
SpecialDiaconaal

Diaconie Elst betrokken 
bij werk Dorcas

In dit katern:

Overdenking: Jozef zet 
zich in voor noodhulpzich in voor noodhulp

Vraag gratis ons bijbel-
leesrooster aan



Paul Peters

Andriy 
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Diaconie Elst  al 
jarenlang betrokken 
bij projecten in 
Oost -Europa
De Protestantse Gemeente Elst is al ruim 6 jaar 
betrokken bij Dorcas. Met een halfjaarlijkse 
� nanciële gi�  steunen zij projecten voor de 
allerarmsten in Oost-Europa.

‘We waren via een andere organisatie al betrokken 
bij projecten in Afrika en Azië. We wilden ook nog 
graag wat extra’s doen voor mensen dichterbij. Zo 
zijn we bij Dorcas uitgekomen, omdat zij projecten 
in Moldavië en Oekraïne - de armste landen van 
Europa - hebben’, legt Paul Peters, lid van de 
diaconie van de kerkelijke gemeente, uit. 

Mensen met weinig kansen
De kerk uit Elst beschikt over zogeheten ‘oud’ 
geld. Dit geld is afkomstig uit bijvoorbeeld de 
verkoop van landerijen en erfpachten. ‘We hebben 
veel schenkingen in geld en goederen gekregen. 
Daar zit vaak wel de voorwaarde aan dat we het 
aan een goed doel besteden. Het is mooi dat we 
dit geld kunnen geven aan mensen die weinig 
kansen hebben in het leven.’ Elke maand bekijkt 
de diaconie aan welke goede doelen een bijdrage 
wordt geschonken. De projecten van Dorcas in 
Oost-Europa ontvangen minstens 2 keer per jaar 
een gi� .

Spreker uit Oekraïne
Paul Peters vindt het belangrijk dat niet alleen de 
diaconie, maar ook de gemeenteleden betrokken 

zijn bij het geven aan goede doelen. ‘We hebben 
daarom een paar jaar geleden een spreker van 
Dorcas, Andriy Zolotaryov uit Oekraïne, in de kerk 
gehad. Hij hee�  veel verteld over het werk van 
Dorcas en ook uitgelegd wat er gedaan wordt met 
het geld. Daardoor raakte de gemeente nauwer 
betrokken bij het werk van Dorcas.’

Elk jaar ontvangt de Protestantse Gemeente Elst 
een rapportage van de projecten die zij steunt. 
Paul Peters: ‘Zo raak je goed op de hoogte van 
hoe Dorcas werkt. Ik ben echt heel blij met 
hoe jullie de hulpverlening in de landen 
aanpakken. Vooral het betrekken van de lokale 
gemeenschappen en kerken bij 
de projecten spreekt mij erg aan. 
De mensen daar blijven op deze 
manier niet altijd afhankelijk 
van hulp, maar kunnen zich 
uiteindelijk zelf redden.’  

‘ We wilden ook nog graag wat extra’s 
doen voor mensen dichterbij. Zo zijn 
we bij Dorcas uitgekomen.'



Vraagt u zich ook wel eens af hoe christenen die in andere omstandigheden leven omgaan met 
tegenslagen in hun leven? Wij kunnen vaak veel leren van christenen die in landen wonen waar 
Dorcas werkt. Onze landendirecteur in Ethiopië, Fikru Tarekegne, hee �  hierover een overdenking 
gehouden. Er is een video met gespreksvragen van gemaakt. Wilt u dit gebruiken voor uw online 
kerkdienst, gemeenteavond of bijbelstudiegroep? Neem dan contact op met Betty Timmerman, 
b.timmerman@dorcas.nl.

Graag wil ik jullie meenemen in het verhaal van 
Jozef en wat ik uit dit verhaal leer voor mijn werk 
bij Dorcas. Het verhaal speelt zich af op 2 niveaus: 
het persoonlijke verhaal van Jozef zelf en het 
gemeenschappelijke verhaal voor de inwoners van 
Egypte en de volken er omheen.

Jozef was in mijn ogen de eerste landbouw-
econoom. Hij werd door God naar Egypte geleid om 
daar uiteindelijk de levens te redden van miljoenen 
Egyptenaren. En ook van de overige volken die 
tijdens de hongersnood naar Egypte trokken om 
daar voedsel te halen. 

Het leven van Jozef zat vol tegenslagen en 
moeilijkheden. Desondanks bleef hij vasthouden 
aan het plan van God voor zijn leven. Jozef werd 
door God ingezet om tijdens de hongersnood een 
goed werkend noodhulpprogramma op te zetten. 
Hij beheerde de middelen met verantwoordelijkheid 
en integriteit. Hij was trouw aan God én aan 
zijn aardse koning. Maar ook diende hij de 
gemeenschap, de mensen die honger hadden. Jozef 
nam zijn verantwoordelijkheid en bleef eerlijk in zijn 

handelen. Impact hebben op een gemeenschap 
en het brengen van een positieve verandering kan 
veel tijd en moeite kosten. Het is vaak een langdurig 
samen optrekken waarbij het belangrijk is om 
standvastig en trouw te blijven.

Bij Dorcas houden we het welzijn van de 
gemeenschap ook altijd voor ogen. We werken 
integer en nemen onze verantwoordelijkheid. 
Integriteit is de kern van ons werken. In het contact 
met de mensen die we helpen, maar ook met de 
donoren die ons werk ondersteunen. 

In ons werk kunnen we ontmoedigd raken of 
teleurgesteld. Het slagen van projecten kan een 
zwaar proces zijn. We hebben misschien een tekort 
aan middelen of mogelijkheden om ons werk uit te 
voeren. Maar ondanks dit moeten we trouw blijven 
in ons werk. Dat is wat God van Jozef vroeg en wat 
Hij nu ook van ons vraagt. 

Abeje Mekonnen Ta� ere 
Dorcas-medewerker in 
Zuid-Soedan.

Overdenking 
‘Jozef zet zich in
voor noodhulp’

Overdenking voor kerken



We hebben een mooi, nieuw Bijbelleesboekje 
ontwikkeld. Er wordt 28 dagen lang stilgestaan 
bij de thema's danken, doen, dienen en delen.
Allerlei verschillende mensen die betrokken zijn 
bij het werk van Dorcas hebben een bijdrage 
geleverd. Wij bieden het boekje graag aan uw 
gemeente of parochie aan.

Het bijbelleesboekje is een mooi cadeautje om 
weg te geven aan bijvoorbeeld de ouderen in uw 
gemeente of parochie. Als u interesse hee� , dan 
kunt u het gewenste aantal exemplaren gratis 
bestellen. U betaalt alleen de verzendkosten. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om een gi�  te geven 
voor het werk van Dorcas, zodat we samen onze 
missie kunnen uitvoeren. 

Het boekje is digitaal te bekijken 
via dorcas.nl/bijbelleesboekje.

Wilt u het boekje bestellen of wilt 
u meer weten? Neem dan contact 
op met Betty Timmerman: 
b.timmerman@dorcas.nl. 

Bijbellees boekje 
voor 28 dagen


