
/vta
NieuwsbrieÍ Hz'v-**'* /) t é é r+v

/ír z
/4

KrcNIEK VAI,I È'MI{D lUT I{AAND

Als ík diÈ sctrijf ben lk neÈ terug v:tn een bijeerkorcE ÍÍÉt
vrijwilligers die bezoekrert aan otderen doen. MaÍks heÈ
stralerde r{Eer $Erren er nrlm 60 nensen. ZLj z.:LLan er geen
spijt van hebben gehad, rÉÍrt ÍIEVrorw ds A.T. KooprEn, Fred-
kant in Bronovo en llebo, hleld een boeierd en leerzaam vertraal
over teE tham "eenzaa*eid".
WaÈ r"e allen rÉ1 rieEen ert Í.rat oP deze mtd,{^g reer opvlel, Ls
daE de kerk één grote vrijwllligersorganisatle ls. De diakonie

a kan veel doenï organiËerenf gelà beschikbaar sÈelleÍr,
crdersteuÉrg bieden, ÍrEar tEt eigenl il(e rerk gebetrf door de
vele vrtjwilligers in de wtjkgoleenÈen. I{rÍde voor die inzeÈ !

Sinds de vorige kroniek zíjr. er Eree kollegevergaderingeÍl
gdrotderr. In de naartvergaderfuB is aadachÈ besÈeed aan tEÈ
Saenrrertirgsverbard Irwal iden Vakantl-er{Eken (S.I.V. ). Bij
verschlllerde (voornarelijk gereforneerde) diakorÉeën zÍjn
problenen ge're"-€Íj over de flnaÍrlerlÍB van diÈ lÈrk. Geluldtig
zijn fl irke bedragen birurngekoren via erkele fordsen. hE is
in de ÍrEesÈe gevallert echter eernallg. De lbagse diakonie
heeft in ieder geval ultgesproLen dat dit belangrijke rcrk

npeE vlnden eÍt daÈ er r.Egen gevorrCen ÍD€EeÍr wordeÍt qn
uii de finaÍEiële probleren Èe korpn. l,lw. De llcog (sekretarls
van het S.I.V.) rrees er oog op daE tEE !Èta/en van vrljwtlll-
gers elk jaar L€er veel tnofdtrekens kosÈ.
tta de parze r*ts het roord iuln ds J.D.W. Eerbeek,
gevargerrispredikant en voorzlÈÈer van de StfchtffiffiG Ufj
verEelde in heÈ korc ieÈs over de verschillerde asPkteÍl van
het rred( en lictÈte eer diaserle nonJellng toe. tbE blljkt dat
voor veel sedeEirEerden de kerk van gl-'ote beEek€nls ls. Er  rmrdt sons "r"el gsnakkelijk gepraat oíer deÈmtie alsof heÈ

' allecaal zo erg nieÈ Ís, Íaar in rezen beEekenÈ tpÈ daÈ je aan
den lljve er:vaarÈ, nieÈ neer Èot de rBatschappi.j Èe behoren en
afgesloten Èe zijn van de nersen die je lief zijn' Ds Eerbeek
ÍDerkte op dat tEt ÍrEesE aangrijperde en rpest diepgaarde
aspekt van deÈenÈle de ervaring ls, daÈ veel ÍIEnseÍr ÍTÉÈ de n€
naar de Èoekonst sEaan. Zlj hebben geen eÍkele ÈoekoÍrswer-
wachÈing neer. Vaak beEreft heÈ jongeren dle in hun jeqgd
snotioneel zijn venÈarloosd. Hlj kon dlE illusÈreren ÍÍEÈ
enkele voorbeelden van ex-belÉners van heE Projekt begeleide
kanerbeuorÉng .

HeE kol lege uas order de lndn:k en besefte daE heE heel
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moeilijk is crn in deze situaEie kerk te zijn, naar ock hoe
belangrijk het is daE de diakonie de verschillerde projekÈen
van E)<odus bl ijft sEerÍlen.

In de vergaderilg van apíril kreeg heÈ kollege infornaEie over
de Stichtirg Vlorder ( Vluchtel irgen ONDERsteuÍdry). DitÍrEil
r€rd eersÈ een videofilm verEoord over een Sonaliscte vluchte-
l ingenfamil ie en de opvang door Vlcrder. Door ds R.L.Algera en
mw. Breure Í€rd uiEvoerlg ingegaan op de verschillerde vragen
die trerden gesÈeld. Ds Algera Í€es er rog op dat l,lederlard
bir»ren Eu'opa nieE bekerd wi1 sEaan als een lard net gamk- 1
keli3ke toegangsr€gen voor vluchÈelingen, o{rdaE nEn vreesÈ daÈ
de Èoeloop dan Èe gÍoot Írcrdt. In werkelijkheid koren naar
vertording naar reinig vluchEel Ílgen birnen, r.aarvan op den
durr een klein p€rcenEage definitief rDrdt EoegelaEen. TerF
sloÈEe deden de vertegeÍnDordigers van Vlonder een dringenCe
oproep voor kontaktadressen. tbt is hdp op een korkreEe
nanier, raaraan rcderzijds veel plezier kan r"orden beleefd.
UiEgegaan lordE van gel tjkmardigfrcid. tJarmeer u belangstel-
l ing hebE om een vluchteling rcgwijs te nraken in de
Nederlardse sarenlevirg, krÍ!È u kontakE opnarpn ÍrÉÈ ds Algera
of nro. Bretre.
HeÈ kollege nan ÍrpE veel belangsEelliag kerrris van heE verslag
van tet Fdds OnLwikkel ing en VernieuhrÍng. [bE jaar:verslag zal
naar alle scribae sprderr EoegeshJnd ÍrEE ireE verzck aardachE
Ee besÈeden aan de nogel ijkteden di.e heE fonds biedE.
In deze vergadering rerd od< tret jaarverslag van het kollege
van diakenen over 1991 aan de orde gesEeld. In kort bestek
vindt ÍrEn hierin een overzicht van de veelsoorÈige aktivitei-
Èen Í€arrEe het kollege zich bezÍghotdÈ. In de inl eidÍng r.ordt
nog eens benadnrkt rÈt de rol van het kollege van diakenen is
Een aanzien van de doorderking en realisàEie van de ver- n
nieuwing van de ibagse tervornde gffEenÈe. Velen van u hebben
heÈ verslag ontvangeni er zijn op de Conradkade nog exenplaren
beschikbaar.

Van grooE belang is natulrrlíjk od( heE beleidsplan van de
hervornde geÍrEenÈe dat crder de tiEel: "Er zijn voor de
nersenl' is versctenen. Het is een mijlpaal, zelfs een histo-
risch ÍmÍrEnÈ: een beleidsplan van de drie centrale organen
gezarerilijk. HeÈ plan zal in de vergadering van de centrale
kerkeraad van jr-rri rÉrden vastgesteld. In nei za1 het kollege
van dial<enen zich er nog over uiÈspreken. De echE nneilljke
disktssies rrreEen nog konen, als het gaat om de
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prioriieitsstel ling en het "kostanplaaÈje".
È- diakonie tEefÈ irgehaalít op de larrCel ijke akÈie 'ltrrger inAfrtka". B€sloten is om de opbrmgst van de dial<onale kollekte
ln de dierst van 17 nel hie:rroor af te staan. !íe zijn benieud
naar deze opbrergst; díe zal' in de volgende Nieuwsbrief ver-
ÍÍEld r{rorden.

In diÈ nr-nner is r.eer een voorbeeld van een kollekte-aan-
kcrndiging _opgenonen. Ditraal over de finarriële crrdersta-nlng,ivan verschillerde }bagse projekten- Als voorbeeld r^ordt dé
SEichEmg Cered Cereedschap gernenn, die dezer dagen f 1.000,-
onEving.
In de afgelopen periode zijn echÈer neer glfÈen verstrekt. Zo
gFrytuB de r.erlqg:oep 'tec hele jaar 21 ÍEalE,r via de Stichtlng
IGrk in l0eurrijk Den thag een bedrag van f 1.500,-.
Voor de Provirriale Keri<erdag op 20 jtni op de Floriade rerd
Í 2.500,- beschikbaar gesceld-. - -
Aan heÈ Derde l,lereldcentnm lerd berichÈ dat wlj garant zul len
staan (toÈ naxinaal J 2.000,-) voor een deel van de kosÈen van
het bezoek van een GuaÈanalteekse r.eefsÈer.
De Oekurenische -reflgroep Vtu.n^r, tGrk en Sanerileving c,ntvfu-:
eeÍl bedrag van f 500,- voor heÈ bijÍDnen van de Oelàneniscte
Vrotnersynode .
Ter§lotte is besloten on nog f 50.000,- over te rtsken aan hët
rcrelddiakonaaÈ Èen behoeve van de bour^r van een school in
TaubonÈo (Sular^rcsi). Zoals u rrÉet is em deel van de school
irmiddels gereed gekonen.

HerriëEte VeÍheij-Blarkeri, die varaf febnrari 1990 r.erkzaan
uas op heE sekJetariaaÈ, heeft in verbarrl IIEE verhuizing naar

a Sctprpenzeel onEslag gevr.aagd. Wij zullen haar missen,- nnar
wij r*ensen haar alle goeds in haar nianr"e roonplaacs.

Ilw-, nr C. Br-rÈer-de thas, lid van de kormdssie voor bijsÈaÍds-
zaken, r.rerd benoerd tot officier Ín de orde van Oranje l,lassau.
I'Ej r,EDsen haar van harce geluk rEÈ deze orderscheiding.

De zonpr nadert. Ik nerk dat velen aan vakanÈie derken en
arderen de daad bij heÈ rroord voegen en vertrekken.
U allen goede Piri<sÈerdagen toeger{rens È.

Sekeris.


