Samen tegen armoede
Wanneer en waar?

30 maart
regio noord
Kruiskerk Meppel
6 april		
regio zuid
Adventskerk Eindhoven
11 mei		
regio west
Het Baken Woerden
1 juni		
regio oost
Ichthuskerk Deventer-Colmschate
Donderdagavonden, 18.00 - 21.30 uur

Wat kost het?

De toegang is gratis

Samen tegen armoede
Regionale expertisebijeenkomsten
Armoede in Nederland
2017

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de
bijeenkomst via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten

Organisatie

Knooppunt Kerken en Armoede, i.s.m.
• SchuldHulpMaatje
• Noodfondsen
• Diaconale Platforms
• Voedselbanken
Het Knooppunt Kerken en Armoede is een
projectalliantie met de volgende deelnemers:
• Raad van Kerken in Nederland
• Protestantse Kerk in Nederland / Kerk in Actie
• Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Rooms-Katholieke Kerk
• Bisdom Groningen-Leeuwarden
• MissieNederland
• Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
• Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
• Nederlands Gereformeerde Kerken
• Leger des Heils
• Mariënburgvereniging

Knooppunt
Kerken en
Armoede

info@knooppuntkerkenenarmoede.nl
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

30 maart - Noord - Meppel
6 april - Zuid - Eindhoven
11 mei - West - Woerden
1 juni - Oost - Deventer-Colmschate
Donderdagavonden, 18.00 - 21.30 uur

Samen tegen armoede

Programma

Regionale expertisebijeenkomsten 2017

Het programma zal, naast informatie en inspiratie vanuit de organiserende
partijen, vooral interactief zijn: veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling,
discussie, ideeën opdoen en netwerkvorming.

Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn
armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. En de kerken merken dat.
In het najaar van 2016 werd het interkerkelijke Armoedeonderzoek
gepubliceerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken
omdat ze financieel in de knel raken. Er gaat steeds meer geld in om en vele
duizenden vrijwilligers zijn vanuit de kerken betrokken bij deze hulpverlening.
In diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere diaconale organisaties
is er een scala aan activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel
te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje,
voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms.
Het Knooppunt Kerken en Armoede wil in de eerste helft van 2017 de
expertise die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeenbrengen in een viertal
regionale bijeenkomsten. Welke mogelijkheden kunnen we elkaar aanreiken
en wat kunnen we van elkaar leren? Welke dilemma’s, voetangels en klemmen
komen we tegen en welke oplossingen zien we daarvoor? Hoe kunnen de
verschillende netwerken elkaar ontmoeten en versterken?
Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de
bijeenkomst. Aanmelden via:
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten

Organisatie
Knooppunt Kerken en Armoede, i.s.m.:
• SchuldHulpMaatje
• Noodfondsen
• Diaconale Platforms
• Voedselbanken

Knooppunt
Kerken en
Armoede

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden. Globaal zal dit het
programma zijn:
18.00 uur: start met soep en broodjes
19.00 uur: begin van het het plenaire programma
19.30 uur: start workshops, 2 rondes van 45 minuten
21.15 uur: afsluiting met drankje en hapje

Workshops
Armoede en de kerken
Het onderzoek naar hulpverlening door kerken (Armoedeonderzoek 2016)
geeft aanbevelingen voor kerkelijk handelen bij armoedebestrijding. Wat zijn
de mogelijkheden en hobbels die je bij dat handelen tegenkomt?
Noodfondsen
Wat is de meerwaarde van een (interkerkelijk) noodfonds? Wat zijn de ervaringen van andere noodfondsen? Hoe start je, met wie werk je samen, wat zijn
aandachtspunten, valkuilen en tips?
Diaconale Platforms
Hoe zet je een (interkerkelijk) diaconaal platform op? Welke functie en
meerwaarde kan zo’n platform hebben? Hoe kun je de functie van signaleren
en pleitbezorging naar gemeente en instanties invulling geven?
Schuldhulp
Hoe kun je ook vanuit kerken mensen in problematische schulden
ondersteunen? Er zijn veel initiatieven, waaronder SchuldHulpMaatje. Wat
kunnen die initiatieven van elkaar leren? Welke samenwerking is er mogelijk?
Voedselbanken
Veel lokale kerken en diaconieën ondersteunen de voedselbank. Hoe kan deze
samenwerking verstevigd worden, zodat armoedebestrijding effectief wordt?
Wat zijn mogelijke andere samenwerkingspartners?

