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Toekomst Diaconie Arnhem

Solidariteit begint…
Solidariteit begint
waar men zich laat raken
door de mens achter de opgesomde feiten.
Solidariteit begint
waar het eigen leven in vraag mag gesteld worden
in het licht van die heel andere wereld van de armen.
Solidariteit begint
waar men opstaat uit de spinsels van
excuses en verantwoordingen,
om gewoon te doen wat hier en nu al kan.
Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene mens op de andere.
Dan staat niemand meer alleen!
Keer je leven om zoals men de grond
omkeert voor de lente om het zaad- en plantgoed
kans tot kiemen te geven.
Keer je leven om.
MOV groep Eusebiusparochie Arnhem
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Missie Diaconie Arnhem
Diaconie staat voor het met passie opkomen voor mensen. Dit gebeurt in Arnhem en
wereldwijd. Voor de diaconie zijn de speerpunten: individuele hulpverlening, verlichten van
armoede, kennisdelen en samenwerken.
Waarom?
Diaconie komt van het Griekse woord “diakonia”. Het betekent: dienst, dienen.
“Diakonia”, ofwel diaconaat, heeft alles te maken met het omzien naar kwetsbare mensen
en naar de schepping. Dit is één van de kernopdrachten van de kerk. Diaconie is oog hebben
voor de kwetsbare mens door te dienen. Het is ook een manier hoe wij in het leven staan.
Leven vanuit een barmhartige houding, met godsvertrouwen en in eenvoud.
Voor wie?
Diaconie is vanuit de kerk sterk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt
dan ook geboden aan mensen buiten de kerk. In de wijken staan diakenen en vrijwilligers
mensen bij die het moeilijk hebben. Op stedelijk niveau ondersteunen we Arnhemmers die
het even financieel niet redden.
Ook worden projecten ondersteund, die helpen in situaties van armoede en onrecht. Dit zijn
Arnhemse projecten met een diaconaal karakter zoals: vakantiekampen voor ouderen en
jongeren in Malburgen en de Kerstherberg.
En diverse projecten wereldwijd met een ZWO-karakter (Zending Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking). Dit doen we meestal in samenwerking met de landelijke
diaconie, Kerk in Actie. Maar ook steunen we projecten waarmee Arnhemmers een speciale
band hebben.
Tevens houden we in de PGA-kerken in Arnhem noodhulpacties na een ramp of in een
oorlogssituatie.

Hoe?
- Individuele hulpverlening
Decentraal: Stadsdelen, wijken en buurten
Diakenen in de stad helpen mensen die het even moeilijk hebben. Dit varieert van een
bezoekje, helpen met verhuizen, een tuintje opknappen, meegaan naar een instantie, een
financiële bijdrage enz.
In de wijken vervullen de diakenen ook een rol in de viering. Dit varieert per wijk van het
aansteken van de kaarsen, uitspreken van de voorbeden tot collecteren. Ook zijn er diverse
wijkactiviteiten zoals: vervoers- en begeleidingsservice, maaltijd bereiden voor alleen
gaanden, inzet voor duurzaamheid, kerstattentie voor mensen met een smalle beurs,
maaltijd voor vluchtelingen. Diakenen zijn de mensen die aanwezig willen zijn om mensen te
steunen.
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Centraal
Armoede is een onderwerp dat ons zeer raakt en in beweging zet. Op stedelijk niveau
ondersteunen we onder bepaalde voorwaarden Arnhemmers die het financieel niet redden.
Het moet gaan om incidentele hulp, om een gering bedrag en er is al een beroep gedaan op
wettelijke regelingen of voorzieningen als de Voedselbank en de Kledingbank. Onze kracht is
dat allerlei hulpverleners ons weten te vinden. Bovendien zijn wij in staat om op zeer korte
termijn een financiële bijdrage te verstrekken.
Het thema armoede is een blijvend speerpunt voor de diaconie. De medewerkers van het
diaconaal bureau zetten zich hier ook in de toekomst voor in.
Ook sparren we regelmatig met medewerkers van Kerk in Actie, het bureau van het landelijk
protestants diaconaal werk.
- Netwerken: informatie en kennis delen, verbindingen maken
Met de overheid denken we mee over armoedebeleid, de uitvoering van de WMO en
wijkgericht werken.
Als Arnhemse diaconie voelen we ons medeverantwoordelijk voor het streven van het
stadsbestuur dat iedereen mag meedoen. Zo zijn we onder andere betrokken bij een
Arnhems buurtinitiatief, te weten Statenkwartier Voor mekaar.
In oecumenisch verband werken we samen met Het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal
Beraad Arnhem (SODBA), een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente te
Arnhem, de Doopsgezinde kerk, de Eusebiusparochie in Arnhem, de Vincentius Vereniging
Arnhem en de Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem. Ook participeren we in het Overleg
Kerken en Overheid (OKO), het overleg van diverse kerkelijke instanties met de gemeente
Arnhem. Dit overlegorgaan heeft contacten met de wethouders en enkele
beleidsambtenaren. Verder is er een samenwerking met het project buurtpastoraat
Klarendal.
In de werkgroep Verzet tegen Armoede leveren we een bijdrage aan het organiseren van
Petersborgbijeenkomsten met politici, diverse belangenorganisaties en mensen die met
armoede te maken hebben. De afgelopen jaren stond het onderwerp kinderen en armoede
centraal. Samen met diverse vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij het
onderwerp armoede nemen we deel aan het zogenoemde ‘koffieoverleg’.
Regelmatig is er contact met noodhulporganisaties.
Naast het delen van kennis is het ook van belang onze kennis en ervaring in te zetten om
mee te werken aan een rechtvaardige samenleving.
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Beleid voor de Toekomst
Bij de Protestantse Gemeente Arnhem verandert er veel de komende periode. Er zijn al twee
wijkgemeenten voor stadsdeel Noord en stadsdeel Zuid, daarnaast zijn er kleinere, deels
regionale, geloofsgemeenschappen als: de Rank, Siongemeenschap, de Regenboog en de
Parkstraatgemeente. De gemeente Schaarsbergen is diaconaal verbonden met het College
van Diakenen.
Ook de samenleving verandert. De samenstelling van de bevolking wordt diverser en steeds
minder mensen hebben binding met de kerk. Tegelijk is er een roep om meer verbinding
tussen mensen en aandacht voor mensen die het niet redden. Genoeg te doen dus voor de
diaconie in Arnhem.
Deze veranderingen betekenen dat de stedelijke diaconie zich steeds moet blijven bezinnen
op haar toekomstige rol en organisatievorm.
De komende jaren richten wij ons op:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

versterken van de stedelijke initiërende en stimulerende rol van het College van
Diakenen in het diaconale werk;
verbeteren van de verbondenheid en samenwerking tussen wijkdiaconieën onderling en
met stedelijk diaconaal werk;
betrokken blijven bij de ontwikkeling van eventuele steunpunten;
verstevigen van de relatie met de gemeente Arnhem en van de inbedding in het
maatschappelijke veld;
het stem geven aan en betrekken van kwetsbare doelgroepen;
de verankering van het diaconale werk in de stadsdelen en het
benutten en stimuleren van de eigenheid van ieder
stadsdeel/wijk;
actiever delen van onze diaconale kennis, informatie en netwerkcontacten met
hulpverleners, Arnhemmers, oecumenische partners, buurtgemeenten;
vanuit onze passie een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de zaken
die de humaniteit raken en daarbij onze spiritualiteit inbrengen;
het onder de aandacht brengen van het thema duurzaamheid en hier een
voortrekkersrol in nemen;
het verbeteren van de communicatie en de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige pilots.
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