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Geloven in delen in de praktijk



In deze brochure vindt u de belangrijkste  

conclusies van het onderzoek ‘Armoede in  

Nederland 2016’, toegepast op de Protestantse 

Kerk Nederland. 

Geloven in delen. Wat dit betekent in de praktijk van het diaconale werk treft u aan deze brochure. 

Onze protestantse diaconieën zijn op allerlei manieren betrokken bij mensen in armoede.

Armoede onderzocht

Carla van der V list

Ze delen hun tijd, bieden een luisterend oor en passende financiële 

hulp, al dat niet via een noodfonds. Ze ondersteunen met een 

voedselpakket of via een maatje om schulden te verminderen. En ze 

signaleren waar het mis gaat in de uitvoering van het sociale beleid.

De diaconale hulp omvat meer dan financiële bijstand, hoewel dit 

op steeds grotere schaal nodig is. Kerk in Actie hield samen met 

andere kerken een onderzoek onder geloofsgemeenschappen.  

De uitkomsten van het Armoedeonderzoek spreken heldere taal.

Het beroep op de kerk neemt toe. Er is vooral hulp nodig vanwege 

zogenaamde broodnood. Zodat er weer eten in huis is, kinderen 

kunnen meedoen met schoolactiviteiten en een dreigende 

huisuitzetting wordt voorkomen.

Diverse diaconieën delen hun verhaal. Om u te inspireren om in 

de bres te (blijven) springen voor mensen in de marge. Omdat we 

geloven dat zij het waard zijn een nieuwe start te krijgen.

Carla van der Vlist

Teamleider Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

Vijf hoofdconclusies
1.  Er is sprake van een groei van het aantal hulpvragen en  

groei van de hulp vanuit kerken. Dit ondanks de krimp in  

de meeste plaatselijke gemeenten.

2.  Armoede is geen taboe meer in kerken. De hulpverlening  

vindt vooral plaats in samenwerking met andere 

geloofsgemeen schappen en organisaties. 

3.  Kerken helpen zonder onderscheid van personen en vooral  

op de terreinen van eerste levensbehoeften.

4.  De kerkelijke betrokkenheid bij projecten die directe aandacht  

en hulp bieden aan kwetsbare groepen is toegenomen.  

De kerk werkt daarin laagdrempelig en mensgericht. 

5.  De overheid kan meer doen aan het voorkomen van  

armoede, door zeer kwetsbare groepen meer en gerichter  

te ondersteunen en minder bureaucratisch te werken.

Armoedeonderzoek   2016

Een uitgebreid 
onderzoeksrapport staat op: 

www.kerkinactie.nl/armoede.
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Er is sprake van een groei van het aantal 

hulpvragen en groei van de hulp vanuit kerken. 

Dit ondanks de krimp in de meeste kerken.

De individuele hulp bestaat uit financiële 

giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast 

doen kerken veel aan collectieve hulp via de 

voedselbank, inloophuizen, projecten rond 

armoedebestrijding en projecten die specifiek 

gericht zijn op kinderen in armoede.

Conclusie 1

‘Ik ben blij dat ik in de vakantie jarig ben’, hoorde een diaken uit 

Maarssen een kind zeggen. ‘Want ik kan op school niet trakteren.’ 

Voor een traktatie was geen geld, maar dat hoefden de klasgenootjes 

niet te weten. De diaken schrok daarvan en ging tot actie over.

Inmiddels heeft de Protestantse Gemeente Maarssen het voor 

elkaar: kinderen en tieners in gezinnen die net boven bijstandsniveau 

zitten, kunnen een ‘verjaardagstas’ krijgen. Voor kinderen van 

de basisschoolleeftijd zitten daar slingers en ballonnen in, een 

tegoedbon om een traktatie te kopen, een bon voor een appeltaart 

en een bon die in een speelgoedwinkel besteed kan worden. Voor 

tieners zitten in de tas een bon van een bowlingbaan, waar ze met 

vijf vrienden of vriendinnen een uur kunnen bowlen, inclusief een 

consumptie. En ook voor hen is er een appeltaart. Jacqueline Stoop, 

diaken, vertelt: ‘Dat ligt niet zo vast hoor, als een tiener niet wil 

bowlen maar thuis vriendinnen wil uitnodigen, kan dat ook.’

De kerken hebben hiervoor een speciaal potje, van diaconaal geld. 

‘We vertellen Albert Heijn, de Hema en de speelgoedwinkel dat 

we bereid zijn alles gewoon te betalen, als ze geen korting willen 

geven. Maar die korting komt er vaak wel. Een winkelmanager van 

Albert Heijn heeft een maximaal budget dat hij of zij mag besteden 

aan giften. Daarboven moet toestemming gevraagd worden.  

Dus krijgen we daar bijvoorbeeld per keer tien tegoedbonnen  

van € 7,50. Als die op zijn, vragen wij ze opnieuw aan.’

Gat in de lucht

De diaconie komt de kinderen op het spoor door maatschappelijk 

werkers en organisaties als Vluchtelingenwerk en Buurtzorg Jong. 

Sociale Zaken wijst gezinnen met een zogenoemde U-pas op de 

mogelijkheid van de verjaardagstassen. ‘Ik hoorde een keer een 

moeder zeggen dat haar kind vast en zeker een gat in de lucht zou 

springen’, vertelt Stoop.

Ze is blij dat er in de tas bonnen zitten, in plaats van een kant en 

klare zak met bijvoorbeeld marsjes – om uit te delen. ‘Een kind uit 

een arm gezin heeft niet zo vaak iets te kiezen. Nu kan de jarige zelf 

iets leuks uitzoeken.’

Voor ieder kind een appeltaart

TIPS VOOR DIAKENEN

Tip 1
Als je iets voor kinderen in armoede wilt doen 
en je kent zelf geen kinderen die in deze situatie 
zitten, leg dan contact met de basisschool of de 
voedselbank om met hen te overleggen over  
mogelijkheden.

Tip 2
Als kleine diaconie kun je aansluiten bij een  
project of initiatief in een andere plaats, of bij een 
grotere diaconie, door hen te steunen met spullen,  
vrijwilligers of geld.

Tip 3
Zorg ervoor dat mensen in je gemeente die 
bezoekwerk doen, een ‘diaconale antenne’  
hebben. Je kunt hiervoor een training op maat 
aanbieden.

Nu kunnen jarige kinderen zelf  

iets leuks uitzoeken”
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Armoede is geen taboe meer in 

kerken. De hulpverlening vindt vooral 

plaats in samenwerking met andere 

geloofsgemeenschappen en organisaties.

Kerken komen mensen in armoede op het spoor 

via predikanten en ouderlingen, maar ook door 

samen te werken met andere organisaties zoals 

de voedselbank, de schuldhulpverlening en het 

maatschappelijk werk.

Conclusie 2

Wat elders ‘SchuldHulpMaatje’ heet, is in Delft ‘Interkerkelijke 

Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie’. 

Kortweg: Isofa. Co van der Maas is voorzitter. Hij vertelt: ‘Isofa 

helpt mensen die een schuldprobleem hebben, of bij wie schulden 

dreigen: hoe ga je ermee om en wat geeft oplossingen?’

Allerlei kerkelijke gemeenten, waaronder ook de Protestantse 

Gemeente Delft, en één moskee zijn in Isofa vertegenwoordigd. De 

stichting komt voort uit het Interkerkelijk Sociaal Fonds en werkt 

samen met andere schuldhulpinstanties. En met organisaties als de 

Voedselbank, de Kledingbank, Pact tegen Armoede, Humanitas.

Van der Maas: ‘Kortom, er zijn allerlei verbanden en lagen, en die 

maken dat je korte lijntjes hebt. Je kent de ander, je komt elkaar 

overal tegen, je hebt veel informatie. Dat maakt dat je je werk goed 

kunt doen. Als er bijvoorbeeld een noodkreet komt van een gezin 

waar de koelkast het begeven heeft, weten we snel de Nonfoodbank 

te vinden. Eén telefoontje en het probleem is opgelost. We sturen 

ook cliënten naar elkaar door. Die samenwerking is echt goud!’

Grote inzet

Dat armoede geen taboe meer is in de kerk, herkent Van der 

Maas. ‘De mogelijkheden om te helpen en het plichtsbesef dat 

je dat voor een ander moet doen, zijn gemeengoed hier in Delft. 

De armoedeproblematiek en de helpende organisaties spreken de 

kerkelijke vrijwilligers aan.’ Hij ziet een verschil tussen vrijwilligers 

van de kerk en van andere organisaties. ‘Kerkmensen worden 

gestimuleerd vanuit hun geloof. Ik zie dat ze hun taak buitengewoon 

serieus opvatten. Ze hebben toch het gevoel dat ze ergens 

rekenschap moeten afleggen van hun leven. Ze zijn nauwgezet en 

betrokken. Ik zie bij de kerkelijke vrijwilligers een hoog percentage 

van cliënten die na een jaar zelfstandig verder kunnen. Dat valt 

echt op! Ik merk bij kerkmensen dat ze weten wat ze aan de ander 

hebben, ze kunnen van elkaar op aan.’

In de kerk dus geen taboe. Maar het taboe onder mensen die zelf in 

armoede leven, is wel groot, zegt Van der Maas. ‘Ze schamen zich 

en praten er liever niet over. Ze wachten vaak veel te lang met het 

inroepen van hulp. Daarom is vroegsignalering ook zo belangrijk.’

‘Die samenwerking is echt goud!’

TIPS VOOR DIAKENEN

Tip 1
Onderzoek voor je iets nieuws gaat ondernemen 
wat andere organisaties of kerken al doen. Doe 
niets dubbel, maar werk aanvullend en ondersteun 
elkaar. Met elkaar kun je meer!

Tip 2
Begin bij de contacten die al bestaan, zoals 
het gemeentelid dat op de basisschool werkt, 
wethouder of politicus is, of vrijwilliger is bij 
Vluchtelingenwerk.

Tip 3
Leg persoonlijk contact met organisaties die 
mensen in armoede tegenkomen, zoals de  
woningbouwvereniging, het sociale wijkteam,  
het maatschappelijk werk, sociale raadslieden en 
het Wmo-loket. Ga met hen in gesprek en vraag 
hen om advies.

Na een jaar kunnen cliënten zelf hun  

administratie bijhouden”
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Kerken helpen zonder onderscheid van 

personen en vooral op de terreinen van eerste 

levensbehoeften. 

De meeste kerken zijn betrokken bij een 

voedselbank door de inzet van vrijwilligers, 

het inzamelen van voedsel en het beschikbaar 

stellen van het kerkgebouw. Kledingwinkels en 

ruilwinkels zijn in opkomst. Daarnaast bieden 

kerken structurele ondersteuning door betrokken 

te zijn bij maatjesprojecten.

Conclusie 3

‘Niemand in de stad mag honger lijden.’ Dat is het uitgangspunt  

van het Voedselloket van Almere. Elders heet dit ‘sociale supermarkt’: 

een supermarkt waar mensen die even echt financieel aan de grond 

zitten, gratis boodschappen mogen doen. Ze krijgen een pasje met 

een bepaald tegoed dat ze vrij mogen besteden. Frieda van Baarle, 

afdelingshoofd van het ‘Perspectiefteam’, vertelt: ‘Zeshonderd 

gezinnen kunnen in aanmerking komen voor zo’n pasje. Per 

maand staat er veertig euro op, voor een tweede volwassene in het 

huishouden komt daar vijftien euro bij, verder per kind tien euro.’

De protestantse gemeente van Almere is de grootste geldschieter 

van het Voedselloket. De opbrengst van diverse diaconale 

collectes gaat ernaartoe. Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid 

kopen kerkleden grif artikelen voor het loket. Daarnaast zijn er 

supermarktacties: vrijwilligers vragen aan klanten in winkels of ze iets 

extra’s willen kopen. Verder doneren supermarkten voedsel dat tegen 

de houdbaarheidsdatum aan zit.

De artikelen worden geprijsd op het niveau van het goedkoopste 

segment van Albert Heijn. ‘Daardoor zien de cliënten wat iets kost 

en worden ze prijsbewust.’ Het assortiment bestaat uit gezonde 

voeding. Na Kerst en Pasen geeft de Albert Heijn onverkocht 

feestsnoep aan het loket. Van Baarle: ‘Onze cliënten eten nog wéken 

na Pasen paaseitjes en wéken na Kerst kerstkransjes. Na Sinterklaas 

mogen ze gratis strooigoed en chocoladeletters meenemen. Er staat 

een bordje bij: maximaal twee per klant. Eerlijk delen.’

Noodpasje

Het pasje wordt aangevraagd door een hulpverlener. Die 

inventariseert de problemen en maakt samen met de cliënt een 

plan van aanpak. Een toetsingscommissie beoordeelt of het pasje 

inderdaad wordt versterkt. Soms gaat het Perspectiefteam langs, 

om te wijzen op aanvullende hulp. Mensen die echt ten einde raad 

aankloppen, krijgen een noodpasje, zodat ze uit de voeten kunnen tot 

de toetsingscommissie een beslissing heeft genomen. Van Baarle: ‘Dit 

systeem is praktischer dan de kant en klare kratten die cliënten van de 

Voedselbank krijgen. Hier kunnen ze kiezen. Elders in het land vindt 

het navolging. Op zich leuk. Maar wel erg dat dit kennelijk nodig is.’

Maximaal 2 per klant: eerlijk delen

TIPS VOOR DIAKENEN

Tip 1
Heb je vrijwilligers nodig? Veel gemeenteleden 
doen graag mee, vooral als je hen zelf persoonlijk 
vraagt, als het om een afgebakende en tijdelijke 
klus gaat, en als het past bij de talenten en 
mogelijkheden die iemand heeft.

Tip 2
Heb je slechts een klein budget? Ga op zoek  
naar fondsen, of start met dat wat je al hebt.  
Een maaltijdproject, een ontmoetingsplek of een 
ruilwinkel kan ook prima plaats vinden in een 
bijzaal van de kerk, de bibliotheek of een school.

Tip 3
Maak richtlijnen voor een protocol voor 
individuele hulp en maak deze bekend. Kijk voor 
een voorbeeld op www.kerkinactie.nl/armoede 
(downloads).

Kerkleden kopen grif artikelen voor  

het Voedselloket”
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De kerkelijke betrokkenheid bij projecten die 

directe aandacht en hulp bieden aan kwetsbare 

groepen is toegenomen. De kerk werkt daarin 

laagdrempelig en mensgericht.

De belangrijkste doelgroep zijn mensen zonder 

betaald werk, direct gevolgd door alleenstaande 

ouders met kinderen. Asielzoekers staan op 

de derde plek, gevolgd door mensen met 

psychische problemen en ouderen boven  

65 jaar.

Conclusie 4

Gezelligheid, dat staat voorop bij het Sociaal Eetcafé van de 

Protestantse Gemeente Hurdegaryp. Iedere laatste vrijdag van de 

maand serveert de kerk een driegangenmaaltijd voor het opvallend 

lage bedrag van € 3,50. Daarmee wordt een doelgroep bereikt 

van mensen met een smalle beurs, maar het eetcafé is gewoon 

voor iedereen die gezellig samen wil eten. Yolanda Ulfman heeft 

de maaltijden opgezet en is een van de koks. ‘Het is voor mensen 

die één keer per maand nu eens nìet in hun eentje achter de tv 

willen eten. Er staan een kaarsje en een bloemetje op tafel. De 

soep en het toetje worden uitgeserveerd, de hoofdmaaltijd staat 

op een buffet. Je mag zo vaak opscheppen als je wilt. Laatst 

hadden we patat. Sommige ouderen aten daar verschrikkelijk veel 

van, dat krijgen ze anders nooit. Leuk toch?! Er komen ouderen, 

alleenstaanden, mensen die werkloos zijn, van alles. We willen 

mensen die zich in een nare situatie bevinden, een opkikkertje te 

geven. Er is veel eenzaamheid en armoede.’ De maaltijden staan in 

het kerkblad, maar door mond-tot-mondreclame weten ook niet-

kerkelijken het eetcafé te vinden.

Om de prijs laag te houden, speuren de koks de reclamekrantjes 

door. Wat die week in de aanbieding is, komt op het menu. 

De plaatselijke middenstand is welwillend, vertelt Ulfman. ‘Op 

woensdag – gehaktdag – is bijvoorbeeld het gehakt goedkoop. 

We kopen dan tien kilo, maar zoveel kunnen we niet in onze 

eigen koelkasten kwijt. De slager bewaart het zolang in zijn eigen 

koeling.’ Drie-vijftig voor soep, hoofdmaaltijd en toetje is weinig. 

‘Sommigen zeggen: waarom verhogen jullie de prijs niet? Maar 

wij kunnen niet in andermans portemonnee kijken. Veel bezoekers 

betalen uit zichzelf meer, bijvoorbeeld vijf euro. Daardoor komen 

we uit de kosten. Anderen betalen de richtprijs.’

Op de koffie

Door de maaltijden ontstaan nieuwe contacten. Twee mensen 

die al jaren bij elkaar in de straat wonen, ontmoetten elkaar in 

het eetcafé. Ze gaan nu regelmatig bij elkaar op de koffie. Tijdens 

een dorpsfeest werd de maaltijd voor een keer in een grote tent 

gehouden. Er kwamen bijna honderd mensen op af. Het Sociaal 

Eetcafé brengt mensen samen!

Samen eten aan een gedekte tafel

TIPS VOOR DIAKENEN

Tip 1
Organiseer niet alleen activiteiten voor ‘de 
doelgroep’, maar  ook acties die bestemd zijn voor 
zowel rijk als arm. Of het nu gaat om een open 
maaltijd, een dagje uit of een weggeefwinkel: 
iedereen kan mee doen!

Tip 2
Doe iets dat bij je past en waar behoefte aan is. 
Wacht niet tot je gevraagd wordt, maar leg actief 
contacten met organisaties en groepen die de 
doelgroep al kennen.

Tip 3
Schenk regelmatig aandacht aan het thema 
‘rijk en arm’ in kerkdiensten, kringen en 
gemeenteavonden. Nodig bijvoorbeeld een 
ervaringsdeskundige uit of gebruik materiaal van 
de Michacursus.

We willen mensen met een smalle beurs  

graag een opkikkertje geven”
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De overheid kan meer doen aan het voorkomen 

van armoede, door zeer kwetsbare groepen 

meer en gerichter te ondersteunen en minder 

bureaucratisch te werken.

Kerken bieden hulp omdat de overheid niet 

voldoende garanties biedt op het voorkomen 

van armoede. Ze kunnen – zelfstandig of vanuit 

een noodfonds of diaconaal platform –

knelpunten inbrengen in gesprekken met 

bestuurders en lokale politici.

Conclusie 5

Iedere tweede dinsdag van de maand vergadert het Hulpfonds 

van Oegstgeest op een bijzondere plek. Niet in een zaaltje van een 

kerkgebouw, hoewel er veel kerken in het fonds vertegenwoordigd 

zijn. Nee: in het gemeentehuis. Marijke Eegdeman, die namens 

de protestantse gemeente in het fonds zit, vertelt: ‘Er zit ook een 

ambtenaar van de gemeente in het Hulpfonds, iemand van Sociale 

Zaken. Als er een aanvraag is binnengekomen en we daarover 

vergaderen, is het voor die ambtenaar handig om ter plekke 

snel informatie over de cliënt te kunnen vinden.’ Het tekent de 

samenwerking tussen kerken (voorheen was ook Humanitas 

bij het Hulpfonds betrokken) en de overheid, waar het gaat om 

de armoedeproblematiek. Zo’n ambtenaar kan nagaan wat de 

betrokkene krijgt aan uitkeringen, toeslagen of inhoudingen. Zij 

weet de naam van die persoon, maar vertelt die niet door aan de 

anderen. ‘Het is prettig dat zij erbij is. Zij kent nog andere wegen en 

mogelijkheden voor de cliënt.’ Ook kan ze controleren of iemand 

eventueel misbruik wil maken van het Hulpfonds.

Gas en elektriciteit

Regelmatig brengt de Sociale Dienst zelf een cliënt in, van wie 

ze denken dat die extra hulp nodig heeft. Zo wist men daar van 

iemand die afgesloten zou worden van gas en elektriciteit. Hij 

had een te hoge achterstand opgelopen in het voldoen van zijn 

rekeningen. Marijke Eegdeman: ‘Op een gegeven moment zijn er 

geen landelijke regelingen meer waar deze man op zou kunnen 

terugvallen. Dan komen wij in beeld.’ In een andere situatie was 

iemand noodgedwongen verhuisd naar een goedkopere woning, en 

toen moest het oude huis nog in de oorspronkelijke staat worden 

teruggebracht. Daar had die persoon geen geld voor. Het Hulpfonds 

schoot te hulp met een bedrag. Daarvan werd onder meer de huur 

van een apparaat bekostigd, waarmee de plavuizen konden worden 

weggehaald. 

De samenwerking met de overheid strekt zich nog verder uit: jaarlijks 

draagt de burgerlijke gemeente bij aan de pot van het Hulpfonds. 

Het fonds is erg blij met het geld en de werkuren van de ambtenaar. 

‘Hopelijk gaat de overheid daar niet op bezuinigen.’

‘Blij met geld en werkuren’

Achtergrondverhaal

TIPS VOOR DIAKENEN

Tip 1
Bespreek de signalen die je opvangt van mensen 
in armoede met het noodfonds of het diaconaal 
platform. Zij hebben vaak al goede contacten met 
de lokale overheid.

Tip 2
Bespreek met de wethouder of beleidsambtenaar 
welke voorzieningen er allemaal al zijn en welke 
mogelijkheden zij hebben. Als kerk kun je 
aanvullend werken.

Tip 3
Vermeld op de website van de kerkelijke 
gemeente, of in het kerkblad, welke aanvullende 
voorzieningen er zijn bij de lokale overheid. Bied 
mensen ondersteuning aan als zij moeite hebben 
de juiste weg te vinden.

Wij komen in beeld als er geen landelijke  

regelingen meer zijn”
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Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Samen met hen staat  

Kerk in Actie mensen in armoede bij, signaleert problemen en kaart deze aan. Kerk in Actie verbindt 

diakenen met elkaar zodat zij kennis delen. Hieronder leest u met welke producten en diensten  

Kerk in Actie u ondersteunt.

Hoe kan Kerk in Actie uw werk 
ondersteunen?

 Kerkelijke noodfondsen

Door familieomstandigheden, werkloosheid of onverwacht hoge 

uitgaven zoals ziektekosten kunnen mensen in financiële problemen 

komen. Kerken springen in zulke situaties bij, door bijvoorbeeld 

steun te bieden vanuit een noodfonds. Kerk in Actie ondersteunt 

door middel van een toolkit.

 SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is van grote betekenis in de samenleving. 

Onbaatzuchtige hulp, gegeven door een professioneel getrainde 

vrijwilliger, laat geen hulpvrager onberoerd. SchulpHulpMaatje kan 

ook in uw woonplaats starten wanneer minimaal drie lokale kerken 

samenwerken. Het landelijke projectbureau voorziet van advies, 

ondersteuning en training.

 Netwerk ‘kinderen en armoede’

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Eens 

per jaar organiseert Kerk in Actie een netwerkdag waar diaconieën 

ervaringen delen en tips uitwisselen.

 Armoedeonderzoek

Kerk in Actie is mede-initiatiefnemer van het tweejaarlijkse 

Armoedeonderzoek, waarin protestantse diaconieën, rooms-

katholieke parochies en een aantal kleine kerken participeren. 

De onderzoeken laten zien in hoe kerken lokaal betrokken zijn bij 

armoedebestrijding.

 Belangenbehartiging

Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de 

signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt 

ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter 

sociaal beleid.

 Financiële steun 

Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat bestrijdt 

Kerk in Actie armoede in Nederland. Kerk in Actie steunt onder 

andere inloophuizen en werk in de grote steden voor verslaafden, 

daklozen en achterstandswijken.

 Cursus Diaconaat en armoede in Nederland

Het Landelijk Dienstencentrum biedt een cursus aan over diaconaat 

en armoede. Hierin komt aan bod wat armoede in Nederland 

inhoudt. De deelnemers ontwikkelen een visie op de oorzaken en 

bestrijding van armoede en de rol en taak van een diaconie hierbij. 

Daarnaast krijgen deelnemers handvatten aangereikt om een bijdrage 

te leveren aan lokale armoedebestrijding.

 Diakonia

Diakonia is het ‘vakblad’ over (wereld)diaconaal werk, voor 

protestantse diakenen. Met praktijkverhalen, interviews, 

actuele informatie over wetgeving, suggesties voor aanpak, 

achtergrondartikelen en liturgiesuggesties. Diakonia verschijnt zes 

keer per jaar.

 Medemens

Bent u op zoek naar een mooi geschenk voor de feestdagen? In 

november verscheen ‘Medemens 4’, een bundel met diaconale 

gebeden en gedichten. De teksten zijn geïllustreerd met mooie 

foto’s en prachtige religieuze kunst.

 Knooppunt Kerken en Armoede 

Het Knooppunt Kerken en Armoede verbindt en versterkt de 

landelijke en lokale oecumenische inzet van kerken en diaconale 

organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland en 

maakt deze zichtbaar. Onder andere door inspirerende diaconale 

initiatieven te bundelen in het boekje ‘Betrokkenheid troef’.

 Advies op maat

Vanuit Kerk in Actie ondersteunt Meta Floor plaatselijke kerken op 

het gebied van armoedebestrijding. Vragen of een ervaring delen? 

Neem dan contact op met Meta Floor via m.floor@kerkinactie.nl.

 Kijk ook op: 
www.kerkinactie.nl/Armoede
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Zoals ook jij

Die ander -

geen vreemde,

een mens als jij,

een mens

even kwetsbaar,

even breekbaar,

een mens

even hunkerend

naar licht en geluk,

ontzie hem,

doe hem geen pijn,

een mens als jij,

zie naar hem om,

doe hem recht,

een mens als jij,

leven wil hij,

leven zoals ook

jij wilt leven.


