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Eén van de meest zichtbare taken van de 

diaconie vormt het tijdelijk woonruimte 

bieden in de woningen van de diaconie. De 

diaconiewoningen staan bij de Dorpskerk 

in de Schoolstraat en de Willibrordstraat. 

De diaconiewoningen zijn bestemd voor 

mensen die vanuit een sociaal-medische 

indicatie behoefte hebben aan een tijdelijke 

woning en niet snel elders onder dak 

kunnen komen. 

Enkele jaren geleden is de diaconie gestart 

haar taken en werkzaamheden kritisch 

tegen het licht te houden.  

In dat kader bleek dat het onderhoud van 

de woningen steeds meer geld en het 

beheren steeds meer menskracht zal gaan 

vergen. 

De financiële lasten van grootonderhoud 

en renovatie om het wooncomfort op peil 

te houden zouden de overige  diaconale 

taken in het gedrang laten komen. 

Bovendien is de diaconie niet in staat 

volledige zorg, steun en hulp te geven aan 

huurders die om sociaal-medische redenen 

tijdelijk gehuisvest worden. 

Deze omstandigheden waren voor de 

diaconie aanleiding om in beginsel te 

besluiten tot overdracht van de 

diaconiewoningen aan een derde. De 

diaconie blijft van oordeel dat het een 

diaconale taak is om uitvallers van de 

maatschappij een plek te geven en zo goed 

mogelijk te helpen en te ondersteunen om 

ze weer op het goede spoor te krijgen. Dit 

moet dan ook een belangrijke voorwaarde 

zijn bij het zoeken van een potentiële 

toekomstige partij die belangstelling heeft 

het onroerend goed over te nemen. 

De Algemene Kerkenraad heeft in juni 

2009 ingestemd met het standpunt van de 

diaconie. 

Op dit moment onderzoekt de diaconie of 

er een instelling is die belangstelling heeft 

de woningen over te nemen maar ook 

bereid is het door de diaconie beoogde doel 

en gebruik te continueren. 

Er zal ook overleg plaatshebben met die 

huidige bewoners van de woningen die een 

huurcontract voor onbepaalde tijd hebben 

en de woningen niet op sociaal-medische 

indicatie huren. 

Zolang de overdracht van de woningen nog 

niet is gerealiseerd zal de diaconie alle 

activiteiten op het vlak van beheer, 

exploitatie en toewijzing van de woningen 

op zorgvuldige wijze en gelet op het 

diaconale doel voortzetten. 

 

Wordt vervolgd. 
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