
 

 

 

UITNODIGING  

Najaarsbijeenkomst Diaconaal 

Platform Utrecht 

De dynamiek van de samenwerking in wijken tussen professionals, vrijwilligers en buurtbewoners 

 

Datum: maandag 27 oktober 2014 

Tijdstip:  20.00 uur 

Locatie:  ‘De Wijkplaats’, Johannes Camphuysstraat 101 (Lombok) 

 

Steeds meer krijgt de 'participatiesamenleving' vorm in ons land en onze stad. Waarschijnlijk krijgt u 

ook te maken met de vraag wat uw kerk of organisatie hierin kan betekenen of bijdragen.  

De  Stuurgroep DPU nodigt u uit om mee te denken over de dynamiek van de samenwerking in de 

stadswijken tussen professionals, vrijwilligers en buurtbewoners.  

Wat is onze eigen positie en eigen rol als kerkelijke en diaconale instantie in het vernieuwde welzijn?  

Aan de hand van twee ‘praktijkcases’ leren we van buurt- en wijkgerichte samenwerking en de 

specifieke rol van de kerken en diaconale instanties daar in.  
 

De Wethouder van Sociale Zaken (Mevr. Margriet Jongerius) zal reageren op de genoemde 

praktijkvoorbeelden. Uiteraard is er ook weer ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling.  

Wij rekenen op een inspirerende en leerzame avond en verwelkom u graag in ‘De Wijkplaats’. 
 

Programma 

19.45 uur: Inloop met koffie en thee 

20.00 uur:  Opening en welkom  

20.15 uur: Twee praktijkvoorbeelden van werken in de wijk;  

Buurtpastoraat en De  Wijkplaats (hieronder verder toegelicht) 

20.35 uur: Reactie Wethouder Jongerius 

20:45 uur: Pauze 

21:00 uur: Plenair gesprek a.d.h.v.  aanbevelingen die zijn gedaan op de studiedag Kerken en 

WMO van 3 oktober jongstleden  (deze vindt u als bijlage) 

21:45 uur:  Rondvraag en mededelingen 

22:00 uur: Afsluiten en drankje 

 

Wij verzoeken u zich aan te melden. Mocht u dit nog niet hebben gedaan: dit kan tot uiterlijk 20 

oktober.  Wij hopen u graag op 27 oktober te ontmoeten! 

Diaconaal Platform Utrecht, Ageeth Weelink (coördinator): 06 31693994 / info@dputrecht.nl  

mailto:info@dputrecht.nl


 

De twee praktijkvoorbeelden  
 

Stichting Buurtpastoraat Utrecht 

De Stichting Buurtpastoraat Utrecht stelt zich ten doel: Op grond van het Evangelie en vanuit de 

opdracht van de kerk aanwezig zijn bij de mens en groepen van mensen in oude stadswijken om – 

vanuit hun leefsituatie – hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en behoud van hun 

waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen, en in hun zoeken naar perspectief in 

hun leven en samenleven. 

 

Heleen Heidinga is werkzaam in de wijk Noord West en zal vertellen over haar werk rondom het 

Queeckhovenplein. De samenwerking tussen BPU, Mitros, en vrijwilligers van de kerk komen daarbij 

aan bod. Óók de consequenties van de  principiële keuze van het buurtpastoraat voor de meest 

kwetsbare buurtbewoners . Zij laten zich moeilijk vinden en het kost tijd om hun logica te begrijpen, 

en wat er voor hen op het spel staat. Bovendien is dit een groep die vaak tussen wal en schip valt en 

die doorgaans niet past in het plaatje van de participatiesamenleving , ‘met de uitgangspunten ‘eigen 

kracht’ en ‘eigen netwerk’. Dat is nu juist onderdeel van hun kwetsbaarheid. Een belangrijke vraag is 

hoe we daarin als kerken en gemeente met elkaar kunnen samenwerken. 

Ook het nieuwe project in Geuzenwijk zal worden toegelicht: opvoeden en opgroeien in armoede. 

Daarbij ligt de nadruk op de leefwereldbenadering en hoe van daaruit een relatie op te bouwen met 

buurtbewoners. En hoe krijgt de samenwerking met de gemeente, welzijn en (kerkelijke) fondsen 

gestalte? Bij de bijdrage  van het Buurtpastoraat aan deze avond ligt het accent op de inhoud van het 

werk.   

  

De wijkplaats 

Wij zijn deze avond te gast in De Wijkplaats. Dit oecumenische centrum in de wijk Lombok wordt 

gedragen door de katholieke en protestantse wijkkerken, en de stedelijke diaconie van de 

Protestantse Gemeente Utrecht (DMO).  

 

Een grote groep van zowel kerkelijke als niet-kerkelijke vrijwilligers ondersteunt de activiteiten. 

Daaronder zijn o.a. een wekelijkse eetgroep, de voedselbank, 2 e handskledingverkoop en een 

moeder&kindgroep.  

In het werk van De Wijkplaats draait het om een goede en nabije relatie, om zorg, om erkenning en 

wederzijdsheid. En om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander en om de wil om 

de ander tot zijn recht te laten komen.  

Dat heeft vele raakvlakken met het werk van het Buurtpastoraat. Maar hoe organiseer je dit werk 

vanuit een fysieke locatie als De Wijkplaats? Hoe ga je om met een diversiteit aan vrijwilligers, 

bezoekers en met vele samenwerkingspartners?  

Wat betekent dit voor de wijze waarop het werk wordt georganiseerd?  

De bijdrage van De Wijkplaats aan deze avond heeft het organisatiemodel als insteek. 

 

 

 


