
Diaconie in Den Haag

Na 5 eeuwen onverminderd
actueel en actief

www.diaconiedenhaag.nl



Protestantse Diaconie Den Haag
Missie:
• Dienen – de kern van het ambt van diaken
• Delen – wie heeft, kan geven – zonder onderscheid 

aan wie het nodig heeft
• Durven – niet afvragen wat 'men' vindt, niet 

oordelen, niet aarzelen
• Doen – helpen waar niemand helpt, geven waar 

niemand geeft, doen waar niemand doet
Voor mensen in de marge van de Haagse samenleving



Armoede

• Armoede is van alle tijden en kent vele vormen
• Armoedezorg is zo oud als het christendom en 

kent ook even zovele vormen
• Armoede in Den Haag is wijdverbreid



Beleidsvisie Haagse Diaconie

• Versterking wijkdiaconieën en diaconaal 
(opbouw)werk in de wijkgemeenten

• Armoedebestrijding
• Hulp aan vluchtelingen/ongedocumenteerden
• Intensivering ouderenwerk
• Bevordering sociale cohesie
• Zichtbaar en herkenbaar aanwezig



STEK – stichting Stad en Kerk

• STEK in 2004 opgericht als uitvoerings-
organisatie voor de Haagse Diaconie

• Inmiddels herkenbaar en onmisbaar in vele 
projecten door de hele stad

• Ca. 50 professionals en 1.000 vrijwilligers
• Zie www.stekdenhaag.nl



Projecten Diaconie/STEK

• Schuldhulpverlening 
– Individueel – broodnood, acute hulp
– Commissie Bijstandszaken (CBZ)

• Buurt- en kerkhuizen: Paardenberg, Oase, 
Bethel, Buurt- en Lukaskerk

• Kariboe Bibi
• Wereldhuis 



Meer projecten

• Voedselbanken in Paardenberg, Oase, Lucaskerk
• Noodopvang ongedocumenteerden
• Inloopspreekuren, koffie, maaltijd, viering
• Kinderwinkel in Moerwijk
• Sociale kruidenier



En talloze activiteiten:

• Huiswerkbegeleiding
• Fietslessen
• M25 en Tafel van Hoop 

• Zomer/winterSTEK voor ouderen
• Kooklessen
• Shakuma en yoga voor vrouwen
• MamaVerhalenKoor



Ook iets doen?

STEK is altijd op zoek naar vrijwilligers 
zie http://stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank

Maar u kunt ook een financiële bijdrage leveren aan 
de Haagse Diaconie:
https://www.diaconiedenhaag.nl/helpen/
• Themacollecten, giften en legaten
• Bijdragen voedselbank – 5 november
• Of natuurlijk … koekjes kopen!


