
 

 

Uitnodiging Oecumenische studiedag 
Armoede in Noord-Holland: 

Goed voorbeeld doet goed volgen 
Vrijdag 21 september 2018 

13.00 – 16.30 uur, Inloop vanaf 12.30 uur 
Heiloo 

Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen. Dit maakt 
de situatie voor mensen die in armoede leven  nog  schrijnender. 
Bijna 600.000 huishoudens hebben kort of lang met armoede te 
maken. De groep die vier jaar of langer van weinig geld moet 
rondkomen neemt, ondanks de economische groei, nog toe. 
Daarom is het onverminderd belangrijk dat kerkelijke gemeenten 
en parochies klaarstaan deze mensen helpen.  

Het thema van de middag is ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. 
De afgelopen jaren is er veel aandacht voor succesvolle manieren 
om mensen die in armoede leven te helpen. Voor deze middag zijn 
mensen en organisaties uitgenodigd die vertellen over hun 
ervaring met de aanpak van armoede: over hoe je armoede op het 
spoor komt, het kunt signaleren en manieren om te helpen. Ook is 
er  veel ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. 

Deze middag is tevens de start van het Oecumenisch Platform 
Noord-Holland de opvolger van de provinciale Raad van Kerken in 
Noord-Holland, die op 1 januari 2017 is gestopt.  

Programma 

12.30 uur Inschrijven en ontvangst met een broodje. 

13.00 uur Opening door Peter Verhoeff, Classispredikant van de 

Protestantse Kerk Nederland in Noord-Holland. 

13.15 uur Presentatie Oecumenisch Platform Noord-Holland. 

13.30 uur Samen actief tegen armoede in Haarlem. Corinne Visser, 

senior projectleider Schulden en Minima, Haarlem. 

14.15 uur Start interactieve workshops. 

- Workshop 1: Wat werkt bij de aanpak van armoede? Hanneke 

Mateman, senior adviseur Doen Wat Werkt  Movisie. 

- Workshop 2: Samen sta je sterker – armoedebestrijding doe je 

samen! Meta Floor, Specialist Binnenlands Diaconaat – 

Armoede in Nederland - Kerk in Actie. 

- Workshop 3: Financiering om armoede aan te pakken. Alie van 

der Wal, projectadviseur Kansfonds. 

- Workshop 4: Kinderen en Armoede. Ria van Nistelrooij, 

projectuitvoerder stichting De Vonk. 

- Workshop 5: Hoe ben je in contact? Mirjam Schuilenga, 

consulent en trainer in presentie, Stichting De Kim. 

15.30 uur Liturgische afsluiting. Ds. Stefan Bernhard, Evangelische 

Broedergemeente Noord-Holland. 

16.00 uur Ontmoeting en 16.30 uur Einde 

Voor wie? 

Diakenen en bestuurders van PCI’s. 

Vrijwilligers die zich bezighouden met 

armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

Predikanten, voorgangers en pastores. 

Bestuurders, professionals, vrijwilligers van diaconale 

initiatieven. 

Belangstellenden  

 

 

Organisatie 

Oecumenisch Platform Noord-Holland.  

Het netwerk van mensen en organisaties in Noord-

Holland, die de oecumene een warm hart toedragen. 

 

 

Uitvoering 

Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling 

en diaconaal opbouwwerker. 

 

 

Kosten 

Tijdens de bijeenkomst zal worden gecollecteerd. 

 

 

Aanmelden en informatie 

Contactformulier Oecumenisch Platform NH: 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/?page=contact  

Telefoon: 06 55884486 

 

 

 

Bezoek de website 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/over-

ons/activiteiten en lees hoe u deelnemer kan worden 

van het oecumenisch netwerk Noord-Holland.   
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