Beleidsplan diaconie.

Algemeen
De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen kent momenteel 1 diaken, te weten Agnes
Fossen. De diaconie wordt in haar werk ondersteund door Betteke Bruil-de Wit.
De diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen is een betrokken diaconie
die haar best doet om met de beperkte middelen, zowel financieel als in menskracht, die tot
haar beschikking staan mensen en organisaties te ondersteunen. Een belangrijk deel van
het werk van de diaconie omvat een aantal organisatorische taken zoals het zorgen voor
predikanten, bloemen en attenties bij diensten en speciale gelegenheden. Het versieren van
de kerk, bijvoorbeeld bij Kerst en Pasen, is ook een van de taken van de diaconie.
Lokale betrokkenheid
Als diaconie We proberen om in de kerkelijke gemeente, plaatselijk in Kampen of voor
andere organisaties in de regio en/of landelijk wat te betekenen. Een voorbeeld van
plaatselijke betrokkenheid is de jaarlijkse bijdrage aan de plaatselijke voedselbank. Deze
bijdrage zal ook de komende periode jaarlijks worden verleend.
Daarnaast bestaat een belangrijk deel van het werk van de diaconie uit het huisbezoeken
waarbij er speciale aandacht is voor mensen die ziek zijn en mensen die niet zo vaak bezoek
krijgen. Ook mensen die moeilijk te been zijn maar toch de kerk willen bezoeken, kunnen
een beroep doen op de diaconie. Dit beleid is al jaren van kracht en de diaconie wil dit beleid
graag ook de komende periode voortzetten.
Internationale betrokkenheid.
Jarenlang heeft de diaconie de adoptieorganisatie Dutch Hope International ondersteund in
de vorm van een bijdrage aan het levensonderhoud van ons pleegkind genaamd Lucy.
Momenteel ondersteunt de diaconie het Garuda House op Bali, waar meisjes de kans krijgen
om te leren in een omgeving waar ze veilig zijn. Huisvesting, verzorging, leren, sociaal naar
anderen zijn, dat krijgen de meisjes daar mee. Vanuit dit Garuda House krijgen de meisjes
kansen op een goede baan en daarmee een toekomst. De komende periode zal de diaconie
het Garuda House blijven ondersteunen.
Naast deze specifieke eigen projecten ondersteunt de diaconie tevens specifieke projecten
van Kerk in Actie. Daar waar mogelijk, want we kunnen helaas niet verder springen dan onze
polsstok lang is.
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