WEBINAR ARMOEDE
Voor wie:
diakenen en voorgangers/predikanten/kerkelijk werkers in de classis Groningen-Drenthe
Aanleiding:
de verwachting dat de komende maanden mensen last zullen krijgen van de hogere energienota.
Ontwikkeling op dit moment:
er komen minder mensen bij de voedselbank bijvoorbeeld omdat er in de toeslagenaffaire wel iets
wordt uitbetaald en omdat de werkeloosheid historisch laag is en veel mensen aan het werk zijn en
inkomen uit werk krijgen.
Vraag:
wat kunnen en willen diakenen in deze situatie betekenen; wat er op sommige plekken ook al
gebeurt in het kader van armoedebestrijding.

UITNODIGING WOENSDAG 26 JANUARI
Bestemd voor diakenen en voorgangers/predikanten/kerkelijk werkers in de classis
Groningen/Drenthe
Aanleiding om elkaar te ontmoeten is de verhoging van de energieprijzen en de stijging van andere
kosten en wat dat betekent voor ons als burgers en dan in het bijzonder voor de mensen met een
laag inkomen.
Al voordat de energieprijzen stegen was er sprake van wat ‘energiearmoede’ wordt genoemd. Dat
betekent dat er mensen in onze samenleving zijn die ofwel hun energierekening niet kunnen betalen
of de thermostaat lager hebben en minder douchen om dat nog net wel te kunnen doen. Met de
verhoging van de energieprijzen worden de problemen op dit vlak groter en de compensatie vanuit
de overheid is niet voldoende. Bovendien komt die compensatie niet alleen terecht bij de mensen
die het echt nodig hebben.
Volgens onderzoekers van TNO komt de meeste energiearmoede voor in het noorden van ons land
en dan in het bijzonder in N-W Friesland, N-Groningen en O-Groningen; maar ook in de gehele
provincie Drenthe is de energiearmoede relatief hoog. 10 % van de huishoudens zou hier landelijk
mee te maken hebben en de meesten in onze provincies. Dat zijn er nogal wat.

Op dit moment hoor ik vanuit sommige voedselbanken dat er minder mensen gebruik van maken.
De reden zou kunnen zijn dat er meer mensen aan het werk zijn; de werkloosheid is nog nooit zo
laag geweest. Ook zijn er mensen die te maken hadden met de toeslagenaffaire gecompenseerd en
zij komen ook niet. De verwachting is dat er komend jaar niet alleen vanwege de hogere
energieprijzen, maar ook door inflatie en prijsverhogingen op andere zaken meer mensen in
moeilijkheden komen.
Wat is de betrokkenheid van de diakonie?
In een protestantse kerkelijke gemeente is een diakonie actief; een aantal ambtsdragers die de
verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente en de kerkenraad voor het werk van de diakonie.
Dat gaat om het inzamelen en uitdelen van liefdegaven, zoals we dat wel mooi noemen. Er wordt
geld ingezameld en uitgedeeld aan mensen in nood middels allerlei projecten dichtbij en veraf. Dat
gaat prima, diakonieën stellen een jaarplan op voor de collectes en houden zo nu en dan een extra
collecte bij bijzondere omstandigheden en geven dat aan organisaties die opkomen voor mensen
met lage inkomens of mensen die met hun leven in de problemen zitten. Betrokkenheid bij voedselen kledingbanken en het houden van inzamelingsacties maken hier bijvoorbeeld deel van uit.
Bij de diakenen staat ook nog genoemd ‘de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid’. Dat is iets
meer dan geld en middelen ophalen en uitdelen, maar ook meewerken aan een betere samenleving,
een rechtvaardiger verdeling. En wanneer het nodig is de overheid aanspreken op de ongelijkheid.
Om met de theoloog Samuel Wells te spreken: je doet het enerzijds voor de mensen, maar
uiteindelijk moet je het doen samen met de mensen in nood. Om te zorgen dat ieder mens naar haar
of zijn mogelijkheden mee kan doen in onze samenleving is diakonale inzet soms nodig. En armoede
zet mensen op achterstand; armoede zorgt voor tweedeling: mensen die wel en mensen die niet
mee kunnen doen. Dat willen we voorkomen. De vraag is hoe we dat kunnen doen.
AGENDA VOOR DE AVOND woensdag 26 januari 2022
• Opening om 20.00 uur
• Aanleiding avond en inleiding classispredikant 10 minuten maximaal
• Inleiding Diaconaal Consulent: armoede, waar hebben we het over
• Informatie-vragen
• Gesprek: wellicht voorbeelden van elders, vragen over wat te doen
• Sluiting en afronding om 21.00 uur
Aanmelden met uw mail-adres bij ondergetekende:
j.hommes@protestantsekerk.nl
Classispredikant ds. Jan Hommes
Diaconaal consulent Christiaan Dekker

