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Verslag van bijeenkomst over Millennium doelen te Eindhoven op 26 maart 2015 in de Johanneskerk, op 

initiatief van de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) en het  Interkerkelijke Diaconaal Overleg 

Eindhoven (IDOE) 

 

Aanwezig 7 deelnemers  en  Christiaan Hogenhuis en collega  Irene ,  twee medewerkers van Oikos. 

 

Welkom en opening door Kees Minderhoud 

Doel van de avond: 

- Geïnformeerd worden over de stand van zaken m.b.t. Millennium doelen 

- Wat doen we in het Eindhovense  

- Hoe kunnen we een lijn uitzetten voor de toekomst 

- Wat neemt Oikos als boodschap mee naar Kerk in Actie en Action by Churches Together (ACT), Wereldraad 

van kerken en VN. 

 

Presentatie Oikos zie PowerPoint bijlage 

Twee gespreksgroepen 

Groepsgesprek binnenland / Eindhoven 
 

Wat loopt goed Wat loopt niet goed 
 (= signalen, ervaringen; verder onderzoeken!) 

 iDOE actief met vluchtelingen 

 PGE actief met vluchtelingenwerk 

 voedselbank: product van de maand 

 voedselbank: uitgiftepunten in de wijken 

 PGE: schuldhulpverlening 

 PGE heeft de wens om samen met 
andere kerken iets te doen aan 
schuldhulpverlening  

 DCE: inloop voor dak- en thuislozen 

 Emmaüs: 
wonen/werken/verkoop=zelfstandig 

 iDOE ontwikkelt zich  

 Er zijn kerkelijke contacten met de 
politiek en wmo 

 Mantelzorg binnen diverse kerken OK 
 

 Wachtperiode en strakke venstertijden bij 
Sociale Raadslieden bij intake voedselbank. 

 Strenge regels bij voedselbank. 

 Schuldhulpverlening: gemeente bezuinigt, 
hulpverlening onder druk 

 Schuldhulpmaatjesproject (kerkelijk) is mislukt, 
althans staat nu als PM op agenda. 

 Vrijwillige Hulpdienst VHD heeft ook 
toegangsregels. 

 Kringloopwinkels worden soms ondernemers  
en dat betekent onderlinge concurrentie? 

 Bij de burgerlijke gemeente en schulphulp telt 
de Voedselbank mee als voorziening? 

Samenvatting 

 Veel initiatieven zijn aan de basis 
gestart, van onderop 

 in de kerken functioneert mantelzorg 
redelijk; misschien mag dat nog meer 
aandacht krijgen 

 

 uitdaging: visie krijgen over rol en plaats van 
kerken met IDOE 

 als men daarop antwoord heeft, dan relaties 
onderhouden met armoedepunten en 
processen volgen in de praktijk 

 overheid in Eindhoven kritisch en zelfbewust 
benaderen en als kerken je krachten bundelen 
en de overheid gezamenlijk benaderen. 

 Meedenken over goede regels want die zijn 
belangrijk 
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Groespgesprek buitenland / zwo / fairtrade / duurzaamheid 
 

Wat loopt goed Wat loopt niet goed 

 er komt steeds meer info 

 aandacht voor zwo in vieringen 

 in kerk ruimte voor fairtrade + 
buitenland vragen 

 verkoop producten voor wereldwinkel 

 aandacht voor Bolivia/zwo vragen 

 aandacht voor bed bad brood 

 Samen Verder collecte 

 bewustwording 3e wereld zie Haïti 
tentoonstelling 

 meer betrokkenheid bij mensen aan de 
basis 

 bewustwording duurzaamheid zie conf. 
Kopenhagen 

 VN geeft ieder land alleen huiswerk 

 oprukken multinationals 

 rol VN Wereldbank? 

 uitwisseling jeugd 

 moeilijk jongeren/kinderen erbij betrekken 

 beïnvloeding van de kerk op de politiek 

 effectiviteit van handelen; er moet breder 
samengewerkt worden 

 Avondmaalswijn fairtrade invoeren niet 
gelukt 
 

Samenvatting 

1. draagvlak 
2. politieke invloed 
3. mondiaal is er iets bereikt 
4. aandacht van consument voor de keten 

1. aandacht voor structurele vragen 
2. Hoe functioneert VN 
3. Aandacht voor structurele vragen op VN 

niveau 
4. Koopmanschap is bij ontwikkelingswerk 

leidend 

 

Terugblik 

Jammer dat er zo weinig mensen waren. De avond zelf was voor de aanwezigen nuttig,verhelderend en 

leerzaam. 

Hoe kom je van vage doelen tot concrete stappen, zie www.kerkenvoordetoekomst .nl 

Afspraken 

Oikos vraagt Kerk in Actie om mee te nemen: 

- aandacht voor noodhulp is er wel 

- overheid mag noodhulp niet misbruiken 

- structurele vragen moeten op de agenda blijven 

Oikos kijkt wat men nog meer voor Eindhoven kan doen. 

 

verslag HL 20150408/KM20150502 

 

 

 

http://www.kerkenvoordetoekomst/

