
Een drukte van belang
Neem een maandag in begin 2016. Het diaconaal centrum ‘de Haard’ is in vol  
bedrijf. Rond 9 uur komen de eerste cursisten van de inburgeringscursus van 
Vluchtelingenwerk, die van ons gebouw gebruik maken. De mensen van het 
spreekuur zijn al onderweg naar de Lutherse kerk om daar de mensen te kunnen 
ontvangen die hulp zoeken in het kader van de Sociale Zorg van de diaconie.  
De dames van de administratie gaan ook beginnen met hun werk, de telefoon 
gaat van de nachtstand en dat zullen we merken. De coördinator van het Huis 
van Compassie duikt in zijn e-mail of zijn eerste afspraken van die dag.  
Als aan het eind van de morgen de mensen van het spreekuur terugkomen om 
de administratie rond de sociale zorg bij te werken, hebben we inmiddels met  
elkaar al zo'n 70 mensen te woord gestaan. Het kan zomaar zijn dat er ook nog 
wat mensen voor de deur staan te wachten, om de diaconaal predikant te  
spreken. Niet ieder kan zich aan spreekuurtijden houden. 

De middag is voor een nieuwe groep voor  de inburgeringscursus en voor 
vergaderingen van onszelf of van andere groepen waaraan we ruimte bieden. 
Altijd gaat het om organisaties die net als wij zich inzetten voor de kwetsbare 
mensen in Nijmegen. Aan het eind van de middag nemen vrijwilligers van het 
Huis van Compassie het over. Er moet gekookt worden voor een groep van 40 
mensen die komen voor de themamaaltijd. Terwijl na de maaltijd de keuken 
moet worden gebruikt voor de afwas, zijn anderen er tussendoor alweer koffie 
aan het zetten voor de vergadering van de Raad van Kerken of van een andere 
avondvergadering. Vrolijk loopt men elkaar in de weg. Een drukte van belang. 

Het is niet elke dag zo druk op het diaconaal bureau de Haard, maar vaak wel en 
altijd is het van belang. Het belang van de kwetsbare mensen waarvoor we ons 
dag in dag uit proberen in te zetten. Echt een drukte van belang.
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Twee maal per week is er een grote aanloop bij de Lutherse Kerk. 
Letterlijk kerk-in-actie. Voor het spreekuur voor Sociale zorg van de diaconie 
openen we daar de deuren van de kerk om mensen te helpen, met budgetbeheer, 
met incidentele ondersteuningen, met leefgeld voor uitgeprocedeerde 
vluchtelingen die helemaal niets hebben. 

In 2016 ging het om 550 individuen, van hen 
hebben we met zo’n 170 individuen een 
intensief contact en met de rest meer inci-
dentele contacten. Ruim 50 mensen komen 
er per spreekuur, dat betekent door de loop 
van het hele jaar met 100 spreekuren, ruim 
5000 contacten met mensen die hulp vragen. 
Tel er voor de mensen waarmee we afspraken 
hebben gemaakt op de Groenestraat nog 
zo’n duizend contacten met hulpvragers bij op. 
Met een kleine staf van mensen die zich hier-
voor inzetten, dus een hoge ‘workload’!

Daarnaast vraagt het beheer dat we in 2016 
voor een kleine 50 mensen hebben gedaan 
ook een behoorlijke tijdsinvestering. In de 
loop van 2016 hebben we moeten constateren 
dat we met deze intensiviteit deze tijds- en 
kosteninvestering niet kunnen volhouden.

Sociale zorg



Noodfonds Nijmegen? 

Een ander aandachtspunt uit het beleidsplan 2015-2020 van de diaconie is de 
bundeling van krachten op het gebied van de noodfondsen in Nijmegen. In 2016 is 
daarmee een begin gemaakt door verkennende besprekingen met Stichting Urgen-
te Noden, die in steden of regio’s noodhulpbureau’s opricht op een wijze die ook 
ons voor ogen staat. Na de zomer heeft de diaconie verschillende partijen op het 
gebied van noodhulp in Nijmegen met elkaar in contact gebracht, in aanwezigheid 
van de Nijmeegse wethouder voor zorg en welzijn. Dit heeft er voorlopig in geresul-
teerd dat de gemeente Nijmegen een onderzoek laat instellen naar de verschillende 
noodfondsen in Nijmegen. Het is de bedoeling om te onderzoeken of hier, naast het 
in kaart brengen van wat er is, ook stappen kunnen worden gemaakt in de onderlin-
ge samenwerking. Dit zal het voor de kwetsbare Nijmeegse burger die op sommige 
momenten afhankelijk is van noodhulp en voor de hulpverlener die hem of haar 
ondersteunt overzichtelijker en toegankelijker maken.
Het onderzoek zal in de eerste maanden van 2017 worden gehouden, waarna ook 
wij als diaconie weer betrokken worden bij de vervolgstappen op dit terrein.

Overgang naar expertiseteam dak- en thuislozen 
Gedurende het jaar 2016 hebben mensen van de hulpverlening zich meer en meer 
bij de spreekuren aangesloten, omdat men heeft ontdekt dat het spreekuur een 
goede vindplek is voor mensen die hulp mijden. 
De GGD, meldpunt Bijzondere Zorg komt regelmatig langs, Inter-lokaal is veel 
aanwezig, mensen van de fact-teams en andere ambulante hulpverlening, de 
politieagent voor de verwarde personen in Nijmegen, de dokters van Buitenzorg. 
Die ontwikkeling heeft ons er toe gebracht om het spreekuur om te gaan bouwen 
tot een expertiseteam dak- en thuislozen, waar de hulpverlening op de eerste plaats 
de hulpvragen van de mensen zal behandelen en de diaconie meer op de achter-
grond aanwezig zal zijn om eventueel ook met benodigde ondersteuningen een 
hulptraject mogelijk te maken. 

Daartoe moet de kasstroom van mensen in beheer uit het spreekuur verdwijnen. 
In de laatste maanden van 2016 hebben we ons ingespannen om voor alle 45 
mensen in beheer een goede oplossing te vinden. Een tiental gaat het beheer weer 
zelf doen, het merendeel gaat over naar Inter-lokaal (een collega-instelling met 
vergelijkbaar budgetbeheer), een paar naar een andere budgetbeheerder en voor  
8 mensen zoeken we nog naar een adequate oplossing. 
Een hele inspanning, die ons echter straks instaat stelt om het expertiseteam dak- 
en thuislozen een goede start te geven. Februari 2017 gaat de omzetting zijn beslag 
hebben.



Praktische ondersteuning bij schulden

SchuldWegWijzer

info@schuldwegwijzer.nl
www.schuldwegwijzer.nl

In 2016 is het thema ‘schulden’ actueler dan ooit. Wat het hebben van 
schulden met mensen doet, krijgt de laatste tijd veel aandacht in de media. 
Programma’s als ‘Schuldig’en ‘Een dubbeltje op zijn kant’ bijvoorbeeld 
bereiken een breed publiek. Daarmee komt het durven uitkomen voor het 
hebben van schulden meer uit de taboesfeer, maar het aantal mensen dat 
kampt met (problematische) schulden neemt helaas niet af. 

We hebben in 2016 bij SchuldWegWijzer dan ook opnieuw veel hulpvragen 
binnengekregen. Onze 18 vrijwilligers begeleiden mensen met schulden, die 
het (tijdelijk) zelf niet lukt om grip te krijgen en te houden op hun financiële 
situatie. In het afgelopen jaar hebben we ruim 70 hulpvragers in Nijmegen 
kunnen ondersteunen met het maken van stappen in het oplossen van hun 
financiële problemen, waarbij ook oog is voor achterliggende problematiek. 
Want naast praktische ondersteuning biedt SchuldWegWijzer ook budgetbe-
geleiding, waarin hulpvragers inzicht krijgen in hun bestedingsgedrag en leren 
we ze financieel zelfredzaam te worden. Een intensieve, goede samenwerking 
met externe partners als Bureau Schuldhulpverlening Nijmegen en het maat-
schappelijk werk (NIM) is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast zijn we in 2016 een 
samenwerking gestart met een aantal nieuwe ketenpartners, zoals F!X van het 
Interlokaal en de pilot Vroegsignalering ‘Op de Rit’ van gemeente Nijmegen. 
We zijn er trots op veel complimenten van deze partners te krijgen over de 
deskundigheid en betrokkenheid van onze vrijwilligers. 

Gelukkig weten ook steeds meer mensen met financiële problemen zelf, 
zonder tussenkomst van hulpverlening, SchuldWegWijzer te vinden. Daarmee 
bereiken we een doelgroep die vaak niet in beeld is bij de reguliere kanalen. 

De hulpvragen in het afgelopen jaar varieerden 
van post sorteren, het maken van schulden-
overzichten en begrotingen, hulp bij het treffen
van betalingsregelingen, en/of het toeleiden 
naar schuldsanering en bewindvoering. Dank-
baar werk, dat zijn noodzaak blijft bewijzen. 



Heumensoord
 
Het kan niemand ontgaan zijn, in Heumensoord heeft gedurende 2015 en 2016 
een grote groep vluchtelingen huisvesting gevonden in een tentenkamp in het 
bos. Nijmegen liet zich van haar sociaalste kant zien en velen hebben zich 
ingespannen als vrijwilliger om hen een welkome start te geven in ons land.

Ook de diaconie heeft een rol 
gespeeld in de activiteiten rond 
Heumensoord. Zo hebben we 
met een grote groep vrijwilligers 
deelgenomen aan het dagelijkse 
open huis dat we in de kerk 
vlakbij Heumensoord konden 
organiseren. Hier vonden vele 
ontmoetingen plaats, eerste 
taallessen werden gegeven, de 
‘Gazet van Heumensoord’ zag het licht. Toen de Vierdaagse in zicht kwam, moesten 
de asielzoekers weer wijken voor het jaarlijkse militaire kamp. Een slotavond voor 
de vrijwilligers met de beide burgemeesters van Heumen en Nijmegen, werd geleid 
door onze diaconaal predikant. We trokken lessen uit dit hele proces en zochten 
naar mogelijkheden om vrijwilligers voor de doelgroep actief te houden.

Naast deze activiteiten waren we in 2016 ook betrokken bij de Bed, Bad en Brood- 
opvang voor vluchtelingen die al uitgeprocedeerd zijn in Nijmegen. De diaconaal 
predikant is voorzitter van het bestuur van de Stichting Noodopvang Vluchtelin-
gen Nijmegen (SNOV) die voor deze BBB-opvang verantwoordelijk is. Gesprekken 
met de gemeente Nijmegen over subsidie, overleg met de mensen die het SNOV 
in dienst heeft om de opvang voor 15 mannen en 7 vrouwen in Nijmegen goed te 
laten verlopen, regelmatige bestuursvergaderingen die ook op het bureau van de 
diaconie plaatsvinden, alles vraagt om ruime aandacht. Samenwerking is er met de 
andere organisaties die in Nijmegen met uitgeprocedeerde vluchtelingen bezig zijn: 
GAST, Wereldvrouwenhuis, Vluchtelingenwerk, Zij aan zij.
Het blijft een moeilijke kwestie. De mannen en vrouwen die van de BBB-opvang 
afhankelijk zijn, kunnen ook geen andere kant op, maar een langdurige opvang die 
zo minimaal is, lijkt natuurlijk ook ongezond voor de mensen. En het hele beperkte 
leefgeld dat de diaconie aan deze uitgeprocedeerde vluchtelingen geeft is voor de 
diaconie jaarlijks een ruim bedrag (in 2016 voor 35 alleenstaanden en één gezin 
ongeveer 25.000 euro), maar voor de betrokkenen wekelijks maar een minimale 
ondersteuning. Belangrijk is het dan als er zo nu en dan een klein lichtpuntje is, 
als iemand een stap verder kan komen in zijn of haar toch nog lopende procedure. 



Verder…

Naast deze hoofdpunten van beleid is de diaconie bij veel wat er gebeurt in 
sociaal Nijmegen betrokken. In de wijken zetten diakenen en gemeenteleden zich 
in voor het bezoeken van ouderen, het houden van inzamelingsacties en maken 
van kerstpakketten voor de Voedselbank, acties voor straatmensen en voor 
doelen in de derde wereld.

De diaconaal predikant is namens de diaconie betrokken bij verschillende besturen. 
Hij is voorzitter van het platform Armoede en Schulden dat de gemeente Nijmegen 
halfjaarlijks organiseert, lid van de gemeentelijke Adviescommissie ‘Jeugd, Maat-
schappelijke opvang en Gehandicaptenzorg’ met speciale focus op Maatschappelij-
ke Opvang, is lid geweest tot in 2016 van het KlantGroepenOverleg van de Sociale 
Dienst, lid van het bestuur van de Kledingbank, voorzitter van de Stichting Nood-
fonds Vluchtelingen Nijmegen, lid van de Raad van Kerken, die ook maandelijks 
in het gebouw van de diaconie vergadert, lid van de adviesraad van de Raad voor 
Levensbeschouwing en Religie, voorzitter van het Ministerie van predikanten van 
Nijmegen, lid van de werkgemeenschap van predikanten in de regio, voorzitter van 
de stichting Huis van Compassie, om een greep te doen uit de vele activiteiten.

Met de Voedselbank heeft de diaconie als oprichter een speciale band. De intake-
commissie van de Voedselbank maakt gebruik van het gebouw van de diaconie en 
verschillende inzamelingsacties van de Voedselbank worden door ons ondersteund.

De diaconie is nog geheel verweven met het werk van het Huis van Compassie. 
Ook sinds de stichting Huis van Compassie in 2015 onafhankelijk is geworden, is de 
betrokkenheid van de diaconie groot gebleven. De activiteiten worden financieel 
ondersteund en vinden plaats in ons gebouw de Haard. De doelgroepen van de 
activiteiten bestaan voor een deel uit dezelfde mensen, zodat de activiteiten soms 
in elkaar overlopen. Daarom ruimen we graag een deel van dit jaarverslag in om te 
berichten over de activiteiten van het Huis van Compassie in 2016.

Diaconie Nijmegen
Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
tel. 024 - 322 84 80

website: www.kerkinactie-nijmegen.nl 
e-mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl 
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“Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”

Andere mensen ontmoeten, een plek bezoeken waar je je thuis voelt, je begrepen, 
erkend en nuttig voelt, dat is voor veel mensen heel normaal. Voor onze doelgroep 
is dat alles niet vanzelfsprekend; vluchtelingen, daklozen, mensen die in armoede 
leven en/of psychische problemen hebben, mensen die in een sociaal isolement 
verkeren en/of zorg behoeven. 
Voor hen is er het Huis van 
Compassie, een plek voor 
iedereen, waar je kunt binnen-
lopen en naar je geluisterd 
wordt. 

Zo ontstaan ontmoetingen. En 
deze mensen komen steeds 
terug. Langzamerhand worden 
er sociale contacten gelegd, 
kunnen mensen hun verdriet, 
maar ook hun hoop met elkaar 
delen. Begrip hebben voor 
elkaars verschillende (etnische en levensbeschouwelijke) achtergronden, (weer) 
actief zijn, de eigen kwaliteiten inzetten als vrijwilliger, iets kunnen betekenen voor 
anderen. 

Het Huis van Compassie is in 2013 gestart als onderdeel van de diaconie. Met grote 
instemming van het bestuur van de 
diaconie is in 2015 besloten dat het 
Huis van Compassie verder gaat als 
stichting. Ook sindsdien biedt de 
diaconie buitengewoon veel steun aan 
het Huis van Compassie; als een van 
de belangrijkste financiers, door het 
beschikbaar stellen van ruimtes in de 
Haard, met personele ondersteuning. 
Predikant Paul Oosterhoff is voorzitter 
van het Huis van Compassie. 



Wat hebben we in 2016 concreet gedaan?
We kunnen terugzien op een zeer bewogen, maar ook een vruchtbaar jaar. 
In de eerste helft van het jaar hebben we ons veel ingezet voor de bewoners van 
Heumensoord. Tientallen bewoners konden deelnemen aan onze ‘reguliere’ 
activiteiten. Ook hebben we voor deze groep mensen bijzondere activiteiten 
ontwikkeld, zoals een Gespreksgroep, een Mindfulnessgroep, een groep voor 
psycho-sociale ondersteuning, en een geld- en een fietseninzamelingsactie. Ook 
hebben we met andere organisaties een Podiumgesprek georganiseerd over 
Gastvrijheid, en “Heumensoord, en dan…”, een avond voor alle vrijwilligers die 
in Nijmegen betrokken waren bij de opvang en integratie van de verschillende 
groepen vluchtelingen. En verschillende scholingsavonden voor deze vrijwilligers.

We hebben tegelijkertijd voor een brede doelgroep een groot aantal andere 
activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld 10 publieksmaaltijden, 12 maaltijden 
voor mensen met weinig inkomen, 4 budget kookcursussen voor Eritrese al-
leenstaande jongeren, 3 gespreksgroepen over levensthema’s, een cursus over 
compassie, 10 x een Repaircafé waarbij men kapotte spullen kan laten repareren, 
een Kapperscafé voor mensen 
met weinig inkomen, een Buurt-
klussenteam, en 2 laagdrempelige 
muziekavonden. Ook werkten we 
voort aan de moestuin voor en 
door mensen van de Voedselbank 
en een moestuin voor kinderen 
uit de buurt. En we organiseerden 
tentoonstellingen, debatten, een 
toneelavond, inzamelingen, we 
zetten de beweging Nijmegen 
stad van Compassie op, etc..
We konden ook in 2016 rekenen op veel sympathie en belangstelling. Vorig jaar
ontvingen we ongeveer 2000 mensen in ons Huis van Compassie. We werkten 
goed en graag samen met vele maatschappelijke en religieuze organisaties.

In 2017 gaan we voort op de ingeslagen weg; bestaande activiteiten worden gecon-
tinueerd, nieuwe activiteiten zoals ‘Soepie doen’ en ‘Straatkoffie’ worden gepland. 
Tevens zullen we financiële steun blijven zoeken bij fondsen en bij particulieren. 
Want alleen met hun steun kunnen onze 60 vrijwilligers hun bijzondere werk voor 
en met mensen uit onze doelgroep ook het komende jaar verrichten.  

Zie voor meer informatie en al onze activiteiten www.huisvancompassienijmegen.nl


