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Waard om voor te geven



Diaconie en ZWO in 2017

Het diaconale werk van de Ichthuskerk in 

Lemele is in 2017 gebaseerd op drie pijlers:

Kerk in Actie van de landelijke  
Protestantse Kerk Nederland

Twee binnenlandse en twee  buitenlandse 
jaarprojecten

Plaatselijk diaconaal werk



Kerkinactie 2017
Kerk in Actie steunt honderden projecten van lokale, 
kerkelijke en maatschappelijke partners in Azië, Latijns-
Amerika, Afrika het Midden-Oosten en Europa (waaronder 
Nederland). U kunt dit werk steunen via Kerk in Actie. Uw 
diakenen geven u desgevraagd graag informatie.

Bijvoorbeeld:

• Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind 

• Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala 

• Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië 

• Diaconaal centrum ‘De Pauluskerk’ in Rotterdam. Dit 
centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder 
papieren, daklozen en verslaafden. 



Jaarprojecten 2017

Voor 2017 selecteren het College van Diakenen en de 

ZWO Groep twee binnenlandse en twee buitenlandse 
projecten die gedurende het hele jaar extra in de 

belangstelling staan. Op 5 februari presenteert de ZWO 

Groep één van de buitenlandse projecten:

Hulp voor Myanmar

Over de andere drie projecten informeren wij u 
binnenkort



Plaatselijk diaconaal werk

Plaatselijk diaconaal betreft de ondersteuning, 

financiering én realisatie van projecten dicht bij huis. 

Bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. Maar ook ondersteuning van ambitieuze jongeren uit 

onze kerk in bijvoorbeeld de projecten ‘Nacht zonder Dak’ en ‘World Servants’. Verder 

worden via Plaatselijk diaconaal werk activiteiten ondersteund, georganiseerd en 

betaald zoals de Kerstmiddag voor oudere gemeenteleden, diaconale verkenningen 

(bijvoorbeeld een bezoek aan het opvanghuis De Tweede Mijl). Maar ook andere 

activiteiten en organisaties

Het doel hiervan is om u als gemeenteleden bewust te maken van de nood in de 

wereld, de hulp die dichtbij en veraf nodig is en vooral om u de mogelijkheid te geven 

‘uw diaconale hart’ te laten spreken. 

Heeft u zelf ideeën en voorstellen voor projecten die binnen dit werk vallen, aarzelt u 

dan vooral niet om met ons contact op te nemen. Bijvoorbeeld door te mailen naar: 

jokehuisman@kpnmail.nl
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