
DIACONIE LUTHERS ZUID NEDERLAND BELEID 2016 EN VERDER

Voorheen waren Bergen op Zoom, Eindhoven en Heusden al aan de samenwerking begonnen in 
de Evangelisch-Lutherse Gemeenten Brabant. 
Sinds 2016 zijn Nijmegen en Zuid-Limburg eveneens  kernen van de samenwerking die nu 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland heet. 
Op 11 september j.l. werd deze samenvoeging ook feestelijk bevestigd en gevierd.
Individueel is er al enig overleg geweest. De leden van de diaconieën van deze vijf kernen gaan 
zich binnenkort ook samen beraden over  het gezamenlijke beleid en de ontwikkeling van de 
diaconie in deze Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.

In hoofdlijnen bestaat het diaconale werk uit het praktisch en financieel ondersteunen van 
mensen in nood. Gekozen is voor één gezamenlijke diaconie, waarin de reguliere diaconale 
inkomsten uit collectes en acties samenkomen en volgens het diaconaal beleid worden verdeeld.
Ook het diaconaal quotum wordt hieruit afgedragen. 
Hierbij vind u de afspraken zoals deze eerder gemaakt zijn door de kernen Bergen op Zoom, 
Eindhoven en Heusden.

De diaconie ondersteunt diverse doelen die passen in het regionale en landelijke diaconaal 
beleid, die binnenkort aangevuld zullen worden met meer specifieke doelen van de kernen 
Nijmegen en Zuid-Limburg.
Voor Internationale doelen, is allereerst gedacht aan de Lutherse zending, zending- en 
werelddiaconaat, Kerk en Israël, Project Armenië e.d.. (Zoals nu ook onlangs voor de Lutherse 
werkgroep in Nepal, na de aardbeving aldaar. Daarnaast zijn in het collecte rooster steeds doelen 
opgenomen die door PKN en/of Kia worden aangegeven.
Bij nationale en regionale doelen wordt gedacht aan (regionale en plaatselijke) Voedselbanken, 
Lutherse werkgroep voor kerkmuziek, diverse acties, Diaconaal Centrum in Eindhoven [opvang 
thuis- en daklozen], Actie 1+), Martin Luther Bond, Lutherse Jeugdraad, , Nederlands Luthers 
Genootschap, de Luther Stichting,  

Door specifieke diaconale ondersteuning op lokaal niveau draagt de nieuw gevormde gemeente 
bij aan de eigen omgeving, zoals individuele zorg en de Voedselbanken in de regio’s. 
Jaarlijks stellen de diakenen voor hun eigen kern een collecterooster op met de collecte-doelen.. 
De onderstaande lokale en/of specifieke diaconale activiteiten in de vijf kernen blijven:
• Diaconale ondersteuning. financieel en met voedsel- en kerstpakketten (Eindhoven/Bergen-

op-Zoom/Nijmegen)
• Kerst- en verjaardagskaarten, kerststukjes en bloemengroet (alle vijf de kernen)
• Vakantievervoer, 65+ reisje, Buitendag (Eindhoven)
• Diaconale projecten/opdrachten binnen de gemeente (Eindhoven). De afzonderlijke rekening 

hiervoor blijft in Eindhoven bestaan voor financiering van kortlopende projecten, o.a. een 
kinderdorp in Armenië. 

• Vanuit Bergen op Zoom wordt bestuurlijk geparticipeerd in de Stichting het Protestants 
Weeshuis te Bergen op Zoom.

• Budgetspreekuur in de kerk voor dak- en thuislozen, ondersteuning Straatkerk & dagopvang 
daklozen, stichting 'Gast' van de Raad van kerken (Nijmegen).

• In Heusden, Liliane fonds, plaatselijke afdeling Voedselbank Oudheusden.
• Steun bij individuele verzoeken, waaronder bijvoorbeeld inreismogelijkheid voor 

gezinshereniging.



• Plaatselijke afdeling Liliane fonds

Sinds in januari 2015 sowieso meer activiteiten van allerlei zorg-gebieden bij de gemeentes zijn 
komen te liggen, dient er steeds gekeken te worden naar ‘plaatselijke zorg’ die aandacht vraagt 
en waar het gemeentebudget bij tekort schiet.
Weinig draagkrachtige gezinnen en ouderen; met betrekking tot voedsel, kleding, kunnen reizen,
etc.
Zo kan er ook gedacht worden aan: 
Ondersteuning van jeugd voor deelname aan activiteiten die door financiële omstandigheden 
van gezinnen niet meer mogelijk zijn. Denk aan deelname aan sport, vrijetijdsbesteding zoals 
muzieklessen e.d., gebruik van middelen als instrumenten, computers etc.
Ondersteuning van de zwakkere bij begeleid wonen-projecten.
Gesprekken met gemeente en de andere kerken over diaconale werkzaamheden die samen 
gedaan kunnen worden.

Oktober 2016,
Ingrid Veldkamp
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