Veel gestelde vragen over ‘Zorgzame Kerk’

Wat is een ‘zorgzame kerk’?
Onder een zorgzame kerk verstaan we: als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor hen die
zorgafhankelijk zijn binnen en buiten de kerk. Gemeenteleden kunnen zo bijdragen aan de zorg en
ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving.
Ieder mens kan in zijn of haar leven zorgafhankelijk zijn of worden. Mensen met een zorgvraag
blijven vaak (langer) thuis wonen en blijven (vaak) wonen in de eigen plaats.
Wij hebben het idee dat de thema’s van ‘zorgzame kerk’ niet van toepassing zijn op onze
gemeente. Kan het zijn dat ‘zorgzame kerk’ niet iets voor onze gemeente is?
Kerken spelen vanaf hun oorsprong een belangrijke rol bij het geven van informele zorg. De
afgelopen decennia heeft de Nederlandse verzorgingsstaat veel van deze zorg voor haar rekening
genomen. Momenteel is er een overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dit
vraagt om herijking van de rol van kerken. ‘Zorgzame kerk’ kan ook voor uw gemeente een moment
van herijking zijn. Immers, overal wonen zorgafhankelijke mensen. Met ‘zorgzame kerk’ kunt u uw
diaconale activiteiten uitbreiden en het bestaande diaconale werk daarin integreren. De diaconale
ervaring van uw gemeente zal goed van pas komen om ‘zorgzame kerk’ verder gestalte te geven.
Waarom zouden we als kerk een rol moeten spelen in de participatiesamenleving? Dat is toch een
taak van burgerlijke gemeenten en van mensen zelf?
Naast de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is er de economische crisis.
Door deze ontwikkelingen dreigen mensen in nood te komen, door gebrek aan zorg of overbelasting
(van bijvoorbeeld mantelzorgers). Voor deze mensen wil je er als kerk zijn. De kerk neemt niet de
taken over van burgerlijke gemeenten of van mensen zelf, maar heeft haar eigen rol en taak. De kerk
handelt vanuit een solidaire houding, vanuit haar bijbels-christelijke inspiratie.
Wij zouden een zorgzame kerk willen worden, maar we doen al veel met weinig mensen. Hoe
kunnen we dit aanpakken?
Het gaat er niet om de mensen die al veel doen in de kerk zwaarder te belasten, maar om het
inschakelen van mensen die graag bereid zijn om zich in te zetten voor mensen in de eigen buurt. In
eerste instantie gaat het om de eigen plaats en het betrekken van gemeenteleden bij de ‘zorgzame
kerk’, maar het project is relatief eenvoudig uit te breiden door samen te werken met een
buurgemeente.

Hoe wordt onze gemeente een zorgzame kerk?
U kunt een zogenaamde Instapmodule aanvragen bij het toerustingscentrum van de Protestantse
Kerk, PCTE. Deze helpt bij de oriëntatie op de visie en mogelijkheden om zorgzame kerk te zijn in de
lokale samenleving. Als vervolg daarop kunt u als gemeente of diaconie gebruik maken van een
advies- en begeleidingstraject.
Een gemeenteadviseur ondersteunt de vorming van een projectgroep en begeleidt deze groep een
half jaar. Samen met de gemeenteadviseur kan een gemeente onderzoeken wat er in de plaats of
wijk plaatsvindt op het gebied van zorg, kunnen er contacten worden gelegd en kan de benodigde
vrijwilligersorganisatie voor ‘zorgzame kerk’ worden opgezet. Na dit half jaar kan uw gemeente
zelfstandig het deelproject blijven uitvoeren en eventueel uitbreiden.
Voor meer informatie, ook over de kosten hiervan, kunt u terecht bij uw eigen gemeenteadviseur.
Is er een trainingstraject voor vrijwilligers in de gemeente die zich voor ‘zorgzame kerk’ willen
inzetten?
Werving en training van vrijwilligers maakt deel uit van het begeleidingstraject.
Wij zijn een kerk die met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen, kunnen we dan wel mee doen?
Er worden fondsen benaderd voor een financiële bijdrage zodat zo veel mogelijk gemeenten of
diaconieën mee kunnen doen.
Is er een platform van pilotgemeenten, zodat gemeenten onderling ervaringen kunnen
uitwisselen?
Er zal een platform worden opgezet waarbij gemeenten landelijk en/of regionaal hun ervaringen
kunnen uitwisselen.
Bij ons in de gemeente trekken ouderlingen en diakenen van oudsher nogal gescheiden op. Kunnen
we ‘zorgzame kerk’ ook als diaconie oppakken?
Ja, een diaconie kan dit zelfstandig oppakken, maar heeft wel het fiat van de kerkenraad nodig.
Daarnaast kan ‘zorgzame kerk’ een goede gelegenheid zijn om juist meer te gaan samenwerken.

