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Een oriëntatiebijeenkomst bij het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, 
PCTE, helpt bij de verkenning op de visie en mogelijkheden om zorgzame kerk te 
zijn in de lokale samenleving. Zie protestantsekerk.nl/pcte. Zoek op Diaconaat en 
Oriëntatie Zorgzame Kerk.

Overweegt u deelname, dan kan bij u in de kerk een presentatie over het project 
worden gegeven. Als u enthousiast bent geraakt om als gemeente aan de slag 
te gaan, kunt u ondersteuning krijgen van Kerk in Actie. Hiervoor benadert u het 
projectsecretariaat: secretariaatdiaconaat@pkn.nl

Voor algemene informatie over het thema Zorgzame Kerk kunt u kijken op  
www.kerkinactie.nl/zorg 
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Voor gemeenten/diaconieën die overwegen een Zorgzame 

Kerk te willen zijn is het volgende van belang.

Voor gemeenten/diaconieën die overwegen een Zorgzame 

Kerk te willen zijn is het volgende van belang.



Hoe kunnen we u helpen 
een zorgzame kerk te zijn?
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De Protestantse Kerk/Kerk in Actie heeft het project Zorgzame Kerk in het leven 
geroepen. Veel gemeenten zijn al ondersteund in hun wens om een zorgzame 
kerk te zijn. Ook uw gemeente kan daar een beroep op doen.
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Ons land verandert van een verzorgingsstaat in een 

participatiesamenleving. Kerken zoeken daarin hun rol: zorgzaam 

zijn voor mensen, binnen en buiten de kerk, die nauwelijks een 

sociaal netwerk hebben en zorgafhankelijk zijn. En dat op een 

‘kerkeigen’ wijze met inzet van hun kennis op het gebied van 

pastoraat en diaconaat, van hun netwerk en eventueel hun gebouw.
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Wat is nodig in uw omgeving?
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Zorgzame Kerk richt zich op deze zorgafhankelijke mensen. Voor plaatselijke 
kerken een mooie kans om van betekenis te zijn in de participatiesamenleving 
waarin nieuwe verhoudingen ontstaan tussen lokale overheid, burgers en 
maatschappelijke organisaties.

Het begint met een bezinning in de eigen gemeente: willen we een zorgzame 
kerk zijn en zo ja, hoe pakken we dat aan? Vervolgens vindt een inventarisatie 
plaats van wat in uw dorp, wijk of stadsdeel gebeurt op het gebied van formele 
en informele zorg, o.a. door contacten te leggen met andere kerken en met 
plaatselijke organisaties. Daarna worden leemten in de zorg in kaart gebracht, 
en bekeken hoe daar op een kerkeigen manier op ingesprongen kan worden.
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In al deze fasen is ondersteuning mogelijk vanuit het landelijke  

De kerk is vanuit haar oorsprong zorgzaam, gericht op ieder 

mens die hulp nodig heeft, of deze persoon bij de kerk 

aangesloten is of niet. De zorg voor mensen die door de 

maatschappelijke veranderingen rond de zorg tussen wal en 

schip (dreigen te) raken, gaat een stap verder. 
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Waar kun je aan denken?
Er zijn verschillende terreinen te bedenken waarop de kerk in kan springen in 
het dorp of de wijk op het gebied van zorg. De kerk kan een ontmoetingsplek 
zijn voor laagdrempelige wijkgerichte zorg- en welzijnsactiviteiten. De kerk kan 
zich aanbieden als een ‘loket’ voor levensvragen: mensen vinden een luisterend 
oor bij de kerk. De kerk kan er zijn voor mensen die afhankelijk zijn van zorg 
en nauwelijks een eigen netwerk hebben. Het kan ook een combinatie van 
verschillende functies zijn. Daarnaast kan de kerk een signaleringsfunctie hebben 
richting de gemeentelijke overheid over knelpunten die ze in de zorg constateert.

Inmiddels zijn al enkele tientallen kerken actief als zorgzame kerk, in alle 
delen van het land en zowel in de stad als op het platteland. U vindt enkele 
voorbeelden op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk.
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