
Van de Diaconie 

Aan het begin van het jaar 2022 is de samenstelling van de Diaconie gewijzigd. We namen afscheid van 

Dirk Oskam en bedanken hem hierbij nogmaals voor zijn inzet in vele jaren dat hij als diaken de gemeente 

mocht dienen. De plaats van Dirk mocht worden ingenomen door Joost de Groot (welkom); inmiddels 

heeft Joost zijn plek binnen de Diaconie gevonden. 

Vanaf 1 januari 2022 wordt door de Diaconie een plantje bezorgd aan de oudere gemeenteleden die 80 

jaar of ouder worden namens de kerk.  

We mochten ook een structurele actie opzetten voor de voedselbank van Leerdam/ Vianen in 

samenwerking met de Oranjevereniging. Zoals u weet kunt u 1 x per maand, op de zaterdag dat de 

papiercontainer geleegd wordt, hulpgoederen brengen naar Arie en Maaike van Eck (onze dorps-

coördinator), Lentehof 7 in Zijderveld. Arie brengt vervolgens de hulpgoederen naar de voedselbank 

Hiervoor dank Arie!  

Tevens mochten we via de GZB zendingsmaatje worden van de fam. V.d. Knijff.  Zij zijn door de GZB 

uitgezonden naar Libanon. Wij als gemeente mogen dit zendingsechtpaar met hun 3 kinderen mede-

financieel ondersteunen. De verdere contacten met dit gezin is verder overgedragen aan de Z.E.C. 

Wellicht niet zo bekend; maar mocht u, om wat voor reden dan ook, vervoer nodig hebben naar de kerk, 

dan kunt u iemand van de Diaconie hierover benaderen en kunnen wij vervoer voor u regelen (graag enige 

tijd van te voren laten weten). 

In februari van dit jaar werd de wereld opgeschrikt doordat Rusland Oekraïne binnenviel en er een oorlog 

uitbrak waarvan we nu nog steeds de gevolgen wereldwijd ondervinden, denk alleen al maar aan de 

Oekraïense vluchtelingen. We mochten een collecte houden voor de gezamenlijke christelijke 

hulporganisaties die noodhulp verlenen. Wij van de Diaconie hebben de collecteopbrengst verdubbeld. 

Tot nu toe hebben we in 2022 vanuit de Diaconie de volgende giften in binnen en buitenland mogen 

overmaken: 

maand 2022 bestemming bedrag in €  

februari noodhulp Malawi 400,- 

maart noodhulp Oekraïne 2745,65 

juni Open Doors (Afrika) 500,- 

juni Leerstoelfonds 250,- 

september HGJB 500,- 

september Stichting de Herberg 500,- 

september Stichting de Hoop 500,- 

 

Vanuit de Diaconie vergoeden we ook de kosten van het kamphuis voor de jeugd van onze gemeente die 

mee gaan op jeugdweekend; dit jaar is het weekend van 21 t/m 24 oktober. 

Verheugd mogen we vermelden dat alle leerlingen uit Zijderveld geslaagd  zijn (rechtstreeks of na een 

herexamen) die op het voortgezet onderwijs zaten. Via de jeugdraad worden aan deze geslaagden een 

attentie aangeboden die door de Diaconie wordt gefinancierd. We wensen ieder veel succes toe met de 

vervolgstudie. 

Helaas constateren wij dat de opbrengsten van de diaconie-collecten afnemen. We hopen dat dit zich mag 

herstellen, zodat wij als Diaconie voldoende financiële middelen mogen ontvangen om hulp te kunnen 

blijven bieden aan onze naasten dichtbij en veraf. 

Sponsorkind 
Zoals u wellicht weet hebben wij als Hervormde Gemeente Zijderveld een sponsorkind van Woord en 
Daad, namelijk: Miguel Felipe Murcia Martinez uit Colombia. Wilt u hem een keer een brief of een kaart 



online sturen dan is dit mogelijk. Log in op woordendaad.nl/mijnwd en stuur snel en eenvoudig online een 
brief of kaart. Brieven stuurt Woord en Daad direct digitaal door naar de partnerorganisatie. Zij printen de 
brief vervolgens uit en geven deze aan het sponsorkind. N.B. wel liefst brief/ kaart in het Engels of Spaans 
opstellen. 
Het relatienummer is: 13691 
Registratienummer sponsorkind: 32108103 
 
Wilt u een brief of kaart met de hand schrijven dan is dit ook mogelijk: 

Op de brief schrijft u de naam: Miguel Felipe Murcia Martinez en het registratienummer van het 

sponsorkind: 32108103. Stuur de post naar: 

 Conviventia (Cororation Dios es Amor) 
 Carrera 9 # 1C – 30 
 BOGOTA 
 Colombia 
Van Miguel Felipe Murcia Martinez hebben we recent een schrijven ontvangen welke hieronder is 

weergegeven: 

Name: Miguel Felipe Murcia Martinez 
Registration Number: 32108103 
My schoolday: 
My teacher’s name is Saridt Diaz and Darling Valencia, the best part of the school is the information 
technology classroom, and  the worst part is when everyone misbehaves. Today’s weather is partly 
cloudly and I’m happy. I have learned in the Spanish class that I like to write scientific, technical, or 
instructional texts. Today, Iate Oreo cookies, juice and gummies. Dear sponsor, I want to tell you that I 
love video games and I like dinosaurs. 
 

 

 

Hartelijke groet namens de Diaconie 


