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Zorgzame kerken in Zuid 
 
Als diaconieën van kerken in Zwolle Zuid zijn we aan het werk in de wijk waar we 
wonen. We zijn op de hoogte van problematiek, bijvoorbeeld stille armoede en 
sociaal isolement onder onze wijkgenoten.  We willen kerken zijn die hier niet van 
weg kijken, maar Jezus volgen en hen een helpende hand bieden. 
 
Diaconaal Team Zuid 
Diaconieën van kerken in Zwolle Zuid hebben zich verenigd in het Diaconaal Team Zuid. Dit 
team bestaat uit vertegenwoordigers van de diaconieën st. Jozefkerk, Zuiderhof, Koningskerk, 
Adventskerk en Vrije Evangelisatie Zwolle.  
Het Diaconaal Team Zuid wil hulpvragen ontvangen van inwoners uit Zwolle Zuid die vanwege 
beperkte financiële middelen en een klein sociaal netwerk niet in staat zijn om hun vraag zelf 
op te lossen. Deze inwoners zijn voor kerken soms lastig te vinden. Via het Sociaal Wijkteam, 
Woningcorporatie en Welzijnsorganisatie Travers komen deze hulpvragen wel bij de kringen 
van kerken terecht. 
 
Werkwijze 
In het Diaconaal Team Zuid neem één persoon de rol van coördinator op zich. Vragen van de 
bovenstaand genoemde organisatie komen bij de coördinator per telefoon of mail binnen. De 
coördinator heeft het totaaloverzicht en benadert de diakenen van het team om de hulpvraag 
uit te zetten. De hulpvraag wordt neer gelegd bij een kring of kringen van een kerk of kerken. 
Zij mogen altijd nee zeggen. Of een hulpvraag wordt opgepakt hangt af van de mogelijkheden 
van een kring en vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Het tweemaandelijkse overleg 
van het team wordt gebruikt om opgepakte hulpvragen te evalueren.  
Bij voorkeur benaderen wij een kring in het woongebied van de hulpvrager. Op deze manier 
willen we (blijvende) betrokkenheid stimuleren. In het pilotjaar zijn er diverse hulpvragen 
ontvangen en opgelost o.a.: 

 Het opruimen van een tuin bij een alleenstaande man  

 Opnieuw inrichten van een tuin bij een ouder echtpaar met fysieke problemen 

 Sauzen van en keuken bij een ouder echtpaar 

 Een bezoekcontact nadat een alleenstaande vrouw was overvallen in haar huis 

In al deze situaties was er sprake van beperkte financiële middelen, een klein sociaal netwerk, 
een zwaar belast netwerk of een combinatie van deze factoren.  



                                                                                                                              

 
2 

 

 
Planning 
December 2019 Voorstel compleet Wiebe en Aline 

December 2019 Voorstel verspreiden onder 
Diaconaal Team Zuid 

Wiebe en Aline 

Januari 2020 Voorstel agenderen bij 
diaconie  

Diaconaal Team Zuid 

30 januari Overleg: Vervolgstappen 
uitwerken 

Wiebe, Cindy, Hans en Aline 

Februari 2020 Overleg in groter verband Medewerker Sociaal Wijkteam, 
Cindy Boerema, 
Woningcorporatie  

1 maart 2019 Kick-off – officiële start Allen 

 

 

 

Zwolle, december 2019. 

 

 

Wiebe Feenstra 

 

Stuurgroep lid DPZ 

Coördinator Diaconaal team Zuid 

 

 


