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AGENDA 

 
9-14 juni 

De Nederlandse Lucasorde houdt een zomerconferentie in het bezin-

ningscentrum Emmaus in Helvoirt. Het thema is: ‘Over wonderen ge-

sproken’. 

16-23 juni 

Wandelkamp in Zwitserland georganiseerd door de HCF Zwitserland, 

voor meer informatie: www.cdkschweiz.ch 

17-14 juli 

Retraite in Duitsland, georganiseerd door HCF Frankrijk, voor meer in-

formatie: www.uemp.asso.fr 

5-6 oktober 2012 

Congres Geloof in Zorg – In navolging van de afgelopen 2 jaren zal in 

2012 wederom het congres Geloof in Zorg gehouden worden. Dit maal 

in congrescentrum de Werelt te Lunteren, meer informatie op 

www.geloofinzorg.nl 

21-10-2012 

Healthcare Sunday - In Nederland willen wij op de derde zondag van 

oktober 2012 een begin maken om Healthcare Sunday te vieren en 

het daarna jaarlijks op de derde zondag van oktober voort te zetten. 

Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van on-

ze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door 

mensen heen om hun lijden te verlichten. Meer informatie op 

www.hcfnederland.nl 

 

Mededeling: 
Voor het congres Geloof in zorg zullen René van Leeuwen en Bart Cusveller een 
onderzoek doen naar de aan- en afwezigheid van (‘leadership’)kwaliteiten onder 
christen-professionals in de zorg. Zij zullen hiervoor een enquête opstellen en 
verspreiden onder alle voormalige en toekomstige deelnemers van het congres. 
HCF Nederland wil hier bij helpen door t.z.t. de enquête (anoniem) te versprei-

den onder haar leden. 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde studieochtend in Naarden 

24 maart. Chris Steyn, Bart Cusveller en René van Leeuwen belichtten 

ieder vanaf een ander gezichtspunt het onderwerp Holotelistic 

Healthcare. De powerpointpresentaties van deze dag kunt u vinden op 

onze website www.hcfnederland.nl 

Deze dag en andere activiteiten van HCF worden mede mogelijk ge-

maakt door vrijwilligers. Om HCF verder te laten groeien hebben wij jul-

lie hulp nodig! 

Wij zijn op zoek naar o.a. vrijwilligers voor de werkgroep Healthcare 

Sunday, een penningmeester, redactionele medewerkers, fotograaf voor 

HCF publicaties, PR-medewerkers, websitebeheerder, bestuursleden etc. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

kantoor@hcfnederland.nl 

Wij zijn zeer dankbaar voor alle gebedsondersteuning en giften die wij 

van u ontvangen. Sommige van u doneren nog op onze ING rekening, 

maar deze rekening zullen wij opzeggen, dus aan u het vriendelijke ver-

zoek om uw gift over te maken op de Rabobank rekeningnummer 

3663.80.036 Alvast bedankt! 

Het kantoor van HCF gaat per 1 juli verhuizen! Wij zijn dankbaar dat wij 

een nieuwe plek hebben gevonden, het adres is Veldstraat 7b, 3881 JM 

Putten. Onze postbus blijft vooralsnog postbus 68, 3780 BB Voorthuizen.   

Signaal  
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HEALTHCARE SUNDAY 21 OKTOBER 2012 

Waarom een speciale zondag voor de gezondheidszorg? Vanuit liefde tot 

Christus, Zijn bewogenheid voor de zieken en stervenden, vanuit liefde 

tot onze naaste en dank aan God! 

In Nederland willen wij op de derde zondag van oktober 2012 een 

begin maken om Healthcare Sunday te vieren en het daarna jaarlijks op 

de derde zondag van oktober voortzetten. 

Wij willen dan extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Hei-

land voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om 

hun lijden te verlichten. 

Mattheüs 14:14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, 

en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. 

(NBG) 

 

Waarom Healthcare Sunday? 

Healthcare Sunday is een kans om speciaal de aandacht te richten op 

alle (on)betaalde werkers in de gezondheidszorg. We willen ze bedan-

ken, bemoedigen en ondersteunen in gebed. Daarbij zetten we onze 

gemeenteleden werkend in de gezondheidszorg ook in het zonnetje. Het 

dienende werk dat zij allemaal doen ligt nauw aan Gods hart. Jezus 

droeg altijd speciaal zorg voor de armen en kwetsbaren. In Nederland 

zijn er ruim 1,3 miljoen mensen werkzaam in de gezondheidszorg, 

waarvan +/- 270.000 verpleegkundigen, +/- 73.000 artsen en +/-

45.000 fysiotherapeuten. Elk jaar slagen er ruim 6000 studenten voor 

hun opleiding tot verpleegkundige. In elke kerkelijke gemeente zullen er 

meerdere mensen zijn die in de gezondheidszorg werken, maar door 

het soort werk wat zij doen, kunnen zij niet altijd in de kerkdienst op 

zondag aanwezig zijn. Het werk is vaak zwaar, zowel fysiek als mentaal. 

Daarnaast krijgen bijvoorbeeld verpleegkundigen een lager salaris be-

taald dan bijvoorbeeld in UK, België en Duitsland, maar meer dan hun 

Spaanse en Finse collega’s (bron: www.loonwijzer.nl). Door de steeds 

grotere invloed van het economisch denken in de politiek, is internatio-

naal en dus ook in Nederland de moraal van werkers in de gezondheids-

zorg afgenomen. Door hoge werkdruk, langere arbeidstijden, lagere sa-

lariëring en vooral weinig erkenning en waardering vragen velen zich af 

of zij dit zo kunnen volhouden. Toch zorgen juist zij voor de meest 

kwetsbaren in onze maatschappij, mensen die zorg het meest nodig 

hebben. 

Het is ook een kans om erkenning te geven aan en te bidden voor de 

vele christenen met een leidinggevende functie in de gezondheidszorg. 

Zij hebben de zware taak om te beslissen hoe de beperkte middelen op 

een verantwoorde manier ingezet worden. Zij helpen sturing te geven 

aan een ethisch verantwoorde koers waarbij de hoogste integriteit be-

waakt wordt in de zorg voor ieder hulpbehoevende persoon. 

Healthcare Sunday is de gelegenheid voor ons om onze gebeden te 

richten op de noden buiten onze kerkelijke gemeenschappen. 

Voorgeschiedenis van Healthcare Sunday 

In de eerste eeuwen gingen diaconessen vanuit de kerk de straten op 

om bedelaars, zieken en stervenden te verzorgen in hun eigen huizen. 

Zij gingen naar de stadspoorten en 
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Gebedsbijeenkomsten voor de zorg gedurende de rest van het jaar sti-

muleren. Samen bidden voor mensen met gezondheidsproblemen, 

voor de ziekenhuizen, voor overige instellingen en uiteindelijk voor 

het gehele gezondheidssysteem. 

Gezondheidszorg als zendingsveld: daag de gezondheidszorgwerkers uit 

om hun werk in de gezondheidszorg als een bediening te zien en 

naar hun patiënten te kijken door Gods ogen. 

Bidden voor leidinggevenden in de zorg: voor de minister, secretaris 

van Volksgezondheid, directeuren van gezondheidscentra, bestuurs-

leden, managers etc. 

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor de opleidingen in de gezondheids-

zorg? 

Opleidingen in de gezondheidszorg: Bidden voor een medische opleiding 

in uw omgeving, voor de studenten, docenten etc. Bidden voor wijs-

heid in alle dagelijkse uitdagingen die zij tegenkomen. Door daar 

aandacht voor te hebben, kunnen kerkleiders en kerkleden beter 

leren hoe zij de studenten effectief kunnen ondersteunen. 

Mee te denken over wat christelijke zorg is en wat de rol van de kerke-

lijke gemeenten in de zorg zou kunnen zijn. 

Stimuleren van onderzoek over de relatie tussen geloof, spiritualiteit en 

gezondheid en het geven van seminars / studiedagen hierover. 

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor ziekenhuispredikanten? 

We kunnen actief de samenwerking met de ziekenhuispredikanten/ 

geestelijke verzorgers in onze gemeenschappen uitbouwen door met 

ze contact op te nemen en te vragen of we voor ze mogen bidden. 

Ze kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren in de zorg van de 

gehele mens vanuit Bijbels perspectief. 

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor de zieken in onze gemeente en onze 

gemeenschap? 

Gebed voor de verdere toerusting van uw pastorale team, bijvoorbeeld 

door cursussen van HCF Nederland. 

Als U in uw eigen gemeente ook iets ter gelegenheid van Healthcare 

Sunday wilt organiseren, kunt u ons mailen: kantoor@hcfnederland.nl 

Bij voorbaat dank!  

ontfermden zich over de achtergelaten baby’s en brachten ze groot als-

of het hun eigen kinderen waren. Toen een grote plaag Alexandria teis-

terde in de derde eeuw, waren het de christenen die in de steden ble-

ven om te zorgen voor de zieken en stervenden, terwijl de respectabele 

Romeinen vluchtten voor hun leven. Het zette de wereld op zijn kop en 

liet een nieuwe manier van leven en zorg bieden, zien die een transfor-

matie bracht in de Westerse wereld. 

De Kloosterorden in de Middeleeuwen handelden volgens dezelfde tradi-

tie, terwijl in de 18e en 19e eeuw de Lutherse Diaconessen beweging in 

Duitsland en Scandinavië het fundament legde voor de moderne verple-

ging. Het was in één van deze religieuze gemeenschappen in Kaiser-

werth-am-Rhein in Duitsland waar Florence Nightingale in 1850 haar 

basische verpleging en medische kennis opdeed voordat zij naar de 

Krimoorlog ging. 

De rijke christelijke bijdrage in de gezondheidszorg wereldwijd gaat tot 

vandaag aan toe door. Helaas is de relatie tussen de kerk en de ge-

zondheidszorg in Europa haast verloren gegaan. Het is zeer belangrijk 

om onze betrokkenheid in de gezondheidszorg opnieuw gestalte te ge-

ven vanuit de bewogenheid van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. 

Mogelijke invulling van Healthcare Sunday in uw gemeente 

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor de (on)betaalde werkers in de zorg? 

Speciale dankdienst op Healthcare Sunday. Voorafgegaan door speciale 

‘Hartelijk bedankt’-kaarten aan alle gezondheidszorgwerkers in uw 

gemeenschap uit te delen en ze uit te nodigen om op de derde zon-

dag in oktober naar de dienst in uw gemeente te komen waarin er 

speciaal voor hen gebeden zal worden. Als voorbereiding op de 

dienst kunt u vooraf gebedspunten op papier zetten en deze voor de 

dienst op de stoelen leggen. Gedurende de dienst wordt in kleine 

groepjes met hetzelfde gebedsthema gebeden. Omdat elke groep op 

hetzelfde moment bidt, is dit ondersteunend voor mensen, die niet 

gewend zijn om hardop te bidden. Andere elementen die mogelijk 

benut kunnen worden: een sketch over de gezondheidszorg, een 

(humoristisch) gedicht. 

Zegen hun handen – plechtigheid: U kunt de (on)betaalde werkers in de 

dienst vragen naar voren te komen of om te gaan staan terwijl de 

voorganger/oudste/dominee speciaal om Gods zegen over hun werk 

bidt. 
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 BID VOOR DE GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND 

Begin april kreeg ik na een goed gesprek over gezondheidszorg binnen 

Nederland het verzoek om een oproep voor gebed te schrijven. Ik voel 

me vereerd, vind het wat spannend en heb God gevraagd om strategi-

sche gebedspunten. In mijn gedachten kwam de naam van een oud-

minister van volksgezondheid: ‘Els Borst’. Zij heeft enkele belangrijke 

ethische vraagstukken behandeld, waaronder: 

1. Wet foetaal weefsel (2001), betreft medisch en wetenschappelijk 

onderzoek met foetaal weefsel; 

2. Embryowet (2002), regelt beperkt gebruik van embryo’s voor an-

dere doeleinden dan zwangerschap. 

Deze wetten zijn mogelijk op basis van de Wet afbreking zwangerschap 

(1981), ook wel abortuswet genoemd. 

Indien we Gods woord naast deze Nederlandse wetten leggen levert dat 

op: wij Nederlanders doen kwaad, er is een vloek werkzaam en een 

overtreding die gestraft wordt. 

De Bijbel spreekt mijn inziens over abortus in 2 Koningen 8:12, Hosea 

14:1-4 en Amos 1:13. (tekst H.S.V.) 

Dat brengt ons bij de volgende strategische gebedspunten: 

1. Nederland zal van God moeten verwachten, waarvoor nu naar de 

Europese Unie en Euro gekeken wordt en zich bekeren van het 

‘werk van onze handen’ naar God. 

2. De wetgeving inzake abortus/ embryo’s/ foetaal weefsel incluis 

uitvoering daarvan dient als zonde beleden en opnieuw in over-

eenstemming met Gods woord gebracht te worden. 

3. Ziekenhuispersoneel en regering dienen zich te onderwerpen aan 

God. Immers wie God verlaat heeft ondergang te vrezen, maar 

wie het bij Hem zoekt, zal veilig wezen. Bidden voor door God 

bruikbare mensen op de juiste plaatsen.  

Er dient niet alleen gebed te zijn voor de slachtoffers, maar ook voor de 

daders. Mensen die abortus hebben toegepast, kunnen Jezus offer aan-

vaarden en herstellen. 

Wij dienen een Heer van het leven i.p.v. een heer van de dood. Abor-

tus, maar ook euthanasie resulteren in voortijdige dode mensen. De 

heer van de dood is de duivel. Maar deze is overwonnen op het kruis 

van Golgotha (Kol 1:13,14, 2:15). Daarom mogen we als christenen in 

de gezondheidszorg mensen die gevangen zitten in angst of bijvoor-

beeld in ‘medicatieverslaving’ de weg wijzen naar Jezus. Hij is Degene 

die kan vrijmaken van angst en verslaving. 

Gods zegen, 

Henk van Weeren 
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