“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien
en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken
gegeven? Wanneer hebben wij u als
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt
gezien en gekleed? Wanneer hebben wij
gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat
en zijn we naar u toe gekomen?”
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker
jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor je
naaste, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
(Uit Mattheüs 25)

Contact met de diaconie:
•
•
•

Via uw wijkouderling, pastoraal
medewerker, diaken of predikant
Per e-mail: diaconie@brinkstraatkerk.nl
Schriftelijk via het contactadres:
Diaconie Brinkstraatkerk Bennekom
Brinkstraat 41
6721 WR Bennekom

Op de website (www.brinkstraatkerk.nl) en in
het kerkblad BijEén vindt u actuele informatie
van de diaconie van de Brinkstraatkerk te
Bennekom.

Diaconie Brinkstraatkerk
Bennekom
Geïnspireerd door de bijbel
willen wij dienstbaar zijn
aan de samenleving.

Heeft u vragen over de inhoud van deze folder
of wilt u meer weten over een van de
genoemde onderwerpen, stel dan uw vraag
via: diaconie@brinkstraatkerk.nl
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Vindt u het werk van de diaconie belangrijk?
Via bankrekening NL96 RABO 0307 0023 57
t.n.v. diaconie gereformeerde kerk kunt u ons
werk financieel steunen.

“Voor wie kunnen wij een naaste zijn?”

MOGEN WIJ U HELPEN?

Uit de bijbel:

De diaconie handelt vanuit het perspectief dat de
bijbel biedt. Zij staat klaar voor mensen die hulp
behoeven en geen helper hebben. Zij helpt
mensen om helper te zijn.
De diaconie is een onderdeel van de
Brinkstraatkerk en legt zich toe op steun aan
mensen die dat nodig hebben. Die steun kan
bestaan uit aandacht, tijd en vaardigheid. Mogelijk
wordt er ook financieel bijgesprongen.
De diaconie verzamelt de gelden die daarvoor
nodig zijn en draagt zorg voor de besteding.
Wij geven hulp aan iedereen die hulp nodig heeft
en die niet geholpen wordt. Dit kan uzelf betreffen,
aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.
Soms gaat het om iemand in uw omgeving, vraag
dan of u mag helpen om een eerste contact te
leggen met de diaconie.
De mensen die deel uitmaken van de diaconie
hebben een geheimhoudingsplicht.
Het aantal mensen dat op de hoogte is van een
concrete hulpvraag is tot een minimum beperkt.
Als u bij ons aanklopt, is daarmee uw privacy
gewaarborgd.
De diaconie richt zich niet alleen op lokale steun.
Zij wil ook mensen verder weg steunen die in een
uitzichtloze situatie verkeren.
Vaak gebeurt dit door mentale en financiële steun.
De diaconie staat klaar om mensen te helpen. Ze
wil mensen met elkaar in contact brengen om de
ander dienstbaar te zijn.

Een uitzichtloze situatie kan daardoor snel
veranderen in een positief begin.
He is aan u om hiervan gebruik te maken.

Mogen wij u
helpen?
Onderlinge hulpverlening
Ieder van ons is gezegend met specifieke talenten.
Nu bestaat er het initiatief om hulpvragers en
hulpaanbieders bij elkaar te brengen. Wilt u iets
voor een ander betekenen of zit u juist met een
probleem, meldt u dan aan via het mailadres van
de diaconie of via het formulier op de site (onder
het kopje ‘diaconie’. Samen komen we verder.
Sociale diaconie
Heeft u direct hulp nodig en komt u er zelf niet uit,
vraag dan de sociale diaconie u op weg te helpen.
Soms is het ook nodig om financieel bij te springen.
Het uiteindelijke doel is dat u zich weer zelfstandig
kunt redden. De sociale diaconie beperkt zich niet
tot de eigen kerkleden. U kunt hen bereiken via het
mailadres van de diaconie of via het formulier op
de site.
Steun aan diaconale projecten dichtbij
Diaconale projecten waar kerkleden een binding
mee hebben, lijken vaak figuurlijk dichterbij te
staan en worden daardoor met nog meer
enthousiasme gesteund. Veel van dergelijke
projecten maken door het persoonlijke verhaal een
blijvende indruk. Meld ze bij gelegenheid aan.

Activiteiten voor ouderen
Voor de ouderen wordt een aantal speciale
activiteiten georganiseerd, die beogen om het
onderling contact te bevorderen. Voorbeelden
hiervan zijn het ouderenreisjes en de
ouderenmiddagen met maaltijd.
Vervoersdienst
Mensen die zichzelf moeilijk verplaatsen, kunnen
gebruik maken van de vervoersdienst om
kerkdiensten te bezoeken. U kunt zich als
vrijwilliger aanmelden via het mailadres van de
diaconie.
Groene samenleving
Bent u bezorgd over de opwarming van de aarde
en wilt u er meer van weten of er zelfs iets aan
doen? Ga dan eens kijken bij de ZWO-werkgroep
Kerk Milieu en Samenleving (KMS).
Diaken zijn
Ben u geïnteresseerd geraakt in wat diaconie
allemaal inhoudt, meld u dan aan voor een
oriënterend gesprek via het mailadres van de
diaconie: diaconie@brinkstraatkerk.nl

