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Thema:  
Diaconaat en 
zorg voor de 

schepping

Karin Faber is groene diaken

‘Hoe diep gaat 
ons groene gevoel?’



Inhoud Voorwoord Gebed

Hoe groen bent u?

Zorg voor de schepping is een belang
rijk agendapunt van de Protestantse 
Kerk en Kerk in Actie. Er zijn op dit 
moment 197 Groene Kerken en dat 
aantal groeit. Maar het kan altijd beter. 
Dat vonden ook de predikanten en 
gemeenteleden die begin dit jaar een 
open brief over duurzaamheid naar 
de Protestantse Kerk stuurden. “Het 
is nog te veel een hobby van een aantal 
mensen. Het moet in de haarvaten 
van de kerk komen”, zegt een van de 
briefschrijvers op pagina 6. Dat het 
beter kan vindt ook groene diaken 
Karen Faber. “Hoe diep zit ons groene 
gevoel eigenlijk?”, vraagt ze zich op 
pagina 16 af.

Met deze Diakonia moedigen we u 
aan om in uw diaconie het gesprek over 
zorg voor de schepping aan te gaan. 
Dat kan bijvoorbeeld met de vergader
opening op pagina 26. En wilt u daarna 
aan de slag? Dan vindt u in dit nummer 
veel handige tips en inspirerende 
voorbeelden uit andere gemeenten.  
En die gaan niet alleen maar over fair
tradekoffie en zonnepanelen.

ReDactie Diakonia

Vragen of opmerkingen over Diakonia: 

diakonia@protestantsekerk.nl

Verder in dit nummer

4  Nieuws
18   Uitgezonden
19   Collecteer voor Rwanda 
20   In actie: kerstcampagne en 

huis-aan-huiscollecte voor 
Griekenland

22   De handen uit de mouwen  
met HipHelpt

24  Diaken & Bijbel 
26  Vergaderopening
27  Geld maakt gelukkig 
28  Het profiel

6  ‘Duurzaamheid is nog te veel een 
hobby’, aldus ds. Jacques Schenderling

8   Groene Paaskerk Baarn zorgt 
spelenderwijs voor de aarde

12   een duurzame kerk worden

14   Samen met de kerk groen boeren

16   ‘De mens blaast veel te hoog van de 
toren’ Karin Faber is groene diaken
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Geloven in delen

Gebed voor de schepping 

Eeuwige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.

Geef ons hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken.
Amen

Dit iS het l aatSte Deel uit het ‘klimaatGeBeD’ 

Dat te VinDen iS oP GRoenGeloViG.nl.
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Nieuws

Agenda

kerstcollecte voor 
vluchtelingenkinderen
Collecteer met Kerst voor 

vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Hun situatie blijft 

onverminderd urgent. Wij  

gunnen hen een beter leven!

> kerkinactie.nl/kerst

collecte voor  
israël/Palestina  
De vredeswerkcollecte is dit jaar 

voor Israël/Palestina waar Kerk 

in Actie bijdraagt aan een project 

waarbij Joodse en Palestijnse 

kinderen samen spelen.

> kerkinactie.nl/israelpalestina

collecte voor  
kameroen  
Kerk in Actie helpt boeren in 

Kameroen met betere landbouw-

methoden die helpen om natte 

of juist droge perioden goed door 

te komen.

> pagina 15 en kerkinactie.nl/

kameroen

collecte voor 
moldavië 
De eerste adventscollecte is voor 

kinderen in Moldavië. In dit armste 

land van Europa worden zij aan 

hun lot overgelaten omdat hun 

ouders in het buitenland werken.

> kerkinactie.nl/kerst

28 november 
2021

Start huis-aan-huis-
collecte kerk in actie 
Ook dit jaar collecteren we weer 

voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Wordt u collectant? 

En staat dit doel ook met Kerst 

op uw collecterooster?

> pagina 20 en kerkinactie.nl/

huisaanhuiscollecte

26 september 
2021 22 november 

2021 25 december
202117 oktober 

2021

Abonneer u 
op de digitale 
nieuwsbrief voor 
diaconie en zwo

Collecteert u (weer) mee? 

De allereerste huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie vorig jaar was 

een groot succes, niet in het minst dankzij de ruim 5000 collectanten 

die samen een bedrag van maar liefst € 540.000 ophaalden voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dit jaar is er van 22-27 november 

weer een huis-aan-huiscollecte. Doet u (weer) mee als collectant? 

Ga naar kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Op de hoogte blijven van de laatste 

nieuwtjes van Kerk in Actie, zoals campagnes, 

workshops en noodhulpacties? Dat kan met de 

digitale nieuwsbrief voor diakenen en zwo-

commissieleden. U meldt zich gemakkelijk aan 

via kerkinactie.nl/nieuwsbrieven.

De Landelijke Diaconale Dag krijgt een nieuw 
jasje en heet voortaan Kerk in Actiedag. Maar  
dat is niet het enige wat verandert. In plaats 
van één landelijke dag komen er begin volgend 
jaar drie regionale dagen. Wat natuurlijk 
hetzelfde blijft, is dat het een dag is vol 
inspiratie, toerusting en ontmoeting, kortom 
een ‘must’ voor iedere diaken. De komende 
tijd informeren we u over de locaties en de 
inhoud van de Kerk in Actiedag. Houd dus de 
nieuwsbrieven in de gaten!

LDD wordt 

Kerk in Actiedag 

Van een kunstkalender, gemaakt door 
gemeenteleden, tot een bijbelquiz. 
En van een ontbijtservice tot een 
debatavond waarvoor je het hele dorp kunt 
uitnodigen. De nieuwe, vrolijke en kleurrijke 
actiegids ‘Kom in actie!’ staat vol met originele 
actieideeën die de hele gemeente in beweging 
brengen. De ideeën zijn zo volledig mogelijk 
uitgewerkt, u hoeft ze alleen nog maar uit te voeren. En 
wat helemaal leuk is: de meeste ideeën komen uit gemeenten 
zelf, en zijn dus al beproefd waardoor succes gegarandeerd is. 

Wilt u een project van Kerk in Actie een plek geven tijdens een viering? Ook 
daarvoor staan er in de actiegids tips en ideeën die je als gemeente in verbinding 
brengen met de wereldwijde kerk.

Eind juni heeft u, als het goed is, twee exemplaren van de actiegids ontvangen: 
één om zelf te houden en één om uit te delen aan die kartrekker in uw gemeente 
die altijd wel in is voor het organiseren van een leuke actie. Heeft u zelf ook 
een succesvol actieidee? Mail naar kerkinactie@protestantsekerk.nl. Wie weet 
kunnen we het meenemen als we de actiegids vernieuwen.

Collecterooster 2022
Heeft u het nieuwe landelijk 

collecterooster ontvangen? Hierin 

staan alle collectedoelen voor de 

Protestantse Kerk, Kerk in Actie 

en Jong Protestant voor 2022. 

We hebben het rooster eind juni 

naar alle diaconieën verstuurd. 

Onverhoopt niet ontvangen? Bestel 

een gratis rooster via kerkinactie.nl/
webwinkel.

Nieuw actiegids brengt 

de hele gemeente in beweging
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“I k herken mij in de woorden van 
paus Franciscus uit de encycliek 
Laudato Si. Deze wereld en ons 
leven zijn een schepping van God, 
ons geschonken en toevertrouwd 

om er zorgvuldig mee om te gaan. Wij 
staan in verwondering en dankbaarheid 
tegenover de natuur en het leven. Het 
gebruik van de schepping voor eigen genot 
en gewin is daarmee in strijd. Het vraagt 
ons zo om te gaan met de aarde en natuur
lijke hulpbronnen dat ook de generaties na 
ons in hun behoeften kunnen voorzien.” 
Aan het woord is ds. René de Reuver, scriba 
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wat zeGt De BijBel oVeR 
DuuRzaamheiD?

“In Genesis 2 vers 15 krijgen mensen de  
opdracht de schepping te bewerken en te 
bewaren. Calvijn zegt in zijn commentaar 
op deze passage: ‘Ga zo met de aarde om,  
dat je haar op zijn minst even goed, en  
liever beter, aan een volgend geslacht  
nalaat dan jij haar ontvangen hebt’. De 
protestantse traditie raakte sterk gericht 
op de relatie tussen God en mens. Ik doe 
daar niets aan af, maar het zorgde ervoor 
dat natuur vooral in dienst van de mens 
kwam te staan. Rentmeesterschap werd 
‘wij zijn de baas over de schepping, het 
moet wel wat opleveren’. Inmiddels zien 
wij in dat wij deel uitmaken van de schep
ping, dat natuur ook doel in zichzelf is.”

Met negen anderen schreef ds. Jacques 
Schenderling, predikant te Ingen, een open 
brief aan de synode van de Protestantse 
Kerk. Zij drongen daarin aan op meer aan
dacht voor duurzaamheid in het nieuwe 
beleidskader van de dienstenorganisatie. 
Schenderling: “Duurzaamheid moet in 
de haarvaten van de geloofsgemeenschap 
komen. Zorg voor de schepping is daarbij het 
meest voor de hand liggende theologische 
motief. Daar komt het Bijbelse en profetische 
begrip gerechtigheid bij. Mensen, vooral 
vrouwen, in de derde wereld krijgen de  

rekening gepresenteerd van ons consumptiegedrag. Voor 
ons voedsel maakt natuur daar plaats voor landbouwgrond. 
De duurzame metalen voor onze mobieltjes worden gewonnen 
met milieuschade, onder mensonterende omstandigheden 
en lage lonen. Dat onrecht treft huidige en toekomstige 
generaties, én het hart van werelddiaconaat.”

ook in onS lanD Raakt De klimaatcRiSiS 
De aRmen.

De Reuver: “Duurzaamheid gaat geld kosten. Zonnepanelen, 
warmtepompen, van het gas af: dat is niet voor iedereen 
weggelegd. Niet dat mensen met een elektrische auto en 
een warmtepomp milieuvriendelijker zijn dan alleenstaande 
moeders in Moerwijk, die elk dubbeltje omdraaien, lang met 
hun spullen doen en creatief zijn in hergebruik en reparatie. 
Maar biologische voeding is nog altijd duurder dan voedsel  
uit de bioindustrie.” Schenderling: “Diakenen komen te

Entree Tekst: Kees Posthumus beeld: Jedi Noordegraaf

recht op voor mensen met een smalle beurs.  
De transitie naar een duurzame samenleving mag 
armen niet onevenredig zwaar treffen. Ook iemand 
met weinig geld moet in staat zijn een pak biologische 
melk te kunnen kopen. De landelijke kerk als instituut 
kan er bij de overheid op aandringen vervuilende 
producten zwaarder en duurzame producten minder 
zwaar te belasten.”

Welke Rol SPeelt De keRk in BeWuSt
WoRDinG en GeDRaGSVeRanDeRinG? 

De Reuver: “Groene Kerk worden: verantwoorde
lijkheid nemen voor je kerkgebouwen, waterbeheer, 
hergebruik, energiebesparing. Maar duurzaamheid is 
meer dan een lijstje milieuvriendelijke maatregelen. 
Het is een diep besef van verantwoordelijkheid voor de 
voortgang van de schepping dat alle terreinen van het 
kerkelijk leven raakt.” Schenderling: “Er zijn 197 groene 
protestantse kerken. Dat is ongeveer 10 procent van alle 
protestantse gemeenten. En dat terwijl je al een Groene 
Kerk bent als je fairtradekoffie schenkt en zuinig met pa
pier omgaat. Duurzaamheid is nog te veel een hobby van 
een kleine groep, terwijl het een zaak van de hele kerk is.”

ooit VeRtelDe De keRk Wat menSen 
moeSten Doen en laten, oP meDiSch 
ethiSch teRRein. 

Schenderling: “Nu trekt de kerk zich zozeer terug op het 
spirituele vlak dat het niet meer aansluit bij het dagelijks 
leven. Die medischethische keuzes gingen vaak om wat 
anderen wel of niet zouden moeten doen. De vragen die de 
klimaatcrisis oproept, gaan over ieders eigen huishouden, 
ieders handelen. Ga daarover met elkaar in gesprek, help 
elkaar verantwoorde keuzes te maken.”

De Reuver: “Laat milieuvriendelijk handelen geen nieuw 
sjibbolet worden: ‘wie langer dan drie minuten doucht, is 
niet goed bezig’. Laat mensen vooral zelf nadenken over 
hun eigen gedrag en het effect ervan op milieu en klimaat. 
Aan de kerk de taak om te focussen op de laag daaronder en 
te laten zien waar ons geloof en onze verantwoordelijkheid 
voor de schepping elkaar raken.” 

Duurzaam aan de slag? Kijk op 
pagina 12 voor concrete tips.

Elk nummer van Diakonia heeft een thema. 

Entree is een introductie op dit thema.

Zorg voor de schepping 

is een taak voor de kerk

‘Duur-
zaamheid 
is nog te 
veel een 
hobby’

De klimaatcrisis raakt armen 

het meest, dichtbij en ver weg. 

Dat vraagt om betrokkenheid 

van diakenen bij duurzaamheid. 

Het thema staat hoog op de 

agenda van de Protestantse 

Kerk in Nederland.

Kerk in Actie participeert in GroeneKerken, dat kerken stimuleert 
duurzaam te worden en dit jaar haar tienjarig bestaan viert. 
Kijk op groenekerken.nl.
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“W e hebben vandaag een speel
se viering. Op verschillende 
plekken gaan we aan de slag 
met duurzaamheid. Want we 
zijn een Groene Kerk.” Zo 

kondigt predikant Marleen Kool van de Paaskerk in Baarn 
de kerkdienst aan. Marleen heeft een kliederkerkviering 
georganiseerd: een veelgebruikte vorm waarbij jong en oud 
spelenderwijs de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. 
De kerk zit vol met gezinnen met jonge kinderen, aange
vuld met wat ouderen. Marleen roept eerst de kinderen uit 
groep 5 tot 8 naar voren. “Hebben jullie weleens van een 
Groene Kerk gehoord? Nee? Dat snap ik, want als je om je 
heen kijkt, zie je dat onze kerk helemaal niet groen is. Maar 
heb je wel eens gehoord van duurzaamheid?” Dat hebben 
de kinderen en ze noemen op waar ze aan moeten denken: 
recyclen, de aarde schoon houden, goed voor de natuur 
zorgen. Marleen legt uit dat ‘goed voor de aarde zorgen’ al 
een heel oude opdracht is en dat je op allerlei plekken in de 
Bijbel kunt lezen hoe je dat kunt doen.

Bijenhotel
Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Buiten zijn er ver

schillende plekken ingericht om iets te doen rond het thema 
duurzaamheid. Als je binnen wilt blijven om naar een over
denking van Marleen en mooie muziek te luisteren, kan dat 
ook. Op een van de plekken wordt een bijenhotel gebouwd. 
“Bijen hebben holle gangetjes nodig om eitjes in te leggen. 
Maar doordat steeds meer mensen tegels in hun tuin leggen, 
zijn er steeds minder van die gangetjes. En hoe minder ei
tjes, hoe minder bijtjes, en hoe minder bloemen”, legt vader 
Friso Mout uit. Hij heeft stukjes boomstam, bamboestokken 
en zijn boormachine meegenomen. Samen met de kinderen 
boort hij diepe gaten in de boomstammetjes. “Zo maken 
we slaapkamertjes voor de bijen. Je moet de bovenkant ook 
even schuren zodat de ingang mooi glad is. Bijen houden er 
niet van als het ruw is”, zegt hij. De bamboestokken worden 
in kleine stukken gezaagd en bovenop elkaar in een vierkant 
frame gelegd. “De binnenkant van bamboe is zacht”, vertelt 

Smaakmaker

De Paaskerk in Baarn betrekt jong en oud 
bij haar groene idealen. Zoals tijdens een 
kliederkerkviering over duurzaamheid. 
Met als tastbaar resultaat: drie zakken 
zwerfafval en een bijenhotel voor in de tuin 
van de kerk.

In deze rubriek leest 

u over inspirerende 

diaconale initiatieven. 

Bent u ook betrokken 

bij een smaakmakend 

diaconaal project? 

Geef dat dan door 

via kerkinactie@

protestantsekerk.nl. 

Spelenderwijs 
voor de aarde 
zorgen

Paaskerk Baarn organiseert 

kliederkerkviering over duurzaamheid

Tekst: Mathilde Schouwstra beeld: Maarten Boersema
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Wim Genuit, lid van de werkgroep Groene 
Kerken van de Paaskerk. “Bijen kunnen 
de bamboestokjes zelf hol maken”. Het 
bijenhotel komt, als het af is, in de nieuwe 
binnentuin van de onlangs  duurzaam  
verbouwde Paaskerk. “Zo is onze kerk ook 
gastvrij voor bijen”, zegt Marleen.

BeWuSt maken
De werkgroep Groene Kerken van de 

Paaskerk bestaat al heel lang. Zo lang dat 
Wim en zijn ‘collega’ Jaap Kuipers niet 
eens precies weten hóe lang. “Dat zou je 
aan iemand van het eerste uur moeten 
vragen”, zegt Wim. “Wat ik wel weet, is 
dat het begon met zonnepanelen. Ook 
hebben we al vrij snel extern advies 
ingewonnen over het gebruik van de 
verwarming.” Daarna kwamen natuurlijk 
het gescheiden afval, de LEDlampen en 
de fairtradekoffie. Maar de Paaskerk ging 
verder en betrekt ook de gemeenteleden 
bij haar duurzaamheidsidealen. “We doen 
dat bijvoorbeeld door het organiseren van 
duurzaamheidsdiensten en door het delen 
van informatie en praktische tips in ons 
kerkblad. Vier van onze werkgroepleden 
zijn energiecoach en komen, bij wie dat 
wil, gratis langs voor een energiecheck 
thuis. Wat we overigens niet willen, is een 
werkgroep met een opgeheven vinger
tje zijn. Door het delen van informatie 
hopen we gemeenteleden er bewust van te 
maken hoe we samen een duurzame kerk 
kunnen zijn én van wat zij zelf kunnen 
doen.” 

Plannen zijn er nog steeds genoeg. “Binnenkort orga
niseren we een bijeenkomst over het delen van je auto”, 
vertelt Jaap. “Je auto uitlenen vinden mensen snel eng, maar 
het scheelt misschien als het aan bekenden is. We willen 
kijken of we een autouitleensysteem onder gemeentele
den kunnen opzetten. Je raakt hier aan de vraag: wat mag 
duurzaamheid ons kosten? Deze vraag hebben we elkaar in 
de Paaskerk nog niet zo vaak gesteld, maar ik denk dat de 
tijd rijp is om elkaar op dit punt uit te dagen. Ik herinner me 
nog dat ik als kleine jongen met een jas aan in de kerk zat 
omdat het anders te koud was. Waarom ook niet? Ik ben er 
niet slechter van geworden. Dit soort dingen, daar moeten 
we het over hebben.”

zWeRfafVal
Ondertussen wordt er buiten nog steeds gekliederd. Of 

misschien beter gezegd: het geklieder van andere mensen 
wordt opgeruimd, want het groepje zwerfafvalprikkers loopt 
het kerkplein weer op, met maar liefst drie zakken afval. 
Elin (7) en Jesse (10) laten zien wat ze hebben opgeraapt: 
blikjes, piepschuim, sigaretten, bouwafval en een leeg zakje 
wiet. Voor Elin en Jesse is het niet de eerste keer dat ze dit 
doen. Moeder Marloes vertelt dat ze thuis ook prikstokken 
hebben en er af en toe op uittrekken om zwerfafval op te 
ruimen. “We wonen tegenover een hangplek voor jongeren. 
Die laten veel rommel achter. Het is leuk om te zien hoe de 
buurt op onze opruimacties reageert. Elin en Jesse krijgen 
af en toe wat geld of een snoepje als beloning. “Een tijdje 
geleden hebben we de rommel rond een tankstation opge
ruimd”, vertelt Elin. “Toen gaven ze ons een ijsje!” Marleen 
sluit de vrolijke, kleurrijke dienst af met gebed: “We bidden 
voor de aarde. Dat we haar helpen. Dat we nadenken over 
wat we nodig hebben, en wat niet.” 

De Protestantse Kerk biedt kliederkerkvieringen rond diverse  
thema’s aan. Kijk op protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk.
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Tekst: Kees Posthumus beeld: Linda Verholt

Verzamel 

groene maatjes 

Elke kerk kent ze: gemeenteleden 
die net even iets harder lopen 
voor duurzaamheid. Die de kerk al 
jaren vragen om over te stappen op 
fairtradekoffie en ecoafwasmiddel. 
Die een grote kwikstaart kunnen 
onderscheiden van een gele en met 
liefde zwerfafval opruimen. U kent 
zo iemand of u bent zo iemand? In 
dat laatste geval: zoek elkaar op. 
Werkgroepen GroeneKerk zijn van die 
plekken waar voorstanders van een 
duurzame samenleving elkaar treffen. 
Dat leidt tot prachtige resultaten.

duurzaam kerk zijn is niet alleen maar 

fairtradekoffie schenken en zonnepanelen 

installeren. er is zóveel meer. er zijn al 197 

groene protestantse kerken. wordt uw 

gemeente nummer 198? Vijf tips om mee 

aan de slag te gaan.

Van 
fairtradekoffie 
naar bijenhotel 

1

hou groen licht 

Te midden van verontrustende be
richten over stijgende zeespiegels en 
smeltende ijskappen: sla ook lichte 
toetsen aan. De veelkleurigheid van 
de schepping inspireert duurzame 
gelovigen tot een grote verscheiden
heid aan acties en werkvormen. Zo 
vroeg de werkgroep GroeneKerk in 
Tiel kerkleden om tijdens een week in 
de veertigdagentijd geen vlees of vis te 
gebruiken. Op hun website presenteerden 
zij recepten en voorbeeldmaaltijden. 
Er kwam een prijsvraag voor het 
lekkerste recept, waarvan de winnaar 
een tegoedbon kreeg om te gaan eten 
in Buitensporig, een restaurant waar 
mensen van een zorgboerderij werken. 

4
kijk in 

de toolkit 

GroeneKerken werd in 2011 opgericht door Kerk in Actie en Tear Fund. 
Op de jaarlijkse landelijke dag wisselen Groene Kerken ervaringen uit. 
Veel van deze ervaringen zijn verzameld op groenekerken.nl. U vindt 
daar een handige ‘toolkit’ waar u direct mee aan de slag kunt. Er zijn 
suggesties, tips en werkvormen op zes onderdelen: energie & klimaat, 
omgaan met geld, geloof & inspiratie, schepping & natuur, bewust 
inkopen en beleid & aanpak.

5

Doe de duurzame  

bucketlist 

Micha Nederland presenteert, samen met A Rocha en 
Stabilitas, een ‘duurzame bucketlist’, die is bedoeld om 
op een rij te zetten wat je persoonlijk kunt doen om 
een duurzaam leven te leiden. Want soms zie je door de 
duurzame bomen het bos niet meer. Micha zet het voor u 
op een rijtje: duurzaam consumeren, duurzaam bankieren, 
duurzame energie, afval, inrichting en onderhoud van de 
tuin, vervoer, werk en kerk of club. Er staan 38 mogelijke 
acties op, u kunt afvinken wanneer u welke actie heeft 
uitgevoerd: kapotte lampen vervangen door LED, 10% van 
je inkomen weggeven, een regenton aansluiten. Disclaimer: 
je moet ergens beginnen, maar dit is geen bucketlist voor 
mensen met een smalle beurs en een sociale huurwoning. 
Kijk op michanederland.nl.

3 

Aan de slag

2 organiseer een 

michacursus 

Zeven bijeenkomsten en een doedag 
over gerechtigheid en duurzaamheid, 
voor kerk, bijbelkring of vriendengroep: 
dat is de Michacursus. De zesde van 
de kleine profeten had nooit kunnen 
vermoeden dat er pakweg 27 eeuwen 
na zijn dood een veelgevraagde cursus 
naar hem genoemd zou worden. Micha 
is bekend om zijn gedreven verzet 
tegen de onrechtvaardigheid van de 
bovenlaag van de samenleving. Hij 
wijst er op dat het gedrag van mensen 
wel degelijk van belang is om te komen 
tot vrede en gerechtigheid. In de cursus 
leert u wat er in de Bijbel staat over 
gerechtigheid en het koninkrijk van 
God en vooral: hoe uw keuzes kunnen 
bijdragen aan een wereld die eerlijker 
en duurzamer is. Meer lezen:  
michanederland.nl.
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Een kerk die zich inzet voor duurzame landbouw.  
In het droge noorden van Kameroen is dat niet meer dan 
vanzelfsprekend, want er staan levens op het spel. 

Kerkleider Robert Goyek van de Lutherse Broederkerk in  
Kameroen begon er dertig jaar geleden mee. Inmiddels is hij 
met pensioen en kan voldaan terugkijken op wat hij ermee  
bereikt heeft. Zijn gemeenteleden zijn niet langer afhankelijk 
van voedselhulp, maar verbouwen hun eigen gewassen. Ook 
kunnen ze nu hun voorgangers in natura uitbetalen. 

In een gebied waar het maar een paar maanden per jaar regent, 
komt het nauw hoe je de grond optimaal benut. De boeren en 
boerinnen maken vooral gebruik van organische mest en compost. 
De landbouwvoorlichters van de kerk leren hen om niet te veel 
bomen te kappen voor brandhout, omdat de bodem dan nog 
minder water vasthoudt. 

Anoora is lid van een spaargroep geworden. Samen met andere 
vrouwen legt ze iedere week wat geld opzij. Dat kunnen ze om 
de beurt investeren, bijvoorbeeld in een mangoboom. Die geeft 
lekkere vruchten en de wortels zorgen dat de vruchtbare bodem 
niet wegspoelt. 

In dit gebied zijn er ook spanningen vanwege de terreur
organisatie Boko Haram. Alles hangt samen met de strijd om 
vruchtbare grond tussen boeren en veehouders. “We moeten 
ons best doen om duurzame landbouw en veeteelt te creëren 
om onze mensen te voeden en onderlinge strijd te voor komen.” 
vertelt dominee Goyek. In NoordKameroen staan daarmee 
levens op het spel. 

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, wordt er landelijk  
gecollecteerd voor dit project. Doet uw gemeente mee?  
Lees meer op kerkinactie.nl/kameroen.

Duurzame land - 
bouw is van levensbelang

Kameroen

Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in delen.  

Hier & Daar laat zien hoe de kerk in Nederland én in het buitenland deelt van wat ze heeft ontvangen.

Tekst: Tineke van der Stok beeld: Siep van Lingen (Reduzum)

Samen groen boeren

Nederland

Duurzaam omgaan met je omgeving kan ook als kerk. 
De protestantse gemeente in het Friese Reduzum-Idaerd 
helpt boeren in de buurt groene landbouw bedrijven. Het 
resultaat mag er zijn: het aantal plantensoorten neemt weer 
toe en daarmee ook het voedselaanbod van de weidevogels. 

De Friese gemeente is  met slechts zestien belijdende leden  klein,  
maar financieel gezond doordat zij veel landbouwgronden bezit. 
Het pachtgeld wordt gebruikt om de pastorale taken en het onderhoud  
van de drie kerkelijke gebouwen te betalen, maar al jaren bleef er  
geld over. “Dat wilden we graag besteden aan groene initiatieven,” 
vertelt Durk van Gorkum (77), adviseur van het college van 
kerkrentmeesters. De gemeente richtte een duurzaam fonds op om 
boeren in de omgeving te ondersteunen met groene plannen. “Door 
de intensieve landbouw groeit er op de weilanden in ons dorp alleen  
nog gras. Daardoor zijn veel weidevogels en plantensoorten 
verdwenen,” aldus Van Gorkum. “Dat wilden we veranderen.” 

Agrarische ondernemingen werden uitgenodigd om mee te 
denken over natuurinclusieve landbouw met financiële hulp vanuit 
de kerk. Met vijf verschillende boeren werd een overeenkomst 
gesloten. “Ze gebruiken het geld om de grond rondom sloten de 
komende jaren met rust te laten. Door het land niet te bemesten 
hebben de boeren minder opbrengst van het land. De kerkelijke 
steun wordt gebruikt om die kosten te compenseren.” Zonder 
bemesting krijgen bloemen, kruiden en insecten de kans om terug 
te keren, en daarmee ook de weidevogels. Het verschil is nu al te 
zien. “We tellen nu al meer plantensoorten dan twee jaar geleden. 
Dat lokt ook de kievit en grutto weer terug naar onze weilanden.”

GroeneKerken helpt u en uw kerk om duurzamer en groener te worden 
en faciliteert dat kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar 
kunnen vinden en stimuleren. Kijk op groenenkerken.nl.

Hier & Daar

Tekst: Florette Koning beeld: Kerk in Actie
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De hongerigen voeden, de 

naakten kleden, de zieken 

verzorgen… De christelijke 

traditie kent zeven werken van 

barmhartigheid, gebaseerd 

op Matteüs 25. In zijn laatste 

encycliek ‘Laudato Si’ pleit paus 

Franciscus voor een achtste:  

de zorg voor de schepping.

7 x barmhartigheid Tekst: Theanne Boer beeld: Niek Stam

A ls ik aankom bij haar grote 
moestuin aan de rand van het 
Zeeuwse dorp Kapelle, leunt 
ze al gezellig over het hekje 
om me welkom te heten. Dan 

betreed ik een paradijs van bloemborders, 
groentebedden en fruitbomen. Karin 
wijst aan: prei, artisjok, komkommer, sla, 
frambozen, bessen... Nu ze net diakenaf 
is, heeft ze weer meer tijd om haar lapje 
grond te bewerken. 

WenSen
Karin is een natuurmens. Ze merkt dat 

de zorg voor de schepping helemaal bij haar 
hoort: “Ik zie steeds meer hoe alles met 
elkaar verbonden is. Mensen laten het 
behoorlijk afweten. Door onwetendheid, 
maar ook doordat ze geneigd zijn hun  
eigen wensen voor te laten gaan en dat vind  
ik jammer. Ik zie niet dat mensen echt iets  
voor de natuur willen laten. Die vliegvakantie  

moet en zal doorgaan. Maar ik geef toe dat ik makkelijk praten 
heb, ik hou helemaal niet van vliegen en ik vind het gewoon 
leuk om in de moestuin bezig te zijn en mijn huishouden te 
vergroenen. Ik heb daar lol in, dus gaat het vanzelf.” 

GRoene Diaken
Door de christelijke school van haar kinderen is Karin bij 

de kerk gekomen. In de protestantse gemeente Kapelle 
BiezelingeEversdijk werd ze diaken. Ze is niet expliciet als  
groene diaken aangesteld, maar nam zich wel voor dat te 
worden: “Ik wil groene diaken zijn, want dat vind ik belang
rijk. De zorg voor de schepping is wat mij betreft ook een 
taak van de kerk, dat hoort erbij. En eigenlijk niet omdat dat 
in de Bijbel staat. Ik vind dat het in de Bijbel nogal veel gaat over 
de mens en dan denk ik: ja, en de rest? De mens blaast al veel 
te hoog van de toren, terwijl we onderdeel van de schepping 
zijn. De levens van planten, bomen, dieren en mensen zijn 
vervlochten. Een goed evenwicht is in ieders belang.”

tRenD
Inmiddels is Karins gemeente officieel Groene Kerk 

geworden. Er draaien twee Michagroepen en er is bij 

‘De mens blaast 
veel te hoog  
van de toren’

Toen Karin Faber diaken werd, dacht ze: dan wil ik groene diaken zijn. Want de zorg voor de  
schepping hoort bij de kerk. Niet dat ze nou zoveel daarover in de Bijbel tegenkwam, integendeel:  

“Ik vind dat het in de Bijbel nogal veel gaat over de mens.”

Thema:  
Diaconaat en 
zorg voor de 

schepping
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behoorlijk wat mensen enthousiasme 
ontstaan. “Maar”, vraagt Karin zich af:  
“Hoe diep gaat dat groene gevoel? Voe
len we ons echt verantwoordelijk voor 
de schepping of is het een tijdelijke en 
oppervlakkige trend? De mensenwereld 
en de wereld van de natuur zijn steeds 
verder uit elkaar komen te liggen. 
Dat is niet bewust gegaan, maar is de 
behoefte er ook echt om die verbinding 
weer aan te gaan? Vinden we niet te 
vaak dat het ons leven niet mag raken? 
Nu lukt het mij ook niet om zo te leven 
dat ik geen schade toebreng aan de 
natuur, maar we kunnen wel veel meer 
doen dan we nu doen. Eerlijk gezegd 
denk ik wel eens: de aarde zou wel eens 
een grote zucht van opluchting kunnen 
slaken als wij er niet meer zijn.” 

GeDulD
Het is een taak van de kerk om de 

zorg voor de schepping te verbinden 
met het geloof, vindt Karin. En dan 
niet om God de boel maar te laten 
opknappen, dat is veel te gemakkelijk. 
“Ik hoor in gebeden of liederen soms: 
‘Heer doe dit’ of ‘Geef dat’ en dan 
denk ik: Kom op zeg, zijn wij niet zelf 
verantwoordelijk voor onze daden en 
moeten wij niet in actie komen? Ik zeg 
liever tegen God: ‘Sorry, dat we de boel 
hier zo verstieren’ en ik voel vooral 
dankbaarheid en verwondering over 
wat Hij gemaakt heeft. Het is maar 
goed dat God meer geduld heeft dan ik. 
Hij zal er altijd zijn.”

 

Wilbert van Saane werkt voor Kerk in Actie in Libanon. Hij is 

docent theologie en missiologie op de Near East School of 

Theology waar studenten uit Syrië, Armenië, Israël en Palestina 

worden opgeleid tot predikant. Wilbert is getrouwd met Rima en 

vader van twee kinderen. In Diakonia geeft hij een kijkje in zijn 

werk en leven in Libanon.

Uitgezonden

Door de slechte economische omstandig-
heden in Moldavië vertrekken veel ouders naar 
het buitenland om te werken. Anderen zoeken 
troost in alcohol. Zonder ouderlijk toezicht 
lopen Moldavische kinderen risico om uitgebuit 
te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. 

In heel Moldavië zijn door kerken 45 kin-
derdagcentra opgezet waar 1.400 kinderen 
naartoe komen. Youth for Christ ondersteunt  
hen daarbij. Kinderen krijgen er aandacht en 
zorg, gezond eten en hulp bij hun huiswerk. 
Ook kunnen ze sporten en creatieve  
activiteiten doen. 

Veel kinderen ontdekken hier hoe je op een 
liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: 
een ervaring voor de rest van hun leven. Aliona 
(18) kan erover meepraten. Vier jaar geleden 
kwam ze als kind naar een dagcentrum en nu  
is ze zelf vrijwilliger. Ze is rolstoelafhankelijk  

door een lichamelijke beperking. “In het  
dagcentrum word ik geaccepteerd zoals ik 
ben. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en door 
hen krijg ik elke keer weer nieuwe moed.  
Ik geniet er zo van als de kinderen plezier 
hebben, net zoals ik zelf had toen ik hier als 
kind kwam.”

Aliona kan beamen dat het dagcentrum écht 
verandering brengt in levens van kinderen. “Ik 
weet nu dat God van me houdt zoals ik ben, en 
wat echte vriendschap en liefde is. Dat zette 
mijn leven in een heel nieuw perspectief.” 
Door alles wat ze leerde in het dagcentrum, 
gaat ze nu zelfs een opleiding doen. 

Een nieuw perspectief 
voor Aliona in Moldavië

Op 28 november, de eerste adventszondag, wordt 
er landelijk voor dit project gecollecteerd. Ook in uw 
gemeente? Kijk voor meer info op kerkinactie.nl/
kindereninmoldavië.

Doe meeTekst: Tineke van der Stok beeld: Kerk in Actie

I n Libanon wonen veel vrouwelijke  
Afrikaanse gastarbeiders. Ze hebben hier 
nauwelijks wettelijke bescherming en 
verrichten vaak zwaar werk. De meesten  

zijn inwonende huishoudsters, ook al be-
loofden de ronselaars hen iets anders. De 
vrouwen ontvangen van hun ‘uitzendbureaus’ 
doorgaans geen training of taalles. Bij aan-
komst op de luchthaven van Beiroet draagt 
de agent hun paspoort meteen over aan hun 
nieuwe werkgever, hun kafīl (sponsor). Geen wonder 
dat het woord slavernij vaak valt. 

GetuiGeniSSen
De economische crisis heeft de kwetsbaarheid van het 
kafala-systeem eens te meer blootgelegd. Er zijn geen 
dollars meer in het land en veel vrouwen krijgen weinig 
of geen salaris. Herhaaldelijk zijn vrouwen op de stoep 
van hun ambassade achtergelaten, zonder geld en  
vliegticket. Op YouTube is een stroom van schrijnende  
getuigenissen te beluisteren, met als terugkerende 
thema’s: opsluiting, slaag, het innemen van paspoort en 
andere documenten, het inhouden van loon, wanhoop. 
Deze problematiek speelt in de hele Arabische wereld.

PRoteSt
Wat doen de kerken voor gastarbeiders? Verschillende 
kerkelijke centra bieden pastorale zorg, medische hulp, 
rechtsbijstand en scholing voor de kinderen. Bewustmaking  
staat minder hoog op de diaconale agenda. Als zij besluiten 
dat wel te doen, moet dat op een veilige manier kunnen. 
Dat zal een lange oecumenische inspanning vergen, 
waarin we als Nederlandse kerken niet mogen ontbreken. 
Het is een complexe kwestie die begint met zelfkritiek. 
Wat voor impact hebben onze productieprocessen en 
consumptiepatronen op mensen in andere delen van de 
wereld? Hoe kunnen we daar verandering in brengen?  
En dan is er natuurlijk de praktische ondersteuning van 
mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Kerk in Actie  
ondersteunt heel concrete vormen van noodhulp,  
belangenbehartiging en toerusting, vaak uitgevoerd  
door plaatselijke kerken. Er is materiaal beschikbaar om 
uw gemeente hierin mee te nemen. Kijk maar eens op 
kerkinactie.nl/projecten onder thema’s.

Gastarbeid of slavernij?

In Moldavië, het armste land van 
Europa, staan veel kinderen er 
alleen voor. Lokale kerken hebben 
samen met Youth for Christ 
Moldavië, partner van Kerk in 
Actie, de handen ineen geslagen en 
vangen deze kwetsbare kinderen 
op. In dagcentra krijgen ze hulp bij 
hun huiswerk, een maaltijd en het 
belangrijkste van alles: zorg en liefde.

Collecteer mee!

Eerste adventszondag

28 november 2021
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 Collecteert u mee? Aanmelden via  

  kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte  

Huis-aan-huiscollecte 
22 t/m 27 november 2021

collectedoel: vluchtelingen-
kinderen in Griekenland
Samen zetten we ons in voor 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. We helpen hen met  
voedsel, kleding, zorg en onderwijs 
en waar mogelijk een betere plek.

Doe mee met de 
kerstcampagne 
van Kerk in Actie

G
a naar onze website om te zien 
op welke manieren u mee kunt 
doen met de kerstcampagne 
van Kerk in Actie. Dat kan 
bijvoorbeeld door:

•  In de kerk te bidden en te collecteren voor 
vluchtelingenkinderen.

•  Een concert en/of tentenkampsponsoractie 
(met een vluchtelingentent als eyecatcher) 
te organiseren.

•  Het speciale minimagazine Geef Licht, 
samen met een ‘adventsslinger’ in uw  
gemeente uit te delen.

•  De DaaromKerstcd of een kleurplatenboek 
van Elly Zuiderveld te bestellen.

•  Mee te doen met de huisaanhuiscollecte 
van Kerk in Actie.

•  De adventskalender te bestellen.

Kijk op kerkinactie.nl/kerst voor alle  
mogelijkheden.

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Een gammele tent. Extreme kou of juist de  
ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan 
schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voor
zieningen. Maar misschien wel het ergst van 
alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere 
wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden 
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen  
opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven!  
Daarom komen we in actie en geven we de  
hoop van advent door. Doet u mee?
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Samen naar een 
mooiere samenleving

HipHelpt koppelt hulp aan vraag

Helpen waar geen helper is. Dat is de kern van het diaconaat.  

Maar niet iedereen die hulp nodig heeft, meldt zich bij de diaconie. 

Hoe komen diakenen in contact met deze mensen? Samenwerken 

met HipHelpt kan de oplossing zijn.

melden zich aan via de site of de app van HipHelpt. Bij het 
aanmelden beantwoorden zij een reeks vragen over hun 
vaardigheden en interesses. Op deze manier kan er vervol
gens bij een binnenkomende hulpvraag gemakkelijk een 
passende match gemaakt worden op basis van de behoeften 
van de hulpvrager én van de hulpbieder.

HipHelpt geeft handen en voeten aan de wens van diaconieën 
om zich in te zetten voor de omgeving. Het kan daarmee een 
hoop werk uit handen nemen, want diaconieën hoeven niet 
zelf op zoek naar vrijwilligers bij elke individuele hulpvraag. 
Iedereen kan zich op een laagdrempelige en vrijblijvende 
manier aanmelden vanuit gemeenten die verbonden zijn aan 
het project. HipHelpt biedt een overzichtelijke en professionele 
werkwijze en biedt diaconieën terugkoppeling en inzicht in 
het effect wat hun hulp concreet heeft gehad. De diaconie kan 
dat aan het eind van het jaar aan haar resultaten toevoegen. 

RichtinG PaRaDijS
Frank Schaap is diaken in de Hervormde Gemeente wijk 
Dorp in HendrikIdoAmbacht. Deze gemeente is sinds 
enkele jaren actief betrokken bij HipHelpt. Vanuit het lokale 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad werden enkele gemeenten 

H
ipHelpt is een vereniging die concrete hulp
vragen koppelt aan hulpbieders. Jelle Sijtsma, 
teamcoördinator bij HipHelpt, beschrijft hoe 
deze ‘matchmaking’ werkt. “Individuele hulp
vragen komen binnen bij een lokale helpdesk. 

Als het een vraag is waar wij iets mee kunnen, dan ontvangen 
geschikte hulpaanbieders in de omgeving een melding waar 
zij op kunnen reageren. Als het een vraag is die niet bij onze 
werkwijze past, kijken we samen met de hulpvrager waar hij 
of zij terecht kan voor de juiste hulp.”

Om het netwerk te vergroten en onderlinge samenwerking 
te stimuleren, werkt HipHelpt samen met lokale kerken. 
Wanneer er drie of meer kerken mee willen doen, gaat 
HipHelpt aan de slag in de betreffende plaats. Jelle: “Kerken 
melden zich aan en tijdens de opstartfase werken diakenen 
samen in een werkgroep. Er zijn voor je naasten, dat is iets 
waar iedere deelnemer aan wil meewerken, ongeacht kerk
stroming of achtergrond.”

Wat Doet De Diaconie?
Diaconieën melden zich aan bij HipHelpt en werven ver
volgens vrijwilligers in hun eigen gemeente. De vrijwilligers 

Tekst: Judith van der Spoel beeld: Unsplash

enthousiast over het motto van deze vereniging: samen 
werken aan een mooiere samenleving voor iedereen. Frank 
vertelt over de ervaringen van zijn gemeente met HipHelpt.

“Wij zijn vanuit verschillende kerken betrokken geraakt, 
met de gedachte: we willen de samenleving proberen wat 
mooier te maken. Het paradijs zal het nooit helemaal worden, 
maar we gaan wel in die richting als we elkaar helpen en een 
zachtere maatschappij creëren. Voor ons was HipHelpt een 
passende manier om hiermee aan de slag te gaan.”

“Je kunt precies aangeven wat je kunt of wilt doen en je 
kiest zelf of je je wel of niet aanmeldt voor een aangeboden 
klus. Je krijgt ook een overzicht in te zien van alle klussen 
die er gevraagd worden in je eigen omgeving. Op die manier 
krijg je als diaconie inzicht in wat er concreet speelt, zoals 
eenzaamheid onder ouderen of verhuizingen als gevolg van 
echtscheidingen, en waar je dus als lokale diaconie op zou 
kunnen inspelen.”

toeGankelijkeR
Frank: “Mensen weten HipHelpt vaak sneller te vinden dan 
de diaconie. In mijn omgeving weten zelfs instanties deze 
vereniging steeds beter te vinden om mensen naar door te 
verwijzen. HipHelpt is er eigenlijk voor mensen die écht 
nergens anders terechtkunnen, maar regelmatig krijgen ze 
vragen van mensen die heel goed door een diaconie geholpen  

Extra

zouden kunnen worden. Die mensen worden via de helpdesk 
naar ons doorverwezen. Zo wordt onze diaconie toegankelijker 
voor mensen die hulp zoeken.”

“Er komen vaak praktische klussen binnen via HipHelpt, 
zoals het in elkaar zetten van meubels of het opknappen van 
een overwoekerde tuin. Maar soms komen er ongebruikelijke 
hulpvragen binnen. Een jaar of twee geleden reageerde ik 
op een vraag: een jonge allochtone vrouw moest naar het 
ziekenhuis, maar ze had vervoer nodig en dat kreeg ze niet 
voor elkaar. Ik kon haar toen wegbrengen. In de auto hadden 
we vervolgens hele mooie gesprekken. Over zelfstandigheid 
en over binding, over het geloof en over waar je als mensen 
gelijk in bent. Ik heb tijdens die rit veel van haar geleerd.”

“Ook heb ik veel geleerd van mensen uit verschillende kerken 
met wie ik heb samengewerkt. Tijdens het klussen praat je 
vaak spontaan over hoe je in het geloof staat. We zijn allemaal 
verschillend, maar we hebben één doel: zorgen dat de klus 
geklaard wordt en er zijn voor onze naaste.” 

Kerk in Actie steunt HipHelpt, zodat zij nieuwe 
locaties kan opzetten en daarmee voor meer 
gemeenten een tool kan zijn om diaconaal werk 
handen en voeten te geven. Kijk op hiphelpt.nl 
voor meer informatie.
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Diakenen: waar halen ze hun diepste motivatie vandaan? 

En op welke manier speelt de Bijbel een rol bij hun werk? 

In elk nummer van Diakonia beantwoordt een diaken 

vijf vaste vragen over wat hem of haar drijft.

Wat motiVeeRt u om Diaken te zijn?

Het omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten onze kerk. Ik las in het boekje 
Diaconaat, hoe doe je dat? de zinnen: ‘Het ambt van diaken is misschien wel het 
mooiste ambt in de kerk’. Hoezo? De diaken heeft een dienende functie in de kerk en 
staat daarmee heel dicht bij het werk van Christus op aarde. Jezus zocht degenen op 
die verstoten werden, aan de kant gezet. 

Welk BijBelVeRhaal of Welke tekSt inSPiReeRt u Bij uW taak alS Diaken? 

De werken van barmhartigheid uit Matteüs 25: 3146 lopen als een rode draad 
door mijn diaken zijn heen. Het is zo bijzonder om iets voor een ander te kunnen 
betekenen. Elk jaar delen we kerstpakketten uit, elke maandag is er de Hoeksche 
Huiskamer voor mensen die alleen zijn en twee keer per maand eten we Samen aan 
Tafel met zo'n 40 mensen.

Welke Rol SPeelt De BijBel in jullie DiaconieVeRGaDeRinGen?

De Bijbel is onze verbinding in de diaconievergaderingen. Met name Jakobus 1: 
22: ‘Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar’. We zijn een kleine 
diaconie met drie diakenen, maar we werken met veel liefde in de gemeente. Het 
omzien naar elkaar staat hoog in ons diaconale vaandel.

Welke Rol SPeelt De BijBel in De DaGelijkSe PRaktijk Van uW Diaconale WeRk? 

Mijn geloof beleid ik door te doen. We werken samen met stichting Present. 
Present slaat een brug tussen mensen die vrijwillig hulp geven en zij die hulp kunnen 
gebruiken. Zo zijn we betrokken geraakt bij een gezin waarvan de vader heel jong is 
overleden en de moeder een belastende verzameldrang heeft. Wij laten dit gezin niet 
los. Deze vrouw is zo dankbaar dat wij haar en haar kinderen willen helpen.

heeft u Bij uW WeRk alS Diaken Wel eenS een Situatie meeGemaakt  

WaaRBij u moeSt Denken aan een VeRhaal uit De BijBel? 

De vader van een vluchtelingengezin mist sinds anderhalf jaar een onderbeen. Het 
enige wat er was om mee te lopen, was een stok. Een oproep in de weekbrief leidde 
tot het aanbod van een gemeentelid om voor deze mijnheer een rollator te betalen. 
Ik moest direct aan de barmhartige Samaritaan te denken.

Diaken & Bijbel

Dienen, handelen, doen. Dat zijn de woorden die opvallen  
als Lijnie Blaak vertelt over haar drijfveren als ambtsdrager. 
Sinds 2015 is Lijnie diaken in De Hoeksteen in Numansdorp. 
“Het omzien naar elkaar staat hoog in ons diaconale vaandel.”

Tekst en beeld: Gerrit Groeneveld
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‘Een diaken 
staat dicht bij 
het werk van 
Christus’
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‘Ahoj, we lopen in Slowakije! We zijn nu op ruim tweederde 
van onze wandeltocht naar Moldavië. Alle lopers: ontzettend 
bedankt! Blijf uw wandelschoenen aantrekken om ons doel te 
bereiken: gezamenlijk 2185 km.’ Dit bericht stond afgelopen 
voorjaar op de site van protestantse gemeente  
De Lichtkring in Alphen aan den Rijn. Waren zij 
onderweg naar Moldavië? Jazeker, alleen niet letterlijk, 
maar ‘op papier’. 

Op zoek naar een originele manier om geld in te 
zamelen voor een Kerk in Actieproject in Moldavië 
organiseerde De Lichtkring een estafettesponsortocht. 
Tijdens de 40dagentijd wandelden gemeenteleden in  
hun eigen omgeving en doneerden zelf € 1 per kilometer 
of lieten zich sponsoren.

Facebook
Ton Verdoorn, secretaris van de zwocommissie: 

“Sandra Chang van Vorming en Toerusting wilde iets 
met een lentewandeling en dat werd gecombineerd met 
plannen van de zwocommissie voor een leuke actie in 
coronatijd. Het idee was eigenlijk best eenvoudig. Ons 
streven was om samen 2185 km af te leggen, de afstand 
van Alphen aan den Rijn naar het project in Moldavië. 
Met het bijbehorende streefbedrag van 2185 euro. 
Gemeenteleden gaven aan hoeveel kilometer ze gingen 
lopen en met wie. Verhalen en foto’s van wandelaars 
werden gedeeld op Facebook. Een kaartje van Jelle van 
Doorn (zie hierboven) op de site hield de tussenstand bij. 
Zo ging het bij veel mensen leven.”

Speciaal om uw diaconie- of 

commissievergadering te openen:  

een bijbelstudie van 10-15 minuten  

met gespreksvragen

Vergaderopening Colofon

Heersen over de schepping

Heet iedereen welkom 
en steek een kaars 
aan. De kaars staat 
voor de aanwezigheid 
van God die het Licht 
van de wereld wil zijn.

1

3Lees met elkaar de 
tekst hiernaast en het 
achtergrondkader.

4Bespreek in groepjes of plenair:
•  Voelt u zich geroepen om te ‘heersen’ over de 

schepping? 
•  Wat hebben duurzaamheid en heersen over de 

schepping met elkaar te maken?
•  Hoe zouden wij in deze tijd vorm kunnen geven aan 

het heersen over de schepping, als we kijken naar hoe 
heersen in deze tekst wordt bedoeld?

•  Ziet u het heersen over de schepping als een taak voor 
diakenen? Zo ja, hoe ziet dat eruit?

5Sluit af met gebed of zing/lees psalm 8 uit het liedboek 
en blaas de kaars uit.

Tekst: Marijn Baijense

Geld werven 

voor een 

project, maar 

u weet niet 

hoe? Lees 

hoe andere 

gemeenten 

het doen 

en laat u 

inspireren.
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Verbinding
De actie werd een succes. Ton: “We 

hebben ruim 4000 euro opgehaald. 
We konden bijna weer teruglopen 
vanuit Moldavië! De meeste mensen 
liepen op eigen houtje of met vrienden 
en kennissen. Een zeer actieve loper 
liep elke zaterdag 10 kilometer en 
deed daarvan verslag via een blog. 
Ook liet een klein aantal mensen zich 
koppelen aan een onbekend ander 
gemeentelid. Mensen die niet konden 
of wilden wandelen, konden een ander 
sponsoren. De actie bracht dus ook 
verbinding tussen mensen. Fijn in 
coronatijd, maar ook daarbuiten.”

Veel werk was het niet. “Mensen 
gingen op eigen gelegenheid lopen, je 
hoefde dus geen routes uit te zetten. 
Het geld konden de deelnemers storten 
op een speciaal rekeningnummer of via 
de Appostelapp. De pr moet natuurlijk 
wel goed zijn.” Wat Ton vooral opviel 
aan de hele actie was het enthousiasme 
en de bereidheid van mensen. “Het had 
iets van ‘Kom op, dit gaan we doen!’  
Er zijn al geluiden voor eenzelfde soort 
opzet, maar dan met de fiets. Met 
steeds nieuwe acties houden we het 
project de komende jaren warm!”

Geld maakt gelukkigTekst: Jeanet Aartsen beeld: Jelle van Doorn

2Duurzaamheid is 
vandaag de dag een 
belangrijk thema. 
Laat iedereen in drie 
minuten toelichting 
geven op:
•  Hoe merken we 

dat duurzaamheid 
in deze tijd als een 
belangrijk thema 
wordt gezien?

•  Hoe zijn wij 
zelf bezig met 
duurzaamheid?

Wandelen naar Moldavië

God zei: ‘Laten wij mensen 

maken die ons evenbeeld 

zijn, die op ons lijken; zij 

moeten heerschappij voeren 

over de vissen van de zee 

en de vogels van de hemel, 

over het vee, over de hele 

aarde en over alles wat 

daarop rondkruipt.’ God 

schiep de mens als zijn 

evenbeeld, als evenbeeld 

van God schiep hij hem, 

mannelijk en vrouwelijk 

schiep hij de mensen. Hij 

zegende hen en zei tegen 

hen: ‘Wees vruchtbaar en 

word talrijk, bevolk de aarde 

en breng haar onder je 

gezag: heers over de vissen 

van de zee, over de vogels 

van de hemel en over alle 

dieren die op de aarde 

rondkruipen.’

Genesis 1:26-28

Achtergrond
In Genesis 1 geeft God 
de opdracht aan de mens 
om te heersen over al 
het leven op de aarde. 
Het woord heersen klinkt 
hier wat negatief. Het 
doet denken aan wrede 
heersers of dictators. 
Kijkend naar hoe de 
mensheid met de aarde 
omgaat, lijkt dat soms 
inderdaad op het heersen 
van een dictator. Als je 
echter kijkt naar de mens 
die geschapen is naar 
het evenbeeld van God, 
krijgt heersen een heel 
andere lading. God heeft 
ons naar Zijn evenbeeld 
gemaakt, dus mogen wij 
ook naar Zijn voorbeeld 
heersen. Heersen is hier 
dus, zorg dragen voor- en 
de schepping tot bloei 
laten komen.
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