DIACONAAL BELEIDSPLAN
2021-2026

IDO Waadhoeke
interkerkelijk diaconaal overleg

Voorwoord
Inmiddels twee jaar geleden zijn de burgerlijke gemeenten Franekeradeel, Menameradeel en Het Bildt
samengevoegd tot de gemeente Waadhoeke.
In de gemeente Franekeradeel hadden de kerken in het Interkerkelijke Diaconaal Overleg (IDO)
Franekeradeel al een samenwerking en afstemming van initiatieven en activiteiten.
Vanuit diverse contacten en vooroverleg met de kerken in de nieuwe burgerlijke gemeente is gebleken
dat er behoefte is om tot een IDO te komen voor het gehele gebied van de gemeente Waadhoeke.
Dit voorliggende diaconaal beleidsplan is het startdocument voor een IDO Waadhoeke.
Vooraf is er een concept beleidsplan voorgelegd aan de deelnemende kerken.
De opmerkingen en aanbevelingen zijn in dit beleidsplan verwerkt.
Met speciale dank aan, Derk Jan Poel Diaconaal Steunpunt Zwolle, Ds. Dorette van Houten,
Pastor Dorenda Gies, Jan Bosman Solidair Friesland, Herman Jillings (voormalig hoofd Dienst Sociale
Zaken N.W. Friesland) en Gerrit Terpstra (voormalig directeur De Skûle Welzijn Franeker).
Theo van der Geest
Voorzitter IDO Waadhoeke.
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Waarom dit diaconaal beleidsplan
Als gezamenlijk kerken in de gemeente Waadhoeke willen wij vanuit onze christelijke inspiratie een
bijdrage leveren aan de samenleving, door daar dienend (diaconie) aanwezig te zijn.
We willen werken aan een sociale, diaconale en maatschappelijk gerichte dorp of stad gemeenschap
waar onze geloofsgemeenschap van deel uitmaakt.
Dit in samenwerking met de burgerlijke gemeente en andere maatschappelijke organisaties. We vinden
het daarbij van belang om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande lokale initiatieven en
activiteiten.
Door diaconaal samen te werken in de gemeente Waadhoeke hopen we elkaar te versterken en
gezamenlijk nieuwe initiatieven en projecten te organiseren.
Het diaconale beleidsplan laat zien wat onze speerpunten zijn voor de komende vijf jaar en hoe we
willen samenwerken met de organisaties om ons heen. We hopen hiermee het diaconale werk te
bevorderen en bij te dragen aan de zichtbaarheid daarvan in de gemeente Waadhoeke.
Op die manier hopen wij verbindend aanwezig te kunnen zijn voor mensen in onze gemeente, die hulp
nodig hebben.
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Visie.
Dienen, delen, doen.
‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor mij gedaan’
(Mat. 25, 40 Nieuwe Bijbelvertaling)
Christelijk geïnspireerd.
Christus was geen beeld van macht, maar van dienstbetoon.
Wie wil leven in navolging van Jezus Christus, heeft een boodschap die uitnodigt om samen te werken
aan een betere wereld, om armoede en discriminatie uit te sluiten en rechtvaardigheid en vrede te
bevorderen en solidair te zijn met onze kwetsbare en noodlijdende medemens in onze samenleving.
Maatschappelijke ontwikkeling.
De inhoud en ontwikkeling van het diaconale werk blijken vooral beïnvloed te worden door de gevolgen
die de economische crises heeft gehad. De gevolgen hiervan zijn extra voelbaar bij individuen door de
opkomst van de participatiesamenleving met een terugtredende overheid. Door de huidige Coronacrisis zullen die gevolgen zich waarschijnlijk alleen maar verder verdiepen. De behoefte van de lokale
diaconieën om een meer actieve rol in de samenleving te spelen is hierdoor versterkt.
Ondanks uitgebreide wet- en regelgeving, de uitgebreide inzet van professionele hulpverlening en de
vele organisaties die hun uiterste best doen om mensen te helpen, blijkt toch dat niet iedereen de hulp
geboden krijgt vanuit het wezenlijke wat een mens nodig heeft, namelijk liefdevolle aandacht.
IDO Waadhoeke.
Het IDO Waadhoeke wil een brug slaan tussen mensen die geholpen moeten worden en mensen die
iets te bieden hebben.
We willen graag samenwerken met maatschappelijke organisaties en burgerlijke gemeente.
Wanneer mensen in de knel komen door een tekortschietend beleid van (overheid)instanties zullen we
dat aan de kaak stellen.
Het IDO staat open voor een grote diversiteit aan geloofsbeleving, daarom is een oecumenisch
georiënteerde werkwijze voor haar vanzelfsprekend.
We willen vanuit onze christelijke inspiratie er zijn voor mensen die in nood verkeren, zowel voor leden
van onze geloofsgemeenschappen als voor hen die niet kerkelijk gebonden zijn.
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Organisatie structuur
Dagelijks bestuur.
Voorzitter:
Theo van der Geest
Secretaris:
Antje Geertsma
Penningmeester: Herman Duipmans
Het dagelijks bestuur vergadert in ieder geval vier keer per jaar.
Het algemeen bestuur bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten kerken.
Het algemeen bestuur vergadert in ieder geval twee keer per jaar.
* In 2021 moet er ruimte zijn het bestuur met enkele leden uit te breiden, zodat deze in de toekomst
taken van het huidige dagelijks bestuur kunnen overnemen.

Op termijn kan het mogelijk zijn activiteiten uit te voeren door het samenstellen van één of twee
werkgroepen.

Taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur:
1. Spreekbuis zijn vanuit de kerken naar de burgerlijke gemeente.
2. Gesprekspartner zijn voor sociale, maatschappelijke organisaties,
o.a. Voedselbank, Schuldhulpmaatje Waadhoeke, Humanitas, Skûle Welzijn,
“Waadhoeke zegt Nee tegen Eenzaamheid”, Solidair Friesland en Stg. Present.
3. Kennis uitwisselen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de
aangesloten kerken.
4. Aangesloten kerken op de hoogte houden van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal
en maatschappelijk terrein.
5. Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving op het gebied van
sociale, diaconale en maatschappelijke zorg.
6. Uitwisselen van kennis en ervaring tussen de aangesloten diaconieën.
7. Bereidt de vergaderingen voor, stelt een agenda samen en verstuurt de
uitnodigingen.
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Uitvoering van beleid
Werken aan een sociale, diaconale maatschappelijke samenleving in het dorp of
stad waar onze geloofsgemeenschap van deel uitmaakt.
Prioriteit hebben de onderwerpen Armoede, Eenzaamheid en Dementie, een aantal kerken is reeds
actief bezig met deze onderwerpen. Daarbij is contact met maatschappelijke organisaties die op deze
terreinen actief zijn noodzakelijk om zodoende de gehele lokale samenleving te bereiken.
Bij de inzet en samenwerking moet wel rekening worden gehouden met de capaciteit van het aantal
beschikbare vrijwilligers van de plaatselijke geloofsgemeenschap.
De gemeente Waadhoeke biedt ons via het project “Sociale Inclusie Agenda” kansen om daadwerkelijk
mee te werken aan een sociale, diaconale maatschappelijke samenleving in ons dorp of stad.
Dat betekent een andere manier van werken, waarbij cijfers, feiten, ervaringen en verhalen van
inwoners als vertrekpunt dienen. Samen bouwen aan een leefbare gemeente Waadhoeke.
Het gaat om mensen met en zonder betaald werk, mensen met hulpvragen en mensen met ideeën en
oplossingen om de leefomgeving te verbeteren.
In 2019 is er een oproep aan verschillende dorpen en wijken gedaan en van een aantal heeft reeds een
inventarisatie plaats gevonden; Nij Altoenae, Oosterbierum, St Jacobiparochie en uit Franeker de
Professorenbuurt en “It Stiselplak.
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Aanpak, Armoede – Eenzaamheid - Dementie
Samen doen:
* Geef individuen of gezinnen die in financiële nood verkeren de mogelijkheid om gratis kleding uit te
zoeken bij de kledingbank in Franeker.
* Organiseren van open maaltijden ten behoeve van hen die door
omstandigheden zich niet regelmatig een warme maaltijd kunnen veroorloven, of voor degenen die
eenzaam zijn waarbij ook mensen uit het dorp of wijk worden uitgenodigd.
* Verstrekken van boodschappenbonnen bij acute hulpvragen
* Breid het koffiedrinken na de dienst op zondag uit door het buiten te organiseren en
nodig daarbij ook de buren van de kerk uit.
* Stel parochiecentrum of een zaal bij de kerk beschikbaar voor ontmoeting met mensen uit
de buurt of dorp.

Samen leren:
* Op signalen van armoede letten en probeer deze bespreekbaar te maken.
Informatie bieden die kan lijden tot een hulpvraag, ondersteuning bieden bij het vinden van een
passend hulpaanbod.
* Organiseer een maatjesproject, waarin vrijwilligers tijd nemen om een stukje te
wandelen, een rondje te lopen of een kopje koffie te drinken met iemand die eenzaam is.
* Aandacht voor de mantelzorgers, die vaak, maar niet altijd, ook
parochiaan of gemeentelid zijn.
Samen spreken:
* We kunnen in onze gemeente en parochie een gespreksgroep organiseren die het onderwerp
in de kerk beter bespreekbaar maken.
* Vrijwilligers van bezoekgroepen motiveren om extra alert te zijn of er mensen met
(beginnende) dementie in onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn.

Probeer zoveel mogelijk gemeenteleden of parochianen te betrekken bij diaconale activiteiten.
Er zijn mensen die op grond van hun ervaring en kennis goed ingeschakeld zouden kunnen worden.
Bij bovengenoemde onderwerpen gaat het er om, dat we in onze eigen geloofsgemeenschap
en samenleving in dorp of wijk aangeven waaraan nog behoefte is en onze ervaringen met
elkaar delen.

7

Financiën en communicatie
Financiën
Er is een Lasten- en Batenoverzicht en een prognose van de begroting voor 2021. Op dit moment is
nog niet duidelijk op welke manier we de contributie gaan bepalen. Dit komt aan de orde op de
algemene ledenvergadering in het najaar van 2021.
Kosten in 2021 zijn het uitwerken en drukken van het beleidsplan en de kosten van de wijziging van de
statuten.
Kosten voor plaatselijke activiteiten zullen door de lokale kerkgemeenschap worden opgebracht,
wanneer deze activiteit past in het kader van het beleidsplan en de eigen financiële situatie
ontoereikend is, kunnen de andere kerken te hulp schieten.
Dat kan vanuit een fonds of per situatie een beroep doen op de aangesloten kerken.
Een kwestie van solidariteit!
Indien de kerken het nodig vinden om ter ondersteuning van een bepaald onderwerp een spreker uit te
nodigen zullen hier ook kosten aan verbonden zijn.
*Voorstel: € 100,00 per kerk en € 50,00 voor kerken met een klein aantal gemeente leden.
Mochten er in een jaar extra geld nodig zijn wordt dit voor het begin van het betreffende jaar in de
vergadering voorgelegd.
Zo wordt elk jaar een begroting vastgesteld.
Het kan ook zijn dat er ten opzichte van de inkomsten weinig uitgaven zijn dan creëren we
automatisch een fonds waaruit acute hulp kan worden betaald. In de algemene ledenvergadering wordt
bepaald welk bedrag voor acute noodhulp beschikbaar is en wat we onder acute noodhulp verstaan.

Communicatie
Communicatie loopt via de website: https://idowaadhoeke.nl
Zodra het beleidsplan definitief is gemaakt zal de website verder worden aangepast.
Zorg dat gemeenteleden en parochianen betrokken blijven bij de activiteiten van het IDO, dat kan door
middel van het kerkblad bijvoorbeeld onder vermelding van diaconaal nieuws.
Bij activiteiten die de gehele gemeenschap van dorp of wijk aangaan kan ook gekozen worden voor
publicatie in de regionale kranten.
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Programma 2022.
Jan./febr. Informatie Armoede in de gemeente Waadhoeke en “Inclusieve Samenleving” in
Waadhoeke
Afhankelijk van de gesprekken met zowel vertegenwoordigers van gemeente of Skûle, wordt de keus
gemaakt wie we voor een gesprek uitnodigen.
De indeling van de avond is als volgt:
19.30 – 20.00 uur presentatie armoede in de gemeente Waadhoeke
20.00 – 20.30 uur na bespreking
20.45 – 21.15 uur presentatie inclusieve samenleving Waadhoeke
21.15 – 21.45 uur na bespreking
Maart/april Dementievriendelijk Waadhoeke en werkgroep Waadhoeke zegt NEE tegen
Eenzaamheid.
19.30 – 20.00 uur dementievriendelijk Waadhoeke
20.00 – 20.30 uur nabespreking
20.45 – 21.15 uur werkgroep Eenzaamheid
21.15 – 21.45 uur nabespreking
Oktober.
In samenwerking met Solidair Friesland en de Arme Kant Fryslân organiseren wij de “Dag
van de Armoede”.

Lezing Dementie vriendelijke kerk door Annemarie Roding-Schilt.
Annemarie Roding-Schilt is Geestelijk Verzorger in een Verpleeghuis te Hellevoetsluis en woont in
Schoonhoven.
Zij is auteur van het boekje De Dementie-vriendelijke kerk.
Zij geeft lezingen en is een autoriteit op het gebied van kerk en dementie.
Indien we haar uitnodigen zal dat op een zaterdag moeten.
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Bijlage: Het IDO en maatschappelijke organisaties
Het IDO werkt met verschillende maatschappelijke organisaties samen:
De Skûle Welzijn. deskule.nl
De Skûle Welzijn werkt aan het vinden en verbinden van burger en buurt, jong en oud, mensen in hun
kwetsbaarheid en kracht. Wij signaleren maatschappelijke ontwikkelingen en spelen daar op in. Welzijn
werkt, welzijn versterkt.
Mede vanuit De Skûle Welzijn is per 2 april 2019 een kledingbank geopend in Franeker. Er is twee keer
per jaar platformoverleg waarbij naast het IDO vele maatschappelijke organisaties zijn
vertegenwoordigd. Zo blijft het IDO op de hoogte van wat er in het Sociale Domein plaats vindt.
Verder is er regelmatig contact met de directeur van de Skûle.
In samenwerking met de Geref. Kerk Vrijgemaakt Franeker wordt er één keer per maand een “open
maaltijd” gehouden.
De Voedselbank. “Helpende Hand” . voedselbankdehelpendehand.nl
Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in
een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk willen we meehelpen zoeken naar een uitweg uit de
problemen.
De Voedselbank verstrekt voedselpakketten door de gehele gemeente Waadhoeke en gemeente
Harlingen. Er is naast Franeker, kortgeleden een depot in St. Annaparochie geopend.
Een bestuurslid van het IDO zit tevens in het bestuur van de Voedselbank en daardoor is het IDO altijd
op de hoogte van de stand van zaken en kan waar nodig hulp bieden.
Stichting Present. stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/
Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die vrijwillig hulp geven en zij die hulp kunnen
gebruiken. Zo bouwt Present aan een samenleving die omziet.
De Stichting Present houdt ons op de hoogte van hun activiteiten. Bij een concrete hulpvraag kunnen
zij een beroep op ons doen en wij kunnen van hun expertise gebruik maken.
Humanitas humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland/
Schuldhulpmaatje Waadhoeke. schuldhulpmaatje.nl/locatie/waadhoeke
Beide organisaties helpen mensen in het kader van schuldhulpmaatje project om hun financiën en
administratie op orde te brengen.
Op het gebied van schuldsanering werkt het IDO samen met Humanitas en Schuldhulpmaatje
Waadhoeke.
Schuldhulpmaatje Waadhoeke is een initiatief van o.a. PKN kerken en de maatjes proberen de lokale
diaconieën handen en voeten te geven bij de bestrijding van armoede.
Humanitas werkt op het gebied van schuldsanering samen met de kerken uit Franekeradeel.
deze samenwerking is al lange tijd geleden ontstaan toen het IDO voornamelijk bestond uit kerken uit
de voormalige gemeente Franekeradeel. Zij leveren ook vrijwilligers aan Humanitas
Op initiatief van het IDO zijn vertegenwoordigers van Humanitas en Schuldhulpmaatje Waadhoeke in
overleg , hoe verder samen te werken en af te stemmen.
Solidair Friesland. solidairfriesland.nl
Solidair Friesland zet zich in voor een sociale, rechtvaardige samenleving.
Deze inzet, voornamelijk door vrijwilligers, is gericht op de kwetsbare mensen in de samenleving,
ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond, en op plaatsen waar noden zijn.
Solidair Friesland stimuleert en ondersteunt mensen die er voor elkaar willen zijn. Er is onder meer
aandacht voor: asielzoekers en vluchtelingen, mensen in armoede en/of problematische schulden,
mensen met een beperking en ex-gedetineerden.
Projecten die Solidair Friesland ondersteunt zijn o.a.: Arme kant Fryslân, Werkgroep Kerken Fryslân,
Geloven in samenleven, Fries Vredesplatform, Kleurrijk Fryslân.
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Stichting Leergeld Leeuwarden. www.leergeldleeuwarden.nl
Ieder kind telt mee op school. En ieder kind moet de kans krijgen om mee te doen. Soms lukt dat
financieel even niet. Dan kan Stichting Leergeld Leeuwarden helpen. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van
een rekenmachine, agenda of laptop om schoolwerk te doen. Of om je kind mee te laten doen aan
sportactiviteiten, dansles of om een zwemdiploma te halen.
Waar en voor wie?
Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. biedt ondersteuning aan kinderen in het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en mbo. We zijn actief in de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke,
Harlingen, Terschelling en Vlieland.
1 op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door gebrek aan geld is het in steeds meer
gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles.
Stichting Leergeld wil kinderen wél mee laten doen op school, met sport, muziek of andere
kunstzinnige vorming. Daarom is er een samenwerking gekomen tussen Leergeld Nederland,
Jeugdfonds, Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en St. Jarige Job. Samen wordt er nu 1 portal
geboden waar je aanvragen kunnen worden gedaan. Stichting leergeld Leeuwarden e.o. doet ook mee
en is nu te vinden onder de nieuwe aanvraagsite www.samenvoorallekinderen.nl

SUG. Stichting Urgente Noden www.sunfriesland.nl
Effectieve noodhulp geeft perspectief
Stichting Urgente Noden Friesland, kortweg SUN Friesland is in 2010 opgericht als noodhulpbureau
voor inwoners van Friesland. SUN is ontstaan door samenwerking tussen gemeenten, particuliere
fondsen, hulp- en dienstverlenende organisaties, maatschappelijke organisaties, kerken en de
provincie Fryslân.
SUN is een vorm van publiek-private samenwerking. Landelijke en Friese fondsen dragen bij aan de
vorming van een jaarlijks giftenbudget, dat geheel ten goede komt aan inwoners van Friesland die
financieel in nood zitten. Gemeenten dragen de kosten van een klein en efficiënt bureau, waar het
werk verzet wordt. Zorg- en hulpverlenende organisaties vragen aan voor hun cliënten. Het rendement
is maximaal als de gift past in een goed opgezet hulpverleningstraject.
Corona
In deze onzekere tijden kan het voor inwoners van Fryslân voorkomen dat noodsituaties nijpender
worden en direct handelen vragen. SUN blijft daarom actief in het wekelijks toekennen van noodhulp
en rekt haar doelstellingen desgevraagd enigszins op.
Het spreekuur is op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur zoals u van ons
gewend bent. U kunt ook mailen naar info@sunfriesland.nl. De mail wordt op werkdagen gelezen en
aanvragen worden behandeld.
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Bijlage: Kerk en Eenzaamheid
Het manifest
van de werkgroep “Waadhoeke zegt NEE tegen eenzaamheid” begint met de volgende zin:
Wij inwoners en maatschappelijke organisaties in Waadhoeke, zijn hevig geschrokken van de
eenzaamheid die inwoners van onze burgerlijke gemeente ervaren.
Namelijk 44,8% van de inwoners van Waadhoeke voelt zich in een bepaalde fasen van hun leven
ongewenst eenzaam. In hun manifest roepen ze op om met elkaar te strijden voor verbeteringen. Zij
zijn ervan overtuigd dat binnen de samenleving alle mogelijke oplossingen aanwezig zijn en dat
burgers en hun organisaties de wil én de capaciteiten bezitten om het gevoel van eenzaamheid te
verkleinen.
Eenzaamheid kan te maken hebben met het overlijden van een naaste, scheiding, ziekte,
werkeloosheid, geldproblemen, verandering van de woonomgeving en een opeenstapeling van
problemen. Langdurige eenzaamheid vermindert de kwaliteit van het leven en kan leiden tot ernstige
lichamelijke en psychische klachten. Eenzaamheid is ook een maatschappelijk probleem. Eenzaamheid
is nog steeds een taboe, mensen willen noch aan zichzelf noch aan anderen toegeven dat ze eenzaam
zijn.
Waadhoeke zegt: NEE tegen eenzaamheid
Wij, inwoners en maatschappelijke organisaties in Waadhoeke, zijn hevig geschrokken van de eenzaamheid die
inwoners van onze gemeente ervaren.
Uit onderzoek blijkt dat 44.8% van de inwoners van Waadhoeke zich in bepaalde fasen van hun leven ongewenst eenzaam
voelt. Hiermee scoort Waadhoeke slechter dan de rest van de provincie.

Wij zijn ervan overtuigd dat binnen de samenleving alle mogelijke oplossingen aanwezig zijn en dat burgers en hun
organisaties de wil én de capaciteiten bezitten om het gevoel van eenzaamheid te verkleinen.
Onze actiepunten:
We werken er aan om eenzaamheid in Waadhoeke terug te dringen en verder te voorkomen.
We dringen gevraagd en ongevraagd aan om het onderwerp op de agenda bij de overheid en (maatschappelijke)
organisaties te krijgen.
We eisen een gevoel van urgentie van de politiek (bestuur, raad en beleidsadviseurs) en vragen bestrijding van
eenzaamheid als speerpunt voor de komende jaren op te nemen.
We steunen initiatieven van inwoners in Waadhoeke die bijdragen tot ontmoeting en onderlinge
verbondenheid.
We zetten financiële middelen in voor algemeen toegankelijke voorzieningen, waar inwoners zichzelf kunnen
ontwikkelen en een bijdrage leveren aan vergroting van de maatschappelijke samenhang.
We verlenen steun aan:
de jaarlijkse week tegen eenzaamheid,
het ontwikkelen van een informatiepunt,
trainingen over het herkennen, omgaan, en bestrijden van eenzaamheid.
Onze ambities:
Binnen twee jaar willen we een positieve invloed hebben op het provinciaal gemiddelde.
Minimaal 50 organisaties uit Waadhoeke, verbinden zich aan het manifest en het daaruit voortkomend actieplan.
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Bijlage: Kerk en Dementie.
Omgaan met mensen met dementie betekent voor mij het raken van het hart van het evangelie. Zij
roepen mij op tot het vormen van een gemeenschap van gelijkwaardigheid, waarin ieder ertoe doet.
Waarin we elkaar nodig hebben. (Ethicus en “dementiedominee” Tim van Iersel (1983).
Overheid en dementie.
De zorg in Nederland verandert. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig, met de nodige hulp, thuis
blijven wonen. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd.
De burgerlijke gemeente speelt hier op in. De gemeente Waadhoeke streeft naar een
“dementie-vriendelijke gemeente”.
Doordat we met zijn allen ouder worden, komen er steeds meer mensen met dementie. Dat heeft
grote gevolgen voor de (woon)omgeving.
Kerk en dementie.
Als kerken hebben we een belangrijke taak om gemeenteleden en parochianen met dementie en hun
naasten te ondersteunen, maar op welke manier kunnen we dat doen?
Hoe maken we onze kerk “dementie-vriendelijk” ? Er is veel verlegenheid en ongemak in de omgang
met kerkgangers met dementie. Er is twijfel aan het nut van pastoraal bezoek, want “hij of zij krijgt er
toch niets van mee”.
Soms is men is bang dat mensen met dementie de kerkdienst verstoord of dat een kerkdienst of
bijeenkomst teveel prikkels oproept.
Als we als kerk open willen staan voor gemeenteleden en parochianen die lijden aan dementie, dan
zullen we er ook open over moeten praten, hoe moeilijk dat ook kan zijn.
Dán kunnen zorgen, vragen en kennis gedeeld worden.
Over dementie wordt gemakkelijker gesproken als er in de gemeente of parochiegemeenschap een
dementie-vriendelijke cultuur is. Dat betekent niet alleen dat er gesproken wordt over dementie, maar
dat er ook wordt nagedacht over de vraag: Voelt een mens met dementie zich thuis in onze
kerkdiensten en kunnen we hem/haar daarin tegemoetkomen zodat hij/zij zo lang mogelijk deel kan
blijven nemen? En op welke manier kunnen we iets betekenen in het ondersteunen van de
mantelzorger? Omgaan met mantelzorger en mensen met dementie in een open gesprek kan er voor
zorgen dat zij ervaren dat er in de geloofsgemeenschap niet wordt veroordeeld, maar wordt gesteund
en begeleid. Men voelt dan dat er een warme welkome plek is, voor iedereen.
Bron:(de dementie-vriendelijke kerk van Annemarie Roding-Schilt)
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Bijlage: Kerk en Armoede
Kerken in Nederland geven een waarschuwingssignaal af: er dreigt een nieuwe verzuiling in ons land.
Niet onderscheidend met levensovertuiging, maar arm en rijk. Het aantal mensen dat in financiële
problemen zit, groeit. De omvang van het probleem is groot; nu zit ruim 10 procent van de
Nederlandse huishoudens in de probleemzone en dat percentage groeit.
Armoede in Waadhoeke.
Het bestaat. Elk jaar verschijnen nieuwe cijfers en telkens blijkt dat de armoede toeneemt. Wat
kunnen we er aan doen? Armoede is een groot probleem onder kinderen, het veroorzaakt achterstand
op het gebied van gezondheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en toekomstmogelijkheden.
In de begroting van 2019 van Waadhoeke staat: staan onze bewoners en een sterke sociale gemeente
voorop.
18 november 2019 hield de gemeente Waadhoeke een groot werkcongres “Armoedebestrijding
Noordwest-Friesland”. Samen met gebiedsteams, voedselbanken, jeugdfondsen, Kredietbank en
sociale werkvoorziening.
Kerken.
De kerken hebben hun eigen verhaal over verantwoordelijkheid van mensen zelf en naar andere
mensen toe. Het is een verhaal namelijk van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Op veel plekken
waar armoede bestaat zijn kerken actief, of op zoek naar een mogelijkheid om armoede op te sporen
en aan te pakken. Het lijkt een nieuw probleem, ook al hoort de strijd tegen de armoede al
eeuwenlang tot de kerntaak van de kerkelijke diaconie en caritas.
Diaconale organisaties moeten zelf actief zijn om in contact te komen met mensen in nood. In het
verleden kwamen hulpvragen binnen via pastorale beroepskrachten. Pastorale beroepskrachten hebben
minder (nauwelijks) tijd voor huisbezoek omdat hun werkgebied door samenvoeging van
geloofsgemeenschappen steeds groter is geworden. Belangrijk is de bewustwording binnen de
kerkelijke gemeenschap over armoede. De kerkelijke gemeenschap meenemen in het werk dat je
vanuit de diaconale organisatie doet. Diaconie gaat de hele kerkgemeenschap aan.
De Arme Kant van Fryslân vroeg namens de kerken aandacht voor armoede. Lokaal kwamen vele
initiatieven tot stand. Kerken helpen met voedselhulp, maaltijden, kanskaart projecten en met
maatjesprojecten voor mensen met schulden.
Samenwerken.
Contact zoeken met organisaties die te maken hebben met mensen in armoede. Zoals professionele
organisaties en vrijwilligersorganisaties, gebiedsteams, sociale dienst, woningbouwcorporaties en
vluchtelingenwerk.
We werken samen met partners in de hulpverlening voedselbanken,
thuis administratie, Schuldhulpmaatje en Stichting Present.
We participeren in de Stichting Urgente Noden ( SUN).
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IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) Waadhoeke
Is een samenwerkingsverband op diaconaal gebied van de gezamenlijke kerken in Waadhoeke.
Deelnemende kerken:
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

www.pknsexbierumpietersbierum.nl

Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

pkn@ried-skingen.nl

Protestantse Hervormde Gemeente Vrouwenparochie idablokland@ziggo.nl
Protestantse Gemeente St.Jacobiparochie-Wier

www.pknsintjacobiparochie.nl

Protestantse Gemeente Berltsum

www.pgberltsum.nl

Protestantse Gemeente Tzummarum-Firdgum

www.tzummarum-firdgum.nl

Protestantse Gemeente Minnertsga

www.pkngemeenteminnertsga.nl

Protestantse Gemeente Franeker

www.pkn-franeker.nl

Protestantse Gemeente St. Annaparochie

www.pgsintannaparochie.nl

Protestantse Gemeente Weljsryp/Baaium

www.wjelsryp_baaium.nl

Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum

www.pg-oosterbierum-wijnaldum

Protestantse Gemeente Dronrijp

www.dronrijp.protestantsekerk.net

Protestantse Gemeente Menaldum

www.protestantsegemeentemenaldum.nl

Protestantse Gemeente Terpoarte

www.terpoarte.nl

Protestantse Gemeente Nij Altoenae

www.kerktussendedijken.nl

Protestantse Gemeente Bitgum-BitgummoleIngelum en Marsum

www.kerkplazanederland.nl

H. Jacobusparochieparochie N.W. Friesland

www.heiligejacobusparochie.nl

Vrije Baptisten Gemeente Maranatha Franeker

www.baptistengemeente-maranatha.nl

De Voorhof Gereformeerde kerk Franeker

www.devoorhof.nl
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Het Kinderen en Armoedespel

WAT IS HET PROJECT KINDEREN EN ARMOEDE?
Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wat doet dat met hen? En hoe is het met kinderen
die niet in armoede opgroeien? Zijn zij zich bewust van de verschillen? Hoe gaan zij daarmee om? Welke
oplossingen hebben kinderen om ieder kind toch mee laten doen? Het project Kinderen en Armoede heeft als doel
het thema armoede op met name (basis)scholen bespreekbaar te maken onder kinderen en daarmee ook hun
ouders en omgeving. Daar horen ook hun leerkrachten bij. Zijn zij zich bewust van de armoede bij kinderen thuis?
Vangen zij de signalen voldoende op? Op welke manier kunnen zij ook deze kinderen mee laten doen? Solidair
Friesland zet voor deze bewustwording het Arm en Rijkspel in en helpt scholen, kerken, wijkcentra en gemeenten
om gezamenlijk armoede onder kinderen te signaleren en te bestrijden zodat ieder kind kan meedoen. Het Arm en
Rijkspel laat ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben. Het laat nadenken over wat
arm zijn is en hoe dat voelt. Het spel doet een beroep op solidariteit en creativiteit om iets leuks te bedenken dat
geen geld kost en waarbij ieder kind mee kan doen.
WAT GEBEURT ER?
Uit recente onderzoeken van de Kinderombudsman en het Jeugdeducatiefonds blijkt dat scholen een belangrijke
rol kunnen spelen in het signaleren van armoede, maar dat de kennis vaak ontbreekt. Ook wordt aangegeven dat
bij de bestrijding van armoede een geïntegreerde aanpak van onder andere scholen, gemeenten, sociale
wijkteams en kerken gewenst is. Solidair Friesland wil met het project Kinderen en Armoede een verbindende rol
spelen om een geïntegreerde aanpak van armoede mogelijk te maken. Via aandacht voor armoede in de klas
worden ook schooldirecties, leerkrachten en MR-leden getraind in de signalering en betrokken bij de bestrijding
van de armoede. Daarnaast wil Solidair Friesland helpen met het leggen van een verbinding met gemeenten,
sociale wijkteams en anderen. Door middel van bewustwording en het (beter) herkennen van signalen, kan gericht
worden ingezet op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in armoede.
MET WIE EN VOOR WIE
In dit project werkt Solidair Friesland onder andere samen met de Bisschop Möllerstichting en Kindpakket. Ook zijn
er nauwe contacten met Solidair Groningen Drenthe en is een aantal studenten pedagogiek van NHL Stenden
betrokken bij het verder doordenken en uitvoeren van het programma op scholen en buitenschoolse opvang.
Daarnaast zijn/worden contacten gelegd met gemeenten en de scholenkoepels van openbaar en
protestantschristelijk onderwijs
HOE KAN IK MEEDOEN?
Maak kennis met het Arm en Rijkspel en ontdek de mogelijkheden daarvan! Niet alleen kinderen kunnen dit spel
spelen, maar ook volwassenen. Of kinderen en volwassenen samen. Het is aan te raden om het spel te spelen met
een spelbegeleider. Het Arm en Rijkspel is de vernieuwde oplage van het Kinderen en Armoedespel. Daarnaast
biedt Solidair Friesland de mogelijkheid van een training/workshop voor schoolteams, een training op maat voor
spelbegeleiders of andere die met het spel aan de slag willen. Neem voor het spel en/of de trainingsmogelijkheden
contact op met: Caroline Doelman via mail of telefoon: 058-2130046.

16

Kledingbank

Tegen zeer lage prijzen is er kwalitatief hele goede kleding verkrijgbaar in allerlei maten. Bewoners van Waadhoeke
die door omstandigheden tijdelijk zelfs die kosten niet kunnen opbrengen kunnen via de Gebiedsteam of
Voedselbank een klantenpas krijgen en wordt de kleding kosteloos verstrekt.
De vrijwilligers die werkzaam zijn in de winkel worden ondersteund door De Skûle Welzijn en werken volgens een
bepaald rooster. Ook sorteren zij de ingekomen kleding, deze wordt van tevoren indien nodig gewassen en hersteld
door een kleermaker. In de winkel kan men ook terecht voor het laten herstellen en repareren van de eigen kleding.
Iedereen is van harte welkom en de koffie staat altijd klaar.
De Kledingbank is per 15 april gevestigd Dijkstraat 50 te Franeker en is geopend op woensdag en donderdag van
10.00 uur – 16.30 uur en op vrijdag van 10.00 uur – 12.30 uur. (afhankelijk van de corona maatregelen)

Boodschappenbonnen
Waar acute hulp wordt gevraagd kunnen boodschappenbonnen een goed hulpmiddel zijn.
Naast Poiesz, zijn ook afspraken te maken met andere supermarkten.
Bij inlevering van deze bonnen zijn alleen levensmiddelen te krijgen en geen alcoholische dranken en
rookwaar, dit staat vermeldt op de bon.
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