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WERKZAAMHEDEN NAJAAR 2014: 

 

 
Werkcafé. 
Dit initiatief door en voor werkzoekenden is gestart in de Adventskerk. Hierbij zijn inmiddels 
25 deelnemers aangesloten. Het marcheert daar prima. De diaconaal consulent volgt het van 
afstand en is aanwezig als het nodig wordt geacht en wordt van de ontwikkelingen op de 
hoogte gehouden. 
Een dergelijk initiatief wilde men ook in Berkum starten. Ds. Henk Bakhuis was in eerste 
instantie hiervoor de aangewezen man. Hij geeft aan dat de wijkdiaconie weinig 
mogelijkheden ziet, terwijl er ook nog geen contacten zijn gelegd met de Berkumse 
zusterkerken. Het kost hem te veel tijd en hij heeft andere prioriteiten. Voorlopig heeft dit 
geen prioriteit. Voor de wijkdiaconie wordt het ook trekken aan een dood paard. 
Met de wijkdiaconie van de Oosterkerk is hierover een oriënterend gesprek geweest. Deze 
wijk biedt m.i. qua geografische omgeving meer mogelijkheden voor een succesvol traject.  
Andere ontwikkelingen in dit kader is het project Jobhulpmaatje. Dit initiatief staat in het 
verlengde van SchuldHulpMaatje. Het project bevindt zich nog in de startfase.   
 
Grote Kerk. 
De projectgroep Grote Kerk o.l.v. oud-wethouder Janco Cnossen heeft haar rapport 
gepresenteerd. De leden van de Projectgroep zijn in de AK geïnstalleerd als het bestuur van 
een Stichting Behoud Grote Kerk i.o.  
Met hen kan contact worden opgenomen  over de realisatie van: 

Voor vergadering: 

o Begeleidingscommissie 

donderdag 15 januari 2015. 

o Moderamen diaconie woensdag 

14 januari en 11 februari 2015. 

o College van Diakenen woensdag 

18 februari 2015. 

o Moderamen Algemene 

Kerkenraad 16 maart 2015. 

o Algemene Kerkenraad 13 april 

2015. 

 

Bijgaand ter bespreking een verslag de 
werkzaamheden najaar 2014. Het voorstel is 
om aan het moderamen het voorlopig ter 
kennisneming te verstrekken. Met de  
begeleidingscommissie kan hiermee aan het 
moderamen en het College van Diakenen een 
voorstel worden gedaan voor de 
werkzaamheden van 2015. 
 

Vanuit het rapport ‘We zijn er nog’ en de 
werkzaamheden en ervaringen daarna is de 
bijgaande notitie ontstaan. In overleg met de 
begeleidingscommissie kan hieraan prioriteit 
worden gegeven, zaken worden aangevuld of 
worden weggestreept.  

Zwolle, februari 2015 
Wim van Ree. 

 
 



 

o Een informatiepunt. 

o Mogelijkheid van Grote Kerk als locatie voor bezinning en zingevingsvraagstukken. 

 
Kerst- en zomerpakketten. 
In het rapport `We zijn er nog´ is melding gemaakt van 4-5 kerspakketten per adres. Hierover 
is met een aantal relevante organisaties in het voorjaar een gesprek geweest. De 
organisaties die hiervoor mensen aanmelden  zijn gevraagd om een adres maar één keer aan 
te melden. Dit jaar zijn er wel  meldingen geweest van een dubbel pakket op een enkel 
adres, maar de algemene indruk bestaat dat 4-5 pakketten niet meer is voorgekomen. Aan 
de andere kant is er intensiever gezocht naar mensen die wel een kerstpakket goed konden 
gebruiken, maar er geen ontvingen.  
Op donderdag 22 januari was er een bij bijeenkomst van organisaties die activiteiten 
organiseren in het kader van Sinterklaas, kerstpakketten en vakantie voor minima. Dit heeft 
als eerste resultaat opgeleverd dat er één organisatie een coördinerende rol gaat vervullen 
voor een bepaalde activiteit.   
Als PGZ willen we afstappen van  de kerstpakketten en ons helemaal oriënteren op het 
verstrekken van zomerpakketten. Gemeenteleden voor wie een kerstpakket nodig is kunnen 
worden aangemeld bij de betreffende organisatie Kerst in Zwolle.  
 
Diaconaal Platform Zwolle. 
Met Fokke van Dalen (TaK-parochie) is het nieuwe visiedocument opgesteld. In de 
klankbordgroep heeft dit een goede ontvangst gehad. De klankbordgroep heeft er 
opmerkingen over gemaakt en aanvullingen aangereikt. Deze zijn verwerkt in het nu 
voorliggende concept. Deze worden aan de deelnemende kerken toegezonden met het 
verzoek binnen een maand te reageren. Op 12 februari heeft de klankbordgroep het 
visiedocument vastgesteld. Daarna worden de beleidsaanbevelingen gestalte gegeven. 
 
Activiteiten vluchtelingen IJsselhallen. 
Op 24 september aan het einde van de middag stond op teletekst vermeld ‘Vluchtelingen 
komen naar Zwolse IJsselhallen’. Diezelfde avond was er een vergadering van het College 
van Diakenen. Het College heeft de diaconaal consulent verzocht hiermee aan de slag te 
gaan. De volgende morgen is er contact gelegd met het COA en de gemeente Zwolle. Via het 
Diaconaal Platform Zwolle i.s.m. de Stichting Present zijn er door diverse activiteiten 
georganiseerd van taalcursussen tot voetbalwedstrijden, van stadsbezichtiging tot het 
inzamelen van ondergoed en sokken. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar het was de 
moeite meer dan waard. Op donderdag 22 januari was er een evaluatieavond (een verslag 
hiervan is beschikbaar).  
Voorlopig is hier verder geen werk meer mee, tenzij er in Zwolle een AZC gevestigd gaat 
worden. 
 

Opvang dak- en thuislozen zondagmiddag. 
In maart en april van 2014 is hiermee een begin gemaakt in de Jeruzalemkerk. Helaas heeft 
het in andere kerken geen vervolg gekregen. Wel is het inloophuis de Bres iedere eerste 
zondagmiddag van de maand geopend. Met Zwolle-actief en De Herberg is er wel gezocht 
naar alternatieven. Dit heeft erin geresulteerd dat op zondagmiddag 11 januari 2015 is 
gestart met een try-out in de Gift City aan de Rieteweg. De komende periode zal het op 
zondag permanent geopend zijn. De eerste zondag waren er zo’n 15 bezoekers. 



 

Het werk van de diaconaal consulent was hierbij initiëren, stimuleren en de eerste zondag de 
neus om de deur steken. Als deze voorziening een definitief karakter krijgt dienen er meer 
vrijwilligers geworven te worden.  
 
Jubileum Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij. 
Op 28 november was er de eerste lustrumviering van de stadsdialoog. Aangezien ik vanaf het 
eerste moment hierbij betrokken was, is  mij gevraagd deel te nemen aan de voorbereiding 
hiervan. Dit was een leuke en inspirerende bezigheid. Met partners in de stad als kerk een 
bijdrage leveren aan het welzijn van de stad. Als hoofdspreker mocht ik aanleveren professor 
Herman Noordegraaf. Een dergelijke kerkelijke spreker werd ook door de niet kerkelijke 
aanwezigen ervaren als inspirerend. Dit was 5 jaar geleden niet mogelijk. Mooi en goed om 
te merken dat ook zo kerk en samenleving naar elkaar toegroeien.  
 
Verbreding, verdieping en kennismaking. 
Het eerste halfjaar moest de diaconaal consulent zich uitnodigen en introduceren bij diverse 
organisaties. Daarna begon het geheel te kantelen. Zo werd hij gevraagd te komen 
kennismaken of kwam men langs om zich op de hoogte te stellen van de werkzaamheden 
van een diaconaal consulent.  Inmiddels is de functie gegroeid en is er meer ervaring en visie 
opgedaan. Er waren levendige gesprekken met vertegenwoordigers van het CDA, CU, Groen 
Links, nazorggroep PI ex-gedetineerden, workcenter Leger des Heils, ronde tafelgesprekken 
over Sinterklaasacties, Oikos millennium doelstellingen, Gift City, Landstede, VIAA, 
Workspace, Rabo community ‘Niemand krijgt de schuld’, eenheidsmanager SoZaWe, 
wethouder SoZaWe enz. Ook waren er vervolggesprekken met organisaties uit het eerste 
halfjaar. 
Verder is de diaconaal consulent betrokken bij het project ‘Hart voor Zwolle’. De pas 
opgerichte stichting wil Zwolse jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor 
kwetsbare medebewoners van Zwolle. Verder waren er enthousiaste gesprekken met Youth 
for Christ Zwolle. Men streeft in Dieze-Oost naar een gemeenschap waarin jongeren zich 
welkom voelen. Ook mocht hij met toestemming van het moderamen toetreden tot het 
dagelijks bestuur van de Stichting Noodfonds Zwolle. Verder is hij actief in het 
uitvoeringsteam Assendorp/Pierik.  
Ook mocht hij meewerken aan een brainstormsessie ‘wijkgericht werken’ georganiseerd 
door het Leger des Heils. Naast inspiratie leverde ook deze bijeenkomst weer nieuwe en 
waardevolle contacten op.  
Tenslotte. Met een aantal partners in de stad willen we de Kledingbank bestuurlijk wat meer 
body geven. Hierover is met verschillende partners in de stad overleg. 
 
Kerkelijke activiteiten. 
Met zes van de zeven wijkdiaconieën is een gesprek geweest of is er een gesprek gepland 
n.a.v. van de rapportage ‘We zijn er nog’. De gesprekken geven de respons en de nodige 
input. Dergelijk gesprekken zijn belangrijk om te blijven weten wat er op het grondvlak leeft.  
Verschillende wijken zijn met het document actief aan de slag gegaan. Voor de 
Oosterkerkgemeente resulteerde dit in het organiseren van een koffiemorgen op de Pierik. 
De Grote Kerkgemeente heeft in haar visiedocument opgenomen om te werken met 
profieldiakenen, met de wijkdiaconie van de Oosterkerkgemeente wordt nagedacht over 
hulp bij de keukentafelgesprekken door Sociale Wijkteams. Hierover is nog overleg met 
Workspace, een organisatie die ervaring heeft met een dergelijke werksoort. Ook met 



 

andere wijken worden ideeën ontwikkeld en geïnitieerd. In het kader van Vorming en 
Toerusting was er in november een avond over kinderen en armoede en was er een oud-
bijstandsmoeder die vertelde wat het is om van een uitkering te leven.   
Jammer was het niet doorgaan van de toerustingsavond op 19 november wegens te weinig 
deelname. Er was een avond gepland over jeugddiaconaat. De aan- afwezigheid van 
diakenen op bovenwijkse bijeenkomsten is een aandachtspunt. Dit was ook een  
gesprekspunt bij de ontmoeting met het moderamen AK.  
Vorming en toerusting zijn en blijven essentieel voor de diaken van de toekomst. In het 
moderamen en college wordt hier verder over gediscussieerd en nagedacht. 
Verder is drie keer hulp van de diaconaal consulent ingeroepen voor diaconaal pastoraat. 
 
Studie en bezining. 
Inmiddels is de diaconaal consulent deelnemer aan de diaconale studiekring. Op vrijdag 6 
februari was de eerste bijeenkomst. Het onderwerp was de diaconale dimensie van de 
preek. Een niet direct voor de hand liggend onderwerp voor een diaconaal consulent, maar 
bleek wel een onderwerp om de accu weer op te laden. In april is er een landelijk overleg 
van diaconaal consulenten en mag in juni de diaconaal consulent meedoen aan een landelijk 
studie over ‘kinderen en armoede’.  Verder is hij begonnen met het boek van ‘Augustinus 
over diakens’ van Bart Koet. 
 
 
 
 

Werkzaamheden 2015. 
 

Initiërend voor 2015, niet permanent voor volgende jaren 
o Ook in andere wijken dan Adventskerk initiëren van een werkcafé. Bij de Adventskerk 

blijft de diaconaal consulent op de achtergrond. (30 uur) 

o In overleg met bestuur Stichting Behoud Grote Kerk de mogelijkheden onderzoeken 

naar een informatiepunt in de Grote  Kerk met mogelijk een locatie voor bezinning en 

zingevingsvraagstukken. (60 uur) 

o Het afronden van de kerstpakkettenactie en het uitrollen van de zomerpakketten-actie. 

(60 uur) 

o Betrokkenheid bij het uitwerken van het visiedocument Diaconaal Platform Zwolle. (40 

uur) 

o Uitbreiding van commissie gezamenlijke kerken met mee kerken. (30 uur) 

o Achterwacht en betrokkenheid bij zondagmiddagopvang dak- en thuislozen. (40 uur) 

o Opzetten en ontwikkelen van vorming en toerusting. (60 uur) 

o Organiseren  project koffiemorgen op de Pierik en andere wijken. (30 uur) 

o Meewerken aan de organisatie van de keukentafelgesprekken. (20 uur) 

o Realiseren bestuur Kledingbank. (10 uur) 

o Aanvang vorming en toerusting in kader van transitie diaconie (zie blz. 8 en 9 van 

notitie ‘We zijn er nog’). (80 uur) 



 

o Uitwerken van de taakopdracht ‘het in contact komen met mensen in sociale en 

financiële armoede’. (100 uur) 

 

Permanent, ook voor volgende jaren. 
o Verbreding, verdieping van het netwerk. Dit is een continuproces en gebeurt veelal 

organisch. (20 uur) 

o Onderhouden van netwerk (20 uur) 

o Contacten met wijkdiaconieën. (80 uur) 

o Implementatie transitie diaconie. (80 uur) 

o Diaconaal Platform Zwolle.  (40 uur) 

o Lid bestuur Noodfonds Zwolle e.o. (30 uur) 

o Lid bestuur Hart voor Zwolle.(30 uur) 

o Opzetten en ontwikkelen van vorming en toerusting. (80 uur)  

o Coördinatie en uitvoering commissie gezamenlijke kerken. (30 uur) 

o Begeleiding verzoeken financiële ondersteuning (80 uur) 

o Reguliere werkzaamheden voor Moderamen en College van Diakenen. (50 uur) 

o Studie en bezinning (30 uur) 

o Dagelijkse of cyclische zaken als post, email, concipiëren jaarrekening/begroting, 

administratie e.d. (140 uur) 

o Diaconaal pastoraat (20 uur) 

o Ruimte voor nieuwe initiatieven en onvoorziene zaken (vgl. vluchtelingen IJsselhallen) 

(120 uur) 

 
 
 
  

 


