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‘Kinderen, kerk en Armoede’: Op zaterdag 6 juni was er een inspiratiebijeenkomst in 
Houten over ‘Kinderen, Kerk en Armoede’. Het ‘dreigde’ een  bijeenkomst te worden over 
kinderen in armoede. Echter een tweetal moeders is met de diaconaal consulent 
meegereisd. Beide moeders weten uit ervaring wat het is om met een gezin met jonge 
kinderen rond te komen van een minimuminkomen. Samen hebben we een interview  
gehouden en een workshop gedaan. Beide programmaonderdelen scoorden in de evaluatie 
het hoogst. Dit is een stimulans om nog meer met de doelgroep in contact te komen en te 
horen wat zij te melden hebben in plaats van andersom. De ervaring van beide en andere 
moeders is dat de omgeving vaak weet wat goed voor hun is, terwijl nooit iemand hen 
daarna gevraagd heeft. 
Het Reformatorisch Dagblad heeft een interview gehouden met een van de moeders. Dit 
artikel is verkrijgbaar. Even een mailtje of telefoontje en u ontvangt het per kerende post. 
 
Diaconaal Platform Zwolle:  Het Diaconaal Platform Zwolle waarin 26 Zwolse 
diaconieën samenwerken is dit jaar in de ‘nieuwe’ samenstelling twee keer bij elkaar 
geweest. Het nieuwe visiedociument is vastgesteld. De klankbordgroep is omgedoopt tot 
Diaconaal Beraad. In de beide bijeenkomsten is er voor gekozen om het meer thematisch en 
inhoudelijk te organiseren. De eerste bijeenkomst ging over Schulddienstverlening en de 
tweede over de op 1 juli ingevoerde participatiewet en de minimaregelingen in Zwolle. De 
nieuwe aanpak heeft geresulteerd in een verdubbeling van het aantal deelnemers. De 
presentaties zijn op aanvraag beschikbaar. Verder is het Platform in gesprek met een aantal 
gemeenteraadsfracties om samen na te denken over een ontmoeting tussen kerk en politiek, 
ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid; voor informatie: www.diaconaalplatformzwolle.nl 
 

--Kinderen, Kerk en Armoede. 
--Diaconaal Platform Zwolle. 
--Vluchtelingen IJsselhal. 
--Samen in de Pierik. 
--Sociaal wijkteam in de wijk. 
--Uitsluiting en eenzaamheid. 
--project ‘Hart voor Zwolle’. 
-- ‘Dag van de Armoede’:17-10-15 
 

Bijgaand de tweede nieuwsbrief van de 
diaconaal consulent. Deze nieuwsbrief is 
niet alleen bedoeld om jullie te 
informeren. Het is ook een 
overzicht/high light van de diaconale 
activiteiten in Zwolle en waar relevant 
ook daarbuiten. 
Mochten er vragen, ideeën, suggesties 
opmerkingen zijn, laat het gerust weten. 
Willen jullie meer specifieke informatie 
over een bepaalde activiteit dan is ook 
dat geen punt. 

Zwolle, juli 2015 
Wim van Ree. 

consulent@diaconiezwolle.nl 
 

Eind augustus 2015 verschijnt het 
boekje ‘Diaconaat hoe doe je dat? 
Handvatten voor de startende diaken’. 
Als Zwols diaconaal consulent mocht ik 
hier mijn medewerking aan verlenen.   
 

http://www.diaconaalplatformzwolle.nl/
mailto:consulent@diaconiezwolle.nl


Vluchtelingen IJsselhallen:  Op dinsdag 7 juli kwam de mededeling binnen dat er 
een vierhonderdtal vluchtelingen hun intrek neemt in de IJsselhallen. Met Present hebben 
we het draaiboek uit het najaar 2014 van de plank gehaald. Diezelfde week is naar alle 
kerken een mailing uitgegaan waarin mogelijkheden tot vrijwilligerswerk worden geboden. 
Het eerste voetbalteam heeft zich inmiddels aangemeld.  
De vluchtelingen zijn alleenstaande mannen en komen voornamelijk uit Syrië en Eritrea. 
Gemiddeld verblijft men 4 tot 6 weken in de IJsselhallen. Daarna verhuist men naar een AZC 
(asielzoekerscentrum), een verblijf met meer privacy. De voorziening in de IJsselhallen is tot 
uiterlijk december gepland. Mocht u meer willen weten, er is meer informatie beschikbaar. 
 
‘Samen in de Pierik’:  Met de wijkdiaconie van de Oosterkerkgemeente worden in het 
nieuwe seizoen koffiemorgens georganiseerd op de Pierik. Uit onderzoek blijkt dat hieraan 
behoefte bestaat. Deze koffieochtenden worden bewust niet in een kerkgebouw gehouden. 
Een kerkgebouw werpt bij sommige bewoners onbedoeld een drempel op. Met dit project 
wordt er samengewerkt met de Landstede aan de Fuchsiastraat en worden werkzaamheden 
op elkaar afgestemd. 
Indirect heeft een werkgroep op de Pierik hiermee te maken. Deze werkgroep onder de titel 
“Samen in de Pierik” (werktitel “Pierik doet en ontmoet”) is min of meer ontstaan vanuit het 
uitvoeringsteam Assendorp/Pierik en Stationsbuurt. In dit team was de PGZ present. De 
uitvoeringsteams zijn door het ontstaan van de Sociale Wijkteams opgeheven. Voor de 
kennis en contacten is voor wat de Pierik betreft een doorstart gemaakt. Inmiddels zijn er 
twee bijeenkomsten geweest.  Wie doen ermee? Een aantal partners uit de wijk w.o. 
gemeente Zwolle,  B.S.O. Domijn, Sportservice, sportpark Marslanden, Travers, 
Speeltuinvereniging Assendorp, basisschool Het Veldboeket, de Landstede en ook de PGZ 
heeft zich aangesloten in de persoon van een diaken van de Oosterkerkgemeente, Wim van 
der Stouwe, en de diaconaal consulent die beiden ook wijkbewoner zijn. Een mooie 
verbinding tussen kerk en samenleving.  
 
Sociaal wijkteam in de wijk:  Deze verbinding komt ook tot stand in meerdere wijken. 
Zo hebben diakenen van de Advents-, Ooster- en Sionskerk contact gelegd en kennis 
gemaakt met het Sociaal Wijkteam in de wijk. Verder is de Sionskerk beschikbaar gesteld als 
locatie voor het wijkoverleg. De wijkdiaconie van de Grote Kerkgemeente heeft een visie op 
diaconaat geconcipieerd. In deze visie wordt een beweging van binnen naar buiten gemaakt. 
Zo zijn de wijkdiaconieën op zoek naar hun nieuwe en uitdagende rol in de samenleving.  
 
Uitsluiting en eenzaamheid:  Mensen met schulden, met een uitkering of ander 
minimuminkomen hebben het veelal op z’n zachtst gezegd niet breed. Als gevolg hiervan 
kunnen ze vaak niet meedoen aan de samenleving en dreigt uitsluiting. Uitsluiting en 
daardoor dreigende eenzaamheid is vaker een punt dan het niet hebben van geld. Er zijn 
vaak alleenstaanden die soms dagen geen mensen spreken, omdat ze geen (net)werk 
hebben en daardoor niet buiten de deur komen. Het dreigt op dit vlak een beetje een 
vergeten groep te worden. Veel vakanties en andere activiteiten voor minima zijn vaak 
afgestemd op gezinnen. Goed dat dit gebeurt , maar het is goed om de alleenstaanden, 
alleengaanden niet te vergeten. Diaconaal pastoraat kan hier goed bij aansluiten. Mensen 
die buiten gesloten zijn, weer terug brengen in de gemeenschap. Ook dat is diaconaat.  
 
En verder……  nog vermeld het project ´Hart voor Zwolle´ dat jongeren verbindt aan 
kwetsbare ouderen. Het project is inmiddels populair onder jongeren; voor meer informatie: 
www.stichtinghartvoorzwolle.nl. 
Ook wordt er een programma gemaakt voor ‘de Dag van de Armoede’ op 17 oktober a.s. Dit 
gebeurt i.s.m. de doelgroep.  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

http://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/

