
 
 
 
 

 
Aan: Alle diaconieën van de Gereformeerde Gemeenten. 
Van: de deputaatschappen Bijzondere Noden en DMZ. 
 
 
Geachte broeders, 
 
We leven in een aangrijpende tijd. Het Coronavirus gaat rond in deze wereld. Duizenden zijn er 
al ziek geworden of eraan overleden. Ook ons land en onze gemeenten gaat het niet voorbij. 
We horen van verschillende gemeenten dat er ernstig zieken zijn, ja dat er gemeenteleden zijn 
overleden. 
 
De HEERE spreekt! De HEERE laat iets van Zijn almacht gevoelen. Hij geve dat het ons in de 
verootmoediging zou mogen brengen, zoals we dat ook lezen van Daniel in hoofdstuk 9. 
 
De meeste gemeenten kunnen niet meer fysiek samenkomen. De boodschap van Gods Woord 
mag nog wel op verschillende wijzen bij de leden van de gemeenten gebracht worden. De 
Heere gedenke Zijn knechten, de ouderlingen en studenten die in deze omstandigheden 
moeten en mogen voorgaan. 
 
Hoewel bezoekwerk in de meeste gevallen niet mogelijk is kunt als diaconie toch aandacht 
besteden aan gemeenteleden die het nu extra moeilijk hebben. We horen dat verschillende 
diaconieën hun leden informeren waar ze terecht kunnen met vragen, zoals hulp voor ouderen 
en zieken, financiële problemen, pastorale en diaconale zorg etc.  We willen dat graag bij u 
aanbevelen. Wij zullen op de websites van DMZ en BN een voorbeeldbrief plaatsen. 
 
Ook op materieel gebied ontstaan er grote zorgen. Met name bij ZZP-ers, kleine en 
middelgrote bedrijven. Mogelijk ook in uw gemeente. Dat kan uw diaconie voor ingewikkelde 
vragen stellen. Hoe moeten we deze gemeenteleden helpen, mogen we diaconaal geld 
gebruiken voor het continueren van bedrijven? Ieder geval is weer anders.  
 
De deputaatschappen Bijzondere Noden (BN) en Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) 
willen u graag in deze omstandigheden ondersteunen. Met adviezen of om even te kunnen 
sparren. Er kunnen immers ingewikkelde vragen naar u toe komen? 
 
Door de overheid zijn er de nodige maatregelen aangekondigd om deze groepen te helpen. 
Meer informatie daarover vindt u op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-
en-economie 
 
Er kan ook een moment komen dat u een aanvraag krijgt, die de draagkracht van uw diaconie 
te boven gaat. Dan is er overleg mogelijk met BN om te kijken of er geholpen kan worden. U 
leest daar meer over op de website van BN: https://bijzonderenoden.nl/wp-
content/uploads/2019/07/Beleid-binnenlandse-hulpverlening.pdf 
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Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met DMZ:  
 

Deputaat J. de Deugd (jdedeugd@kliksafe.nl)  
Deputaat J. Goudswaard (j.goudswaard@obelon.nl)   

 
of met deputaatschap Bijzondere Noden: 
 

Algemeen secretaris J.C. Drost (jdrost@bijzonderenoden.nl)  
Deputaat P. Velthove (p.velthove@kliksafe.nl) 

 
 
 
Namens Bijzondere Noden:                                                  Namens DMZ: 
 
 
 
 
 
 
 
Ds. F. Mulder      Ds. C. van Ruitenburg 
Voorzitter      Voorzitter 
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