Evaluatie DPD vergadering 10 maart 2016
Beschrijf kort en bondig welke activiteiten de diaconie uitvoert:
• Bezoek
• Beleid
• Financiën (inzamelen en uitgeven)
• Uitbesten na x aantal zorgmomenten
• Hulp aan daklozen, mensen met een hulpvraag worden geholpen
• Orde brengen in inkomsten en uitgaven
• Contact met huisraadbank
• Uitdeelpunt voedselbank
• Kerk in de wijk/afstemming met wijkpunt in de wijk
• Avondmaal verzorgen (liturgisch)
• Attenties verzorgen voor zieken/ouderen (kaarten sturen, kerst)
• Noden te leningen
• Ogen en oren open
• Luisteren
• Doen wat je hand vind om te doen
• Voedselpakketten binnen en buiten de kerk
• Avondmaal
• Bezoeken brengen in de wijk
• Materiaal met weinig middelen verzamelen en begeleiden
• Asielzoekers begeleiden
• Mensen leren zuinig te zijn
• Samenwerken met sociaal fonds
Op welke manier ondersteunt de diaconie initiatieven van andere organisaties/
kerken?
• Diaconaal Aandachtscentrum
• Giften/collectes
• Voedselbank – spullen verzamelen in kerk
• Dordtse Evangelisatie – Serve the City
• HIP/DAC/Schuldhulpmaatje/Sociaal Fonds
• Werelddiaconaat
• Contact Huisraadbank
• Contact Voedselbank
Door welke voorbeelden van de sprekers ben je geïnspireerd? Beschrijf wat je hier
mee wilt gaan doen
• Kritisch kijken naar begroting
• Bemoedigd door positieve verhalen
• Uitbesteden aan professionals als je eigen hulp ontoereikend is
• Door de praktische voorbeelden

DPD
Geef concrete voorstellen wat het DPD de komende 5 jaar kan doen om jullie als
diakenen te inspireren en te ondersteunen
• Waar kun je als diaken in Dordrecht terecht en waar kun je de mensen naar
doorverwijzen zoals Huisraadbank en Kledingbank
• Vergaderingen beleggen van diverse partijen om meer dingen met elkaar te delen (zoals
vanavond)
• Meer verbinding tussen kerken (smoelenboek)
• Meer netwerken onderling
• Broodnodig – minder langs elkaar heen werken
• Meer kerken moeten zich aansluiten bij het Sociaal Fonds
• Solidariteit , indien mogelijk
• Gaarne op de website meer tussenberichten van DPD plaatsen. Voorbeeld: Huisraadbank
was langere tijd niet bereikbaar evenals Present. Mensen weten niet wat er aan de hand
is. Gaarne bericht dat zij tijdelijk uit de lucht zijn en dan tel.nrs. van mensen die wel
bereikbaar zijn
• Meer communiceren. Wim Aanen weet alles en wij zo weinig / Kan er geen lijst komen
met praktische tips voor diakenen. Waar kunnen wij terecht en wanneer etc.etc.
Geef aan wat het DPD kan doen om de verbindingen tussen de diakenen van
verschillende kerken te ontwikkelen/versterken
• Vraag en aanbod op website vermelden of via prikbord in kerk. Bijv. Kast aangeboden,
bed gevraagd etc.

