Overzicht activiteiten diaconie 2015.
-

Oog voor het delen
Diakenen hebben oog voor ieders mogelijkheden om mee te doen in het dagelijks
leven. Er kunnen immers allerlei belemmeringen ontstaan door beperkingen in
gezondheid, in financiële mogelijkheden of in het netwerk van mensen om mee op te
trekken. Waar mogelijk worden gemeenteleden uitgenodigd om mee te helpen bij
het wegnemen van zulke beperkingen.
In eerste instantie gaat de aandacht uit naar gemeenteleden, maar niet minder wordt
geprobeerd om hierop attent te zijn voor anderen in onze samenleving op SchouwenDuiveland. In dat licht volgt men ook de regionale media en worden rondom
bepaalde thema’s (zoals de schuldenproblematiek) artikelen verzameld om te weten
wat er speelt.
In kleinere en grotere voorbeelden stimuleren diakenen andere mensen om zo te
leven dat iedereen mee kan delen en mee kan doen.

-

Ouderencontactmiddag,
om elkaar te spreken en te genieten van onderlinge verbondenheid. Bijeenkomst van
10.30 tot 15.30 met een lunch, quiz en voordracht.

-

Tijd voor Thee in de Thomas,
iedere 2e dinsdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur om elkaar te ontmoeten, in
gesprek te raken en te luisteren met en naar elkaar. Samen koffie of thee drinken en
iets lekkers proeven. Iedereen is welkom, er hangen uitnodigende posters bij
vluchtelingenwerk en de voedselbank.

-

Fair Trade maaltijd met dankdag
Er wordt, op de speciale dag om te danken, met Fair Trade producten een
gezamenlijke maaltijd bereid. Dit jaar namen zo’n vijftig mensen deel aan deze
maaltijd. Aansluitend was er gelegenheid om de kerkdienst te bezoeken.

-

Landelijke diaconale dag
Voor inspiratie, informatie en ondersteuning van ons werk gaan we jaarlijks naar de
Landelijke Diaconale Dag in Utrecht

-

Zeeuwse vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn,
Er wordt onderzocht wie van de gemeenteleden, die niet met vakantie kan, in
aanmerking komen om een week in het Roosevelthuis te verblijven. Vrijwilligers
vergezellen hen die week; voor vervoer en financiële ondersteuning wordt zo nodig
gezorgd.

-

Ondersteuning vluchtelingen/statushouders,
De diaconie is actief bezig door hen te bezoeken, te helpen bij het inrichten van hun
woningen en bijv. het vergezellen/vervoeren van hen bij de op verre afstand gelegen

ziekenhuizen. Er is zodoende een netwerk opgebouwd van mensen die optreden als
taalmaatje, mensen die spullen geven en vervoeren enz. We proberen te helpen om
deze mensen hun weg te laten vinden in een voor hen zo kwetsbare periode in een
nieuwe samenleving.
-

Wereldwijd
Diaconie/ZWO ondersteunt, gezamenlijk met diaconieën van andere kerken uit de
classis Zierikzee, een project van Kerk in Actie in Ghana dat in de afrondende fase zit
en nu een nieuw project van Kerk in Actie in Pakistan (rondom voedselzekerheid en
ook aandacht voor kinderen met een verstandelijke beperking).

-

Oefenen in delen
Diakenen stimuleren het delen door het verspreiden van spaardoosjes. Zo staat er, in
de vorm van dit doosje, bij mensen thuis een concrete uitnodiging om oog te houden
voor wie hulp nodig heeft. Deel in je dagelijks leven van wat je gegeven is.
Een andere oefening in het delen is de (landelijke) actie Schoenmaatjes. Diakenen
nodigen kinderen en hun ouders of grootouders uit om een schoenendoos te vullen
met speelgoed en toiletartikelen voor een kind in een ander land.

