervoorziening (bewustwording).
b)Milieuproject. Schoon, helder water heeft alles te maken met goed milieubeheer. Daarom is het zinvol om met elkaar
na te denken over een beter milieu dat bij onszelf begint (groene stroom, afvalscheiding, autogebruik, watergebruik etc).
Een gemeenteproject waarin bewustwording centraal staat is hierbij een goed middel.
c)Waterproject. Als gemeente of huiskring kunnen we blijvend een waterproject in de Derde Wereld steunen (nu is dat
o.a.Tear waterproject Ethiopië), om mensen te voorzien van drinkwater waardoor (kinder)sterfte en ziekten worden
voorkomen.
6.1.3.

Gastvrij voor vreemdelingen

a)Wegwijs maken. Voor vreemdelingen en vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn, is onze samenleving vaak
een doolhof. Er zijn dan ook mensen nodig om hen wegwijs te maken op allerlei terreinen (hulp bij invullen formulieren
etc).
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b)Gastgezin worden of vrijwilliger bij St. Vluchtelingenwerk (via huiskring). Een concrete vorm van gastvrijheid is dat
gezinnen zich bereid verklaren gastgezin te zijn voor asielzoekers. Asielzoekers en vluchtelingen hebben vaak een
enorme behoefte aan warmte, aandacht en liefde.
c)Vooroordelen bestrijden. Vluchtelingen en asielzoekers worden vaak geconfronteerd met allerlei vooroordelen die
kunnen leiden tot discriminatie en racistische uitingen. Het is van groot belang dat wij werk maken van het bestrijden
van vooroordelen en ons inzetten voor een klimaat van gastvrijheid binnen en buiten onze kerkmuren.
6.1.4.

Kleding: Bescherming, identiteit en waardigheid

a)Tweedehands kledingwinkel. Christenen kunnen proberen een tweedehands kledingwinkel op te zetten, waarvan de
netto opbrengsten weer aan andere projecten (bv voedselbank) besteed kunnen worden. Het voordeel hiervan is dat zo’n
project op de plaatselijke samenleving is gericht, dat het hergebruik van kleding wordt gestimuleerd en dat betaalbare
kleding beschikbaar komt voor mensen die daarnaar op zoek zijn. Ook een (digitale) kledingruilbeurs kan helpen om
mensen die krap bij kas zitten op een goedkope manier aan kleding te laten komen.
b)Kledingactie. Een christelijke gemeente doet er goed aan om te zorgen dat er kleding wordt gestuurd naar plaatsen
waar mensen gebrek hebben. Dit kan binnen en buiten de gemeente, in binnen- en buitenland. Belangrijk is dat er
garanties zijn dat de kleding daadwerkelijk bij de beoogde doelgroep aankomt.
6.1.5.

Zieken en eenzamen bezoeken

a)Aandacht voor mantelzorgers. Veel (langdurig) zieken zijn aangewezen op de hulp van anderen (mantelzorg) en
worden verzorgd door de partner, een kind, vriend(in) of buur. De mantelzorger zelf heeft vaak weinig vrije tijd, rust en
ontspanning, waardoor de eigen gezondheid onder druk komt te staan. Daarom geeft de christelijke gemeente aan
mantelzorgers erkenning, aandacht en ondersteuning.
b)Ziekenbezoek als vrijwilliger. Veel zieken en gehandicapten worden bezocht door vrijwilligers. Het is waardevol om
als huiskring bezoekersgroepen voor binnen en buiten de gemeente te vormen die om een zieke, gehandicapte (en hun
familie) heen staan. Ook in ziekenhuizen of hospices is vaak behoefte aan vrijwilligerswerk.
c)Gezondheidszorg wereldwijd. Als christelijke gemeente is het waardevol een gezondheidsproject elders in d wereld
financieel en materieel te steunen. Jongeren en ouderen in de gemeente kunnen gestimuleerd worden (een jaar)
vrijwilligerswerk in het buitenland te doen in het kader van zorg voor zieke of gehandicapte medemensen.
6.1.6.

Gevangenen ons een zorg

a)Gevangenenbezoek als vrijwilliger. In veel gevallen, waaronder in Veenhuizen, kunnen gevangen bezocht worden,
ook door vrijwilligers (www. gevangenenzorg.nl). Als huiskring kan aansluiting gezocht worden bij de bestaande
initiatieven binnen onze gemeente.
b)Kindercadeauproject. Als gemeente kunnen we meewerken aan het kindercadeau-project van Stichting
Gevangenenzorg Nederland. Via dit project wordt ervoor gezorgd dat kinderen namens hun gevangenzittende vader of
moeder een cadeau krijgen. Ook de financiële ondersteuning van organisaties als Stichting Gevangenenzorg Nederland
is een reële optie.
c)Gebedsgroep voor gevangenen. Laten we een biddende gemeente zijn door binnen de huiskringen en gebedsgroepen
te bidden voor gevangenen en hun familie en voor het gevangenispersoneel. Maar op wereldniveau ook voor de
vervolgde christenen die vaak in erbarmelijke omstandigheden om hun geloof gevangen zitten (Open Doors
gebedsgroep).
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Bijlage 1c
6.2.1.

Handreikingen gerechtigheid en duurzaamheid

Micha campagne

Het beleggen van een themadienst (Micha zondag) waarin de thema’s gerechtigheid&duurzaamheid binnen de dienst
alsook de tijdens collecte centraal staan, is een goede vorm om bewustwording te vergroten en betrokkenheid te creëren.
Een gastspreker van een ontwikkelingsorganisatie als TEAR verdient aanbeveling. Op huiskringniveau kan een
ontwikkelingsproject geadopteerd worden. Een andere mooie vorm van naastenliefde is de gezamenlijke financiële
adoptie van een kind in een ontwikkelingsland.
6.2.2.

De Faire Naasten

Het programma De Faire Naasten (www.defairenaasten.nl) is een goede wijze om met andere kerken de bezinning
verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Aansluiting bij de Noachalliantie (www.noachalliantie.nl ) geeft verdere
verdieping (“groen geloven, duurzaam doen”). Dit kan vervolgens weer doorgegeven worden aan de huiskringen en via
bijvoorbeeld themadiensten of een gemeenteproject.
6.2.3.

de groene kerk

1)Schepping/natuur: Verhoging bewustzijn belang van behoud natuurbehoud en biodiversiteit; samenwerking met
scholen (natuureducatie).
2)Geloof en inspiratie: Themadienst, startzondag, dag van de schepping, dankdag, 40 dagentijd voor Pasen gericht op
duurzame en rechtvaardige leefstijl, prekenpakket met filmmateriaal.
3)Beleid en aanpak: Bereken de eigen ecologische footprint (www.wnf.nl), doe een duurzaamheidscan, veranker
keuzes m.b.t. de kerk in beleidsplan en voer ze uit. Bewustwording en uitleg is hierbij van groot belang.
4)Bewust inkopen: Kies thuis en in de kerk voor fair trade en/of biologische producten die een eerlijk inkomen
genereren voor de verre naaste en het milieu minder belasten. Gebruik eerlijke koffie, thee en cacao (www.fairtrade.nl) ,
verantwoorde kleding (www.goedewaar.nl), voorkom producten die gemaakt zijn met kinderarbeid
(www.kinderarbeid.nl), gebruik verantwoorde schoonmaakmiddelen, print op duurzaam papier, doe mee aan
afvalscheiding, breng bruikbare spullen naar de kringloop of gebruik zelf tweedehandspullen, etc etc.
5)Geld: God geeft ons geld in bruikleen. Besteed het als rentmeesters voor zijn koninkrijk. Bankier bij een eerlijke bank
(www.eerlijkebankwijzer.nl). Collecteer voor een duurzaam project en ondersteun een klimaatprogramma in een
ontwikkelingsland (www.dutchmillenniumfoundation.nl).
6)Energie en klimaat: Onderzoek hoe we thuis en in de kerk ons energieverbruik kunnen verminderen. Gebruik groene
energie, plaats zonnepanelen, beperk het autovervoer (fietsen, carpoolen, zuinige auto (aardgas, elektrisch), compenseer
C02 uitstoot , gebruik duurzame materialen (verf op waterbasis, fsc-hout; www.allesduurzaam.nl).
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