Diaconie in de parochie van de
H. Nicasius te Geldrop

Stationsstraat 21 5664 AP Geldrop

Diaconie in de parochie van de H. Nicasius te Geldrop
Vraag om hulp zal er altijd zijn.
De hulpverlening is vaak tijdsbeeld afhankelijk.
De parochie H. Nicasius probeert te participeren in de hulpverlening
aan mensen in nood door te handelen vanuit de liefde, zoals de
ander de liefde ervaart. Zodat er weer hoop groeit en geloof dat het
beter zal gaan in de toekomst. En als men er voor open staat, kan
spiritualiteit aan de orde komen om een meer standvastiger
levensritme te ontwikkelen.
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1. Inleiding
Dit is een aanzet tot een beleidsnota voor de diaconie in de parochie
H. Nicasius in Geldrop.
De parochie is gevestigd in de twee burgerlijke gemeenten: GeldropMierlo en Heeze-Leende.
De parochie beslaat een tamelijk groot territoir. Geldrop mag als
stedelijk worden getypeerd, de overige dorpen zijn landelijk.
1.1 rangvolgorde van hulpverlening
De eerste lijn hulp bestaat uit de hulp die een lokale gemeente kan
bieden.
De tweede lijn hulp is de hulp die eventueel caritas verenigingen
kunnen bieden.
De derde lijn hulp is de hulp die de parochie kan bieden.

2. Uitgangspunten
De kerk beschouwt het als haar missie om diaconaal present te zijn
in de samenleving, naar het evangelisch voorbeeld van Jezus
Christus. Missie mag hierbij, juist vanuit haar eigen identiteit, niet a
priori worden beschouwd als evangeliserend in een zin van
zieltjeswinnen of slechts het brengen van een blijde boodschap.
Naar het voorbeeld van Jezus wil zij op de eerste plaats de Blijde
Boodschap leven, door dienend te zijn aan de naaste; zij wil zelf,
naar het Woord van Jezus, naaste zijn. Vanuit de Katholieke Sociale
Leer staat daarbij het bonum commune centraal, dat wordt
nagestreefd met de beginselen van subsidiariteit, solidariteit en
humaniteit. Die sociale leer is vooral sterk ontwikkeld vanaf het

vierde kwart van de 19e eeuw, nadat de industriële revolutie,
ingrijpende, ongewenste maatschappelijke gevolgen met zich
meebracht. Sindsdien wordt die leer telkenmale geactualiseerd,
laatstelijk met de encycliek Laudato Si, waarin aandacht voor de
schepping wordt onderstreept en de gevolgen voor de kloof tussen
arm en rijk. In het missie-begrip van Johannes Paulus II werd gesteld
dat de ultieme verlossing, die gevonden mag worden in de
verrijzenis van Jezus Christus, alle aspecten van het menselijk leven
raakt, materieel en immaterieel, op de gebieden van samenleven,
relaties, wonen, werk en rechtvaardig inkomen, recht op verzorging,
vrijheid van vereniging en van geloof, bestuur en politiek.

3. Doel
Versterking en borging van de diaconale presentie in de
verschillende buurten en dorpen van de parochie, door:
• Het aantrekken en toerusten van vrijwilligers uit de
verschillende dorpen en buurten, zodat een fijnmazig
netwerk van diaconale presentie ontstaat.
• Alliantievorming met reeds bestaande kerkelijke en nietkerkelijke initiatieven.

4. Verkenning van de bestaande en reeds gerealiseerde diaconale
structuur
4.1. Werkvelden
4.1.1 Armoedebestrijding:
Samenwerking is reeds gezocht en gevonden met de
Vincentiusvereniging Geldrop-Mierlo.
De Vincentiusvereniging Geldrop-Mierlo oefent werkzaamheden
zelfstandig uit, los van parochie en gemeenten. Zij zet zich in voor
alle mensen, die het nodig hebben, ongeacht religie.
De kernactiviteiten van de Vincentiusvereniging zijn:
*Financiële hulp door het verstrekken van leningen, zowel renteloos
als rentedragend, afhankelijk van de persoonlijke situatie.
*Financiële begeleiding en budgetbeheer:
• door gecertificeerde vrijwilligers van de werkgroep Budget
Maatje
• in samenwerking met de afdeling schuldhulp-verlening van de
gemeente Geldrop-Mierlo
• in contacten met vrijwillige en professionele hulpverleners op het
gebied van armoedebestrijding
*Hand- en spandiensten in bijzondere situaties zoals afsluiting
nutsvoorzieningen, huisuitzetting en dergelijke.
*Vakantieproject
mogelijkheid om via Vincentius Nederland een week vakantie te
regelen voor hun doelgroep

*Jaarlijks een dagje uit voor de kinderen van 4 tot 12 jaar van de
cliënten, waar ze mee te maken hebben.
onder andere vanuit
Budget Maatje
Voedselbank
Stichting Leergeld
LEV- groep.
Bovenstaande kernactiviteiten voeren zij uit in samenwerking met
alle partners op het gebied van armoedebestrijding in GeldropMierlo en omstreken, onder andere via het Armoedeplatform van
de gemeente Geldrop-Mierlo.
Wat de parochie hieraan kan toevoegen zijn doorverwijzingen vanuit
het bezoekwerk en uitbreiding van het bezoekwerk aan hen die
materiële nood ervaren. Dit alles ter ondersteuning van het
moeilijke proces dat de betreffende persoon of personen
doormaken. Meegewerkt zal worden aan acties en collectes om
middelen te verkrijgen en zo een beperkte financiële basis te leggen.
In gevallen waar tijdens het persoonlijk contact blijkt dat hulp vanuit
overheid of andere hulporganisaties niet mogelijk is, zal de parochie,
na intern overleg, toch besluiten een beperkte financiële hulp aan te
bieden. Hieruit blijkt dat de oprichting van een beperkte Parochiële
Caritas Instelling nodig is. De parochie zal zelf ook een beleid voor
armoedebestrijding moeten ontwikkelen en kan daarbij ook de
samenwerking zoeken met andere organisaties. De samenwerking
met de Vincentiusvereniging is daarbij geen enkel probleem.
Overleg om ervaringen uit te wisselen en beleid af te stemmen is
geboden.

4.1.2 Schuldhulpverlening:
De schuldhulpverlening wordt o.a. uitgevoerd door de
Vincentiusvereniging i.s.m. gemeente en maatschappelijk werk. De
uitvoering hiervan ligt bij hun werkgroep Budget Maatje.
Ook hierbij wordt nauw samengewerkt met vrijwillige en
professionele partners binnen de armoedebestrijding.
4.1.3 Bezoekwerk:
In de locatie Geldrop is een ouderen- en ziekenbezoekgroep actief
onder begeleiding van de eerwaarde heer Henri van Leuken. Doel is
dit bezoekwerk uit te breiden over de gehele parochie voor zieken,
ouderen, eenzamen en zij die anderszins materiële- of geestelijke
nood doormaken.
4.1.4 Ouderen in de gemeente Geldrop-Mierlo
Iedereen die 75 jaar oud wordt krijgt een brief van de gemeente
Geldrop-Mierlo met het aanbod bezocht te worden door een
vrijwilliger van de LEV-groep om te bespreken welke voorzieningen
er zijn binnen de gemeente. Wensen van de klant op het gebied van
activiteiten buitenshuis worden dan ook besproken. (activerend
huisbezoek)
De ouderenbonden hebben WMO consulenten die ouderen kunnen
ondersteunen als zij in een WMO traject zitten.
4.1.5 Gehandicapten:
Instellingen of woonvormen voor gehandicapten (in de ruimste zin
van het woord) zullen worden bezocht. Voor het Kempenhaege
Ziekenhuis in Heeze en voor Providentia in Sterkstel is al in
categoriale pastorale zorg voorzien.
In Geldrop-Mierlo zijn ook locaties van ORO.

4.1.6 (Ex-)Gevangenen:
Voor deze groep is vanuit de parochie nog geen aanbod ontwikkeld.
De vraag is of en in hoeverre dat op grond van de aantallen nodig is.
Uiteraard zal er vanuit het pastorale team altijd aandacht zijn voor
deze groep en kunnen zij desgewenst in contact worden gebracht
met de bezoekgroep.
4.1.7 Vluchtelingenwerk:
Vluchtelingen worden bijgestaan in samenwerking met
Maatschappelijk Werk en de welzijnsorganisaties in de betreffende
gemeenten. Vanuit de parochie is er (nog) geen specifiek aanbod.
Aantallen vluchtelingen volgens de LEV-groep in Geldrop-Mierlo:
Vóór 2013 Somaliërs, Irakezen en Afghanen, aantal onbekend
Na 2013 Eritreeërs en Syriërs, bijna 300 (inclusief kinderen)
4.1.8 Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
Te allen tijde is de parochie bereid te participeren in een WMOadviesraad en brengt zij graag haar ervaringen uit het werkveld in.
4.1.9 Migranten, gastarbeiders, allochtonen, seizoenwerkers:
Poolse arbeidsmigranten maken nu reeds deel uit van de parochie.
Er blijkt in deze groep geen sprake te zijn van specifieke diaconale
nood.
Voor Roemeense arbeidsmigranten ligt dat anders. Zij worden nu
voor hulpverlening doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. In
hoeverre dat succesvol kan zijn voor zogenoemde MOE-landers is
nog de vraag. Dit zal nog worden geëvalueerd.

4.2. Aandachtsgebieden:
Statistische informatie laat een tamelijk welvarende parochie zien.
Slechts één wijk springt er in negatieve zin uit en dat is de wijk
Coevering te Geldrop. Een vergrijsde wijk met een ongelijke
verdeling naar geslacht, (veel meer vrouwen) waar relatief veel
gescheiden en verweduwde mensen wonen. Men woont vaak in
woningen van een woningbouwcorporatie. Men heeft vaak een laag
inkomen, vaak vanuit een uitkering. Eén achtste deel van hen, 12 %,
leeft op of onder de armoedegrens.
Verder valt op dat in de buitengebieden ten zuiden en ten oosten
van Sterksel, de inkomens laag zijn.
Leende lijkt te vergrijzen.

4.3. Samenwerking
Er zal samengewerkt worden met een breed scala aan kerkelijke en
niet-kerkelijke instellingen, zoals onder meer:
1. Vincentiusvereniging;
2. De beide Protestantse Gemeenten in de parochie;
3. De burgerlijke gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
4. De Lev-groep en Lumens;
5. Cordaad;
6. Zonnebloem;
7. KBO;
8. Verslavingszorg;
9. Maatschappelijke opvang;

5. Actieplan
Vanuit het pastoraal team zal de diaken, Henri van Leuken, de
diaconale contactgroep begeleiden.
In het parochiebestuur zal mevrouw Anneke Hulsen-Walen de
portefeuille van het vrijwilligersbeleid beheren.
Goed vrijwilligersbeleid is randvoorwaarde om een diaconale
contactgroep te kunnen vormen.
Per dorp, c.q. ‘toren’, zullen 2 vrijwilligers, uit bestaande
werkgroepen, worden geworven voor het leggen van contacten, om
zo in de gehele parochie present te kunnen zijn.
De vrijwilligers zullen worden uitgenodigd om 2x per jaar bijeen te
komen voor bezinning en om elkaars ervaringen te beluisteren.
Waar nodig zullen vrijwilligers worden toegerust door een initiële
vorming en training.

Opgemaakt d.d. 20-12-2017 in de parochie Heilige Nicasius,
locatie Geldrop.

