Workshops Diakendag 2019
1. Geroepen tot... diaconaat zonder geld (Bert de Wit)
Diaconaat wordt vaak geassocieerd met het geven van geld. In diaconaat gaat het echter allereerst
om de relatie. Bert de Wit deelt vanuit de praktijk in Guinee de lessen die hij leerde en past die toe
voor diakenen in Nederland.
2. Geroepen tot... diaconaat als teken en getuige van het Evangelie (Gijsbert Geijtenbeek):
Binnen de evangelisatieposten maar ook in plaatselijke initiatieven worden vaak mensen bereikt
die maatschappelijk zorgen hebben. Is diaconaal werk een valkuil voor de voorgang van het
evangelisatiewerk, of zijn het twee kenmerken van de christelijke gemeente die elkaar juist
versterken?
3. Geroepen tot... Diaconaat en gemeente-opbouw (Maarten Dekker)
Diaconaat staat ten dienste van de gemeente en het kan in een jonge gemeente zowel een positieve
als een negatieve rol spelen. Welke rol speelt diaconaat in de opbouw van de gemeente in
Nazareth? Welke lessen zijn er geleerd en wat zijn de valkuilen? Lessen vanuit een jonge gemeente
voor diakenen in de gereformeerde gemeenten.
4. Geroepen tot... zorg voor ouderen (Teunis Stoop)
Zorg voor ouderen is niet in elke regio gemakkelijk te realiseren. Regelmatig komt het voor dat de
noodzakelijke zorg alleen maar gegeven kan worden in een 'algemeen' verzorgingstehuis waar
ouderen niet in eigen sfeer verkeren. Behoort deze zorg ook tot de roeping van diakenen?
5. Geroepen tot... zorg voor jongeren (Jan de Waard)
Ook in de gereformeerde gemeenten komen extreme gedragsproblemen steeds vaker voor bij
jongeren. Hoe kun je deze jongeren en de gezinnen waar ze uit komen ondersteunen en de
jongeren opvangen vanuit de eigen identiteit?
6. Geroepen tot... verslavingszorg (Jan Teerds)
Verslaving lijkt geen heel relevant onderwerp voor de diaconie. Toch zijn er vrijwel in elke gemeente
wel mensen die vastzitten in de greep van alcohol of drugs, verslaafd zijn aan games of gokken. Hoe
kun je als diaken deze mensen ondersteunen in hun strijd?
7. Geroepen tot... oneindige hulp? (Jan Drost)
Kwetsbare mensen hebben diaconale ondersteuning nodig. Maar ga je daar oneindig mee door?
Of is het ook een taak van de diaconie om mensen te helpen om weer zonder hulp verder te gaan?
8. Geroepen tot... keuzes maken (Bertine Vermeer)
Elke diaconie krijgt jaarlijks heel wat verzoeken om steun van hele diverse organisaties. Hoe
beoordeel je deze verzoeken? Welke richtlijnen gebruikt BN om organisaties al dan niet te steunen
en zijn die ook relevant voor de plaatselijke gemeente?
9. Geroepen tot... een levend dankoffer (Samir Yacco, predikant in Damascus, Syrië)
Het christelijke dienen is vaak een zaak van ‘de minste zijn’. Dat is zeker het geval voor de christelijke
gemeente in een minderheidspositie. Daar vraagt diaconaat zelfverloochening. Help je ook
andersgelovigen? En hoe combineer je het Woord met de daad? Wat kunnen diakenen in
Nederland daarvan leren?
10. Geroepen tot... zorg voor kwetsbaren in de gemeente (Bert Regterschot)
In de elke gemeente zijn mensen die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals kinderen met autisme of
handicaps. Hoe kan een diaken deze mensen en hun families ondersteunen?
11. Geroepen tot... ziekenbezoek (ds. Van Aalst)
In de Gereformeerde gemeenten gaat een diaken regelmatig mee op huisbezoek en wordt
ziekenbezoek verricht door een ouderling. Maar is zorg voor de zieke naaste niet allereerst een taak
van de diaken? Om met troostelijke redenen naast de ander te staan?

