
Diaconie 

Met uw bijdrage wordt financiële steun geboden aan noodhulp wereldwijd en binnenlandse 
diaconale doelen o.a.: De Bakkerij in Leiden, Diaconale Vakantieweken, Voedselbank Leiden, 
Hulpfonds Oegstgeest, SchuldHulpMaatje, Vluchtelingenwerk Oegstgeest en Stichting Exodus. 

Extra hulp geven we dit jaar aan: 

• De Glind, Nederland de Rudolphstichting. Dit is een Kinderen in de Knelproject van Kerk in 
Actie: Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In De Glind, een klein dorpje in 
het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een 
veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De 
Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de 
ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen. Meer informatie op kerkinactie.nl/deglind. 
 

Werelddiaconaat en Zending: 
Met uw bijdrage ondersteunen we de vele projecten van Kerk in Actie wereldwijd. In 2021 dragen 
we financieel bij aan drie doelen in het bijzonder. We steunen ze met aandacht en gebed:  
 
• Colombia: Stichting Kleine Arbeider in Bogotá. Dit is een Kinderen in de Knel project van Kerk 

in Actie, dat onder Werelddiaconaat valt.    

 Deze bevlogen organisatie biedt onderwijs aan werkende kinderen en maakt hen 
 weerbaar om  hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Ook worden ouders 
 en tienermoeders ondersteund.  

• Zambia: Maatjes voor Aidswezen. Dit is een Kinderen in de Knel project van Kerk in Actie, dat 
onder Zending valt. Over dit project informeren we u in de gemeenteberichten en in Oké. 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor 
deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel 
weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar 
deze kinderen om te kijken.  Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch 
ondersteund.   

• Indonesië, West-Papoea: Vormingscentrum P3W voor vrouwen. De opbrengst van de 
zendingsbus is voor dit doel bestemd. Dit is een Zendingsproject van Kerk in Actie: kerken 
staan op tegen armoede. 

 Overal in West Papoea zijn vrouwen, actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land, 
 traditioneel voorbestemd tot een leven binnenshuis. Het vormingscentrum P3W leidt 
 vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. 
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