Helpt op plekken waar geen helper is

Diaconaal bureau

Het is soms moeilijk om financieel rond te komen
wanneer extra uitgaven nodig zijn vanwege ziekte,
ouderdom of handicap. Als er geen andere
regelingen zijn, kan de diaconie mogelijk uitkomst
bieden.

De Haarlemse diaconie beschikt over een diaconaal
bureau met een algemeen secretaris, een administratieve kracht en een diaconaal werker die actief
is in de wijken. Samenwerking en overleg is er met
veel groepen en instellingen in Haarlem.

De diaconie heeft oog en oor voor mensen in
nood. Het maakt niet uit of de personen die hulp
nodig hebben niet-kerkelijk zijn.

Contactgegevens

De Diaconie van de
Protestantse Gemeente
te Haarlem

Zomerkade 165, 1e verdieping
2032 WC Haarlem

Voorbeelden hulpvragen
Soms is een uitkering van de overheid onvoldoende. Of iemand verliest de regie over zijn of
haar bestaan bij verslaving, psychische problemen
of als vluchteling.
De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar
kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp
zorgen.

telefoon:
website:
e-mail:

023 – 53 10 138
diaconiehaarlem.nl
info@diaconiehaarlem.nl

bankrekening:

NL64 FVLB 0699 6410 47

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Ook kan de diaconie helpen als iemand alleenstaand is en zich zorgen maakt over zijn of haar
eigen veiligheid, of zelf geen boodschappen meer
kan doen. De diakenen kunnen dan buurtbewoners vragen een oogje in het zeil te houden
en af en toe langs te gaan.
Hoe kan de diaconie mij helpen?
Hulpvragers kunnen rechtstreeks via de website
diaconiehaarlem.nl een verzoek aan het College
van Diakenen voorleggen. De voorwaarden staan
op de site. Uitzonderingen blijven mogelijk.
Waar nood is, van wie dan ook, kan de diaconie
mogelijk uitkomst bieden.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst
een groepsbeschikking ANBI gekregen.
D.w.z. afzonderlijke gemeenten, diaconieën en
andere instellingen, die tot dit kerkgenootschap
behoren, zijn aangewezen als ANBI.
RSIN-nummer: 001012320

De diaconie heeft oog en oor voor
mensen in nood. Helpt op plekken
waar geen helper is.

Hoe heeft de diaconie recente jaren bijgedragen?

Wat is het doel van de diaconie?

De diaconie heeft in de afgelopen jaren naast de
structuele bijdrage onder andere de volgende
organisaties en initiatieven extra ondersteund:

De diaconie zet zich al eeuwenlang in voor een
barmhartige en rechtvaardige samenleving.
Zij doet dit vanuit het besef dat we iets voor elkaar
kunnen betekenen. De diaconie van de kerk heeft
als speciale opdracht om materiële hulp te bieden
aan iedereen die dat nodig heeft.

Lokaal
Fonds Urgente Noden Haarlem
Stem in de Stad
VPSG
De Schakel
W&D Kringloopwinkel
Het Open Huis
Straatjournaal
SchuldHulpMaatje Haarlem
Stichting Mozaïk
Sonrise
Regionaal / Landelijk
De Rudolphstichting
Het Vakantiebureau
De Pauluskerk
Stichting Inlia
Stichting Holy Days
Stichting PSZV
VluchtelingenWerk
Wereldwijd
ADC / Kidshare
(School in Malawi)
Auntie Rosette
(School in Uganda)
Stichting Pikulan
(Kraamkliniek in Indonesië)
Stichting De Brug
(Woningen in Cambodja)
Voor meer informatie,
Stichting Berekum
zoals het jaarverslag
(Kraamkliniek in Ghana)
en de jaarrekening,
Het Rode Kruis
verwijzen wij naar de
(o.a. Syrie, Lombok)
website diaconiehaarlem.nl.

Wat doet de diaconie in Haarlem?
Diakenen en medewerkers van de diaconie
ondersteunen mensen die het om wat voor reden
dan ook moeilijk hebben of een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
Veel van de vrijwilligers zijn ook actief voor de
Voedselbank, het aanloophuis van Stem in de Stad,
de diaconale vakantieweken voor ouderen,
mensen met een beperking en andere
organisaties, die hulp bieden.
Nieuwe werkwijze
Het College van Diakenen van de Protestantse
Gemeente te Haarlem vormt het bestuur van de
diaconieën van de Grote of St.-Bavokerk / Nieuwe
Kerk, de Ontmoetingskerk en de Oosterkerk. Het
College is verantwoordelijk voor het beheer van
de financiële middelen en eigendommen van de
diaconie.
Het College heeft besloten meer via hulpverleningsorganisaties, zoals het maatschappelijk
werk, ondersteuning te bieden aan personen die
in financiële nood zitten. Het diaconaal bureau
hoeft niet opnieuw de aanvraag te onderzoeken,
maar weet dat het maatschappelijk werk dat al
heeft gedaan. Op deze wijze functioneert het
diaconaal bureau meer als tweedelijns instelling.

