
DIACONIE
ook voor u

Hervormde Gemeente Ameide - Tienhoven

Neem contact op met de predikant, de 
wijkouderling of de diaconie. Namen en 
adresgegevens vindt u in de Jaargids (het 
‘groene boekje’) van onze gemeente.

U kunt ook terecht op onze website:
www.pkn-ameide-tienhoven.nl
Hier vindt u meer informatie.

Als u een gift wilt overmaken dan kunt u 
dit op onderstaand rekeningnummer: 
30.19.013.17

Waar kunnen we u bij helpen?

• Kerkradio

• Tafeltje Dekje

• Vakantie ondersteuning

• Hulp bij invullen van 
  belastingformulieren

• Vertrouwenspersonen 

• Vervoer kerkgangers

• Maatschappelijke ondersteuning 
  (WMO)

• Financiële ondersteuning

• Jeugddiaconaat voor en door jongeren

• Hulp bij ziekte in een gezin

• Vrijwillige dienstverlening

Hulp nodig?
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De diaconie van de Hervormde gemeente 
Ameide - Tienhoven is er om hulp en zorg 
te bieden. In navolging van Gods woord 
voelen wij ons geroepen om op te komen 
voor de armen en verdrukten. Dit gebeurt 
zowel concreet als achter de schermen. De 
diaconie maakt onderdeel uit van de ker-
kenraad. Het benodigde geld komt uit de 
collecte van de erediensten, inzamelings-
acties en verhuur van het zendelingenhuis. 
We werken lokaal, landelijk en wereldwijd.

Lokaal
Bij het lokale werk is de diaken heel direct 
betrokken bij de noden van de naaste. 
Daarnaast zetten we ons in voor mensen 
buiten de gemeente.

Landelijk
Landelijk probeert de diaconie haar doel 
te bereiken door het ondersteunen van 
bejaardenzorg, gezinszorg, maatschappelijk 
werk en zorg voor jongeren.

Wereldwijd
We zamelen geld in voor zending en ont-
wikkelingswerk in het buitenland. Denk 
hierbij aan Woord en Daad, Bijbels voor 
China en Dorcas. Ook wordt er regelmatig 
gecollecteerd voor acute problemen, zoals 
natuurrampen, oorlogen en hongersnood. 
Heeft u een diaconaal doel? Geef het dan 
door aan uw diaken. 

Wat is de diaconie?

Wanneer u hulp nodig heeft kan de diaco-
nie u op allerlei manieren van dienst zijn. 
Dit kan gaan om kleine dingen als hulp 
bij het invullen van belastingformulieren, 
maar ook bij zaken als financiële onder-
steuning. 

Wanneer u niet meer in staat bent om uw 
eigen warme maaltijd te verzorgen, biedt 
Tafeltje Dekje uitkomst. Daarnaast zorgen 
wij voor vervoer van en naar de kerk. Als 
dit niet mogelijk is bieden wij kerkradio, 
zodat u de eredienst op afstand kunt vol-
gen. Er zijn nog tal van andere activiteiten 
waar we u van dienst kunnen zijn.  

Binnen de diaconie hebben we oog voor 
de jeugd, in de vorm van jeugddiaconaat. 
Het jeugddiaconaat is diaconaat voor en 
door jongeren. We willen jongeren helpen, 
maar hen ook stimuleren om zich in te zet-
ten voor anderen. Hierbij kunt u denken 
aan het werk van World Servants, en het 
kerst- en paasbezoek aan ouderen. Ook het 
tweejaarlijkse HGJB-project krijgt ruime 
aandacht onder de jeugd.

Ook u bent diaken

Ook in onze gemeente komt stille armoede 
voor. De diaconie kan en wil helpen. Pau-
lus schrijft niet voor niets: draagt elkan-
ders lasten. 

Als gemeenteleden worden we ook op-
geroepen om onze diaconale antenne te 
gebruiken. Wanneer u vermoedt dat er bij 
een gezin financiële problemen zijn, kunt 
u dit doorgeven aan diakenen. Zo kunnen 
er de nodige (discrete) stappen worden 
ondernomen. 

Diaconaal zijn is niet alleen een taak van 
de diaconie, maar het is ook de verant-
woordelijkheid van u als lid van de christe-
lijke gemeente. Wat kan de diaconie u bieden?

Collectezakken in de kerk
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