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Kerk & Zorgdag

Omgaan met eenzaamheid

“Voor mij 
is die maaltijd een 

hoogtepunt van de week. 
Ik heb nu echt iets om 

naar uit te kijken!”
 deelnemer van Samen Eten

 in Leerdam 



De Kerk & Zorgdag op  

29 september staat in het teken 

van eenzaamheid. Hoe kom 

je eenzame mensen op het 

spoor? Wat kun je doen? 

En wat wordt er al gedaan? 

Overkomt het jezelf?

Anja Machielse, bijzonder hoogleraar aan 

de Universiteit van de Humanistiek, zal een 

inhoudelijke bijdrage leveren aan de dag. 

Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar 

kwetsbare ouderen. In haar werk verbindt 

ze theorie en praktijkkennis. Belangrijke 

thema’s in haar werk zijn eenzaamheid 

en sociaal isolement, zelfredzaamheid,  

existentiële problemen en zingevingsvragen.  

De nadruk ligt daarbij op ‘empowerment’: 

wat hebben mensen nodig om ‘goed’ ouder 

te worden en hoe kan de insluiting van 

kwetsbare ouderen (en andere kwetsbaren) 

in de samenleving worden gestimuleerd?

Teus Hubert (Federatie van Diaconieën) 

gaat in op de relatie tussen armoede en 

eenzaamheid. Armoede kan al te makkelijk 

leiden tot toenemend sociaal isolement. 

Dat is niet hetzelfde als eenzaamheid, maar 

gaat wel vaak hand in hand.

Wij geloven in delen. Geïnspireerd door 

Jezus Christus, willen wij delen wat ons 

gegeven is. Op verschillende manieren zetten 

kerken zich in tegen eenzaamheid. Op de Kerk 

& Zorgdag delen zes plaatselijke gemeenten 

hun ervaringen met zorgzaam kerk-zijn. 

Kortom, er is veel te leren van elkaar en we 

hopen u te ontmoeten!

Het volledige programma vindt u op  
www.kerkinactie.nl/kerkenzorgdag

Vrijdag 29 september 2017, 10.00 - 15.30 uur 
Locatie: Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht  

Toegang: € 10,- inclusief lunch

Organisatie: Kerk in Actie, Protestantse Kerk in Nederland, Federatie van Diaconieën 

Informatie, programma, aanmelden en betalen: www.kerkinactie.nl/kerkenzorgdag

Anja Machielse spreekt op de Kerk & Zorgdag.
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