Aanvulling ANBI-pagina Diaconie PGZ.
In 2014 is voor de Diaconie een full time kracht aan het werk gegaan in de persoon van de
diaconaal consulent. Voor zijn taakomschrijving wordt verwezen naar andere documenten
w.o. zijn verslag ‘We zijn er nog!’.
Het eerste jaar is gebruikt om het netwerk te versterken, te verbreden en te verdiepen.
Verder is dit gebruikt om een peiling te houden binnen de samenleving en de kerken wat zij
over en weer voor elkaar kunnen betekenen en kunnen verwachten. Beide zijn door het
hoge voorzieningenniveau en de inrichting van de verzorgingsstaat in Nederland wat van
elkaar vervreemd.
Nu veel regelingen worden versoberd en de participatiesamenleving zijn intrede heeft
gedaan komen de diaconie en de kerk als partner weer in beeld. Zowel de kerk als de
samenleving moet hier weer aan wennen. Al gaat dit gewenningsproces inmiddels snel en
voorspoedig.
In Zwolle hebben we gemerkt dat verbinden hierbij een kernwoord is. Er waren en zijn veel
losse initiatieven in Zwolle die elkaar overlappen en onbedoeld beconcurreren. Dit leidde tot
de constatering dat het walmt van barmhartigheid in Zwolle. Er zijn in eerste instantie geen
nieuwe initiatieven of voorzieningen nodig. De kunst is hoe je deze aan elkaar koppelt en
laat samenwerken. Hierin is de afgelopen periode de nodige tijd gestoken. Dit heeft geleid
tot de werkgroep ‘Zwolle deelt’. In deze werkgroep zijn de verschillende activiteiten rond
Sinterklaasacties, kerstpakketten, vakanties voor minima en zomerpakketten, gebundeld. Via
de werkgroep wordt één organisatie verantwoordelijk voor een werksoort. Zo is het
Diaconaal Platform Zwolle verantwoordelijk voor de vakanties voor minima.
Bovenstaande ontwikkelingen vergen voor de kerken en met name voor de diakenen een
andere attitude. Diakenen en diaconieën zijn niet meer gewend te opereren in het publieke
en sociale domein. Echter onder hen is een aantal snelle leerlingen. Er zijn contacten tussen
diaconieën en sociale wijkteams, vormen van wijkoverleg en samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties. Deze contacten ontwikkelen zich snel. Er worden ook
activiteiten georganiseerd buiten de kerkgebouwen en het reguliere kerkelijke circuit om.
Dit vergt voor de diakenen een wat andere houding. In vorming en toerusting zal i.o.m. de
wijken hierop worden geanticipeerd. Enkele wijken zijn niet alleen op praktisch niveau hier
ermee aan de slag, maar ook op beleidsmatig niveau.
Verder worden kerken en diaconieën vaak benaderd voor een luisterend oor als het gaat om
situaties t.a.v. zingeving en sociale armoede. Er zijn veel zinzoekers en mensen op zoek naar
spiritualiteit. Ook zijn er velen die door hun financiële positie nauwelijks contacten buiten de
deur hebben. Door het ontbreken van (net)werk dreigt het gevaar van sociale uitsluiting en
helaas in veel gevallen is die dreiging al werkelijkheid geworden. Ook hier kan een taak voor
de kerk zijn.

Bovenstaande kan leiden tot de conclusie dat de kerken zich nauwelijks maatschappelijk
bewegen. Dit is zeker niet het geval, het tegengestelde is waar. Diakenen en andere
kerkelijke vrijwilligers verlenen reeds de nodige hulp. Als dit ooit eens gekapitaliseerd zou
worden, zou het een verrassend bedrag vertonen. De kunst is nu om de energie die hieraan
wordt besteed om te zetten in hulp voor de samenleving. Niet alleen kerk voor jezelf zijn,
maar ook voor de ander. De andere kant van de medaille is dat je als kerk ook geen
verzoekplatenprogramma moet worden van ‘u vraagt en wij draaien’. M.a.w. de kerk is geen
vangnet voor de bezuinigingen van de overheid. De komende periode willen we hier samen
een goede balans en een goed evenwicht in vinden waarbij ieder uitgaat van zijn/haar eigen
kracht. Je kunt ook niet de hele wereld op je nek nemen.
Voor verder inhoudelijk informatie over activiteiten van de Diaconie van de Protestantse
Gemeente wordt verwezen naar het eerder genoemde document ‘We zijn er nog!,
Verbinding Kerk en Samenleving’, de twee nieuwsbrieven van de diaconaal consulent, terwijl
ook het voorwoord bij de begroting en de jaarrekening de nodige informatie verschaft en
inzicht geeft in het werk van de diaconie.

