
Bekijk ook onze website: www.kerkinactie-nijmegen.nl

Sociale zorg als kern van het diaconale werk
Vanouds zet de diaconie zich in voor het welzijn van mensen 
aan de onderkant van de samenleving. Ook in 2014 en 2015 
heeft de diaconie via haar spreekuren Sociale zorg veel kunnen
betekenen voor mensen in de marge van de samenleving. 
Budgetbeheer, verwijzing naar vele verschillende hulpverlenings-
instanties in Nijmegen, eerste opvang na detentie, incidentele 
financiële hulp bij acute problemen. 
 
Tweemaal per week houdt de diaconie 
spreekuur. 50-70 mensen kloppen per keer 
bij ons aan. Dat betekent per jaar 6000 
gesprekken met mensen die om welke reden 
dan ook om onze hulp vragen. Gemiddeld 
zijn er ongeveer 80 mensen in uitkeringsbe-
heer en daarnaast doen nog 60 anderen een 
intensief beroep op ons. Dat gaat bijvoor-
beeld om mensen die helemaal niets hebben 
(uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen 
uit OostEuropa enz.) en toch in Nijmegen 
verblijven. 
Naast deze 140 personen die we intensief 
hebben begeleid deden in 2014 nog 560 
personen incidenteel een beroep op de 
Sociale zorg van de diaconie. In 2015 lijkt 
dit aantal iets terug te lopen.
Al met al een zware belasting voor de mede-
werkers van de diaconie in mentaal opzicht, 
maar ook een grote belasting voor het bud-
get van de diaconie. 

Uit het financiële overzicht elders in dit jaarbericht kunt u op-
maken dat er jaarlijks, vooral door de sociale zorg, een groot 
tekort ontstaat op het resultaat. In de komende jaren hopen we 
te komen tot een algemeen noodfonds in Nijmegen, waaraan 
meerdere partijen zullen deelnemen.

Vluchtelingenwerk
In de loop van 2014 is landelijk de discussie opgekomen over de 
opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen in de vorm van een 
Bed, Bad en Broodvoorziening. Veel gemeenten hebben zich 
tegen het al te stringente rijksbeleid in deze gekeerd en hebben 
de mogelijkheden gecreëerd voor een gemeentelijke BBB-voor-
ziening. In Nijmegen is dit project opgepakt door de Stichting 
Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen (SNOV) waar onze dia-
conaal predikant voorzitter van is. Begin 2015 is een mannen-

opvang voor 15 mensen en een vrouwenopvang met 6 plekken 
gerealiseerd. Er is veel tijd gaan zitten in de opzet hiervan, het 
verkrijgen van vergunningen voor het pand en begeleiding van de 
opgevangen personen. Nog altijd is het onzeker of een dergelijke 
opvang uiteindelijk getolereerd zal worden door de rijksoverheid, 
maar tot nu toe kunnen we het in de lucht houden dankzij de 
gemeenteraad brede steun vanuit de gemeente Nijmegen.

In de zomer 2015 kwam daar de aandacht bij 
voor de vluchtelingen die tijdelijk gehuisvest 
zijn in de noodopvang in Heumensoord. In 
samenwerking met de Raad van Kerken en 
de Raad voor Levensbeschouwing en Religie 
hebben we in de koffiekamer van de kerk 
in Brakkenstein een Social Room kunnen 
organiseren waar iedere morgen een aantal 
vluchtelingen op verhaal kunnen komen. Ook 
is inmiddels een begin gemaakt met taal ori-
entatie cursussen voor de vluchtelingen. Re-
gelmatig worden er vluchtelingen opgehaald 
vanuit het opvangcentrum naar de Haard om 
hen te betrekken bij de verschillende activi-
teiten van het Huis van Compassie, waarover 
u elders in dit jaarbericht meer kunt lezen.

Veelheid aan andere activiteiten
Diaconaat is veelzijdig. Ook in de wijken zijn 
er tal van projecten die vanuit het diaconaat 
worden vormgegeven. Het maken van kerst-
pakketten voor vluchtelingen en mensen   

    van de Voedselbank. Het bereiden en 
verkopen van erwtensoep bij de 7heuvelenloop in november ten 
behoeve van het project Straatmensen. Het ondersteunen van 
mensen die in de wijk bekend zijn en niet rond kunnen komen. 
Verschillende deelprojecten in het buitenland. 
Maar ook op stadsniveau is er nog veel waar de diaconie bij 
betrokken is. We werken mee aan de voedselbank en de kleding-
bank in Nijmegen. We nemen deel aan verschillende overlegor-
ganen in de stad, het Nijmeegs Daklozen Overleg, het Platform 
Schuldhulpverlening, de adviescommissie van de burgerlijke 
gemeente rond welzijn, Het KlantGroepenOverleg van de sociale 
Dienst. Er worden mede vanuit Nijmegen twee weken georgani-
seerd voor gehandicapten in het Roosevelthuis in Doorn. Er zijn 
in het gebouw de Haard contactdagen voor ouderen die aan huis 
gebonden zijn. Over al dit soort zaken leest u meer op de website 
van de diaconie.
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De maandelijkse maaltijd was een middel tot ontmoeting 
tussen verschillende groepen Nijmegenaren. Telkens werd 
de maaltijd verzorgd door een andere groep mensen. Deze 
gemeenschap kookt, maar laat ook tijdens de maaltijd middels 
een presentatie aan de aanwezigen iets zien over wat hen 
kenmerkt.  
De bekostiging van de maaltijd is op basis van het solidariteits-
principe: men betaalt naar draagkracht. De volgende organisa-
ties zorgden voor de maaltijden: Stichting Straatmensen, Solid 
Road en de Internationale Organisatie voor Migratie, CSN (een 
samenwerkingsverband van christelijke studentenverenigin-
gen), Vrouw Geloof en Samenleving en tenslotte de Afghaanse 
vrouwenorganisatie 
Goshamadeed. 

Repair Café
Nijmegenaren 
kunnen maandelijks 
bij ons Repaircafé 
terecht voor repara-
tie van apparaten en 
fietsen, kleding en 
sieraden. Niet alleen 
goed voor ‘t milieu, 
maar ook voor de 
portemonnee. 

Open Mic
We organiseerden een achttal Open Mic avonden. De letter-
lijke vertaling zegt het al: een avond waar de microfoon open 
staat. Open staat voor iedereen die dat wil, voor ongeveer 10 
minuten. In die tijd kon men laten zien en horen wat zijn of haar 
talent is. Doel daarbij is om verschillende groepen mensen uit 
de wijk en de stad met elkaar in contact te brengen. Mensen 
die optraden hebben een totaal verschillende achtergrond, en 
ook de optredens waren zeer divers. 

Publieksbijeenkomsten
We hebben drie podiumgesprekken gerealiseerd, samen 
met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen 
(RLRN), Vincent de Paul center en de Boskapel. Thema’s 
waren: - Nieuwe Spiritualiteit - Vredesverklaring van Nijmegen 
– Huub Oosterhuis en zijn inspiratiebronnen.

We hebben een inspiratielunch georganiseerd met Gerrit Poels, 
beter bekend als de broodpater in Tilburg. Ook hebben we een 
avond over Compassie georganiseerd, en een cursus Compas-
sie.  

We hebben een Conferentie over Compassie in de zorg gere-
aliseerd, samen met de Radboud universiteit en de beweging 
Compassion for Care. Onze doelgroep waren professionals in 
de zorg. We hebben 2 tentoonstellingen georganiseerd: “Weg 
van de geraniums” (samen met SWON), een portrettenover-
zicht van oudere homo’s, lesbiennes, travestieten en transge-
nders. Het liet de kracht zien van de geportretteerden in hun 
beroep of favoriete bezigheid. “De Jerusalem Hug” (samen met 
RLRN): een tentoonstelling over Palestijnen en Israëliërs die 
jaarlijks met honderden hand in hand lopen rond de stadsmu-
ren. Met dit teken van verbondenheid hopen ze nader tot elkaar 
te komen. Centraal staat: de liefde voor Jerusalem en een 
diepe wens voor vrede. Rond beide tentoonstellingen hebben 
we een boeiende publieksavond georganiseerd, met theater, 
gesprekken en film.

Ontmoeting, bezinning, samenwerking, solidariteit
Sinds 1 augustus 2013 heeft onze diaconie gewerkt aan de 
ontwikkeling van het ‘Huis van Compassie’. In het Huis van 
Compassie brengen we verschillende groepen mensen samen. 
Mensen die het goed vergaat, en mensen die in moeilijkheden 
verkeren. Zij kunnen bij ons met elkaar in contact komen. In  
het Huis van Compassie willen we mensen die in de problemen 
zijn, bijstaan om de tegenwind van het leven aan te kunnen. 

Met het centraal stellen van het begrip Compassie sluiten we 
aan bij de wereldwijde beweging van het ‘Handvest voor Com-
passie’. De godsdienstwetenschapper Karen Armstrong heeft 
daarvoor in 2009 het initiatief genomen. Compassie staat hier 
voor het je verbinden met de meest kwetsbare medemensen 
in onze samenleving. In nagenoeg alle religies staat de notie 
van de ‘gulden regel’ centraal: Behandel een ander zoals u zelf 
behandeld wilt worden. 
Het Huis van Compassie kon vanaf het begin rekenen op veel 
sympathie en belangstelling en dat is in het 2de projectjaar 
gecontinueerd. Een groot aantal vrijwilligers zet zich in binnen 
het Huis van Compassie. Ook het aantal organisaties dat graag 
met ons samenwerkt(e) was en is groot. 

Onze activiteiten
We organiseren onze activiteiten met het doel om meer krach-
ten in Nijmegen los te maken ten behoeve van de kwetsbaren 
in de maatschappij; ten eerste activiteiten voor maatschappelijk 
kwetsbaren zelf, maar ook activiteiten die de bewustwording en 
de actieve betrokkenheid van een brede groep Nijmegenaren 
bij hen vergroten. 

We kunnen terugzien op een goede periode. De meeste 
geplande activiteiten zijn uitgevoerd, en daar bovenop hebben 
wij een aantal extra activiteiten gerealiseerd. De activiteiten 
werden goed tot zeer goed bezocht, gemiddeld 40 mensen.  

Maaltijden
We hebben een kookcursus georganiseerd, in nauwe afstem-
ming met het sociaal wijkteam in Willemskwartier, voor mensen 
die in een problematische situatie verkeerden. Samen deed 
men boodschappen, at men het gemaakte eten op. In totaal 
namen 8 mensen aan de 14 bijeenkomsten deel. 

Repair Café



Filmavonden
We hebben 4 filmavonden georganiseerd, onder het motto “Kijk 
Maar”. Films met een hart en een ziel en met diepgang; films 
die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten. Na de films was 
er daarom ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, 
in een ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje. 
Het nagesprek wordt geleid door Kees Waardenburg. 

Moestuin
De diaconie heeft achter de Haard een groot stuk grond 
(1000m2). Hierop zijn 2 moestuinprojecten gestart. De helft 
van de moestuin is bestemd voor de kinderen van basisschool 
het Kleurrijk. Zij komen elke week met een docent en verbou-
wen hun eigen groente. Ook is er een moestuin voor en door 
mensen die gebruik maken van de Voedselbank. De geteelde 
groente wordt beschikbaar gesteld voor de voedselpakketten 
van de Voedselbank. 

Organisatie, Lobby en PR
Afgelopen jaar zetten 40 mensen zich als vrijwilligers bij ons in. 
Heel verschillende mensen. Ook veel mensen, die zelf in een 
problematische situatie verkeren, maar tegelijkertijd iets voor 
anderen kunnen en willen betekenen. Mensen die eerst bij ons 
een kookcursus volgden, kookten ook voor anderen. De vrijwil-
ligers in de moestuin verbouwden geen groente voor zichzelf, 
maar voor anderen die in armoede verkeren. 
De ingezette lobby met Stichting GAST, Vluchtelingenwerk
en Wereldvrouwenhuis Mariam voor uitbreiding van de opvang 
van uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft geresulteerd in het 
beschikbaar komen van gelden voor een Bed, Bad- en Brood-
huis. Dit huis is inmiddels gerealiseerd, onder verantwoordelijk-
heid van Stichting Noodopvang Vluchtelingen (SNOV).
We hebben maandelijks een e-mail nieuwsbrief uitgebracht. 
Men kan zich hiervoor via onze website opgeven. Ook hebben 
we regelmatig flyers gemaakt voor onze activiteiten.

Financiën
Het SIOC, het SKAN fonds, PIN/KNR en Stichting Rotterdam 
leverden voor het Huis van Compassie ongeveer 65% van de 
benodigde financiën. De diaconie leverde uit eigen middelen 
een bijdrage van ongeveer 20%. Ook regionale en fondsen 
leveren een (bescheiden) bijdrage. Voor het overige deel (ruim 
10%) was het Huis van Compassie afhankelijk van publieke 
middelen. Hiertoe geven we Nijmegenaren die het Huis van 
Compassie een warm hart toedragen de gelegenheid om 
Vriend te worden. Aan het eind van het projectjaar beschikten 
we over 40 Vrienden.

Plannen
We gaan vooral op de ingeslagen weg voort. Ook zullen we 
extra activiteiten organiseren, vooral die onze kerndoelgroepen 
direct ten goede komen. Een aantal voorbeelden: we gaan een 
eet- en kookgroep toevoegen aan ons aanbod; mensen uit de 
doelgroep die over weinig inkomen beschikken doen samen 
boodschappen en koken samen, en ontvangen ’s avonds ande-
re mensen uit de doelgroep. We starten een buurtklussenteam. 
Mensen uit de doelgroep verrichten klussen voor mensen die 

gebruik maken van de diensten van het sociaal wijkteam in het 
Willemskwartier. We gaan met een groep mensen deelnemen 
aan de Walk of Wisdom, een pelgrimstocht in en rond Nijme-
gen. En we organiseren kookcursussen voor vluchtelingen-
jongeren. Ook gaan we een conferentie organiseren met de 
landelijke organisatie Handvest voor Compassie, met als doel 
om allen die in Nederland actief zijn op basis van het handvest 
de gelegenheid te geven met elkaars initiatieven kennis te 
maken en de Compassiebeweging in Nederland breder bekend 
te maken.

We gaan werk maken van Nijmegen, stad van Compassie. Dit 
is een initiatief van het Huis van Compassie samen met het 
Hobbycentrum Nonnendaal, Leger des Heils, Pleisterplaats 
van de Ziel, Centrum Ontmoeting in Levensvragen en de Raad 
voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook nemen 
betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief. 
We willen meer bekendheid geven aan vele goede initiatieven 
in Nijmegen die met compassie werken. En deze initiatieven 
verbinden. We beginnen met het organiseren van een bijeen-
komst waarin al deze initiatieven nader kennis met elkaar kun-
nen maken, en hun krachten kunnen bundelen. Daarna volgen 
andere activiteiten. 

De financiële bijdrage van landelijke fondsen zal ook komend 
jaar aanzienlijk zijn, maar minder dan vorig jaar. Dit gaat ten 
koste van het aantal uren van de coördinator van het Huis van 
Compassie. We hopen dit op te vangen door meer vrijwilligers 
in te kunnen zetten. En de Vriendenactie zetten wij voort.

Huis van Compassie wordt stichting
Met grote instemming van het bestuur van de diaconie is be-
sloten dat het Huis van Compassie verder gaat als zelfstandige 
stichting. In juli 2015 is de stichting opgericht. Reden voor de 
verzelfstandiging van de stichting is dat we hiermee hopen dat 
we het maatschappelijk en het benodigde financieel draagvlak 
voor ons werk nog verder kunnen verbreden. Daarbij behouden 
we al het goede dat we vanuit de diaconie hebben opgebouwd: 
we blijven gebruik maken van de faciliteiten van de diaconie in 
de Haard en blijven nauw samenwerken met de mensen die 
zich inzetten binnen de diaconie (bijvoorbeeld: Paul Oosterhoff 
is voorzitter van de stichting). Ook zal de diaconie haar financi-
ele bijdrage aan het Huis van Compassie voortzetten.  

We nodigen u graag uit om nader kennis te maken met onze 
activiteiten. 
Zie onze website: www.huisvancompassienijmegen.nl

Het Huis van Compassie is mede mogelijk gemaakt door:            

Optreden bij Open mic

Avond over compassie



De kosten van de diaconie in 2014 waren ongeveer € 448.000. 
Dit geld gaat voor een groot gedeelte (ruim € 227.000) naar de
ondersteuning van mensen met directe financiële problemen  
(Sociale Zorg) en naar plaatselijk diaconaal werk (ruim € 
37.000). 

Onder de kosten van plaatselijk diaconaal werk valt een deel 
van de uren van de diaconaal predikant voor de belangen-
behartiging namens de diaconie in verschillende stichtingen 
(SNOV, Straatmensen voor Straatmensen). Daarnaast bestaat 
het plaatselijk diaconaal werk uit o.a. financiële bijdragen aan 
de Protestantse Vrouwen Dienst, de Roosevelt vakantieweken 
en diverse instellingen (jongerenopvang Vince en stichting 
Gast) waarvoor in de kerken is gecollecteerd. 

Landelijk diaconaal 
werk betreft doorstor-
ting van collecte-
opbrengsten naar 
daarvoor bestemde 
doelen (waaronder 
Kerk in Actie, wereld-
diaconaat). 

In 2014 is het Huis van Compassie verder ontwikkeld. De kos-
ten betreffen de kosten van de coördinator. Daarnaast is de 
diaconaal predikant een deel van zijn tijd bezig met de ontwik-
keling van dit Huis van Compassie. Vanaf 2015 zijn de werk-
zaamheden van het Huis van Compassie ondergebracht in een 
aparte stichting. 
De bureaukosten bestaan uit de landelijke bijdrage voor de 
Diaconale Raad, de kosten voor de redactie van Over & Weer  
en de overige kosten voor beheer en administratie. De lasten 
onroerende zaken bestaan uit de kosten van het gebouw De 
Haard. Deze kosten worden volledig gecompenseerd door de 
inkomsten uit verhuur, waardoor de exploitatie van het gebouw 
een positief resultaat laat zien.

Het grootste deel van de jaarlijkse inkomsten van de Diaconie 
Nijmegen (in 2014  bijna € 240.000) komt uit het vermogen 
(rente- en dividendopbrengst en boekwinst verkoop effecten). 

Daarnaast ontvangt de 
diaconie giften en de 
opbrengst van kerkelijke 
collecten. Ten behoeve 
van de activiteiten voor 
Sociale Zorg en het Huis 
van Compassie hebben 
we bijdragen ontvangen 
van onder andere het 
Cellenbroederenhuis en 
de diaconieën uit Elst, 
Heumen en Huissen. 

Per saldo komt de diaconie jaarlijks geld tekort (totaal tekort in 
2014: € 208.000). Dit tekort ontstaat doordat de kosten Sociale 
Zorg hoog blijven, terwijl de diaconie hiervoor minder bijdragen 
van derden ontvangt. Gezien de grote behoefte aan dit specifie-
ke diaconale werk, zijn de huidige tekorten een bewuste keuze. 
Uiteraard wordt beseft dat het hebben van deze financiële 
tekorten op termijn niet mogelijk blijft. In het opgestelde be-
leidsplan 2015 – 2020 zijn plannen ontwikkeld om de financiële 
tekorten te verminderen.

Financiën 
diaconie 2014

  SchuldWegWijzer
   Praktische ondersteuning bij schulden

024 - 322 84 80 
info@schuldwegwijzer.nl
www.schuldwegwijzer.nl

Ook in 2014/2015 had SchuldWegWijzer een duidelijke plek 
binnen de werkzaamheden van de diaconie die zijn gericht op 
armoedebestrijding in Nijmegen. De 18 vrijwilligers van Schuld-
WegWijzer 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 96 hulpvragers in Nijmegen 
kunnen ondersteunen met het maken van stappen in het oplossen 
van hun problemen. 

Er was meer dan voorheen sprake van complexe schulden-
problematiek. Daarom is er dit jaar veel aandacht uitgegaan naar 
het signaleren van achterliggende problemen bij schulden. 
Want naast praktische ondersteuning biedt SchuldWegWijzer 
ook budgetbegeleiding, waarin hulpvragers inzicht krijgen in hun 
bestedingsgedrag en leren we ze financieel zelfredzaam te wor-
den. Een intensieve, goede samenwerking met externe partners 
als Bureau Schuldhulpverlening Nijmegen en de Sociale
Wijkteams is daarbij onontbeerlijk. We krijgen veel positieve 
reacties van deze samenwerkingspartners over de vakkundigheid 
en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Een compliment om trots 
op te zijn. 

Ook de hulpvragers zijn vrijwel altijd dankbaar met de hulp die 
hen wordt geboden. Zo gaf één van hen te kennen: “door jullie 
hulp heb ik weer vertrouwen gekregen in mezelf en lukt het me 
weer om rond te komen met mijn geld”.  

De hulpvragen in het afgelopen jaar varieerden van het sorteren 
van post, het maken van actuele schuldenoverzichten en be-
grotingen, hulp bij het treffen van betalingsregelingen en/of het 
toeleiden naar schuldsanering en bewindvoering. 
We hebben de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt. 
Een krachtig uitgangspunt voor de komende tijd!


