11. De eigen praktijk
We hadden hier voor elke week, voor elk van de Werken van Barmhartigheid, een concrete
activiteit, goede doel, inzamelingsactie o.i.d. kunnen aanreiken. Dat doen we niet. Wel
volgen hier allerlei ideeën. Maar de allereerste suggestie is:

Kijk wat zich voordoet in de eigen omgeving, de eigen woonplaats,
de eigen regio! Werk samen met je eigen diaconie.

Vervolgens zijn hier een heleboel suggesties, in de traditionele volgorde van de Werken van
Barmhartigheid (maar: er is meer, bijvoorbeeld op plaatselijk niveau!).
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De doden

•

Hoe wordt in jouw woonplaats de uitvaart van doden zonder
nabestaanden geregeld (zie ook Art. 21 van de Wet op de
Lijkbezorging)

•

Gedicht voor de eenzame overledene: Stichting De Eenzame
Uitvaart (http://www.eenzameuitvaart.nl/de-stichting/)

begraven

•
•
Eten en drinken
geven

•
•

Grafonderhoud als er geen nabestaanden zijn...
Onderhoud oorlogsgraven
(https://oorlogsgravenstichting.nl/adopteer-een-graf)
Dak- en thuislozenopvang
Voedselprojecten (denk aan de soepbus van het Leger des Heils.
https://www.legerdesheils.nl/veldwerk-2
Of aan de vele voedselprojecten, overal ter wereld, voor mensen
die door de coronapandemie hun inkomen kwijt zijn).

Naakten kleden

•

Noodhulp (van o.a. Artsen zonder Grenzen, christelijke organisaties
als Tear, ZOA, Dorcas, DVN etc.)

•

Het werk van een Organisatie als Sant'Egidio:
https://www.santegidio.nl/; zie ook
https://www.santep,idio.orp,/pagelD/30008/lanp,ID/nl/GEMEENSCH
A P. html

•
•

De plaatselijke kledingbank

•

Organisaties zoals Stichting Emmaüs (https://emmaus.nl/), Leger
des Heils, Sant'Egidio (https://www.santegidio.nl/)
Goed gekleed naar een sollicitatie (voor minima):
https://www.dressforsuccess.ni/
Goedkope kleding ten koste van anderen? Google op 'eerlijke
kleding'. Of kijk hier: https://tear.nl/verhalen-ennieuws/duurzaam-shoppen-tips-voor-betaalbare-eerliike-kleding

Vreemdelingen
herbergen

•
•
•

Dak- en thuislozen
Vluchtelingenwerk: https://www.vluchtelingenwerk.nl/ (of
vergelijkbare regionale organisaties)
Het werk van een organisatie als Sant'Egidio:
https://www.santegidio.nl/

•

Pleegzorg voor kinderen zonder eigen woonomgeving. Zie
bijvoorbeeld https://visie.eo.nl/artikel/2017/O1/door-een-kindwelkom-te-heten-neem-le-lezus-zelf-in-huis.
Zie ook: Homepage 1 Pleegzorg Nederland

Zieken

•

Wat is er mogelijk voor onbekende zieken, eenzame zieken? In het
ziekenhuis in jouw omgeving, in de eigen buurt?

•
•

Zoek op internet via de term 'zorgvrijwilliger'

bezoeken

Palliatieve zorg o.a. via hospices. Kijk ook hier:
https://www.vu mc.nl/zorg/informatie-voorprofessionals/expertisecentrum-palliatieve-zorg-vumc-voorprofessionals. htm

•

Noodhulp van o.a. Artsen zonder grenzen, chr. organisaties e.a.
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Zie ook een initiatief als #Nietalleen (www.nietalleen.nl ).

Gevangenen

• Gevangenenzorg Nederland: https://www.gevangenenzorg.nI/

bezoeken

Voor vrijwilligerswerk: Vrijwilliger voor gevangenen
(gevangenen zorg. n 1)

•
•
•
•

Stichting Exodus: https://www.exodus.nl/diensten
Kerken met stip: https://kerkenmetstip.nl/
Amnesty International: www.amnesty.nl
De jaarlijkse paasgroetactie naar gevangenen:
https://www.protestantsekerk.ni/thema/paasgroetenactie/

• Diverse vormen van verslavingszorg: organisaties die hulp
bieden bij alcohol-, drugs-, gok-, seks-, koopverslaving e.a.
Zorg voor de
schepping

• Bereken je ecologische voetafdruk: Voetafdruktest WWF 1
Test jouw voetafdruk en krijg duurzame tips . En voor
kinderen: Ecologische voetafdruk - Wikikids
• Vraag je af of je in jouw levensstijl dingen kunt en wilt
veranderen, met oog op de problemen rond klimaat, natuur,
milieu.

• Leef een tijd zero waste, dat wil zeggen: zo min mogelijk (of
eigenlijk: helemaal geen) afval weggooien. Zie: Zero Waste
Nederland. En om te beginnen: houd een paar week bij
hoeveel afval er bij jou de deur uitgaat.

• Wordt lid van een natuurbeschermingsorganisatie.
Bijvoorbeeld een van de provinciale landschappen:
https://www.landschappen.nl, of Natuurmonumenten:
Natuurmonumenten. Beweging van mensen met hart voor
natuur 1 Natuurmonumenten, het Wereldnatuurfonds:
Wereld Natuur Fonds: Kom samen met ons in actie voor
natuur (wwf.nl), een Organisatie als Greenpeace:
https://www.greenpeace.org/

• Of (en) wordt lid van A Rocha, een christelijke organisatie voor
natuurbescherming: Home - Nederland 1 A RochaNederland
A Rocha

• Ga zwerfafval rapen

