
Wat is diaconie? 
Diaconie is barmhartigheid doen, voor 
gerechtigheid strijden. 
Wij dragen Jezus’ boodschap van Gods 
liefde uit door midden in de wereld te 
staan en betrokken te zijn bij de 
plaatselijke gemeenschap en te werken 
aan gerechtigheid en vrede. Daarmee is 
de kerk er niet alleen voor al haar leden 
maar voor iedereen. Ons pastoraat en 
diaconaat is er niet alleen voor onszelf 
maar voor een ieder die wij ontmoeten.  
 
 

Waarom? 
In een tijd waarin wij als kerkgemeenschap 
ons nadrukkelijk bezinnen op ons 
bestaansrecht komen wij vanzelf bij de 
basis van ons geloof. 
Een van die basiswaarden is onze 
christelijke opdracht “mede 
verantwoordelijk zijn voor het welzijn van 
een ander”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is welzijn? 
Als een mens goed in zijn vel zit dan 
spreken we over welzijn. Helaas zijn er 
vele mensen die bedrukt door het leven 
gaan. Soms psychisch in de knoop of 
met lichamelijke ongemakken, soms ook 
louter als gevolg van armoede. Ook in 
onze gemeenschap komt stille armoede 
voor. Kenmerk daarvan is dat mensen er 
aan voorbij lopen, het niet zien en dat de 
betrokkenen er niet mee te koop lopen. 
 

Samen verantwoordelijk 
De diaconie van de Protestantse Kerk 
Cuijk wil er de aandacht op 
vestigen om samen verantwoordelijk te 
zijn voor het welzijn van de mensen om 
ons heen. 
Om mensen die geen stem meer hebben 
die weer terug te geven. Alleen 
samen kunnen we er voor zorgen dat 
mensen hun zelfrespect behouden of terug 
vinden. Kijk op de achterzijde voor 
contactgegevens van de diaconie. 
 

Wat verstaan wij onder 
diaconie? 
Hieronder verstaan we de zorg voor 
onze medemens in de meest brede zin 
van het woord, ongeacht religieuze 
achtergrond of afkomst. Deze zorg 

manifesteert zich in een betrokkenheid 
met het lot van de medemens. 
We kunnen daarbij denken aan zorg 
bij eenzaamheid, ziekte, armoede, 
zowel materieel als geestelijk. 
 

Hulpverlenende instanties 
Ook wanneer er sprake is van 
onbekendheid met regels van allerlei 
hulpverlenende instanties, zoals 
gemeentelijke sociale dienst, 
maatschappelijk werk of 
thuiszorg, kunnen we hulp bieden. 
Er wordt al heel veel gedaan door 
professionele en vrijwillige hulpverleners. 
De diaconie wil zeker niet hetzelfde 
gaan doen of overdoen wat al gedaan 
wordt. Wel willen we aanvullend werken 
op, én stimulerend samenwerken mét 
andere instanties, alles gericht op het 
welzijn van onze medemens. 
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Wat betekent dit nu 
concreet? 
Mensen die in de problemen zijn gekomen 
en bij andere instanties niet terecht 
kunnen of niet weten hoe hun problemen 
aan te pakken, kunnen met ons 
contact opnemen. 
Wij kunnen samen misschien de goede 
weg vinden in de wirwar van regels en 
voorschriften.  
Heeft U problemen, dan kunt U contact 
opnemen met een van de leden van de 
diaconie. Deze mensen zullen u met de 
uiterste discretie behulpzaam zijn.  
Heeft U niet direct problemen maar 
heeft u wel graag bezoek vanuit de kerk, 
of heeft U na het verlies van een 
geliefde behoefte om te praten, dan 
kan dat ook. 
Neem hiervoor contact op met de scriba 
van onze kerk. 
 

Kent U iemand? 
Wijs betrokkene op het bestaan van onze 
diaconie en het pastoraat van onze kerk, 
of wijs ons op de situatie. 
 
 
 
 

Enkele voorbeelden 
Daar waar de gezinssituatie het niet 
toelaat dat kinderen deelnemen aan 
buitenschoolse activiteiten kunnen we 
samen naar oplossingen zoeken voor 
deze kinderen. 
Voor iemand die het moeilijk vindt zijn 
problemen met een ander te espreken 
en daardoor steeds meer vereenzaamt 
willen wij met maximale discretie naar 
oplossingen zoeken zodat weer met een 
glimlach door het leven kan worden 
gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Diaconie 
e-mail: diaconie.pkncuijk@gmail.com 
 
Kees Kalkman tel: 06 – 47 68 20 32 
 
Wij zullen uw privacy steeds 
respecteren, er alles aan doen deze te 
waarborgen en alleen met uw instemming 
eventuele stappen ondernemen. 
 

Thuisbezoek 
Voor een bezoek vanuit de kerk en bij 
rouwverwerking neemt u contact op 
met het scribaat van de protestantse 
gemeente.  
Scriba.pkncuijk@gmail.com 
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