
Terugblik op ruim vier jaar 

diaconaal predikantschap

in de Protestantse Gemeente Enschede

Evaluatie project Diaconaal Predikant



Ingezette trajecten Evert Jan 
Veldman

• Kerstnacht 2007: Kerstnacht 
voor de stad

• Contact bondgenoten:

• Persoonlijk contact

• Wonne-bijeenkomsten / 
diaconaal platform

• Diaconiekrant

• Conferentie ‘Kerk in de stad’

• Presentie

• Etc.



Werkplan Jaco Zuurmond – januari 2009

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding 
voor de liturgie

2. De (menselijke kant van de) WMO

3. Excursies

4. Studieverlof

5. Publiciteit

6. De Stadskerk

7. Beleidsondersteuning diaconie



1. Bondgenoten – als basis van beleid

• Zuid: Voedselbank

• West: De Wonne

• Deta-Opstanding: Timonhuis / 

Vluchtelingenwerk / Huis van Verhalen

• Lonneker: Van harte resto

• Vredeskerk

• OGH



1. Bondgenoten – als voeding voor de liturgie

• Niet structureel, wel incidenteel

• Materiaal voor zondagsbrieven / afkondigingen

• Gebedsintenties



1. Bondgenoten – als als basis van beleid, als 

voeding voor de liturgie

• Nog niet de ‘kern van de zaak’. 

• Waar het wél gebeurt is het ook vruchtbaar, 

over- en weer. 

• Hebben we er te weinig tijd voor? 



2. De (menselijke kant van de) WMO

• Lidmaatschap Interkerkelijke Werkgroep WMO

• Expertiseopbouw

• Rondgang las verschillende kerken

• Lastig: Verschillende kerkculturen

• WMO ingrijpend. Contact kerken en organisaties 

dringend nodig

• Deelname armoedeconferentie



2. De (menselijke kant van de) WMO

• Werkgroep WMO wil drager worden van 

‘diaconaal platform’. 

• SCS – Joop van Delden: erg kerk-intern

• Herkenning met katholieke  kerk: blik juist naar 

buiten

• ‘Menselijke kant’ nu nog te weinig in beeld – dan 

wel?



3. Excursies

• Niet gebeurd



4. Studieverlof

• ‘Exposure’ in Velve-

Lindenhof

• Veel zicht gekregen op ‘hoe 

een wijk in Enschede werkt’. 

• Verschillende participanten –

zowel uit wijk zelf als 

overheid. 

• Meer thuis in de Enschedese

structuren en mensen.

• Werkt nog steeds door bij 

mij. 

• Lastig om intensieve 

contacten te continueren



5. Publiciteit

• Met name vanuit 

bondgenotencontacten 

meer en meer 

inhoudelijke publiciteit

• Structureel in Kerk en 

Stad

• Website

• Verslagen

• Gebed over de gaven

• Zondagsbrieven



5. Publiciteit

• Veel details, kleine ontmoetingen, langlopende 

zaken. Daarom… een ‘blog’



6. Stadskerk

• Advent 2009 

• “Plaatsen van 

welbehagen”

• De Enschedese wijken in 

beeld

• Kerstnachtdienst 2009 –

samen met JOP – dienst 

voor de stad

• Gemeld als diaconaal 

predikant – maar dat was 

moeilijk



6. Stadskerk

• Vespers op 

koopzondagen

• Pink Event

• Proefeet

• Advent

• Veertigdagentijd



7. Beleidsondersteuning diaconie

• Bondgenotencontacten als basis van diaconaat

• Diaconaal vermogen

• Concentratieproject Deta-Opstandingskerk

• Analyse werkzaamheden

• Prioriteiten binnen missie



Plannen voor het komend jaar

• Inhoudelijk: Bondgenoten

• Contacten uitbouwen

• Structureel vertalen naar 

liturgie

• Structureel communiceren 

in K&S + online

• Richting gemeente: 

Michacursus

• Diaconaal gemeente zijn

• Diaconaal gemeentelid zijn 

– wat kan ík doen? 



Plannen voor het komend jaar

• Richting stad: WMO – diaconaal platform

• Richting kerk: Concentratie / Integratie 

wijkdiaconieën

• De vacatures maken ons steeds meer naar binnen 

gericht, maar we willen juist naar buiten.

• Voorbereiden nieuwe kerkstructuur  en nieuwe rol 

van de kerk in de stad: vanuit één gezamenlijk 

kerkgebouw present in de stad én in haar 

(stads)delen. 



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding 
voor de liturgie

2. De (menselijke kant van de) WMO = Diac. Platf.

3. Excursies

4. Studieverlof = Presentie

5. Publiciteit

6. De Stadskerk

7. Beleidsondersteuning diaconie



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding 
voor de liturgie

2. De (menselijke kant van de) WMO = Diac. Platf.

3. Excursies

4. Studieverlof = Presentie

5. Publiciteit

6. De Stadskerk

7. Beleidsondersteuning diaconie



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding voor de 

liturgie

• Wijkpredikanten 

• Maak van je bondgenoot een echt wijkproject/ 

Integreer van 2012 tot 2015 het engagement met 

de bondgenoot in het leven van de wijk

• Centrale diaconie zorgt voor het verband

2. Diaconaal Platform Enschede

3. Excursies

4. Presentie

5. Publiciteit

6. De Stadskerk

7. Beleidsondersteuning diaconie



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding voor de 

liturgie: Wijkpredikanten 

2. Diaconaal Platform Enschede

• Diaconaal platform is opgericht, gaat nu lopen

• Kan via vrijwilliger / afgevaardigde  

3. Excursies

4. Presentie

5. Publiciteit

6. De Stadskerk

7. Beleidsondersteuning diaconie



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding voor de 

liturgie: Wijkpredikanten 

2. Diaconaal Platform Enschede: Vrijwilliger Diac.

3. [Excursies]

4. Presentie

• Wijkpredikant

• Maak ‘presentiewerk’ tot onderdeel van je werk

• Ondersteun je wijkgemeente in het oefenen in 

presentie

• Concreet: ga met je wijk meedoen in één of meer 

presentie-projecten (buurtkamer) in  je 

stadsdeel.

5. Publiciteit



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding voor de 

liturgie

• Wijkpredikanten 

2. Diaconaal Platform Enschede

• Vrijwilliger Stedelijke Diaconie

3. Presentie: Wijkpredikant

4. Publiciteit

• Centrale diaconie

5. De Stadskerk

6. Beleidsondersteuning diaconie



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding voor de 

liturgie: Wijkpredikanten 

2. Diaconaal Platform Enschede: Vrijwilliger Diac.

3. Presentie: Wijkpredikant

4. Publiciteit: Centrale diaconie

5. De Stadskerk

• Pastoresteam: Werk vesper-spoor uit

• Stedelijke werkgroep Eredienst en Kerkmuziek: Geef

‘bondgenoten’  een plek in de eredienst. 

6. Beleidsondersteuning diaconie



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding voor de liturgie: 

Wijkdiaconieën, wijkkerkenraden, wijkpredikanten 

2. Diaconaal Platform Enschede: Vrijwilliger Sted. Diac.

3. Presentie: Wijkpredikant -> wijkvrijwilligers

4. Publiciteit: Centrale diaconie + ‘communicatie’

5. De Stadskerk: Pastoresteam

6. Beleidsondersteuning diaconie

• Naar bevind van zaken: 

• Ondersteuning door provinciaal/landelijke toerusting

• Deskundige mensen uit ons eigen netwerk

• Pastoresteam

GROTE VRAAG: Versnipperen we zo niet te veel? Is het niet beter om de hele 

taak te clusteren? 

Eén duidelijk aanspreekpunt voor diaconie zal vruchtbaar zijn

NB – de ‘Padista’s ‘ 



WERKGEBIEDEN DIACONAAL PREDIKANTSCHAP

1. Bondgenoten – als basis van beleid, als voeding voor de 

liturgie: Wijkpredikanten 

2. Diaconaal Platform Enschede: Vrijwilliger Diac.

3. Presentie: Wijkpredikant

4. Publiciteit: Centrale diaconie

5. De Stadskerk: Pastoresteam

6. Beleidsondersteuning diaconie: Naar bevind v. zaken

Ons advies aan de Alg. Kerkenraad:

Zo kan het Diakonaal Predikantschap

vruchtbaar worden voortgezet



EINDE


