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• Eerste coronagolf
Aan het begin van het jaar begonnen we met veel optimisme. Ook zo’n mooi getal 

20-20. Het jaar van misschien een omslag en nieuwe mogelijkheden.

Aan het begin van het jaar was corona letterlijk en figuurlijk nog ver van ons bed. 

Medio maart werden we met de neus op de feiten gedrukt. Het coronavirus bereikte 

ons land en onze stad. 

Hoewel het virus veel slachtoffers eiste en er mensen thuis kwamen te zitten, 

ontstond er ook een nieuw elan. Mensen kwamen in actie, jong en oud. Er werden 

boodschappen gedaan voor hen die niet meer de deur uit konden of wilden, ouderen 

gingen breien voor daklozen, de teruggetrokken en alleenstaande buurman was weer 

in beeld, mensen gingen hun gaven en talenten inzetten voor een ander en niet meer 

voor de ‘dikke-ik’. Er werd geklapt voor het zorgpersoneel, taart en bloemen werden 

hun deel. Een enorme saamhorigheid, een nieuwe samenleving was aan het ontstaan. 

Met dit jaarverslag wil het Diaconaal Platform inzicht geven in de 
activiteiten van het afgelopen jaar. Dit is waardevol voor de leden 
van het Platform, maar ook juist buiten het Platform kan zichtbaar 
worden gemaakt waar het Platform voor staat. Ook zal het dienen 
als een moment van reflectie.
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Half maart van het jaar volgde er een lockdown. Het Diaconaal Platform en de commissie 

gezamenlijke kerken hebben gekeken hoe de kerken in deze pandemie de Zwolse 

samenleving van dienst konden zijn. Er kwamen mensen in beeld die normaliter bij 

familie of kennissen konden eten, maar voor wie dat door de coronamaatregelen niet 

meer mogelijk was. Ook waren er mensen die in de schuldsanering zaten of mensen 

met een laag inkomen en daarmee net rond kunnen komen. Door hamstergedrag 

waren de schappen met goedkope producten leeg. Zij moesten duurdere artikelen 

kopen en konden daardoor niet meer rondkomen. 

• Voedselbank
Door de gevolgen van deze pandemie werd er meer een beroep gedaan op de 

Voedselbank. De Voedselbank dreigde hierdoor niet aan de behoefte te kunnen 

voldoen. Een financiële actie van het Diaconaal Platform bracht een oplossing hiervoor. 

De actie heeft ruim € 20.000,- opgebracht. Er is toen bewust gekozen voor een 

financiële actie en niet voor een inzameling van producten. In het laatste geval zou 

er te veel contact zijn wat niet verantwoord was. Met een financiële bijdrage kon 

de Voedselbank gericht, goedkoop en gezond inkopen wat ook verspilling heeft 

voorkomen.  

• Coördinerende rol Diaconaal Platform
In de stad kwamen er allerlei initiatieven op gang. Er dreigde een overvloed aan 

activiteiten. Het is ook wat de stad Zwolle typeert. Veel barmhartigheid, maar zich 

niet afvragen of een ander het ook al doet. 

Het Diaconaal Platform heeft daarom alle initiatieven in de stad geïnventariseerd en 

dit in een nieuwsbrief uitgegeven. Eerst wekelijks en daarna in een lagere frequentie. 

Hiermee werd overzichtelijk welke activiteiten er waren. Ook werkte de nieuwsbrief 

als middel om dubbele activiteiten te voorkomen. Deze nieuwsbrief is stadsbreed 

zeer gewaardeerd en heeft het Diaconaal Platform in het sociale domein en de stad 

Zwolle nog meer op de kaart gezet. 

Wellicht was het Platform hiervoor ook wel de meest aangewezen organisatie. Het 

heeft geen subsidiebelang of welk ander belang dan ook. Het belang van de diaconie 

is het belang van de ander. 

Als vervolg is de notitie ‘Crisis na de crisis’ geschreven. Hierin wordt aandacht 

gevraagd voor de gevolgen van de coronacrisis en de gevolgen voor de langere termijn 

voor mensen die werkloos raken, hun bedrijf zien omvallen of in de schulden komen. 

Hierna is er met de strategische partners overleg geweest om de verschillende rollen 

hierbij duidelijk te hebben. Hier komt nog een vervolg op.

Met de kerken in Dieze is o.a. overleg geweest om hier handen en voeten aan te 

geven. Dit zal na de coronacrisis ook een vervolg krijgen. 
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• Diaconaal Beraad DPZ
Het Diaconaal Beraad waar 27 diaconieën elkaar ontmoeten heeft door de 

coronamaatregelen maar één keer in 2020 kunnen plaatsvinden. 

Op maandag 24 februari was er een bijeenkomst met inleiding van het stuurgroeplid 

Wiebe Feenstra. Hij gaf een exposé over het werken in stadsdelen. Het blijkt dat 

ieder stadsdeel en wijk zo zijn eigen karakter en uitdagingen heeft. Ieder lid van de 

Stuurgroep van het Diaconaal Platform is verantwoordelijk voor een stadsdeel (zie 

voor deze verdeling en namen leden stuurgroep, pagina 4).

Verder was er een bijdrage van Jaap van der Poll over Cinnamon Network. Dit netwerk 

dat ontstaan is in Engeland, wil kort gezegd zichtbaar maken wat kerken aan de 

samenleving letterlijk en figuurlijk bijdragen. De kernvraag in zijn  betoog was ‘Wat 

doet God in de stad?’. Cinnamon Network zou ook in Zwolle zichtbaar kunnen maken 

wat kerken en parakerkelijke organisaties bijdragen aan de lokale samenleving. Door 

de coronacrisis hebben kerken organisatorisch en financieel andere zaken die de 

aandacht vragen. Het initiatief van Cinnamon is voorlopig geparkeerd, maar zal als 

de tijd zich aandient, weer worden opgepakt.

Op de bijeenkomst is ook de brochure ‘Eenzaamheid en kerk’ gepresenteerd. Deze 

brochure is het resultaat van een seizoen bezinning binnen het Platform over dit 

onderwerp. 

De overige bijeenkomsten hebben geen doorgang gevonden. Er zijn inmiddels wel 

onderwerpen voorbereid voor de eerstvolgende t.w. ‘Kerk en duurzaamheid’ met als 

spreker dr. Roel Kuiper en het bestrijden van discriminatie en racisme in Zwolle. Dit 

laatste onderwerp i.s.m. de Stichting Vizier (Vizier maakt discriminatie bespreekbaar 

en bestrijdt dit. Zij adviseren en ondersteunen bij melding van discriminatie en 

organiseren activiteiten). 
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• Klankbordgroep Sociaal Domein
De klankbordgroep is een denktank en bron van informatie voor het Diaconaal 

Platform van onderwerpen uit het sociaal domein. De leden van de werkgroep 

hebben kennis van verschillende onderwerpen. Verder geeft zij het Diaconaal Platform 

gevraagd en ongevraagd advies over deze onderwerpen. 

In de loop van het jaar heeft Wiebe Feenstra het stokje overgedragen aan het 

stuurgroeplid Lubbert Schenk. Verder heeft Piet van Zwol aangeven mede gezien 

zijn leeftijd voor de werkgroep te moeten bedanken. Onno Sijperda wil door zijn 

werkzaamheden wat meer op de achtergrond fungeren. 

De leden van de klankbordgroep zijn: Alie Bakker, Alie Kleene, Jenneke Steen, Onno 

Sijperda, Lubbert Schenk (voorzitter) en Wim van Ree.

• Eenzaamheid en kerk
Het stuurgroeplid Wiebe Feenstra heeft in samenspraak met 

de klankbordgroep kritisch gekeken en meegedacht over het 

onderwerp eenzaamheid in Zwolle. Dit heeft geresulteerd 

in de brochure ‘Kerk en eenzaamheid’. De brochure is 

gepresenteerd op het Diaconaal Beraad van 27 februari 

2020. Deze is nog steeds verkrijgbaar, zie hiervoor de website 

van het DPZ.

Verder heeft de klankbordgroep de stuurgroep geadviseerd 

over het project Cinnamon Network.

• Vervolg klankbordgroep
In het najaar is er een nieuwe rol voor de klankbordgroep geformuleerd. De 

groep is meer een kerngroep geworden die actuele onderwerpen thematiseert en 

diaconieën en kerken hierin van advies dient. Verder heeft de klankbordgroep wel haar 

signalerende functie behouden. De nieuwe rol heeft de groep nieuw elan gegeven. 

De klankbordgroep heeft zich daarna op verzoek van de stuurgroep bezonnen over de 

noodzaak van een Voedselbank in Zwolle en heeft hierover een verslag aangeboden 

aan de stuurgroep. In 2021 zal hierover het gesprek worden voortgezet.

• Stuurgroep
De stuurgroep fungeert als dagelijks bestuur voor het Diaconaal Platform. Het afgelopen 

jaar is zij 8 keer bijeen geweest. In principe wordt er buiten de zomermaanden om 

maandelijks vergaderd. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis is de groep niet 

bijeen geweest. De stuurgroep handelt de dagelijkse gang van zaken af. Acute zaken 

worden afgewikkeld door de voorzitter en de secretaris. 

Qua personele samenstelling is de stuurgroep nog niet op sterkte. Voor de stadsdelen 

Noord en Oost is er nog een vacature. Daarnaast is er nog behoefte aan iemand die 
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de verslagen wil maken, dit om de secretaris te ontlasten. In 2021 zullen voor de 

eerste twee vacatures de kerken in die stadsdelen worden benaderd. 

Binnen de stuurgroep zijn de contacten met de aangesloten diaconieën per stadsdeel 

verdeeld onder de leden van de stuurgroep. De stuurgroep bestaat, in alfabetische 

volgorde voornamen, uit de volgende personen:

•  Berlinde Bouw (Vrije Evangelisatie Zwolle), contactpersoon diaconieën Zwolle-Zuid.

•   Fokke van Dalen (Thomas a Kempisparochie), voorzitter, contactpersoon voor de 

strategische partners Diaconaal Platform en beheerder van de website en sociale 

media.

•   Lubbert Schenk (kleinere Gereformeerde kerken), contactpersoon diaconieën 

Zwolle-West, voorzitter klankbordgroep Sociaal Domein en lid werkgroep ‘Zwolle 

deelt vakanties’.  

•   Peter van de Kamp (kwaliteitszetel), vorming en toerusting, leerhuis en mede 

contactpersoon diaconieën Zwolle-West.

•   Wiebe Feenstra (Gereformeerde kerken), vorming en toerusting, waarnemer 

stadsdeel Oost, missionair adviseur voor m.n. Dieze.

•   Wim van Ree (Protestantse Gemeente Zwolle), secretaris, contactpersoon diaconieën 

Zwolle-Midden en voorzitter/secretaris ‘Zwolle deelt vakanties’.

•   Voor contacten diaconieën Zwolle-Oost bestaat nog een vacature. Voorlopig nemen 

Wiebe Feenstra (Dieze) en Wim van Ree (Berkum) de honneurs waar. Ook is er nog 

een vacature voor Zwolle-Noord.
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• Kerken in de wijk
Inmiddels zijn alle diaconieën waar mogelijk bezocht. In sommige wijken krijgt de 

samenwerking meer gestalte zoals in Zwolle-Zuid, Dieze-Oost en wijken in Zwolle-

Midden en dan m.n. Assendorp/Pierik. Het Diaconaal Team Zuid heeft een notitie 

uitgegeven met als titel ‘Zorgzame kerken in Zuid’. Deze geeft inzicht in hun werkwijze. 

Er is een beweging in gang gezet waarmee stuurgroepleden niet meer een kerkelijke 

denominatie vertegenwoordigen, maar een bepaald stadsdeel. Dit zou na consultatie 

en goedkeuring van het Diaconaal Beraad in 2021 definitief zijn beslag kunnen krijgen.

• Overige activiteiten
Naast de vertegenwoordiging per stadsdeel en de reguliere werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden zijn de volgende onderwerpen voor de stuurgroep aan de 

orde geweest.

•   Coördinatie werkgroep ‘Zwolle deelt vakanties’. Door de coronamaatregelen hebben 

veel vakanties geen doorgang kunnen vinden. 

•   Deelname aan verschillende stedelijk werkgroepen waaronder werkgroep 

Inkomensondersteuning, Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL) etc. 

•   Verder is het Diaconaal Platform door de gemeente Zwolle uitgenodigd deel te 

nemen aan een werkgroep die de bestrijding van discriminatie en racisme in 

Zwolle ter hand wil nemen. Racisme en discriminatie sluiten mensen uit. Diaconaat 

is erop gericht mensen weer terug te brengen in de samenleving. Deze activiteit 

past in het kader van inclusief diaconaat uitstekend bij het Diaconaal Platform. De 

stuurgroepleden Lubbert Schenk en Wim van Ree zijn hierbij betrokken.

•   Organisatie en coördinatie zondagmiddagopvang voor dak- en thuislozen 

in het inloophuis  de Bres. Tot de coronamaatregelen in half maart heeft dit 

plaatsgevonden. Wanneer de maatregelen het toelaten zal  hiermee worden gestart.

•   Coördineren kerstpakketten v.w.b. de bij het Platform aangesloten diaconieën.

•   Mede voorbereiden van de halfjaarlijkse Stadsdialoog ‘Zwolle-armoedevrij’. 

•   Er is voor de bij het Platform aangesloten diaconieën de handreiking ‘Financiële 

shoppers’ geschreven. Hoe kun je het best omgaan met personen die op onverwachte 

momenten om een financiële bijdrage aankloppen bij een kerk. 

•   Het ‘Basisdocument Beleidsplan Infomarkt’ is door de stuurgroep vastgesteld. 

In samenwerking met de Stichting Present wil het Diaconaal Platform weer een 

informatiemarkt organiseren. Door de beperkende coronamaatregelen is ook dit 

voorlopig in de ijskast gezet. 

•   Een delegatie uit de stuurgroep heeft gesprekken gevoerd met wethouder Klaas 

Sloots over onderwerpen betreffende het sociale domein. 

•   De voorzitter en de secretaris hebben een gesprek gehad met een delegatie van 

de Participatieraad. Er is afgesproken elkaar over en weer te informeren en later 

een vervolggesprek te houden.
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•   In het najaar hebben de voorzitter en de secretaris een kennismakingsgesprek 

gevoerd met burgemeester Peter Snijders. Er is onder meer inhoudelijk gesproken 

over diaconie, kerken en de coronacrisis. Aan dit gesprek zal in 2021 een vervolg 

worden gegeven. 

•   Voorzitter Fokke van Dalen heeft een nieuwe website gebouwd onder de nieuw 

domeinnaam www.diaconaal-zwolle.nl. Deze geheel nieuwe website draait 

onder wordpress. De website is logischer opgebouwd waardoor de informatie 

overzichtelijker is geworden. In 2021 zal de website verder worden uitgebouwd. 

•   Het DPZ heeft via Facebook diverse korte berichten doen uitgaan die betrekking 

hebben op onderwerpen die te linken zijn aan het DPZ. Inmiddels heeft het 187 

volgers.

•   In de stuurgroep zijn er gesprekken gestart over het instellen van een missionair 

diaconaal platform. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen en zal in 

2021 verder worden vormgegeven. 

Diaconaal Leerhuis 
In 2019 verscheen van de hand van Peter van de Kamp de nota ‘Notities over een 

diaconaal leerhuis’. Deze notitie bevatte een opzet voor een aantal leerhuisavonden 

over diaconaat, bedoeld voor de diakenen van de bij het Platform aangesloten kerken. 

Hiermee ging een lang gekoesterde wens van het Platform in vervulling. 
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De eerste twee leerhuisavonden hebben in het najaar 

2020 hun beslag gekregen. De laatste en derde avond 

kon door de nieuwe lockdown geen doorgang vinden en 

zal nu plaatsvinden begin 2021. (Christel Teekman van de 

Hogeschool VIAA en Peter van de Kamp zullen dan het 

onderwerp Wmo en participatiesamenleving inleiden).

De stuurgroepleden Peter van de Kamp en Wiebe Feenstra 

hebben de opzet van het Leerhuis verzorgd en waren 

betrokken bij de inhoud ervan. De eerste avond op 23 

september heeft Peter van de Kamp een uitgebreide inleiding 

op het diaconaat voor zijn rekening genomen, terwijl Wim van Ree kort heeft ingezoomd 

hoe om te gaan met mensen die een financieel beroep op de diaconie doen.

De tweede avond werd gestart met een bezoek aan het beleefhuis zoals die was 

ingericht op de Hogeschool VIAA. Een ruimte fungeerde als woning. Aan de hand 

van casussen werd geschetst welke lastige keuzes een alleenstaande moeder met 

een kind en levend van uitkering, vaak moet maken. De rest van de avond was in 

handen van Wiebe Feenstra. Aan de hand van concrete problematieken gingen de 

deelnemers in gesprek. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over dit verslag, wil je meer informatie over 

onderwerpen genoemd in dit jaarverslag, neem dan gerust contact met ons op. Dit 

kan via de secretaris (consulent@diaconiezwolle.nl) of via www.diaconaal-zwolle.nl.

 

Zwolle, februari 2021.

Stuurgroep DPZ.
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