
Kerk & Zorgdag
Eenzaamheid: de kerk uit?!

28 september 2018

‘Ja, ik ken niet veel mensen, 
de oudere generatie is overleden en 
de jongeren werken de hele week.’ 

Deelnemer buurtonderzoek 
Haarlem-Oost



De Kerk & Zorgdag op 28 september staat opnieuw in het teken 

van eenzaamheid. Hoe kom je eenzame mensen op het spoor? 

Welke rol kan de politiek spelen? Wat kunnen 

lokale kerken doen?

Lenny Geluk-Poortvliet is sinds 31 oktober 2017 lid van 

de Tweede Kamerfractie van het CDA. Dit jaar heeft ze 

een actieplan tegen eenzaamheid gelanceerd. Het plan 

bevat een aantal praktische oplossingen om elkaar te helpen, 

zodat mensen zich minder eenzaam hoeven te voelen. 

Op de Kerk & Zorgdag licht ze dit plan toe, daagt uit en 

gaat met ons in gesprek. Mevrouw Geluk is de hele dag 

aanwezig om lokale verhalen te horen. 

Janet Bac geeft een korte terugblik op het project 

Zorgzame Kerk, publiceert de resultaten van de evaluatieronde 

die in de zomer van 2018 wordt gehouden en blikt vooruit naar de toekomst. 

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 deze Kerk & Zorgdag delen drie plaatselijke gemeenten hun ervaringen met 

zorgzaam kerk-zijn toegespitst op het thema eenzaamheid. 

Kortom, er is veel te leren van elkaar en we hopen u te ontmoeten!

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

Lenny Geluk-Poortvliet 
spreekt op de Kerk & Zorgdag.
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De Kerk & Zorgdag op 28 september

Datum: vrijdag 28 september, Inloop vanaf 9.45 uur, start programma om 10.15 uur, einde 15.30 uur.

Locatie: Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Toegang: € 10,- inclusief lunch 

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

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