
lteroNte

om organiseren IZB, GDR en de Pro-

vinciale Diakonale Commissie Utrecht

drie avonden over diakonaat en de con-

crete moSelijkheden daarvan in de eigen

omgeving. De avonden zijn'op 28 okto-

ber en 4 en l8 november.

Een folder met meer informatie is te

krijgen bij de PDC Utrecht, tel. 030 251

03 45, of bljdeZB, tel. O33 461 19 49.

Mensen met een verhaal
'Mensen met een verhaal' is de tilel van

een boek over het levensverhaai van

mensen met een verstandel[ike handi-

cap. De auteurs, jarenlang at's geestelijk

veruorger werkzaam binnen voorzienin-
gen voor mensen met een verstandelijke

handicap, hebben een jarenlange erva-

ring in de zorg voor mensen mel een

verstandelUke handicap. In het boek bie-

den ze een zorgvisie aan, waarin de

eigenheid van mensen centraa-l staat en

gevrn ze de consequenties aan voor

beleid en houding van zorgverleners.

Het boek is geschreven voor theologen,

geestelijk verzorgers, zorg- en hulpver-
'leners en ouden/familie van mensen

met een verstandelijke handicap.

gemaakt. Het gaat om schapenwol uit
BolMa, in natuurlljke kleuren en plant-
aardig gwerftl. De schapenboerinnen en

-boeien krijgen ondersteuning van
CCMCAT, dic de Nederlandse ontwikke-

lingsorganisatie SNV heeft ingescha-

keld. Het SNV probeert de export vanuit
kleinschalige projecten in ontwikke-
lingslanden te bevorderen. Het gaat hier

om milieuwiendelijke producten, die ook

nog eens meer mogelijkheden bieden

aan met name wouwen.

Meer informatie bij Sari, Keizerstraat 5,

8167 NE Oene, tel. O57B 64 1692.

Hoewel verl'geluidea uit de kerken het '

tegendeel doen vermoeden, bruist het op

veel plaatsen van de activiteiten. Maar

het ziin vaak kleinschalige activiteiten

en daarom niet opzienbarend. Over dit
soört kleine activiteiten gaat het augus,

tus-nummer van Missionaire Gemeente,

met als.titel 'In de buurt bliiven'. Con-

tacten met migrantenwouwerl eten m€t

asielzoekers, gastouder zijn voor een

jongere... Je hoeft het als kerk, als chris-

ten niet altijd ver weg te zoeken.

U kunt een nummer aanvragen: MG

Magazine, Postbus 202, 3B3o AE

Leusden.:'.-'

Congres vluchtelingenkinderen
Op zaterdag 23 november vindt in
Hoogeveen het congres'Muchtelingen-
kinderen' plaats. Een groot deel van alie

vluchtelingen in Nederl3nd is nog min-

derjarig. Soms is niet voor te stellen wat

ze hebben meegemaakt voor ze in
Nederland belandden, maar het is duide-

lljk daf die ervaringen hun leven voor
een groot deel bepalen en nog zullen

bepalen. Het congres vraagt daarom

aandacht voor de specifieke situatie

waarin kinderen zich bevinden die

vluchtervaringen hebben opgedaan.
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-Fusie van het diakonaal
va ka ntiewerk
Ai geruime tijd (vanaf 1993) werd ge-.
werkt aan de. voorbereiding van een

fusie van het F.D.Roosevelthuis, de

Recreatiestichting van de GKN (Bllie

Werelt) en de afdeling vakantiewerk van ' '
de GKN (Leusden). De samenwerking

tus§en deze drie was de laatste jaren

zodanig toegenomen, dat dit voor de

hand lag. Als eén bedrijf kan efficiënter

worden gewerkt en aan de verschillende

doelgroepen ecn goed aanbod worden

gedaan.

In september zijn de definitieve beslui-

ten door de hervormde en gerefÖrmeer-

de synodes - op voorstel van de GDR,

G0/Binnenlands Diakonaat GKN en de

Recreatiestichting GKN - genomen.

Jaarlljks nemen zo'n 5.000 gasten aan

de vakantieweken deel, voor het groot-

ste deel zljn dat mensen die vanwege

hun gezondheid extra zorg behoeven.

Diakonieën spelen een belangrijke rol bij

dit vakantiewerk, door de werving van

gasten en vrijwilligers, maar ook door

hun financiële ondersteuning. '

De centrale planning en administratie

van het vakantiewerk verhuist van

Leusden naar Lunteren. Het adres van de

Interkerkelijke Stichting Diakonaal
Vakantiewerk is: Postbus 6, 6740 AA
Lunteren,'tel. 0318 4B'Bi 53.

Meer irtformarie ouer deze fusie uindt u

in de GDR-Info en de Infonnatiebrief
uan oklober.

Het boek kost f 39,90 en is een uitgave

van SGO Hoevelaken BV Postbus 20, Het con§res wordt georganiseerd door

3870 CAHoevelaken, tel.033 253 74 rr. 
:...:i'ï.nffiTj:ffi:j:ffirÏ_

Uitgebreider assortiment Sari bouw en jeugdwerk in Drenthe. Infor-

Sinds kort heeft textielwerkplaats Sari, matÍe over het congres en de wijze van

'mode met meerwaarde', wollen sjaais aanmelden: tel. 0593 52 21 98 (ma-w

en stoffen in het assortiment. Van de van 9.00 - 12.30 uur en op di en do no§

stoffen worden o.a. jassen en vesten van 13.00 - 16.00 uur).

datum doelgroep actiuiteit plaats info-adres

1 november diakenen informatiedag Hydepark, GDR, 0343 52 36 11

'geloven in Doorn

stad en land'

16 november diakenen Landelijke RAI, GDR, 0343 52 36 11

Diakonale Dag Alisterdam 'Leusden', 033 496 03 60

29 november diakenen informatiedag Ons Centrum, GDR, 0343 52 36 11

over }rel diako- Driebergen

naal vermogen
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