
Inventarisatie diaconie in de parochie       
 
Deze inventarisatie stelt in staat een beeld te krijgen van diverse vormen van diaconale 
betrokkenheid in een parochie(-verband). Daarnaast kan van de inventarisatie een analyse 
gemaakt worden van de sterke en zwakke punten, de kansen en risico’s 
 
Deze inventarisatie is ingevuld door 
 
0 bestuur van parochie_ _ _ _ _ _ 
0 bestuur van PCI parochie _ _ _ _ _ __ 
0 werkgroep _ _ _ _ _ _  
0 anders_ _ _ _ _ _ _  
 
Deel 1: Welke ervaringen heeft u met betrekking tot diaconie 
 
Vraag 1 Parochieel beleid met betrekking tot diaconie 
 
1a. Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan diaconie in uw parochie? 
 
Wijze van aandacht voor diaconie aankruisen
D.m.v. werkgroep(en) en organisatie(s) voor diakonie
D.m.v. bezinnings- en gespreksactiviteiten 
Af en toe in vergaderingen, als er een concrete nood is
In de overwegingen en vieringen
Anders, namelijk:  
 
1b. Op welke wijze is de diaconie verankerd in het beleid van de parochie? 
 
Wijze van verankering in het beleid van de parochie aankruisen
Aandachtspersoon voor diaconie in parochiebestuur/kerkbestuur

Beleidsplan diaconie
Werkplan diaconie
Begroting diaconie
De pastor coördineert de diaconie
Anders, namelijk:  
 
1c. Bent u van mening dat uw parochie heeft bijgedragen aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen? 
 
Ja, bijvoorbeeld: Neen

 
 
1d. Verwacht u dat de parochie in de toekomst (nog) meer te maken te krijgen met 
maatschappelijke problemen? 
 
Neen Wel, te weten:

 
 



 
 
2. Diaconie - activiteiten 
 
De parochie kan op de volgende manier aandacht geven aan maatschappelijke problemen: 
door inzet van een werkgroep d.m.v. gesprek, bezinning, viering, bezoekwerk, 
ontmoeting,door financiële steun 
Ook komt het voor dat de parochie niet actief is, maar dat parochianen zich actief inzetten. 
Wilt u aankruisen hoe de situatie is?    
 

Onderwerp
of
doelgroep

Er wordt aandacht aan
besteed door of  via
(evt. naam van de 
werkgroep invullen)

Bewustwording d.m.v.  
gesprek, bezinning of 
viering

Ouderen
Zieken
Eenzamen
Alleenstaanden
WAO-ers
(Ex-) psychiatrische patiënten
Familie van psychiatrische patiënten
Baanlozen
Vrouwen in de Bijstand
Homoseksuelen
Slachtoffers van seksueel geweld of misbruik
Mensen zonder geldige verblijfspapieren
Vluchtelingen en asielzoekers
De multiculturele samenleving/racisme
Woonwagenbewoners
Mensen met een verstandelijke handicap
Familie van mensen met een verst. handicap
Chronisch zieken
Echtscheiding
Alcohol-, drugs, gok-, medicijnverslaving
Familie van verslaafden
Nabestaanden na zelfdoding
Dementen en dementerenden
Familie van dementen/dementerenden
Agrariërs en bedrijfsbeeïndigers
(Ex-) gedetineerden
Familie van gedetineerden
Dak- en thuislozen
HIV-geïnfecteerden/ AIDS patiënten
Geweld op straat
Amnesty International/mensenrechten
Wereldwinkel

 



Vraag 2 (vervolg) 
 
 

Onderwerp
of
doelgroep

Activiteit op het 
gebied van 
bezoekwerk, 
groepswerk, 
ontmoeting etc.

Financiële 
steun aan 
personen en 
organisaties

Parochie niet 
actief, maar wel
actieve inzet van 
parochianen

Ouderen
Zieken
Eenzamen
Alleenstaanden
WAO-ers
(Ex-) psychiatrische patiënten
Familie van psychiatrische patiënten
Baanlozen
Vrouwen in de Bijstand
Homoseksuelen
Slachtoffers van seksueel geweld of 
misbruik
Mensen zonder geldige 
verblijfspapieren
Vluchtelingen en asielzoekers
De multiculturele samenleving/racisme
Woonwagenbewoners
Mensen met een verstandelijke 
handicap
Familie van mensen met een verst. 
handicap
Chronisch zieken
Echtscheiding
Alcohol-, drugs, gok-, 
medicijnverslaving
Familie van verslaafden
Nabestaanden na zelfdoding
Dementen en dementerenden
Familie van dementen/dementerenden
Agrariërs en bedrijfsbeeïndigers
(Ex-) gedetineerden
Familie van gedetineerden
Dak- en thuislozen
HIV-geïnfecteerden/ AIDS patiënten
Geweld op straat
Amnesty International/Mensenrechten
Wereldwinkel

 



3. Op welke wijze is de diaconie in uw parochie gestructureerd? 
 
Organisatiestructuur aankruisen
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Parochiële Werkgroep Diaconie
Diakonaal Beraad
MOV-groep
Combinatie van bovengenoemde groepen
Anders, namelijk:  
 
 
4. Is er samenwerking of overleg van de parochiële diaconie-groepen met 
 andere kerken of organisaties? 
 
Samenwerking en overleg Neen Ja, te weten
Met diaconieën etc.van andere kerken

Met andere R.K. organisaties

Met andere maatschappelijke organisaties

Met de overheid

Anders

 
 
5. Is er samenwerking of overleg met andere werkvelden van de parochie 
 
Andere werkvelden Aankruisen
Katechese
Liturgie
Pastoraat
Gemeenschapsopbouw/communicatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deel 2: Knelpunten met betrekking tot diaconie 
 
Welke knelpunten ervaart u in de parochie rond de huidige diaconale activiteiten, 
bijvoorbeeld: 
 
We vinden het moeilijk: Heel erg Een beetje Bijna niet 
Om in contact te komen met 
mensen in nood: we vinden ze niet. 

   

Om goede informatie en/of 
toerusting te vinden. 

   

Om jonge mensen te interesseren 
voor diaconie. 

   

Om inspiratie te vinden, we werken 
op routine. 

   

Om voldoende geld te vinden.    
Om voldoende aandacht te 
geven/krijgen voor diaconie in de 
parochie, diaconie ‘hangt er bij’. 

   

Om voldoende ondersteuning te 
krijgen van pastores of andere 
deskundigen en ondersteuners. 

   

Om vrijwilligers te vinden.    
Om goed te overleggen.    
Om in diaconie te blijven geloven.    
Anders, namelijk: 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
Deel 3: Verwachtingen en kansen voor diaconie 
 
Welke kansen biedt de parochie/het parochieverband voor de ontwikkeling van parochiële 
diaconie? 
 
Het parochieverband kan inspiratie en meer samenhang bieden aan allerlei initiatieven door 
bijvoorbeeld ontmoetingen en cursussen te (laten) organiseren.  
 
Welke andere mogelijkheden voor ondersteuning ziet u in het parochieverband?  
 
Wat zijn daarbij uw verwachtingen van het bestuur, van de pastores, en van anderen? 
 
 
 
 
 


