
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Slotsymposium 
Diaconie, een meerwaarde voor kerk 
en samenleving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vrijdag 14 februari 2020 
  14.00-17.30 uur 
  Het Forum Roermond 



Eind 2019 kregen de aalmoezeniers van de Dienst kerk  
& Samenleving te horen dat hun functie vervalt, als gevolg  
van een reorganisatie in het bisdom Roermond.  
 
De aalmoezeniers zijn op vele plekken in Limburg aanwezig. 
Zij dragen een steentje bij om de sociale cohesie te 
bevorderen daarmee het sociale gezicht van de kerk. 
 
Graag willen de oud – bestuursleden van DKS en de 
aalmoezeniers van Sociale werken, voor een laatste keer, 
samen terugblikken op de rol die diaconie heeft in  
kerk en samenleving. 
 
Daarom organiseren we een slotsymposium op vrijdag  
14 februari om, samen met u, op een passende manier 
afscheid te nemen van de aalmoezeniers en stil te staan  
bij hun betekenis voor de Limburgse samenleving in de 
afgelopen 118 jaar.  
 
Als gastspreker geeft prof. Dr. Erik Borgman zijn visie op  
het thema van deze dag:  

Diaconie, een meerwaarde voor kerk en samenleving.  
 
Aanmelden kan TOT  31 januari 2020: 
info@dienstkerkensamenleving.nl 
of per post: DKS, p.a. van Goghstraat 3, 6165VG Geleen 
steeds o.v.v. naam, organisatie, e-mailgegevens 
 
Locatie: Congrescentrum Het Forum 
Elmpterweg 50  6042 KL Roermond 
Het Forum is bereikbaar via de A73 en N280.  
Parkeren is gratis. 
 
Informatie over de bijeenkomst  
06 24488442  hubvossendks@gmail.com 
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PROGRAMMA 

 

13.30 u Inloop met koffie/thee en vlaai 

14.00 u Welkom door hoofdaalmoezenier  

W. van Meijgaarden 

14.20 u Inleiding door Prof.dr. E. Borgman 

Diaconie, een meerwaarde voor kerk en 

samenleving  

14.50 u Muziek 

15.00 u  Tafelgesprek met maatschappelijke organisaties 

en diaconale projecten 

‘meerwaarde van de ondersteuning van DKS 

voor onze organisatie/project’ 

15.25 u Muziek 

15.30 u Tafelgesprek met fondsen en subsidiegevers 

  ‘daarom hebben wij DKS mee ondersteund’ 

15.55 u Muziek 

16.00 u Afscheid van de aalmoezeniers 

16.20 u Slotwoord  door oud-voorzitter DKS  

mevrouw A. Verblakt 

16.30 u Afscheidsreceptie 

17.30 u Einde  

 

 



CADEAUTIP 

 
Mariëlle Beusmans   
Ondersteuning bewustwordingsprogramma  
‘stop huiselijk geweld tegen vrouwen’  
van de diocesane vrouwenorganisatie  
in Same, Tanzania. 
 
Alexander de Graaf Woutering  
Project DiaconieNu in het dekenaat 
Horst wil dienstbaar zijn aan ALLE mensen  
en zet zich in voor hun welzijn, met name  
voor de kwetsbaren. 
 
Wim van Meijgaarden 
Project Ruggesteun in Meerssen zamelt  
voedsel en bruikbare kleding in voor mensen  
die het hard nodig hebben. 
 
Hub Vossen             
Limburgs Diaconaal Fonds biedt kansen  
en ondersteunt individuele personen  
in de Limburgse samenleving. 
www.limburgsdiaconaalfonds.nl 
 
 
Uw gift kan overgemaakt worden naar:  
Rekeningnummer NL45INGB0004541138 
t.n.v. Dienst Kerk en Samenleving 
omschrijving: afscheid van (…naam…) 
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