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Steeds meer diaconieën zetten zich in voor mensen die zorg nodig hebben.
Zoals in de Drentse dorpen Grolloo en Borger. Daar zetten kerken zich in met
bijvoorbeeld een dorpsmaaltijd, een woonboerderij en een maatjesproject.
Het netwerk rond het project Zorgzame Kerk breidt zich verder uit, maar de
dienstverlening vanuit het Dienstencentrum verandert.
In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde de burgemeester van Grolloo aan dat hij niet aan de lijn
ging doen, in tegenstelling tot veel anderen. Hij
wilde zich juist laten uitnodigen bij inwoners
thuis om mee te eten en bij te praten. Dat lieten
de actieve dorpelingen zich maar één keer zeggen.
Snel werd de verbinding gelegd met de maandelijkse dorpsmaaltijd in het dorpshuis. Hier zijn
vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente
Grolloo/Schoonloo actief bij betrokken. Ze daagden
de burgemeester uit om mee te koken en vervolgens
aan te schuiven. Zo gebeurde het dat de burgemeester in maart met drie wethouders aanwezig
was bij een maaltijd, waar nog ruim 60 mensen
uit het 700 inwoners tellende dorp aan tafel zaten.

Boerderij
“De kerk is van belang voor ons dorp”, daarvan
is Margriet Dilling, scriba van de protestantse
gemeente Grolloo, overtuigd. “Lang niet iedereen

komt in de kerk, maar heel veel mensen voelen
zich wel betrokken. We brengen bijvoorbeeld
bloemen naar dorpsbewoners die ziek zijn, de
dorpsmaaltijd wordt goed bezocht, mensen geven
geld aan acties van de kerk, we bezoeken jarigen en
ouderen.” Ook is de kerk betrokken bij de projectgroep ‘Grolloo zorgt’, waarbij ook de thuiszorg
en een aantal actieve mensen betrokken zijn.
“Ook in Grolloo wordt de vergrijzing zichtbaar”,
zegt Margriet. “Als mensen niet meer in staat
zijn om thuis te wonen, is er geen plek waar ze
heen kunnen, alleen een bejaardenhuis hier 7
kilometer vandaan. Maar de mensen willen
liever in het dorp blijven.” Een particuliere
investeerder uit het dorp heeft nu een oude
boerderij gekocht. Deze zal worden verbouwd,
zodat er verschillende appartementen voor
senioren beschikbaar komen. “Op dit moment
zit het project nog in de voorbereidingsfase,
maar de belangstelling is groot.”

In allerlei plaatsen zetten kerken zich in hun eigen omgeving in voor zorgafhankelijke mensen. Op de foto Caleido in Stellendam
(lees het artikel in Diakonia 6, 2017), waar net als in Grolloo wordt gekookt voor mensen.
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Burgemeester Piet van Dijk (tweede van rechts) kookte mee bij de maandelijkse dorpsmaaltijd in Grolloo.

Kwetsbaar
Ook in Borger staan eenzaamheid en zorgafhankelijke mensen op het netvlies van de diakenen.
“We organiseren een keer per maand een activiteit
op zondagmiddag en elk kwartaal een gezamenlijke maaltijd”, vertelt diaken Tineke van Dijk.
“We hebben bovendien goede contacten met
het sociaal team van de burgerlijke gemeente
Borger-Odoorn. Zij verwijzen soms mensen naar
ons door.”
De diaconie doet mee met een pilot van MyHome.
Dit is een maatjesproject in samenwerking met
de burgerlijke gemeente, Kerken met Stip (een
netwerk van kerken die zich inzetten voor psychisch

kwetsbare mensen) en Exodus (opvang en begeleiding (ex-)gedetineerden en hun familieleden).
“Er is een groeiende groep psychisch kwetsbare
mensen in onze samenleving die een steuntje in
de rug nodig hebben”, legt Tineke uit. “Als kerk
willen we hieraan bijdragen. Het is onze kracht
om continuïteit in relaties te waarborgen en dat
is wat deze mensen nodig hebben.”
Op dit moment krijgen vrijwilligers een training om
als maatje te fungeren voor kwetsbare mensen.
“Zij kunnen hen helpen om structuur te krijgen
in hun dagelijks leven en om het contact met de
maatschappij te houden of juist terug te krijgen.”

Drieëneenhalf jaar geleden werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgebreid.
Deze uitbreiding is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Ook kerken kregen te maken met de vraag wat het betekent om kerk te zijn in de participatie
samenleving. In datzelfde jaar is Kerk in Actie daarom van start gegaan met het project Zorgzame
Kerk. Inmiddels is Zorgzame Kerk uitgegroeid tot een landelijk netwerk van kerken die zich in hun
eigen omgeving inzetten voor zorgafhankelijke mensen.
De overheidssubsidie voor het project Zorgzame Kerk loopt echter af in september. Daarom stopt
de huidige ondersteuning van een energiek projectteam. Tegelijkertijd nemen maatschappelijke
problemen als eenzaamheid en toenemende druk op de zorg eerder toe dan af. Daarom zal het
netwerk rond Zorgzame Kerk wél blijven bestaan.
Zorgzame Kerk heeft de volgende toekomstplannen:
•	Kerk in Actie stelt een e-learning module Oriëntatie op de Zorgzame Kerk beschikbaar.
In anderhalf uur tijd kunt u kennismaken met de Zorgzame Kerk. Deze module komt beschikbaar
op www.kerkinactie.nl/zorgzame-kerk en is kosteloos te volgen wanneer en waar u dat wilt.
Deze e-learning module vervangt de presentaties die het projectteam nu geeft.
•	Het projectteam ontwikkelt op dit ogenblik een toolkit met handige materialen waarmee u
zelf aan de slag kunt met Zorgzame Kerk. Deze komt ook beschikbaar op de website. Op deze
wijze hopen we de trajectbegeleiding die het projectteam nu biedt, te kunnen ondervangen.
•	Tevens onderzoeken we de mogelijkheid om een interactief netwerk te vormen van
Zorgzame Kerken.
•	Over Zorgzame Kerk kunt u bovendien altijd contact blijven opnemen met Janet Bac,
j.bac@kerkinactie.nl.
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Wat verandert er?
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