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Gemeente,
2020 ligt achter ons en een nieuwjaar voor ons. Een zeer aangrijpende en bewogen tijd waarin
wij leven. We dragen ieder onze eigen zorgen mee. Daarnaast is er de zorg voor elkaar, vooral
jegens de ouderen en kwetsbaren onder ons.
Als diaconie proberen we voor de hele gemeente aandacht te hebben. In de contacten
beluisteren en voelen we vaak dat eenzaamheid ervaren wordt.
Velen zijn verstoken van bezoekjes door kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers, ouders, wat
dezer dagen extra gevoeld wordt. Daarnaast wordt het niet mogen ontvangen van pastorale
bezoekjes, en het minder kunnen bezoeken van kerkdiensten als zeer ingrijpend ervaren. Dit
geeft ook veel gevoelens van verwarring.
Anderzijds mogen we opmerken dat we nog rijk gezegend worden. We mogen nog, alhoewel
beperkt, samen komen rondom Gods woord en of meeluisteren via de kerktelefoon, scanner of
de website . Zo kunnen we als gemeente Gods woord nog horen.
Uw collectebijdragen en giften zijn tot verblijding niet achtergebleven. Vele keren moest tot
verwondering gezegd worden dat er ruimhartig gegeven mocht worden.
Vanwege uw ruimhartige collectebijdragen en giften, waarvoor na de Heere hartelijk dank, is
besloten door de diaconie extra bedelingen te doen aan diverse doelen zoals hieronder
benoemd:
-BN Noodhulp vluchtelingen Ethiopië en Soedan
-BN Noodhulp vluchtelingen Lesbos
-BN Noodhulp burgeroorlog Jemen
-BN Noodhulp cycloon en overstroming Mozambique, Malawi, Zimbabwe
-BN Noodhulp modderstromen Nepal
-BN Coronahulp wereldwijd
-BN Steun aan ondergrondse kerk (noord-oost Azië)
-Bonisa zending (ondersteuning gezinnen gevangen genomen voorgangers)
-Helpende Handen (overheidssubsidie grotendeels afgebouwd)

€ 2500
€ 2500
€ 2500
€ 2500
€ 2500
€ 2500
€ 2500
€ 2500
€ 2500

In verband met lagere collecteopbrengsten in 2020 voor Zending/Bijzondere Noden
(najaarscollecte) en diaconale doelen Israël zijn deze uit eigen middelen aangevuld tot het
bedrag van 2019.
-ZGG en BN € 2500 en diaconale doelen Israël € 1000
Nogmaals willen wij benadrukken dat we er als diaconie in deze tijd voor u willen zijn, en
hulp willen bieden waar dit nodig is. Hier proberen we als diakenen samen met de
wijkcoördinatoren periodiek aandacht aan te schenken. Uiteraard mag u ook zelf contact met
de wijkdiaken of wijkcoördinator opnemen. Vooral als u door de maatregelen ergens hulp bij
nodig hebt roepen wij u op om dat te doen.
Schroomt u niet zich tot de diaconie te wenden als u door de maatregelen financieel getroffen
wordt. Wij denken hierbij zeker ook aan ZZP-ers en andere ondernemers, die zorgen hebben
ten aanzien van het gezinsinkomen. Belt (of mailt) u gerust naar uw wijkdiaken.
Allen van harte Gods nabijheid toegewenst in uw omstandigheden, en een gezegend
nieuwjaar.
De diaconie.
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