Landelijke diaconale dag
Afgelopen zaterdag 19 november was er weer de Landelijke Diaconale Dag in
het Beatrixtheater in Utrecht. Wel 1000 diakenen uit het gehele land komen
naar deze dag. Een vol theater dus. Ook onze diaconie, dit jaar
vertegenwoordigd door Joke v.d. Steen en Hennie Prins en van het ZWO Leen
Plessius, was aanwezig.
Wat moet je je bij zo’n dag voorstellen. Wel de start is om 10.00 uur en dat is
voor ons vroeg uit de veren. De gehele dag wordt met veel humor en in een
strak schema door Kees Posthumus geleid. Na huishoudelijke mededelingen en
veel zang kwamen de sprekers. Dit jaar waren dit de nieuwe scriba van de PKN,
ds. René de Reuver en via een video de kinderombudsvrouw Margrite
Kalverboer. Verder was het woord aan diakenen uit verschillende delen van ons
land over één van de speerpunten binnen de diaconieën en wel de armoede in
Nederland. Ook was aanwezig een groep Pakistaans-Nederlandse christenen uit
Rotterdam (er is nog één groep in Emmen), die vol trots vertelden, dat zij sinds
begin 2016 lid zijn van de PKN, dus echte protestanten. Ze vertoonden een film
over een ZWO actie in Barendrecht, waar men met en voor elkaar een maaltijd
had bereid om zo elkaar te leren kennen. Ze leerden ons een kyriëlied in het
Pakistaans, wat nog niet meeviel. Er waren ook een twee Griekse
hulpverleners/coördinatoren, die een hartverscheurende video over de
vluchtelingenopvang op de Griekse eilanden lieten zien. Daar word je niet
vrolijk van en zie je hoe groot het verdriet en de hoop is. Tussen al deze zware
dingen door was er cabaret Timzingt om met een lach en een traan alles in
evenwicht te brengen.
Dan is er in lunchtijd de Belevingsmarkt waar je, net als bij welke markt dan
ook, de dingen kan kopen, die ook in ons winkeltje liggen. Boekjes, kettingen,
kaarsen, kaarten enz. en advies krijgen over wat voor problemen (van bouwen
t/m duurzaamheid, armoede en vluchtelingen) dan ook binnen de
diaconie/ZWO en kerk. Dit alles georganiseerd door Kerk in Actie. En natuurlijk
elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en dat lukt uitstekend. In diezelfde hal
worden de heerlijkste broodjes geserveerd en genuttigd onder genot van
thee/koffie of melk.

Na de lunch volgt de workshop, waarvoor je je hebt opgegeven. En dat aanbod
is groot . Van werelddiaconaat tot armoede in de buurt, van bijbellezen met
andere ogen tot klimaat, 40-dagentijd, mantelzorg en samenkoken. Teveel om
allemaal te noemen.
Na toelichting op de kerstcampagne, zang en humor werd de sluiting om 16.00
uur gedaan met de zegen in het Urdu door ds. Eric Sarwar van de PakistaansNederlandse Protestantse Gemeente.
Een goede manier om een vrije zaterdag door te brengen.

