RONDGANGCOLLECTE 2020

College van Diakenen

Geacht gemeentelid,
INSPIRATIE
Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en
geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, -vijf broden en twee vissen --, zegende en deelde met wie
niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is.
We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we
hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld
en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar
Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Een kerk is pas echt kerk als ze in actie is.
Of dat nu in Maassluis is of in de Achterhoek, op het
platteland in Oeganda of in een sloppenwijk op de
Filipijnen, overal komen mensen in beweging. Samen
vormen wij een wereldwijde gemeenschap van mensen
die geloven in God en elkaar.
DOELEN
Evenals vorige jaren doet de diaconie in de rondgangcollecte 2020 een beroep op u voor de financiële
ondersteuning van een drietal doelen dichtbij en veraf.
Het 1e project maakt vakantieweken mogelijk voor
gezinnen / ouderen, die vanwege hun beperkte financiën,
al jaren niet in de gelegenheid waren om even op adem
te kunnen komen.
De andere 2 projecten betreffen de nood van (dakloze)
vluchtelingen in Nederland en daarbuiten in opvangkampen.
Mogen wij het werk van de diaconie in ’t algemeen en
in ’t bijzonder de beschreven doelen in deze flyer in uw
aandacht en gebeden aanbevelen?

Als u vragen heeft over de projecten die in deze folder zijn
beschreven, of als u meer informatie wilt over andere
diaconale onderwerpen, aarzel dan niet om contact op te
nemen met één van de collegeleden of met een diaken van
uw eigen wijk.

Adres College van Diakenen:
Lange Boonestraat 5
3142 CC MAASSLUIS
Bankrekening NL63 INGB 0000 160100
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
RSIN (fiscaal nummer) Diaconie: 8241.33.183
(aan rechtstreeks overmaken op onze rekening zijn
minder wederzijdse kosten verbonden dan bij gebruikmaking van de acceptgiro)
Kijkt u ook eens rond op de website van de kerk:
www.pknmaassluis.nl

Samen zijn we de kerk in actie.
Geïnspireerd door Jezus Christus,
willen wij delen wat ons gegeven is.
Om in Nederland en wereldwijd
mensen hoop te bieden en tot
hun recht te laten komen.

Diaconaat - vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde.
Jaarlijks worden zo’n 92 vakantie-arrangementen
georganiseerd en genieten ruim 2.700 mensen die niet
meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week
vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn
dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding
nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten
een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de
activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een
luisterend oor.
Daarnaast wordt jaarlijks samen met RCN Vakantieparken
100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau aangeboden. En een ouderenmidweek voor eenzame ouderen die al lange tijd niet op vakantie zijn geweest.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantie-bureau,
zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze
vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in
2020 weer kunnen bieden.

Stichting INLIA Hulp aan dakloze
vluchtelingen in Nederland
INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten
behoeve van Asielzoekers) werkt samen met vrijwilligers
uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en
gemeentebesturen om dakloze vreemdelingen van hulp
te voorzien. Die hulp kan variëren van ondersteuning
bij terugkeer, opvang in tijdelijke huisvesting tot en met
‘kerkasiel’.
INLIA wijst de overheid op haar plichten: als zij een asielaanvraag afwijst, blijft ze verantwoordelijk voor de gevolgen.
De gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn voor
bepaalde groepen schrijnend. Vooral voor asielzoekers,
die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar hun
land van herkomst.
Zij komen op straat te staan, zonder enige vorm van overheidssteun.
Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers en
ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp
kunnen bieden.

Opvang voor gestrande vluchtelingen
op Lesbos
“Borderline Lesvos” helpt vluchtelingen die vastzitten op
het Griekse eiland Lesbos. Volgens afspraken tussen de
EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar
Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht.
Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen aan
op de kust. De organisatie richt zich op medische zorg
voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes
aankomen op de kust van Lesbos.
“Borderline Lesvos” begon in 2015 , werd in 2016 een
onafhankelijke maatschappelijke organisatie en is actief
met verschillende projecten, zoals de eerste opvang van
vluchtelingen (noodhulp), maar ook met integratieprojecten,
waarin samengewerkt wordt met de lokale bevolking en
vluchtelingen op Lesbos.
Ze geloven dat het opbouwen van een inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen
gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking
en mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de
zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’

