Jaarverslag van het Diaconaal Steunpunt over 2017
20 jaar Diaconaal Steunpunt
Het Diaconaal Steunpunt (DS) bestond in 2017 20 jaar. Dat vieren we met een bijzondere uitgave waarin
we 20 inspirerende diaconale praktijkvoorbeelden willen delen. Deze uitgave wordt in 2018
gepresenteerd op een netwerkbijeenkomst.
Helpdesk
Ook in 2017 was het DS beschikbaar voor diakenen om hun vragen te stellen. Er kwamen zo’n 150 vragen
op de helpdesk binnen. Opvallend is dat daar in toenemende mate vragen tussen zitten van mensen uit de
samenleving die op zoek zijn naar hulp. In dergelijke gevallen verwijst het DS zoveel mogelijk door naar
lokale organisaties zoals Schuldhulpmaatje en kerken.
Samenwerking
Het DS is steeds actief op zoek naar samenwerking om zo in de effectiviteit en efficiëntie van haar inzet te
maximaliseren.
•

•

•

•

•

Het DS is actief betrokken bij de samenwerking in het Nederlands Gereformeerde Toerusting
(NGT). In het project Deel je leven wordt actief samengewerkt met Nederlands Gereformeerde
Kerk (NGK) Jeugdwerk. In dit project willen we verbinding maken tussen de werkvelden
diaconaat en jeugd, omdat we geloven dat diaconaat een belangrijke sleutel is in het jeugdwerk.
Daarnaast werken we samen met Missionair werk NGK in een aantal projecten. Er is bijvoorbeeld
een methode uitgewerkt voor het in beeld brengen van de buurt van je kerk.
Het DS heeft initiatief genomen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een diaconaal
missionaire e-learning training voor gemeenteleden. Daarvoor zijn de diaconale en
missionaire organisaties uit de 3G kerken (Diaconaal Bureau Christelijke Gereformeerde Kerken
(CGK), Missionair Steunpunt NGK, Praktijkcentrum, Deputaten Evangelisatie CGK) uitgenodigd
om samen na te denken over concrete invulling van deze cursus.
Umoja Nederland is een tweejarig programma dat kerken handvatten biedt om zich te verbinden
aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Het Diaconaal Steunpunt is vanuit het Platform
Diaconale Samenwerking (PDS) als co-creator actief betrokken bij Umoja Nederland. We werken
mee aan het verder ontwikkelen en verfijnen van dit programma.
Ook dit jaar heeft het DS als lid van de projectgroep weer meegewerkt aan de totstandkoming van
het kerkenpakket van de Micha zondag. Het thema van dit jaar was ‘de knop om’. Als je God
ontmoet als Heer van de schepping dan gaat de knop om. Dan worden we ons ervan bewust dat
klimaatverandering een onderwerp is waar we ook als christenen mee aan de slag moeten.
Ook is het gesprek gestart met Kerk in actie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) over
eventueel samenwerken in een project waarbij we succesvolle diaconaal missionaire
initiatieven willen vermenigvuldigen binnen Nederland.

Netwerken
Het DS heeft zich ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die goede relaties onderhoudt met een breed
spectrum aan kerken en organisaties:
- Kerkelijk netwerk: NGT, CGK diaconaat, Protestantse kerk, Missie Nederland, diaconaal
consulenten van Hersteld Hervormde kerken, Baptisten en Vrije Evangelie Gemeenten,
Praktijkcentrum, Theologische Universiteit Kampen, Christelijk Gereformeerde Jeugdwerk
Organisatie (CGJO).
- Diaconale Organisaties en netwerken: Schuldhulpmaatje, Present, stichting Hulp in Praktijk,
Micha Nederland, Integral Mission learning community, Knooppunt Kerken en armoede, Umoja
Nederland
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Toerusting
Een belangrijke taak van het DS is het toerusten van diaconieën en gemeenten voor hun diaconale taken.
In het afgelopen jaar is daar op allerlei manieren vorm en inhoud aan gegeven:
•

•

•

•

•

•

In 2016 is de videocursus bloeiend diaconaat ontwikkeld i.s.m. de CGK en het Praktijkcentrum
(www.bloeienddiaconaat.nl). In 2017 hebben 37 diaconieën (met 318 diakenen) uit de CKG, NKG
en Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) zich aangemeld voor de cursus. De eerste reacties
zijn erg positief. In 2018 gaan we de deelnemers gericht om feedback vragen.
We kijken terug op een inspirerende landelijke diakenendag in Veenendaal. Met een goed en
afwisselend programma en goede opkomst van ruim 350 deelnemers stonden we stil bij het
thema B(l)oeiend diaconaat. Het thema werd plenair ingeleid en vervolgens in tien deelsessies
verder uitgediept. Bijna 65% van de deelnemers komt uit de NGK, GKV of uit een
samenwerkingsgemeente. (www.diaconaalsteunpunt.nl/diakenendag2017/)
Het Diaconaal Steunpunt heeft het initiatief genomen om samen met de jongerenorganisaties in
de NGK, CGK en GKV de verbinding tussen diaconaat en jongeren te versterken. Een eerste
wapenfeit is de prachtige uitgave ‘Deel je leven’: www.diaconaalsteunpunt.nl/download/13407/.
Deze uitgave is ruim 700 maal gedownload. Daarnaast zijn er diverse toerustingsavonden in het
land verzorgd voor zowel diakenen als jeugdleiders, om lokaal de verbinding tussen deze twee
werkterreinen te stimuleren. In 2018 gaan we hier mee door.
Het afgelopen jaar is een training gespreksvaardigheden voor diakenen ontwikkeld en gepilot.
In deze cursus leren diakenen enerzijds hoe ze problemen bespreekbaar kunnen maken en
anderzijds hoe ze gemeenteleden kunnen stimuleren om zich diaconaal in te zetten voor hun
naaste. In het komende jaar wordt deze training aan diaconieën aangeboden.
In samenwerking met Knooppunt kerken en armoede zijn een viertal regionale
expertisemeetings over armoede georganiseerd. Het DS was actief betrokken bij de
voorbereidende werkgroep.
Het afgelopen jaar heeft het DS een zevental oriëntatiebijeenkomsten voor nieuwe diakenen
georganiseerd door het hele land. Mooie reactie van een diaken: ‘ik kende het steunpunt eigenlijk
niet goed, maar dit was gaaf en ik ga er nu zeker meer induiken’.

Diverse toerustingsbijeenkomsten:
20 jan.: Jeugdleiders conferentie - workshop jeugddiaconaat samen met PC.
19 jan.: 16 feb, 16 maart: Cursus Christen zijn in je dorp (Bedum) samen met PC.
21 feb.: locale toerusting diaconie GKv Emmen.
11 mrt.: Landelijke diakenendag B(l)oeiend diaconaat.
27 mrt.: Toerusting Jeugddiaconaat Tholen samen met NGK Jeugdwerk.
5 apr.: Bezinningsochtend in Hoogeveen met predikanten over Diaconaat.
5 apr.: Classicale bijeenkomst diakenen Dordrecht over kerk in de buurt.
12 jul.: Lokale toerusting diaconie Lelystad.
7 nov.: Oriëntatie nieuwe diakenen Hardinxveld.
26 nov.: diaconale middagdienst GKV Assen Peelo.
23 nov.: Deel je leven Oegstgeest.
29 nov.: diaconie Zuidhorn over huisbezoek.
6 en 13 dec.: pilot gespreksvaardigheden Meppel.
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