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Op de studiedag van de raad van Kerken Nijmegen op 17 november 2011 is in de 
middag tweemaal een workshop gegeven door diaconaal predikant Paul Oosterhoff 
over het nieuwe initiatief van de diaconie Nijmegen, de realisatie van het  diaconaal 
centrum ‘de Haard’, met als spannende ondertitel: Huis van compassie

Beide bijeenkomsten ongeveer 8 deelnemers. Paul Oosterhoff geeft in eerste instan-
tie weer wat de bedoeling is van het nieuwe initiatief.
We willen op deze plek in de komende jaren een nieuwe impuls geven aan ons dia-
conale werk. De aandacht die we als diaconie altijd al hebben voor mensen in de 
marge van de samenleving zullen we voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Groe-
pen waar we nu mee verbonden zijn zullen met ons mee verhuizen, zodat activiteiten 
van armoedebestrijding, interreligieuze dialoog, sociale cohesie straks in de Haard 
zullen plaatsvinden. We hebben meer zalen tot onze beschikking zodat we de moge-
lijkheid hebben om ook andersoortige activiteiten te ontwikkelen en ruimte te bieden 
voor andere groepen voor cursussen, maaltijden en bijeenkomsten. We denken aan 
maatschappelijke, religieuze en culturele activiteiten waarbij in alle gevallen het the-
ma ‘compassie’ een centrale rol speelt.
We staan open voor samenwerking en suggesties. 

Paul nodigt uit met elkaar te denken over de impact van dat woord compassie. Blaas 
je niet te hoog van de toren, kan je het waarmaken.
Gesprek ontvouwt zich rond de termen barmhartigheid, gerechtigheid, compassie. 
Veel voorbeelden van diaconaal werk komen langs. Ook voorbeelden vanuit andere 
kerken. Ideeen worden uitgewisseld. Thema’s als de grenzen van het werk, professi-
onaliseren van het werk, samenwerking met andere hulpverlening komen aan bod.
Weer kunnen we met elkaar constateren dat diaconaal werk een wezenskenmerk is 
van de christelijke gemeente en dat het een goede mogelijkheid biedt om interkerke-
lijk en ook met niet-kerkelijken samenwerkingsverbanden op te stellen.


