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BIJDRAGENADVIES 2019 
 
 

1. INLEIDING 
 

Hierbij ontvangt u de Bijdragenadvieslijst  2019 van de Werkgroep Bijdragenadvies classis Gelderland 

Veluwe en Gelderland Zuid & Oost. 

 

Wij hopen dat deze Bijdragenadvieslijst 2019 u, evenals voorgaande jaren, ondersteuning kan bieden bij het 

maken van de juiste keuzes. Alle instellingen, die in het verleden voorkwamen op de verzendlijst van de 

provincie Gelderland, hebben de aanvraagformulieren ontvangen. De Beoordelingscommissie bestaat uit 

afgevaardigden van de provincie Gelderland.  

 

Wij spreken over een Bijdragenadvies, omdat in het woord ‘bijdragen’ besloten ligt dat wij alleen niet klaar 

zijn met het overmaken van een gift aan genoemde projecten, maar dat deze ook op velerlei andere 

manieren onze bijdragen mogen verwachten. Het 'betrokken-zijn-bij' en het geven van aandacht aan hen die 

de projecten uitvoeren is minstens zo belangrijk! Zo zou u zich bijvoorbeeld in een van genoemde projecten 

speciaal kunnen gaan verdiepen. Dit kan door iemand van het project uit te nodigen om iets te vertellen op 

een diaconievergadering of gemeenteavond. In sommige gevallen is het ook mogelijk om met een groep 

gemeenteleden een bezoek te brengen aan een project. Op deze wijze kan diaconale betrokkenheid worden 

vergroot. Dit kan zo mogelijk ook een vervolg krijgen in de voorbede, het beschikbaar stellen van tijd voor 

vrijwilligerswerk, enz.  

 

In het Bijdragenadvies worden normaal gesproken alleen die instellingen en organisaties opgenomen die 

voldoen aan de gestelde voorwaarden; zie de criteria genoemd in hoofdstuk 2 en 3. 

Hoofdstuk 4 reikt u een stappenplan aan om financiële steunaanvragen te beoordelen. Tal van organisaties 

overladen u met hulpvragen buiten de kerkelijke kanalen om. Aan de hand van een aantal vragen kunt u snel 

beoordelen hoe met deze aanvragen om te gaan. 

 

De digitale versie van de Bijdragenadvieslijst 2019 kunt u vinden op onze website www.protestantsekerk.nl 

(zoekopdracht Bijdragenadvieslijst 2019).  

 

 

Namens de Werkgroep Bijdragenadvies classis Gelderland Veluwe en Gelderland Zuid & Oost,  

 

 

 

 

 

S. van Loo, voorzitter  

Werkgroep Bijdragenadvies classis Gelderland Veluwe en Gelderland Zuid & Oost 

http://www.protestantsekerk.nl/
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2. TOELICHTING 

 
a.  Waarom een Bijdragenadvies? 

 

Daar zijn twee redenen voor. 

 

Diaconieën ontvangen regelmatig van allerlei organisaties verzoeken om ondersteuning. De Werkgroep  

wil diaconieën behulpzaam zijn bij het maken van hun keuze en eraan bijdragen dat diaconaal geld een diaco- 

nale bestemming krijgt.  

 

Veel instellingen, die een regionale uitstraling hebben, of instellingen, die in onvoldoende mate door de plaatse- 

lijke diaconieën financieel gesteund kunnen worden, verzoeken ons hen op te nemen in ons 

bijdragenadvies. Indien aan dat verzoek door ons kan worden voldaan, heeft dat tot gevolg dat deze instellingen 

zich niet op andere wijze richten tot de diaconieën. 

 

Om deze redenen ontvangt u dus dit bijdragenadvies.  

 

 

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld? 

 

De Werkgroep hanteert bij de beoordeling van aanvragen een aantal aandachtspunten, zoals: 

 Is het een diaconaal project? 

 Is er behoefte aan het project? 

 Is er een redelijke garantie voor de kwaliteit van het werk? 

 Is diaconale steun effectief? Met andere woorden: kan de aanvrager met steun van diaconieën 

de doelstelling van het project verwezenlijken? 

 Kan een diaconale bijdrage het beste in de vorm van een gift worden gedaan of zou een lening 

beter zijn? 

 Is er een garantie voor zorgvuldig beheer van de gelden? 

 
 

3.  VOORWAARDEN VOOR OPNAME IN HET REGIONAAL BIJDRAGENADVIES   
 

3.1. De desbetreffende instelling of organisatie moet zelf het verzoek indienen om geplaatst te worden in  

  het bijdragenadvies. 

3.2 . Bij het verzoek dienen bescheiden te worden overlegd waaruit inzicht kan worden verkregen in de   

  eigen financiële middelen. 

3.3. De bestemming van de gevraagde gelden dient duidelijk te worden aangegeven. Dus: hoeveel geld is  

  nodig en voor welk doel. 

3.4. Het onder 3.3 genoemde doel moet een diaconaal doel zijn. Het moet erom gaan mensen-in-de-knel  

  tot hun recht te laten komen. Daarop beoordeelt de Commissie iedere aanvraag. 

3.5. Aanvragen om wegvallende exploitatiesubsidies op te vangen, zullen als regel niet worden 

  opgenomen. 

3.6. Van instellingen/organisaties die in het bijdrageadvies zijn opgenomen, wordt verwacht dat zij achteraf  

  informatie verstrekken over het totaal aan ontvangen giften en de besteding daarvan. 

3.7. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij zich gedurende de opnameperiode niet langer rechtstreeks  

  tot diaconieën in de kerkprovincie richten met een verzoek om bijdragen. 

 

 

4.  DE BEHANDELING VAN 'BEDELBRIEVEN' – EEN STAPPENPLAN 
Elke diaconievergadering liggen ze er weer; de brieven van allerlei organisaties die financiële steun 

aanvragen. En van de diaconie wordt gevraagd om een gemotiveerde keus te maken, want iedereen 

steunen, dat lukt niet. Aan de hand van onderstaande vragen kunt u deze ‘bedelbrieven’ bekijken. 

Organisatorisch werkt het goed om de brieven voor de diaconievergadering te laten screenen door één of 

twee leden van de diaconie; ter vergadering kunt u dan een besluit nemen de aanvraag wel of niet te 

honoreren. 
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4.1  Wordt er echt om steun gevraagd? 

  Vaak stuurt een organisatie ongevraagd informatie over haar werk aan diaconieën, zonder dat om een 

 gift wordt verzocht. Misschien hoopt men toch op een financiële bijdrage, misschien hoopt men op steun 

 in medewerkerssfeer. 

  Advies: zonder duidelijke vraag geen geld overmaken. Eventueel kan een van de diakenen bij de  

  organisatie informeren naar wat zij van u verwacht, en daarover een volgende keer rapporteren. 

 

4.2  Is het steunverzoek gericht aan de diaconie? 

  Dikwijls worden brieven die aan de kerkenraad, de beheersraad of de predikant gericht zijn, doorgegeven 

aan de diaconie. Dit is niet in alle gevallen terecht. 

  Advies: de vraag kritisch beoordelen op haar diaconale karakter. Denk erom dat diaconaal geld, geld is 

 dat door gemeenteleden is gegeven voor de armen, voor diaconaat. Diaconaat dat zich richt op 

 mensen die worden verdrukt of in de knel zijn geraakt; de armen, de minsten, de kwetsbaren. 

 Diaconaat dat zich richt op misstanden in de samenleving, misstanden die veroorzaken dat 

 mensen in moeilijkheden komen of daarin blijven vastzitten. Wanneer de vraag gericht is op het 

 wegwerken van dergelijke misstanden, geef dan gul! 

 

4.3  Is de aanvrager werkzaam in uw eigen woonplaats of directe omgeving? 

  Dikwijls kunt u aanvragen uit uw eigen woonplaats het beste zelf beoordelen. Wanneer u er over denkt 

 financiële steun te verlenen, zijn de volgende punten het overwegen waard: 

  a.  Heeft het werk een diaconaal karakter? 

b.      Voorziet het in een werkelijke nood? 

  c.  Vinden we de organisatie en haar werk van voldoende kwaliteit? 

d.  Is er ook een andere betrokkenheid mogelijk – en nodig – dan alleen financiële steun: 

bijvoorbeeld de  voorbede van de gemeente, voorlichting, het zoeken van vrijwilligers, enz.? 

  e.  Hebben we voldoende zicht op de financiën van de organisatie? 

  f.  Heeft de aanvrager al een beroep gedaan op de overheid, andere fondsen, andere kerken? Kan 

daarmee  overlegd worden? 

  

4.4  Is de aanvrager (vooral) werkzaam in de kerkprovincie Gelderland maar niet opgenomen in het 

bijdrageadvies? 

  Advies: niet financieel steunen. 

 

4.5  Is de aanvrager werkzaam in andere regio’s van het land? 

  Advies: niet financieel steunen.  

 

4.6  Is de aanvrager landelijk werkzaam? 

  En niet met een positief advies vermeld door Kerk in Actie? 

  Advies: niet financieel steunen.  

 

4.7  Gaat het om internationale hulp? 

 Deze hulpverlening proberen we zo veel mogelijk via de kerkelijke kanalen te leiden. Zo kunnen we  

  voldoende garanties geven dat het geld effectief wordt besteed. De landelijke sectie Werelddiaconaat  

 werkt samen met veel andere organisaties. Daarmee bestaat de afspraak dat zij niet afzonderlijk geld  

 werven bij diaconieën. 
 Advies: Geef uw bijdrage bestemd voor het werelddiaconaat langs de weg van het landelijk orgaan  

 Kerk in Actie te Utrecht. Indien er binnen uw diaconie vragen leven ten aanzien van het beleid van het  

 werelddiaconaat, neemt u dan contact op met ons of het landelijk bureau. 

 Wij hebben het hier alleen over hulp voor het werelddiaconaat. De zending valt, kerkordelijk gezien, 

 onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met name de predikanten en zendingsouderlingen en 

 komt dan ook ten laste van de kerkenkas. In veel gemeenten is de verantwoordelijkheid gelegd bij een 

 zendingscommissie of soms tezamen met het werelddiaconaat bij een commissie van Zending,  

 Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).  

 Het is goed om het onderscheid tussen zending en werelddiaconaat te bewaren, al zien we in de  

 praktijk dat ook bij onze kerkeigen organen Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) 

 zendingsprojecten soms werelddiaconale aspecten hebben.  



 

 

        

  
Bijdragenadvies 2019           6 

 

  

Om misverstanden te voorkomen 

Het diaconaal bijdrageadvies is niet bindend: het is een advies. U maakt uw eigen keuzes en u bent vrij de u 

toevertrouwde gelden naar eigen inzicht diaconaal te besteden, binnen het kader van een door de 

kerkenraad vastgestelde begroting. 

 

 

5. TENSLOTTE 

 

▪ Mocht u instellingen kennen die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor plaatsing op onze 

advieslijst, dan kunt u hun adviseren bij ons een aanvraag in te dienen vóór 1 augustus van elk jaar.  

▪ Aan dit bijdragenadvies hebben wij ter wille van een volledig overzicht ook andere informatie over diaconale 

bijdragen toegevoegd.  
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ANDERE INFORMATIE OVER DIACONALE BIJDRAGEN 
 

LANDELIJK EN WERELDWIJD 

 

De diaconale toerusting en andere diaconale organisatiekosten worden betaald uit het verplichte diaconale 

quotum. Voor diaconale ondersteuning van projecten wordt er een beroep op u gedaan om vrijwillige toezeg-

gingen te doen voor het Missionair en Diaconaal Aandeel (MDA). Hieraan zijn ook een aantal, niet-verplichte 

collectes, gekoppeld.  

Nadere informatie kunt u vinden op de website voor projecten in binnen- en buitenland op de website 

www.project1027.nl 

 

Het missionaire werk valt onder de taakopdracht van de ouderlingen en komt ons inziens dan ook ten laste van 

de kerkenkas. 

 

 

Mag er een verhouding bestaan tussen het geld dat we nodig hebben voor de instandhouding van ons 

eigen kerkenwerk en voor welk aandeel wij gaan in het missionaire en diaconale werk ten behoeve 

van de ander? 

 

 

 

2% van het kerkelijk huishoudboekje voor ontwikkelingssamenwerking 

Toen de kerken indertijd de oproep deden aan alle regeringsleiders om 1% 

van de nationale budgetten beschikbaar te stellen voor ontwikkelingshulp 

was er tegelijkertijd de oproep aan alle kerken om zelf “een mijl verder te 

gaan” en 2% van het kerkelijk huishoudboekje, kerkrentmeesterlijk en 

diaconaal, hiervoor beschikbaar te stellen. 

Voor onze eigen bankencrisis zijn miljarden beschikbaar gesteld terwijl vele 

landen zelfs die 1% ontwikkelingshulp niet halen en velen, ook in ons land, 

daar nog vraagtekens bij stellen.  Onze partners in het Zuiden laten ons 

echter zien hoe onze manier van leven, gebruik van grondstoffen, omgaan 

met het milieu e.d., invloed heeft op hun vaak armoedig bestaan in het 

Zuiden. Het is daarom dat de 2%-actie nog steeds hard nodig is en de 

opbrengst daarvan nu ten goede komt aan projecten van ‘fair-climate’. Zo 

werken we wereldwijd aan de Bijbelse oproep voor goed rentmeesterschap. 

2% voor ontwikkelingssamenwerking, nog steeds van harte aanbevolen! 

  
COLLECTEREN VOOR EN BIJDRAGEN AAN INSTELLINGEN GEEN ZAAK VAN AUTOMATISME! 

 

Bij het samenstellen van dit bijdragenadvies blijkt elk jaar dat er instellingen of diaconale projecten zijn die voor 

het komende jaar geen beroep op ons doen vanwege voldoende middelen.  

Een van de criteria voor een goede hulpverlening is na te gaan of men wel daadwerkelijk geld van de diaconie 

nodig heeft. Hoe goed en diaconaal een project ook is, soms heeft men al voldoende middelen om een jaar 

vooruit te kunnen terwijl een ander extra gelden dringend nodig heeft.  

 
PROVINCIALE NOODHULPLIJST 

Ook dit jaar vragen wij aan gemeentes/diaconieën die ruimte hebben in hun collecterooster of over diaconaal 

vermogen beschikken zich bij ons te melden voor de 'Provinciale noodhulplijst' met het eventuele beschikbare 

bedrag. In voorkomende gevallen kunnen wij dan vanuit De Werkgroep Bijdragenadvies CRO aanvragen die na 

de sluitingsdatum van de bijdragenadvieslijst binnenkomen toch helpen. 

Wij sturen daartoe een door ons beoordeelde aanvraag door naar diaconieën die op deze noodhulplijst staan.  

Voorheen konden wij alleen maar verwijzen naar een aanvraag voor het volgende jaar. Wij hebben hier moeite 

mee en vinden dit ook weinig diaconaal. Een mens, maar ook een instelling in nood kun je niet altijd laten 

wachten. Geen reden om diaconaal vermogen te vergroten, geen extra fonds, maar er kan wel op tijd 

gereageerd worden op tussentijdse 'noden'. Af en toe maken wij daadwerkelijk gebruik van deze lijst, waar 

inmiddels vijf diaconieën zich voor aangemeld hebben. Meldt u dus aan: 'voor het geval dat...'. 

http://www.project1027.nl/
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DOEL COLLECTEN 

In het kader van diaconale bewustwording van de gemeente kan het ook goed zijn om zo veel mogelijk collecten 

een specifieke bestemming te geven. Dit kan een project of instelling zijn uit de eigen omgeving. Ook de 

aankondiging 'stille hulp in eigen plaats' met vermelding hoe vaak of voor welk bedrag er vorig jaar een beroep 

op de diaconie is gedaan, kan de betrokkenheid en opbrengst vergroten. Elke post op uw begroting 

vertegenwoordigt in feite een deel van het diaconale werk. Wanneer u dit hardop noemt geeft u bekendheid aan 

het diaconale werk. Ook extra collecten voor het landelijk diaconale werk 'binnenland' en 'wereldwijd' kunt u met 

voorbeelden specifiek benoemen. Hoe meer open u bent, met behoud van privacy, hoe meer kans er is dat 

gemeenteleden betrokken raken bij het werk van de diaconie.  
 

 

Collecteren voor 'de diaconie' kan ons inziens nooit. 

Wel kun je collecteren voor 'het diaconale werk'. 

 

 

De diaconie heeft voor zichzelf geen geld nodig. Wanneer u dit diaconale werk elke keer benoemt, draagt u ook 

nog bij aan de diaconale bewustwording van gemeenteleden.  

Overigens is een verdubbeling of verveelvoudiging van een collecte meer aan te bevelen dan het aanvullen van 

een collecte. In het eerste geval neem je de gemeenteleden serieus want zij blijven dan bepalen hoeveel geld er 

uiteindelijk naar het project gaat. Deze verdubbeling kunt u uiteraard ook aan een maximum bedrag verbinden. 

 

GEMEENTELIJK COLLECTEFONDS 

Er zijn gemeentes waar in de zondagse eredienst 'slechts' 10% à 20% van de gemeenteleden samenkomen. 

Wij zullen dan andere methoden moeten verzinnen om elk gemeentelid zijn of haar verantwoordelijkheid voor 

het diaconaat, ook financieel, waar te kunnen laten maken. 

Een gemeente kan overwegen om een diaconaal collectefonds in te stellen, dat gevuld kan worden door 

gemeenteleden, die de collecte wel eens missen. Geen fonds om jaren uit te putten maar vanuit dit fonds is de 

diaconie dan in staat om de collecten aan te vullen. Aan het eind van elk jaar zal dit fonds dan ook nagenoeg 

leeg moeten zijn. Via het kerkblad of de plaatselijke krant kunt u het collectedoel bekendmaken met daarbij het 

bankrekeningnummer van de Diaconie. U kunt natuurlijk ook één of meerdere aparte inzamelingsacties houden 

onder alle gemeenteleden. 

Het voordeel is dat alle gemeenteleden hun financiële verantwoordelijkheid waar kunnen maken en door de 

aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting kan men eventueel ook meer geven. 
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BELEGGEN IN DIACONALE PROJECTEN 
 

 

 

Bij Kerk in Actie kwamen herhaaldelijk verzoeken binnen van diaconieën of zij geld konden beleggen in  

binnenlandse projecten. Aan de andere kant kwamen er signalen van binnenlandse projecten die moeilijk  

te financieren waren. Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) brengt vraag en aanbod bij elkaar. 

 

 

Onze Werkwijze 

Wanneer wij een financieringsaanvraag ontvangen voor een diaconaal project bekijken wij eerst of dit 

initiatief levensvatbaar is. Als de financiële kant is beoordeeld en goedgekeurd benaderen wij diaconieën 

binnen de Protestantse Kerk in Nederland of zij gelden willen inleggen. Zodra de benodigde gelden 

binnen zijn worden deze geleend aan het diaconale project. De ingelegde gelden worden daarna 

gegarandeerd weer terugbetaald inclusief een bescheiden rente aan de geldverstrekkers. Voor meer 

informatie: www.pdkn.nl 

 

 
BELEGGEN IN BUITENLANDSE PROJECTEN 

 
 

GARANTIES VOOR DE WAT LANGERE TERMIJN 

 

Een mogelijkheid is beleggen in aandelen Oikocredit (voorheen E.D.C.S.) 

Aan kerkelijke organen van de PKN wordt gevraagd om dit te doen in gezamenlijkheid via Kerk 

in Actie. U leest hier meer over in het volgende artikel. 

U kunt hiervoor ook heel goed kerkleden-particulieren interesseren. Voor hen wordt de rente 

aantrekkelijker in verband met het belastingvoordeel voor ethische fondsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pdkn.nl/
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OIKOCREDIT: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN OP AARDE  

Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële 

dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken ze zonder onderpand geen geld willen lenen. Of 

omdat ze in een gebied wonen waar simpelweg geen banken zijn. 

Oikocredit verstrekt financiële diensten aan deze mensen om hun leven duurzaam te verbeteren. 

Oikocredit streeft namelijk naar een vreedzame samenleving waarin mensen de mogelijkheid krijgen om 

zelf een waardig bestaan op te bouwen. 

De benadering van Oikocredit  

Oikocredit is een wereldwijd opererende coöperatieve financiële instelling die in 1975 is ontstaan vanuit 

de Wereldraad van Kerken. Inmiddels beleggen meer dan 50.000 mensen en kerken in Oikocredit.   

 

Oikocredit biedt haar beleggers een tweeledig rendement: sociaal en financieel gebied. Naast een 

bescheiden financieel rendement, kunnen beleggers erop rekenen dat hun geld wordt ingezet om 

armoede te bestrijden en eerlijke handel te bevorderen, waarbij de natuurlijke hulpbronnen van de 

planeet worden gerespecteerd.  

 

Sinds de oprichting van Oikocredit heeft geen van de beleggers ook maar iets van het ingelegde kapitaal 

verloren. Sociaal beleggen gaat dus samen met een laag risico. 

 

Schenken  

De PKN juicht een gift aan het werk van Oikocredit Nederland van harte toe. Uw gemeente of diaconie 

kan een schenking doen. Denk bij speciale gelegenheden eens aan Oikocredit. Bijvoorbeeld als u een 

jubileum viert of een groot legaat heeft ontvangen. Schenkingen aan Oikocredit Nederland met de 

bestemming Duurzaam Belegd worden uitsluitend belegd in participaties Oikocredit. Een donatie in 

Duurzaam Belegd biedt dus jaar-in-jaar-uit de kans aan ondernemende mensen om uit de armoede te 

komen. 

 

 

Meer informatie: 

 

PKN-Oikocredit netwerk        Oikocredit Nederland   

Mevrouw Monique Voorbij-Koster     Arthur van Schendelstraat 550        
Postbus 85015, 3508 AA Utrecht      3511 MH Utrecht 
030-880 1607            030-234 1069 
m.voorbij@protestantsekerk.nl                 nederland@oikocredit.nl 
                                                   www.oikocredit.nl 
     

 

mailto:m.voorbij@protestantsekerk.nl
mailto:nederland@oikocredit.nl
http://www.oikocredit.nl/
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Afdrachtgegevens bij  
collecten 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op regionale bijeenkomsten met diakenen werd de verzuchting gehoord dat er zoveel collectemomenten al een 

vaste bestemming vanuit Utrecht hebben gekregen. Bij het gesprek daarover bleek dat het daarbij lang niet alti jd 

om diaconale collectes ging. Daarom is in onderstaand collecterooster aangegeven of het een Diaconale 

(aangegeven met een D) of een Kerkrentmeesterlijke collecte (aangegeven met een K) gaat. 

Zolang de gemeenteleden weten waarvoor er gecollecteerd wordt, is er nog niet zoveel aan de hand maar wel als 

de collecte aangevuld wordt vanuit de diaconale kas, want dat kan alleen wanneer het om een diaconaal doel gaat. 

  

 

 

Datum D/K

* 

Doel Rekeningnummer Omschrijving 

20 januari        

            

K Collecte Oecumene  IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk o.v.v. 

Collecte Oecumene 

27 januari K Collecte Jeugdwerk (JOP)  IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415 Jeugdwerk Protestantse 

Kerk o.v.v. Collecte JOP 

januari  

 3 februari D Collecte Kerk in Actie   

Werelddiaconaat  

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Werelddiaconaat februari 

10 februari K Collecte Catechese en Educatie IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk o.v.v. 

Collecte Catechese en 

Educatie 

17 februari  D/K Collecte Kerk in Actie 

(Noodhulp) 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Noodhulp februari 

24 februari  D Collecte Missionair  IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk o.v.v. 

Collecte Missionair februari 

10 maart K Collecte Kerk in Actie  

Voorjaarszending 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Voorjaarszending 

17 maart D Collecte Kerk in Actie 

(Binnenlands Diaconaat) 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Diaconaat Voorjaar 

24 maart D/K 40dagencollecte Kerk in Actie IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. 

40dagencollecte 24 maart 

31 maart K Collecte Missionair IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk o.v.v. 

Collecte Missionair maart 

 7 april D/K 40dagentijdcollecte Kerk in Actie 

 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. 

40dagentijdcollecte 7 april 

14 april K Collecte Jeugdwerk (JOP) IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415 Jeugdwerk Protestantse 

Kerk o.v.v. Collecte JOP 

Palmpasen 
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21 april K Pasen: Collecte Kerk in Actie IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. 

Paascollecte 

  5 mei D Collecte Kerk in Actie 

(Noodhulp) 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Noodhulp mei 

12 mei K Collecte Jeugdwerk (JOP) IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415 Jeugdwerk Protestantse 

Kerk o.v.v. Collecte JOP mei 

 9 juni K Pinksteren: Collecte Kerk in 

Actie (Zending) 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. 

Pinksterzending 

23 juni D Collecte Kerk in Actie 

Werelddiaconaat 

IBAN NL 54 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Werelddiaconaat juni 

  7 juli D Collecte Kerk in Actie 

(Binnenlands Diaconaat) 

 

IBAN NL 54 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. 

Diaconaat Zomer 

11 augustus K Collecte Kerk in Actie  

Werelddiaconaat 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Werelddiaconaat zomer 

 1 september K  Collecte Missionair  

 

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Missionair 

Startzondag 

  8 september K Collecte Jeugdwerk (JOP) 

 

IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415 Jeugdwerk Protestantse 

Kerk o.v.v. Collecte JOP 

september 

15 september K Collecte Kerk in Actie (Zending) IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Zending september 

22 september D/K Collecte Vredeswerk IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Vredeswerk 

  6 oktober K Israël zondag: 

Collecte Kerk en Israël 

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Kerk en Israël 

13 oktober D Wereldvoedseldag: 

Collecte Kerk in Actie 

Werelddiaconaat 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Werelddiaconaat oktober 

 3 november K Collecte Kerk in Actie  

Najaarszending 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Najaarszending 

10 november K Collecte Dorpskerken 

 

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerken o.v.v. 

Collecte Dorpskerken 

24 november K Collecte Pastoraat IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk o.v.v. 

Collecte Pastoraat 

25 december D Kerst: Kerk in Actie Collecte 

Kinderen in de Knel 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie 

o.v.v. Collecte Kinderen in 

de Knel 

   
      

 D/K =  afhankelijk van het doel: Diaconaal of Zendings-/ Missionair Werk. 

verbonden met:                              

 

Kerk In Actie voldoet aan de keurmerken:      

http://www.jop.nl/
http://www.togetthere.nl/
http://www.icco.nl/
http://www.actalliance.org/
http://www.cbf.nl/
http://www.kerkinactie.nl/anbi
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OVERZICHT GIFTEN VAN DIACONIEЁN IN 2017 
 

Met behulp van dit overzicht kunt u zien of elk project wel die hulp gekregen heeft die nodig was. U kunt dit 

gebruiken in uw overwegingen als u aan het eind van het boekjaar 2017 nog wat te besteden heeft. 

 

 
 

  

 

 

 
 
Wanneer u als diaconie een gift overmaakt naar een van de genoemde instellingen, dan ook 

graag daarbij de adresgegevens vermelden. Op die manier biedt u de instellingen de 

mogelijkheid een bedankbrief te sturen na ontvangst van uw gift.  
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 € € € € 

Huis van Compassie Nijmegen 10.000,00  4.565,20   7.500,00 10.000,00 

St. Vakantiefonds Perspectief  1286,63  2.500,00 

Stichting Betuwe Wereldwijd Culemborg 10.000,00 9.308,00 10.000,00 10.000,00 

“Het Passion” Hummelo 25.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 

Stichting “Kruispunt” Arnhem 50.000,00 33.619,00 8.750,00 40.000,00 

Stichting Betuwse Jeugdkampen 2.730,00 2.463,00 2.730,00 3.200,00 

Stoelenproject “De Duif” Arnhem 10.000,00 6.347,00 53.000,00 15.573,00 

Pax Kinderhulp Polen – Borculo 9.050,00 3.336,00 6.900,00 7.600,00 

“De Instap” Ede nvt nvt nvt 8.000,00 
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 STANDAARDFORMULIER 1:  
 

ALGEMENE ZAKEN 

 

 

1.  a. Wat is het doel van uw organisatie? 

 

b. Is dit doel vermeld in uw reglement en/of statuten zodat we het kunnen terugvinden? 

 

Als u voor de eerste keer een aanvraag indient, wilt u dan een reglement en/of statuut meesturen? 

 

2. a.  Als u met beroepskrachten werkt: 

- hoeveel mensen hebt u in loondienst en voor welke functie? 

- hoeveel fulltime plaatsen (herleid) betreft dit? 

b. Als u met vrijwilligers werkt: 

- hoeveel mensen werken mee en wat zijn hun taken? 

 

3.  a. Heeft uw organisatie een bestuur en zo ja hoe is dit dan samengesteld? 

 

b. Hoe vaak vergadert uw bestuur? 

 

c. Is er een dagelijks bestuur en waar bestaat dit uit? 

 

d. Is er in uw organisatie een directie voor de dagelijkse leiding? 

 

e. Uit hoeveel personen bestaat de directie en met welke functies? 

 

4. Wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor uw organisatie? 

 

5. Hoeveel mensen worden door uw organisatie bereikt? 

 Kunt u dit aantonen (b.v. door middel van een jaarverslag)? 

 Zo ja, graag meezenden. 

 

6. Welke activiteiten zijn het afgelopen jaar door uw organisatie verricht? 

 

7. Heeft u met het oog op uw werkzaamheden contacten met kerkgemeenschappen in uw omgeving? 

Zo ja, met welke en waar bestaat dit contact uit? 

 

8. Doet u ook een niet-financieel beroep op diaconieën? 

- werving vrijwilligers 

- meedragen bestuurlijke verantwoordelijkheid 

 

9. Heeft u met het oog op uw werkzaamheden contacten met professionele hulpverleningsorganisaties in 

uw omgeving? Zo ja, met welke en waartoe dienen deze contacten? 

 

10. Tot welk geografisch gebied strekken de activiteiten van uw organisatie zich uit? 

 

 

 

Insturen voor 1 augustus 
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STANDAARDFORMULIER 2:  
 

FINANCIËN 

 

 

1. Wij willen graag van u de laatste goedgekeurde jaarrekening ontvangen alsmede de begroting voor het 

a.s. jaar. 

 

2. Dient uw aanvraag om een exploitatietekort op te vangen?  

Zo niet, wat is dan de reden van uw aanvraag? 

 

3. Hoe groot is het (begrote) tekort waarvoor u een beroep op de diaconieën wilt doen? 

 

4. a. Bent u bereid informatie te verstrekken over het totaal aan giften dat u via onze bemiddeling van  

  diaconieën zult gaan ontvangen? 

 

 b Indien u in onze vorige bijdragenadvieslijst was opgenomen: 

- hoeveel heeft u aan giften van diaconieën ontvangen? 

- hoeveel diaconieën hebben daaraan bijgedragen? 

 

5. Wat is uw garantie voor het zorgvuldig beheer van de gelden? 

- Is er een penningmeester? 

- wordt de jaarrekening door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd? 

 

 

Door ondertekening van deze formulieren verklaren wij dat wij voor financiële werving geen aparte 

mailingen zullen doen uitgaan naar Gereformeerde, Hervormde en Lutherse diaconieën van de 

Protestantse Kerk in Gelderland tenzij met instemming van uw organisatie. 

 

  

Namens de organisatie: 

 

  naam, functie: 

 

  handtekening: 

 

 

  

Insturen voor 1 augustus 
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HUIS VAN COMPASSIE NIJMEGEN 
www.huisvancompassienijmegen.nl 
“Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden” 
 
Andere mensen ontmoeten, een plek bezoeken waar je je thuis voelt, je 
begrepen, erkend en nuttig voelt, dat is voor veel mensen heel normaal.  Voor onze doelgroep is dat 
alles niet vanzelfsprekend; vluchtelingen, daklozen, mensen die in armoede leven en/of psychische 
problemen hebben,  mensen die in sociaal isolement verkeren en/of zorg behoeven. Voor hen is er het 
Huis van Compassie, een plek voor iedereen, waar je kunt binnenlopen en naar je geluisterd wordt.  Zo 
ontstaan ontmoetingen. En in het Huis van Compassie kan men als vrijwilliger de eigen kwaliteiten 
(weer leren) inzetten en verbreden.  
 
In veel gevallen gaat het om mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Onze ervaring is dat 
mensen met een beperking (in de meest ruime zin van het woord) uitstekend in staat zijn om op eigen 
niveau mee te werken. Op dat moment vervalt het onderscheid tussen “gezonde” en “kwetsbare” 
vrijwilligers. Er zijn in totaal zo’n 60 enthousiaste vrijwilligers bij ons actief. 
 
Wat doen we concreet? 
 
We organiseren een groot aantal activiteiten voor en met mensen uit onze doelgroep, bijvoorbeeld 
maaltijden voor mensen met weinig inkomen, ontmoetingsmiddagen en gespreksgroepen over 
levensthema’s, steungroepen voor mensen met psychosociale problemen, een Repaircafé waarbij men 
kapotte spullen kan laten repareren, een Kapperscafé voor mensen met weinig inkomen, een 
buurtklussenteam voor mensen met weinig inkomen. Er is een moestuin voor en door mensen van de 
Voedselbank en een moestuin voor kinderen uit de buurt. En we organiseren debatten, 
compassiecursussen, inzamelingen, etc.. 
 
Een voorbeeld: Project “Goed voor elkaar”         
We hebben ontdekt dat samen koken, samen eten en alles wat daarmee samenhangt, aan veel kwetsbare 
vrijwilligers de mogelijkheid biedt om te participeren . We organiseren 3 x p.m. maaltijden  waaraan elke 
maand ongeveer 100 mensen deelnemen. Iedereen draagt financieel naar vermogen bij. In totaliteit hebben 
 zo’n 15 vrijwilligers de zorg voor de maaltijden. 10 van deze vrijwilligers hebben een mentale of lichamelijke 
beperking.  De vrijwilligers van onze doelgroep werken in de moestuin,  bepalen wat er gegeten wordt en 
kopen het eten in, koken, dekken de tafels en dienen op, wassen af  en ruimen op. Tijdens de maaltijd is een 
maatschappelijke organisatie te gast. Zij vertellen over hun activiteiten. Bij andere maaltijden tonen de 
deelnemers hun talenten door iets te presenteren.  
 
Het Huis van Compassie ontvangt geen middelen van de overheid. Voor de noodzakelijke financiële 
middelen is de inzet van velen noodzakelijk. Zo kunnen wij rekenen op bijdragen van de Protestantse 
diaconie in Nijmegen. En doen wij een beroep op particulieren, sponsoren en fondsen. We vragen u 
om een bedrag van € 10.000,-. Uw bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL80 TRIO 
0391029460 
 
Bij voorbaat hartelijke dank  Paul Oosterhoff Diaconaal predikant en voorzitter van het Huis van 
Compassie 
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De Stichting Perspectief vraagt aandacht voor boeren- en tuindersgezinnen in de knel.  

Een project voor vakantie, rust en ontspanning.  

Achtergrond  

De Stichting Perspectief richt zich op boeren- en tuindersgezinnen die door een structureel laag inkomen in  

een moeilijke situatie zijn geraakt, met als gevolg: gedwongen bedrijfsbeëindiging en soms faillissementen.  

Dit leidt tot armoede en sociale uitsluiting, verlies van inkomen en veerkracht. Door het bieden van een  

financiële tegemoetkoming voor een korte vakantie, kunnen deze gezinnen mogelijk even tot rust en  

ontspanning komen. In het bijzonder voor kinderen is het van waarde om met het gezin op vakantie te kunnen 

gaan en ook een verhaal over hún vakantie te kunnen vertellen op school. 

Het vakantiefonds bestaat ruim tien jaar (2005) en is sinds 2016 een zelfstandig project. Wij zijn dankbaar voor de 

inkomsten van individuele giften en donaties van collectes van kerken en van het Bisdom Rotterdam. 

En we zijn verheugd over het feit dat het Steunpunt Zuidoost van de Protestantse Kerk ons op de 

bijdragenadvieslijst wil plaatsen.  

Ontwikkelingen  

Overal ter wereld is een uitstroom van de boerenstand, terwijl we landbouwers nodig hebben om een  

gezonde en betaalbare voeding te produceren. Decennia lang moeten kleine en middelgrote bedrijven ook in  

Nederland plaats maken voor grootschalige, geïndustrialiseerde en rationeel gerunde bedrijven. Ook grote  

bedrijven kunnen om verschillende redenen failliet gaan. De boer en tuinder willen graag 'loon naar werken'  

en een faire prijs voor het product. Helaas kunnen niet alle agrariërs deze ratrace van groei naar een groter  

en een moderner bedrijf bijhouden en moeten soms stoppen met hun bedrijf. Door de sociale gevolgen van  

deze landbouwontwikkelingen is er in deze gezinnen vaak geen ruimte om op vakantie te gaan en biedt de  

Stichting Perspectief hiervoor een eenmalige financiële tegemoetkoming.  

Doelstelling Perspectief:  

Financiële steun bieden bij vakantie, rust en ontspanning.  

De agrarische gezinnen die in aanmerking komen voor een ondersteuning worden voorgedragen door  

hulpverlenende instanties als de ZOB, maatschappelijk werk of vanuit de diaconie, pastoraat of anderszins.  

De beoordeling wordt zorgvuldig gedaan en begeleiding en nazorg van de gezinnen blijft hierbij  

noodzakelijk.  

Het werven van fondsen en donaties.  

Perspectief heeft, een eigen website www.vakantiefondsperspectief.nl    

En sinds 29 juni 2016 is ons de ANBI-status verleend.  

De werving richt zich op individuele donateurs, kerkelijke, religieuze, maatschappelijke en  

landbouworganisaties. Elk jaar worden de cijfers en resultaten bekend gemaakt in een jaarverslag.  

Waardigheid van de boerengezinnen centraal stellen.  

Bij het achterhalen van de gezinnen die in aanmerking komen voor een vakantiebijdrage staat een integere  

benadering voorop. De erkenning van de problematiek en het luisteren naar de ervaringen is belangrijk bij  

een zorgvuldige hulpverlening.  

Aandacht vragen voor de problematiek.  

De betrokken organisaties vinden het belangrijk om blijvend aandacht te vragen van de politiek, overheid,  

kerk en maatschappij voor de lage-inkomens-problematiek van agrariërs.  

Zodoende kunnen knelpunten zichtbaar worden op weg naar oplossingen. Het blijft: 'Helpen onder protest!'  

Het bestuur van de Stichting Perspectief werkt samen met verschillende hulpverlenende organisaties.  

Bestuursleden:  

voorzitter: A. te Molder-Schilderink 

secretaris: A. Bredenoord  

penningmeester: J. Dunnink  

tweede penningmeester: F. van den Bosch 

bestuurslid: C. Hoogenboom 

bestuurslid: R. Schut-Hakvoort  

ons bankrekeningnummer is: NL94RABO 01125.09.924 t.n.v. de Stichting Perspectief 

ons e-mailadres is: info@vakantiefondsperspectief.nl 

 

http://www.vakantiefondsperspectief.nl/
mailto:info@vakantiefondsperspectief.nl
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WERK en SOLIDARITEIT 

Stichting Betuwe Wereldwijd biedt aan mensen hier en in de Ontwikkelingslanden 
mogelijkheden voor een beter bestaan en een betere toekomst. 

Werk voor mensen hier en verbetering van de economische- en sociale omstandigheden 
voor mensen in de Ontwikkelingslanden. 

 
Werkervaringswerkplaats:  
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gebrek aan werkervaring is daarbij een van de 
grote problemen. Wij bieden de mogelijkheid om met behoud van uitkering te werken aan betere 
toekomstperspectieven, Wij geven begeleiding gericht op het herontdekken van eigen capaciteiten, 
gewenning aan arbeidsritme, aanleren nieuwe vaardigheden en het werken in team verband.  
 
Solidariteitswerkplaats:  
Voor vrijwilligers, WAO-ers, Vutters, asielzoekers, mensen met beperkte verstandelijke vermogens, 
(ex)psychiatrische patiënten en tijdelijke medewerkers met een taakstraf.  
 
Derde Wereld Werkplaats:  
Wij reviseren, verpakken en verzenden hulpgoederen zoals: naaimachines, breimachines, computers, 
printers, typemachines, stencilmachines, fietsen, rolstoelen, gereedschappen en medische goederen. Wij 
bieden werk in de expeditie, magazijn, werkplaats, huishoudelijke dienst en de administratie.  
 
Samenwerking met:  
Centra Werk en Inkomen, Sociale Diensten, Werkvoorzieningschap, MEE (Sociaal Pedagogische Dienst), 
Stg. ’s Heeren Loo, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Vluchtelingenwerk, en de 
regionale Kerkgenootschappen.  

 
Per jaar werken er gemiddeld 35 mensen bij Stichting Betuwe Wereldwijd 

en verzorgen wij gemiddeld 20 projecten in 8 ontwikkelingslanden. 
 

Wij vragen: 
Om uw solidariteit en om de verantwoording voor de minderbedeelde medemens met ons te delen en ons 
daartoe te ondersteunen. Uw bijdrage wordt gevraagd voor de begeleiding van onze medewerkers. 
Informatiemateriaal en folders zijn bij Stichting Betuwe Wereldwijd verkrijgbaar. Een bezoek aan onze 
werkplaats wordt zeer op prijs gesteld.  
 

Stichting Betuwe Wereldwijd, 
Goilberdingerstraat 32, 

4101BP Culemborg. 
Tel. 0345-515640 

E-mail: info@betuwewereldwijd.nl 
Internetsite : www.betuwewereldwijd.nl 

Bankrelatie: NL04 RABO 0123435102 
 

Nodig: een bedrag van € 10.000,00. 

Uw bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL04 RABO 0123435102 ten name van 

Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg.  
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Hartelijk dank voor de bijdrage die in de afgelopen jaren door u werd gedaan! 
 

Het Passion ligt als een baken van rust in het 

landschap van de Achterhoek. Omgeven door 

weilanden en geboomte ademt het een sfeer 

van schoonheid en aandacht. Omringt door 

vrijwilligers en professionals vinden de dak- en 

thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie 

om zinvolle vervolgstappen te overwegen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nodig vanuit onze regio: een bedrag van €35.000 
Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs en u kunt hem storten op rekeningnummer  

NL TRIO 078.13.22.618 van de Triodosbank ten name van Stichting Het Passion te Hummelo 

U kunt ons steunen door Het Passion: 

o voor een periode te steunen met een gift 

o als vakantievrijwilliger te komen voor  

een diaconale werkvakantie 

o ons bekend te maken in uw gemeente 

Wilt u meer weten? 

o abonneer u op de nieuwsbrief 

o ontvang een folder 

o we komen graag een presentatie doen 

o bel met 0314-382462 

o bezoek de website www.hetpassion.nl 

Cijfers op een rij: (per jaar) 
***** 

120-140 dak- en thuislozen 
***** 

Time-outperiode 6 weken 
***** 

70% positieve uitstroom 
***** 

90 vaste vrijwilligers 
***** 

200 diaconale vakantievrijwilligers  
*****  

Ruim 400 collecterende kerken 

Diaconale kamers 

Voor mensen die door welke situatie, regel of 

systeem niet de zorg ontvangen die hij of zij nodig 

heeft biedt Het Passion een plek, een diaconale 

kamer. Steun ons, daarmee kunnen we mensen 

weer op weg krijgen richting verdere zorg. 

 

Werkvakanties van maandag tot zaterdagochtend 

Als vakantievrijwilliger bent u actief door er te zijn 

voor de dakloze medemens. Door voor ze te koken, 

schoon te maken, een gesprek, samenwerken in de 

moestuin of een fietstocht in de omgeving. U krijgt 

onderdak in het eigen verblijf met een eigen kamer 

en douche.  
Het Passion wordt voor 70% gefinancierd door 

kerken, particulieren, fondsen en bedrijven. Van 

de overheid (WMO ) krijgen we inkomsten waar 

mogelijk (30%). 
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Stichting Kruispunt Arnhem 
Opvang van dak- en thuislozen 

Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, 

drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de 

belangeloze interesse in mensen en het bieden van ruimte om met vragen te komen over zin en doel 

van het leven. Kruispunt biedt een plek waar mensen ongecensureerd hun verhaal kunnen vertellen, 

waar vertrouwen kan groeien om te laten zien wat er in je leeft aan teleurstelling en hoop, frustratie 

en vertrouwen. 

Aandacht en vertrouwen mogen we wel het handelsmerk van Kruispunt noemen: aandacht voor en 

vertrouwen in concrete mensen. Als illustratie hiervan hieronder een verhaal van Kruispunt pastor 

Anton Metske: 

Agnes heeft na een periode van dakloosheid een kamer gevonden, ze heeft twee sleutels gekregen en 

komt met één van die sleutels bij het Kruispunt langs: “mag die hier blijven, als ik dan een keer 

mijn sleutel kwijt ben, kan ik hier de reservesleutel ophalen?”  Ik zeg nog tegen haar: “weet je 

zeker dat je dat wil? Als je ’s avonds laat je sleutel kwijt bent, dan is hier niemand...kun je hem niet 

beter geven aan iemand die vaker bereikbaar is?” 

Agnes kijkt wat beteuterd en zegt: “Zo iemand heb ik niet...”  Ik besef dat van mij gevraagd wordt 

om de plek in te nemen van een betrouwbare buurman, een bereikbare vriend, want die plek is in 

Agnes’ leven leeg. Ik zeg dan ook: “in dat geval vind ik het een eer dat wij jouw sleutel mogen 

bewaren.” En zo gebeurt. Als Agnes een half jaar later haar kamer weer kwijt raakt komt ze de 

sleutel halen. “ik moet de sleutel weer inleveren, maar tof dat je hem hebt bewaard”, zegt ze en ik 

krijg een kus op mijn wang.  Het zijn niet alleen sleutels die we bewaren. Er zijn daklozen die om 

wat voor reden dan ook geen gebruik kunnen of mogen maken van de reguliere opvang en dus ook 

niet over een kluisje beschikken. Ze geven ons belangrijke papieren, medicijnen of geld in 

bewaring.  En daarmee geven ze ons ook één van de belangrijkste dingen die wij nodig hebben om 

te kunnen doen wat we doen: vertrouwen. 

Stichting Kruispunt biedt een gastvrije plek waar mensen zich welkom voelen en gezien 

weten.  

 

Stichting Kruispunt 

Spoorwegstraat 13 

6828 AM  Arnhem 

www.stichtingkruispunt.nl 

IBAN: NL85 INGB 0007 2357 57 

 

 

 

 

Nodig een bedrag van € 40.000,00. 

http://www.kruispunt-arnhem.nl/
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Uw bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL85INGB 0007 2357 57 t.n.v. Stichting 

Kruispunt te Arnhem.   

De Stichting Betuwse Jeugdkampen vraagt uw aandacht en steun t.b.v. het organiseren van zes  
jeugdvakantieweken voor  kinderen. 
 
Al 59 jaar, vanaf de oprichting  in 1959, verzorgen de vele vrijwilligers van de Stichting Betuwse 
Jeugdkampen (SBJK) elke zomer zes kampeerweken voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar.  
Dominee F.H. Scheffer en zijn collega Abelsma startten destijds met het organiseren van een 
kampeervakantie voor kinderen die van huis uit niet op vakantie gingen of konden gaan.  
Vanuit hun visie worden onze uitgangspunten nog steeds gevoed en geven wij ook nu nog vorm aan de 
algemeen christelijke achtergronden.  
Een prachtige mogelijkheid wordt kinderen geboden om in een bosrijke omgeving een week vakantie, 
‘rust’, ontspanning, saamhorigheid en bovenal plezier te beleven.  
Een mogelijkheid welke anno 2018 /2019 nog steeds voorziet in een behoefte.  
Generaties kinderen hebben sinds de oprichting van de avontuurlijke en gezellige kampeerweken 
genoten.  
 
In 1988 zijn de Betuwse Jeugdkampen overgegaan in de Stichting Betuwse Jeugdkampen. 
De stichting heeft ten doel het organiseren van kampeervakanties voor kinderen zonder winstoogmerk.  

 

Mede door de inzet van meer dan 90 vrijwilligers draait de organisatie en uitvoering van dit jeugdwerk als 

een goed geoliede vakantiemachine. 

De zes kampeerweken die georganiseerd worden, kennen steeds een verschillende samenstelling. 

Zo is er een week alleen voor jongens, weken alleen voor meisjes en zijn er weken voor gemengde groepen. 

Ook de leeftijdscategorieën verschillen .  

Met elke week ongeveer 40-50 deelnemers en minstens 12 begeleiders is het kampeerterrein met 

deelnemerstenten, keukententen, grote entertainmenttent , opslagruimte, sanitair etc. aardig gevuld. Alle 

kampeerweken vinden plaats in Noord-Brabant, op kampeerterrein ‘De Beugense Peel’ nabij           St. 

Anthonis.  

Voorheen is meer dan 40 jaar gekampeerd op de Veluwe in Lunteren. Het vervoer van en naar de plaats van 

bestemming wordt door de Stichting BJK verzorgd.  

 

Dankzij vrijwilligers, donaties en sponsoring zijn wij in staat de kostprijs voor een kampeerweek laag te 

houden en daarmee de jeugdkampen toegankelijk te houden voor zo veel mogelijk kinderen.  

Er blijken echter nog steeds c.q. steeds meer kinderen te zijn, waarvan de ouders de kosten voor een 

kampeerweek of een dagje vakantiepret niet kunnen opbrengen. En juist deze kinderen gunnen we zo’n 

week onbezorgde vakantie van harte!  

Een volledig verzorgde kampweek kost € 110,- (en € 100,- voor elk volgend gezinslid).  

 

Voor de borging van deze laagdrempelige weekprijs hopen we op uw aandacht en steun. 

Graag wijzen wij u daarom op de mogelijkheid om de Stichting Betuwse Jeugdkampen financieel te 

ondersteunen. Mogelijk kent u ook kinderen uit uw kerkgemeenschap, uit uw nabije omgeving die u graag in 

staat wilt stellen om deel te nemen aan een vakantieweek met onze stichting BJK. 

Wij vragen u van harte, om deze kinderen voor te dragen  

Wij blijven onze uiterste best doen om hen en alle andere deelnemers een onbezorgde kampeerweek te 

bezorgen.  

Tevens hopen we dat u de Stichting  BJK in uw gemeente bekendheid wilt geven.  

 

Voor meer informatie over de Stichting Betuwse Jeugdkampen, verwijzen wij u naar onze website: 

www.betuwsejeugdkampen.nl.  

 

Vanuit de regio wordt een bedrag gevraagd van € 3.200,00. 
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Uw bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL22INGB0005008995 tnv Stichting Betuwse 

Jeugdkampen. 
Stoelenproject “De Duif” - Nachtopvang voor dak- en thuislozen in Arnhem 

 

De kern van het project is het werk van vrijwilligers die willen omzien naar de medemens. Het ontstaan van de Stichting 

Stoelenproject “De Duif” (1993) is gelegen in bewogenheid. Een aantal Arnhemers was bewogen met de op straat 

levende medemens. En nog steeds is de bezorgdheid over wat er met de dakloze gebeurt de drijvende kracht van "De 

Duif". 

Het succes van het project is gelegen in de vriendelijkheid van de vrijwilligers en het creëren van een goede sfeer voor 

de gasten. 

 

1. Doelstelling 

In 2015 is er een uitbreiding van de activiteiten gekomen. "De Duif" is nu het hele jaar open, en verzorgt dus alle dagen 

nachtopvang. Aanleiding voor deze verandering is de landelijke problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers. We 

hebben nu een Bad-, Bed-, Brood-regeling, voor alle dak- en thuislozen (dus ook voor de "gewone zwerver").  

De doelstelling blijft 

a. Het creëren en instandhouden van een laagdrempelige voorziening voor dak- en thuislozen (zeker gedurende de 

koude wintermaanden); 

b. Het onder de aandacht brengen van de problematiek van dak- en thuislozen bij overheden, kerkelijke instanties, 

instellingen en particulieren. 

 

2. Activiteiten 

In de regio Arnhem zijn naar schatting zo'n 200 dak- en thuislozen. In het pand van het stoelenproject aan de 

Spoorwegstraat 11 is plaats voor 18 mensen per nacht, met daarnaast nog twee plaatsen voor noodopvang. Zéér 

regelmatig zijn deze noodopvang plaatsen nodig vanwege de aanloop, en is de bezetting dus meer dan 100%! De 

bezoekers krijgen brood, koffie en soep (allemaal het werk van vrijwilligers).  

Opvang van de gasten: De ruimte was 45 m
2
, maar is nu uitgebreid met een natte ruimte (douches en wastafels). 

Er zijn matrassen, tafels en stoelen aanwezig. Er is een keuken met koelkast en diepvrieskist (voor soep, koffie 

en brood). Het is eenvoudig, want alles moet goed schoon gehouden kunnen worden. 

Openingsperiode: Het hele jaar door gedurende 7 dagen per week, van 22.30 tot 07.30 uur. 

Seizoen 2017: Aantal overnachtingen: 6845 (in 2016: 6583). Bezettingsgraad: 104%! 

Toegang: Gratis. Bezoekers dienen zich te houden aan de regels: geen alcohol, niet roken, geen drugsgebruik. 

Werkkrachten: Ongeveer 50 vrijwilligers die gemiddeld twee keer per maand zonder vergoeding nachtdienst 

verrichten. Daarnaast zijn er zes parttime beroepskrachten (3,4 formatieplaats). De beroepskrachten regelen de 

toelating (’s avonds) en het vertrek van de gasten (’s ochtends), en zijn samen met vrijwilligers gedurende de 

nacht aanwezig voor toezicht en een luisterend oor. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Het bestuur van de Stichting Stoelenproject “De Duif.” Het bestuur van de 

Stichting legt door middel van het jaarverslag financiële verantwoording af. Controle geschiedt door een 

accountant. 

 

3. Noodzakelijke ondersteuningen: 

Financiële ondersteuning: Naast de subsidie die de gemeente Arnhem verstrekt, is het Stoelenproject 

afhankelijk van financiële ondersteuning van kerken, instellingen en particulieren. Zonder deze ondersteuning 

zou het Stoelenproject niet kunnen bestaan. De kerken binnen Gelderland ondersteunen steeds met belangrijke 

giften.  

Andere ondersteuning: Het stoelenproject staat en valt met werk van de vrijwilligers. Ondersteuning bij de 

werving van deze vrijwilligers is van zeer groot belang en de aandacht vanuit de kerken betekent een 

waardevolle aanvulling. Naast de vrijwilligers voor de nacht zijn er zeker 20 vrijwilligers regelmatig in de weer 

met het maken van soep, onderhoud van het pand en allerlei ondersteunende werkzaamheden. 

 

4. Samenvattend 

Het Stoelenproject “De Duif” is een uniek project, ontstaan uit particulier initiatief, gericht op hulp aan dak- en 

thuislozen. De in het oog springende kenmerken zijn: werken met vrijwilligers, kleinschaligheid, vriendelijkheid, 

heldere regels, goede sfeer; we hebben nagenoeg geen problemen bij de opvang. Sinds 2015 het hele jaar open 

voor de bad, bed en brood-regeling. 

Er is grote betrokkenheid van kerken, particulieren, de overheid en bedrijven (deelname aan het bestuur en 

financiële ondersteuning). 

 

U kunt het project ondersteunen door het overmaken van een gift op IBAN: NL17INGB0003428082 t.n.v 

Penningmeester Stichting Stoelenproject De Duif Arnhem 
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Namens het Stichtingsbestuur, Henk W. Visscher, secretaris, Eduard van Beinumlaan 25 

6815 GC Arnhem; 026 370 1982 
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De werkgroep Stichting Pax Kinderhulp Polen Borculo gaat in 

2019 voor de 34ste keer opnieuw 22 kansarme Poolse kinderen 

met diabetes type 1 uitnodigen voor een vakantie in Borculo.  

De kinderen komen uit gezinnen met een laag inkomen en zijn in 

de leeftijd van 8 tot 12 jaar. 

Ze genieten met volle teugen van deze vakantie. Een belangrijke 

bijkomende factor is dat de kinderen gedurende de drie weken die 

ze verblijven in Borculo ook van elkaar leren beter om te gaan met 

hun ziekte. Ze worden hierdoor veel zelfstandiger. 

De  11 meisjes en 11 jongens worden begeleid door een Poolse dokter, verpleegkundigen en 

pedagogen.  

 

De werkgroep stelt een mooi programma samen voor de drie weken. De kinderen schrijven hun 

reacties op hoe ze de vakantie beleven in Borculo. Uit die reacties blijkt elk jaar weer hoe dankbaar 

ze zijn en hoe ze genieten en energie opdoen. Ook de ouders geven blijk van waardering voor 

datgene wat wordt georganiseerd voor hun kinderen.  

 

Tijdens het verblijf van de drie weken in Borculo kan de werkgroep beschikken over 80 

vrijwilligers die het vervoer van de kinderen verzorgen, de tafels dekken, kleren wassen, 

schoonmaken van de accommodatie etc. 

 

Mogen we in 2019 weer op uw steun rekenen? Deze kinderen hebben deze vakantie echt nodig om 

ook even gewoon kind te zijn. Mede namens deze Poolse kinderen DANK!!. DZIEKUJE!!    

 

Uw gift graag storten op RABOBANK rek.nr. NL 73 RABO 0170 8235 98 t.n.v. Pax Kinderhulp 

Borculo. Vriendelijk verzoek, bij betaling even uw adres vermelden zodat we een bedankje en een 

samenvatting van de reacties van de Poolse kinderen  kunnen sturen. 

 
Stichting Pax Kinderhulp Polen – Borculo 

Toon Baakman 

p/a Grolse Steeg 1 

7271 RV Borculo 

e-mail: info@legal-management.nl 

 

mailto:info@legal-management.nl
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Stichting De Instap zich ten doel stelt. De Instap kenmerkt zich door een hybride vorm van professioneel- 
en vrijwilligerswerk, een low-cost-buget en diaconale betrokkenheid.  
 
Wij voelen ons geroepen tot de zorg voor de (ex-)gevangenen door onze Bijbelse opdracht. Het omzien naar 
elkaar zoals beschreven in het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24 13-35) vormt onze inspiratiebron: 
we lopen op met de mensen die ons (even) nodig hebben. Zij vinden bij De Instap een tijdelijke ankerplaats.  
Steeds vaker ontdekken we dat de bestaande vormen van hulpverlening niet toereikend zijn. Het is de 
combinatie van problemen die een oplossing in de weg staan. Stichting De Instap probeert daar wat aan te 
doen. 
 
Wat kunnen we voor de ander betekenen? 
Na afloop van het justitiële traject komen (ex)-gedetineerde burgers automatisch terecht in maatschappelijke 
vervolg- voorzieningen. Soms staan ze met een plastiek zakje met wat kleding aan de poort van de bajes, dat 
is het dan, waar moet je naar toe, wie wil je helpen. Voor hen die geen 
sociaal netwerk hebben en er alleen voor staan kan Stichting De Instap uitkomst bieden. Wij kunnen 
ondersteunen om deze overdracht soepel te laten verlopen. Met Huisvesting Plus bieden wij huisvesting en 
leefgeld totdat de zaken door de reguliere hulpverlening of de gemeente wordt opgestart. Men komt bij ons in 
huis en wij  ondersteunen de (ex-) ge- detineerden op vijf belangrijke leefgebieden: zorg, inkomen, 
identiteitspapieren en schuldenproblematiek. Het eerste contact wordt gelegd in de gevangenissen. Wij 
werken nauw samen met ministerie van Veiligheid en Justitie alsmede met de gemeentelijke overheid in ons 
streven een goede en succesvolle re-integratie en resocialisatie te bewerkstelligen. 
 
Vanuit diverse gemeenten uit de regio wordt beroep gedaan op deze wijze van het bieden van ondersteuning 
en het meelopen met mensen die dit even kunnen gebruiken. 
Naast de centrum gemeenten Ede en Arnhem zijn we ons verzorgingsgebied aan het uitbreiden. 
Organisatorisch zijn er diverse aanpassingen en wijzigingen doorgevoerd zodat we duurzaam en 
beheersbaar kunnen doorgroeien en aan de 
ex-gedetineerden ondersteuning kunnen aanbieden als zijn uit detentie komen en (tijdelijk) niet naar hun 
thuissituatie kunnen terug keren. 
 
Daarnaast hebben wij sinds de oprichting van onze stichting (1996) de Inloopmiddagen in De Klarendalse  
Molen te Arnhem. De frequentie is aangepast aan het bezoekers 
aantal en de kerkelijke feestdagen worden gevierd als warm kloppend hart van Klarendal.Tijd voor een kopje 
koffie en een goed gesprek met indien gewenst ondersteuning door pastorale nazorg werkers, geven aan 
onze visie en missie vorm. Het versterken van de sociale netwerken van de (ex-) gedetineerden en vinden wij 
uiterst belangrijk. Daarvoor zijn diverse programma’s in ontwikkeling. Dank zij uw bijdrage, stelt u ons in staat 
om de passende vorm van hulpverlening te ontwikkelen en aan te bieden. Naast financiële steun wordt 
vrijwilligerswerk door ons en onze bewoners zeer gewaardeerd, Wij spreken de hoop uit, in de toekomst, uw 
gebed voor ons werk en uw eventuele financiële steun te mogen blijven ontvangen. 
 

Stichting “De Instap”, Postbus 8090,  6710 AB Ede. www.deinstap.org 

http://www.deinstap.org/
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