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                                                                   Zwolle, 2 februari 2017. 
 
 
                                                                   Aan de leden van het Diaconaal Beraad 
                                                                   van het Diaconaal Platform Zwolle en belangstellenden. 
                                                  
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van het Diaconaal Beraad van het Diaconaal 
Platform Zwolle. Zoals in de vooraankondiging reeds is meegedeeld bent u hartelijk welkom 
op  

dinsdag 14 februari a.s. 
 
Vorig jaar is er ook een dergelijke avond georganiseerd. Hierop zijn vele positieve reacties 
ontvangen met het verzoek om opnieuw een dergelijke avond, maar dan met andere en 
nieuwe thema’s, te organiseren. Kortom, wegens enorm succes geprolongeerd.  
Opnieuw gaan we in gesprek met de gemeenteraadsfracties van het CDA en de ChristenUnie 
over actuele thema’s uit het sociale domein. Deze avond is met de fracties voorbereid.  
 
Kerk en staat zijn gescheiden van elkaar, ieder heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 
Dit betekent niet dat we gescheiden hoeven op te trekken. We kunnen van elkaar leren. De 
avond van 14 februari heeft een brugfunctie, hoe kunnen we elkaar versterken, ieder vanuit 
zijn eigen positie en autonomie. Het credo van de avond is ‘waar recht en waarheid elkaar 
ontmoeten’. 
 
Graag willen we u voor deze bijeenkomst uitnodigen. Mochten er diakenen of diaconale 
werkenden in uw gemeente zijn die hiervoor belangstelling hebben, dan zijn ook zij hartelijk 
welkom, maar we rekenen sowieso op u!! 
Het programma treft u onderstaand aan. Stuur deze gerust door naar medediaken of andere 
belangstellenden.  
                               
                                                              Met vriendelijke groeten, 
 
                                                              namens Diaconaal Platform Zwolle 
 
                                                              Wim van Ree, secretaris. 
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Programma Diaconaal Beraad Diaconaal Platform Zwolle. 
 

Datum:                              dinsdag 14 februari 2017.  

Inloop met koffie/thee:   19.30 uur. 

Aanvang programma:    20.00 uur. 

Locatie:                             Het Fractiehuis (Stadhuis, ingang Sassenstraat).  
Er staat ook een gastheer om u te ontvangen en welkom te heten, anders even aan-

bellen. Komt u wat later of mocht er niet worden opengedaan bel dan: 06 5259 1685). 

 

 

 

1. Welkom en opening. (20.00 uur) 

2. Inhoudelijke aftrap. (20.05 uur) 

3. Pitch met de tafeldames-heren. (20.15 uur) 

4. Eerste ronde van de gesprekken. (20.25 uur) 

 

Wisseling en korte pauze voor koffie/thee. (20.55 uur) 

 

5. Tweede ronde van de gesprekken. (21.05 uur) 

6. Korte terugblik. (21.35 uur) 

7. Afscheid voorzitter Diaconaal Platform, Jitro Ubro. (21.40 uur) 

8. Sluiting. (21.45 uur) 

 

Na afloop is er een informeel moment om na te praten met een hapje en een drankje. 

 

 

Bij de twee gespreksrondes is er een keuze uit een zestal thema’s. Deze thema’s zul-

len kort worden ingeleid door de tafeldames-heren (dit zijn de betreffende gemeente-

raadsleden). U bent vrij om een keuze te maken. 

De thema’s zijn: 

 

1. Verbinding informele en formele zorg. 

2. Armoede in relatie tot het inclusief beleid van de gemeente. 

3. Wat kunnen kerk en overheid doen ter voorkoming of oplossing van een rela-

tiecrisis? 

4. Keuzevrijheid in de zorg. 

5. Eenzaamheid, alleen bij ouderen? 

6. Statushouders, waar loop je tegenaan? Mogelijk-onmogelijkheden. 

 

 

 

 



 
 

 
 
Korte toelichting op de thema’s. 

1. Verbinding informele en formele zorg. Hier zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Er 
gaan steeds meer verbindingen ontstaan, bijvoorbeeld bij cliëntenondersteuning. 
Daar bij is het ook een spannende vraag, “waar eindigt de taak van de overheid en 
waar begint de verantwoordelijkheid van de kerken en is die eindig?’  

2. Armoede in relatie tot het inclusief beleid van de gemeente. In het inclusief beleid 
worden alle thema’s en organisaties meegenomen die een rol spelen bij het wegwer-
ken van achterstandsituaties. Daarbij gaat het om tegengaan van versnippering, inte-
grale aanpak, ontschotting etc. Wat kan de kerk hieraan bijdragen? 

3. Wat kunnen kerk en overheid doen ter voorkoming of oplossing van een relatiecrisis? 
Een lastig onderwerp waarbij het voorzichtig laveren is. Toch is het goed om dit the-
ma aan te snijden. We kunnen ervaringen delen en elkaar versterken. Het thema 
raakt ook aan situaties rond armoede en vroegsignalering. 

4. Keuzevrijheid in de zorg. In hoeverre staat deze onder druk? Is keuze op basis van 
identiteit mogelijk en/of belangrijk? 

5. Eenzaamheid, alleen bij de ouderen? Vaak wordt bij dit onderwerp als eerste gedacht 
aan het klassieke voorbeeld van de eenzame oudere achter de geraniums. Veel oude-
ren zijn eenzaam, maar deze groep is groter, bijv. een alleenstaande ouder, hoe krij-
gen we hen in beeld en wat kunnen we voor hen doen? 

6. Statushouders, waar loop je tegenaan? Mogelijk-onmogelijkheden? Hoe bereik je 
hen, wat kun je bieden t.a.v. coaching, huisvesting etc.  
 

 


