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De diaconie van de protestantse gemeente is gericht op het dienen van de naaste. Dit in de
ruimste zin van het woord, zowel dichtbij als ver af.
Het beleid is het best te beschrijven door één en ander uit te werken in concrete activiteiten.
Voor de komende jaren is het onze bedoeling de bestaande activiteiten voort te zetten, met
enige intensivering en uitbreiding.
Een opsomming van de activiteiten: (in willekeurige volgorde)
1. Praktische hulpverlening,
In Tweeklank wordt via de rubriek “Vraag en aanbod” de mogelijkheid geboden goederen
uit te wisselen. Dit wordt in de huidige vorm voortgezet.
We willen mensen die met een acute hulpvraag zitten helpen door middel van doorverwijzing.
De diaconie heeft zelf niet de menskracht meer om (zoals vroeger) een klussendienst in
bedrijf te houden of noodhulp te verlenen. Er zal door de diakenen een “Sociale kaart” van
Geldrop en Mierlo worden bijgehouden om mensen zo goed mogelijk te kunnen verwijzen.

2. Persoonlijke ondersteuning.
Hierbij gaat het om financiële ondersteuning in noodgevallen, aanspreekpunten zijn de
voorzitter en de penningmeester van de diaconie. Vaak wordt samengewerkt met de
Vincentiusvereniging, soms wordt verwezen naar de overheid of andere mogelijkheden.
We trachten zoveel mogelijk op de hoogte te raken van (nieuwe) wetgeving op sociaal gebied,
zodat we mensen kunnen helpen die daarmee problemen hebben.
3. Samenwerking met anderen.
De diaconie wil meer contact leggen met kerken in Geldrop en naburige gemeenten. We
kunnen van elkaar leren.
We streven naar de instelling van een noodfonds, waar mensen tijdelijk een beroep op kunnen
doen. Hierbij kunnen de contacten met Heeze en Nuenen nuttig zijn.
De burgerlijke gemeente heeft een Armoedeplatform opgericht waar de diaconie in
participeert.
De samenwerking met de Vincentiusvereniging heeft geleid tot deelname aan het project
Schuldhulpmaatjes.
De voedselbank steunen we jaarlijks met een geldbedrag en we doen mee aan acties die de
voedselbank organiseert.

4. Ouderenbeleid.
De diaconie ziet het als haar taak te strijden tegen vereenzaming van ouderen. Het bezoeken
van ouderen is van oudsher een taak, de organisatie daarvan moet steeds meer in samenspraak
met pastorale ouderlingen en wijkcontactpersonen gebeuren.

De activiteiten die voor ouderen georganiseerd worden lopen goed en deze worden
voortgezet.
Het gaat om maandelijkse koffiemiddagen, een uitje, een dagtocht met de bus, een
kerstviering. Maar bovenal gaat het om contact met elkaar.
5. Diaconaal Centrum Eindhoven.
Het Diaconaal Centrum Eindhoven is een inloophuis voor ieder die dat nodig heeft, speciaal
voor dak- en thuislozen. Het is opgericht door de Protestantse kerken in de regio als een
aanwezigheid van de kerk in de stad. Het algemeen bestuur bestaat dan ook uit mensen uit de
verschillende gemeenten. De diaconie van Geldrop-Mierlo steunt het DCE met een vaste
bijdrage. Een aantal vrijwilligers uit onze kerk werkt in het DCE.
6. Werelddiaconaat
We proberen zoveel mogelijk het werelddiaconaat aandacht te geven in onze kerk. De acties
van Kerk in Actie volgen we. Meestal gebeurt dit in de vorm van extra aandacht voor de
collecte, maar het kan ook een speciale kerkdienst zijn.

