
L E E R HU I S  D I A C O N A AT

Het Diaconaal Leerhuis Zwolle, een initiatief van het Diaconaal Platform 
Zwolle, organiseert in het najaar drie leerhuisavonden over diaconaat (= het 
doen van barmhartigheid en gerechtigheid vanuit en door de kerk van Christus ten 
behoeve van hen die in materiële en/of sociaal-maatschappelijke nood verkeren). 

Het Diaconaal Platform wil werken aan de toerusting van diakenen, diaconale 
medewerkers en diaconaal geïnteresseerden van alle aangesloten kerken. De 
leerhuisavonden gaan over de vraag wat diaconaat precies inhoudt, over het 
sociale domein en sociale zekerheid in Zwolle en over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) en de participatiesamenleving. Aan deze leerhuis-
avonden wordt meegewerkt door verschillende deskundigen op het terrein 
van diaconaat en de Zwolse stedelijke samenleving, zoals Wiebe Feenstra, 
Peter van de Kamp en Christel Teekman. Ook diaconaal consulent Wim van 
Ree van de Protestantse Gemeente Zwolle verleent zijn medewerking.

Het Diaconaal Leerhuis Zwolle heeft een oecumenisch karakter. Iedereen in 
Zwolle die het diaconaat van de kerk een warm hart toedraagt, is welkom 
bij deze leerhuisavonden.

Leerhuisavonden 
over diaconaat



Wanneer?
De leerhuisavonden worden gehouden op 
drie woensdagavonden in het najaar van 2020, 
van 19.30 tot 21.30 uur:
•  23 september
•  21 oktober
•  18 november

Waar?
De leerhuisavonden worden gehouden in
het wijkcentrum van de Jeruzalemkerk, 
Assendorperdijk 134, 8012 EK Zwolle.

Voor wie?
Alle diakenen, diaconale werkers en 
diaconaal geïnteresseerden in Zwolle.

Door wie?
•   Drs. Wiebe Feenstra, adviseur/coach 
 (Stichting Community Builders)
•  Dr. Peter van de Kamp, ex-docent 
 diaconaat (Theologische Universiteit Kampen)
•  Wim van Ree, diaconaal consulent 
 (Protestantse Gemeente Zwolle)
•  Drs. Christel Teekman, voorzitter Profi el 
 Welzijn en Samenleving (Hogeschool Viaa Zwolle) 
 en onderzoeksleider ‘Integraal samenwerken 
 met en voor bewoners’ binnen werkplaats 
 Sociaal Domein 

Kosten
De kosten voor deelname zijn 
€ 25,- voor drie leerhuisavonden 
en € 10,- voor één leerhuisavond. 
Hiervoor kun je zonodig contact 
opnemen met je diaconie. Die 
vergoedt in bepaalde gevallen 
dergelijke kosten. Mocht je dit 
bedrag je niet kunnen permitteren, 
dan ben je toch hartelijk welkom. 
Neem dan even contact met ons 
op. Zie onderstaand e-mailadres.

Aanmelding
Deelnemers kunnen zich aanmelden 
via consulent@diaconiezwolle.nl.
Graag daarbij vermelden op welke 
avond(en) je aanwezig hoopt te zijn 
en je telefoonnummer waarop je 
bent te bereiken.

Informatie
Voor inlichtingen en meer informatie 
kun je per e-mail contact opnemen 
met de coördinator van het Diaconaal 
Leerhuis, Peter van de Kamp:
leerhuiszwolle@gmail.com


