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Geld beschikbaar voor diaconie

Stichting Tijdig wil ‘makelen en schakelen’
De stichting Tijdig en enkele fondsen willen parochies in Limburg graag ondersteunen bij diaconale
projecten. De stichting Tijdig wil kerkelijke en maatschappelijke projecten met elkaar verbinden en de
Hendrix Stichting en de Edmond Beelstichting zijn bereid deze financieel mogelijk te maken. Zij roepen
parochies op om projecten in te dienen.
Precies een jaar geleden ging de stichting Tijdig van start om een deel van het werk voort te zetten dat voorheen
door de Dienst Kerk en Samenleving (DKS) van het bisdom werd gedaan. Bij de reorganisatie van het bisdom
in 2019 werd de Dienst DKS opgeheven, maar enkele landelijke en regionale fondsen bleken bereid om samen
een gedeeltelijke doorstart te financieren. Ook het bisdom heeft hieraan een bijdrage geleverd.
Er werden twee parttime kwartiermakers aangesteld, die diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten in
Limburg in kaart brengen en met elkaar proberen te verbinden. “We hebben als stichting Tijdig zelf geen pot
geld om uit te delen, maar we willen wel graag bemiddelen,” zegt Petra Ritzen, een van de kwartiermakers.
“Makelen en schakelen, noemen we dat. Omdat we het netwerk kennen, kunnen we heel snel doorverwijzen.”
Haar collega René Haustermans beaamt dat: “Er zijn heel veel initiatieven in Limburg op het gebied van
armoedezorg, schuldenproblematiek, hulp aan vluchtelingen of aan dak- en thuislozen. Wij proberen ze met
elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen.” Zo is er onlangs in Parkstad een
bijeenkomst geweest van lokale stichtingen die samen 150 vrijwilligers hebben en die nu bij elkaars projecten
helpen.
Evangelie in praktijk
Volgens beide kwartiermakers zijn bij deze projecten veel vrijwilligers betrokken die dit werk vanuit hun geloof
doen. “Het zijn niet altijd trouwe kerkgangers, maar wel mensen die het evangelie in praktijk brengen,” zegt

Ritzen. “Al zullen ze dat zelf nooit zo noemen, het is voor hen een vorm van zingeving. Vooral wanneer ze niet
hoeven te vergaderen, maar concreet de handen uit de mouwen kunnen steken.” Naast het doorverwijzen van
mensen en projecten wil Tijdig ook zelf initiatieven nemen, zoals het opzetten van een vrijwilligersacademie.
Haustermans: “Het idee erachter is om kennis te delen, zodat niet ieder initiatief zelf het wiel hoeft uit te
vinden.”
Ritzen en Haustermans willen bij hun werk ook graag de parochies in Limburg betrekken. “Wij kunnen hen
helpen wegen te ontdekken om meer aan gemeenschapsvorming en verbinding te doen,” zegt Ritzen. “Daarover
willen we graag het gesprek met parochies aangaan.” Diverse kerken kennen al een eigen voedsel- of
kledingbank. Op andere plaatsen probeert men jongeren in contact te brengen met daklozen of werken parochies
actief mee aan de opvang van vluchtelingen. Maar de kwartiermakers lopen ook regelmatig tegen parochies aan
die helemaal niets aan diaconie doen. “Of niet doorhebben dat ze het doen,” zegt Haustermans. “Als je naar een
diaconaal project vraagt weten ze dat niet te noemen. Wanneer je dan wat doorvraagt, blijkt er toch van alles te
zijn rond armoede en eenzaamheid.”
Fondsen
Juist voor het diaconale werk van parochies hebben fondsen als de Hendrix Stichting en de Edmond
Beelstichting geld beschikbaar. “Maar we hebben dit hele jaar niet één aanvraag van een parochie gekregen,”
zegt Hub Vossen, oud-medewerker van de Dienst Kerk en Samenleving en voorzitter van de Hendrix Stichting.
Hoe dit komt weet hij niet. “Alle parochies zijn aangeschreven, dus ze zouden moeten weten dat we bestaan.”
Wel is hij bang dat veel aandacht van pastorale teams wordt opgeslokt door liturgie en catechese, waardoor ze
de diaconie wat uit het oog verliezen. “Terwijl mensen soms met heel kleine dingen al geholpen zijn.” Vossen
wijst in dit verband op het Tientjesfonds, dat nog niet zo lang geleden in het leven is geroepen. “Dat is bedoeld
voor mensen die direct kleinschalige hulp nodig hebben en soms met een paar tientjes al geholpen zijn.”
Parochies die met een diaconaal project aan de slag willen kunnen contact opnemen met de Stichting Tijdig of
een projectaanvraag indienen bij de genoemde stichtingen.
Stichting Tijdig Hendrix Stichting Edmond Beelstichting

