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De redactie is met volle moed begonnen met 
de zesentwintigste jaargang van Diakonie 
& Parochie. Hopelijk gaat u houden van uw 
vakblad en laat u het anderen weten, zodat we 
met meer lezers en lezeressen het tijdschrift 
omhoog kunnen houden. Want we leven in 
zware tijden. 
 
De afgelopen maanden kwam de ene econo
mische onheilstijding na de andere tot ons. 
De huizenmarkt stort elke maand meer in 
elkaar en daarmee tevens de bouwsector. 
Toeleveringsbedrijven van de huizenmarkt 
hebben het heel zwaar: van bouwmaterialen 
tot meubelzaken tot huisinrichting. De 
werkloosheid stijgt met sprongen en raakt 
eind februari aan de 600.000. Het nieuwe 
kabinet moest het geld van de spaarders 
redden door weer een bank te nationaliseren: 
SNS Reaalgroep. En dus stijgt onze schuld 
weer. De bezuinigingen werken door en 
iedereen krijgt een lager inkomen in 2013. 
Het lijkt er op dat chronisch zieken en 
ouderen zwaarder worden getroffen dan 
anderen. Vooral mensen die solidair zijn 
geweest door eerder met hun betaald werk te 
stoppen, merken nu dat er voor hun situatie 
geen aanpassingen zijn wat betreft de vele 
veranderingen in de pensioenwetgeving. 
Zorgen dus, veel zorgen.

Vanzelf dat er vanuit kerken de vraag gesteld 
wordt hoe het zo gekomen is met die economie 
en kunnen we eruit komen en zal er dan een 
vorm van eerlijke economie kunnen bestaan? 
Over al die vragen hebben de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen, Arbeidspastoraat 
DISK en Justitia et Pax op 29 november het 
Symposium Eerlijk duurt het langst gehouden 
door. In dit nummer geven we u resultaten van 
die intensieve studiedag door.

Daar staat tegenover dat diaconaal gesproken 
het werk toeneemt. Wie een beetje in de keu
ken van diaconieën, Parochiële Caritas Instel
lingen, noodfondsen en diaco nale werkgroe
pen rondkijkt ziet hoe ze metterdaad vorm 
geven aan de werken van barmhartigheid. Ker
ken voeden steeds meer mensen, geven hen te 
drinken, zijn in de weer met kledingswinkels, 
ruil winkels, kringloopwinkels,  bezoeken 
zieken en gevangenen, proberen opvang 
voor exgedetineerden op te zetten, vangen 
asielzoekers en nietgedocumenteerden op, 
zorgen voor een nieteenzame begrafenis voor 
onbekende doden. De wereld van de nietgedo
cumenteerden is steeds harder in Nederland. 
Onze wetgeving is zo streng geworden, dat 
zelfs noodzakelijke diensten als gezondheids
zorg, voeding, een woning,  scholing niet meer 
verleend worden. In wat voor land leven we 
eigenlijk?

Er gaat dus wat om in helpend Nederland. 
Dat brengt het gesprek over diaconie en 
caritas ook verder. We gebruiken verschillende 
woorden als het gaat om het benoemen van de 
organisatorische kant. We zetten ook andere 
woorden in als we kijken vanuit het ambt van 
kerken. Met naastenliefde, liefde of caritas 
komen andere betekenissen in beeld. Er is 
iets in beweging en een aantal verhalen van 
dit nummer geven zicht op de discussie en de 
praktijk.

U blijft Diakonie & Parochie in de nieuwe vorm 
waarderen. We lezen uw positieve berichten 
graag. Vertel het goede nieuws verder en werf 
mee aan nieuwe lezers. Dit jaar is de prijs 20 
euro (inclusief portokosten). Het LKDB doet 
zijn best om bij de actualiteit te blijven.  
Voor al uw reacties en meningen kunt u 
terecht bij eindredacteur Hub Crijns.  
Adres: crijns@ziggo.nl.

Ter inleidingT Hub Crijns  
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In dit artikel benader ik diaconie vanuit de 
bijbelse bronnen en vervolg met een theologi
sche invulling. Al doende krijgen we meer zicht 
op een begrip met een rijke inhoud.

Wat is diaconie vanuit Bijbelse bronnen?
De letterlijke betekenis van het Griekse woord 
diakonia waarin we het woord diaconie herken
nen, is ‘dienst’. Ook in het werkwoord diako
neo, dat ‘aan tafel dienen’ betekent, zien we 
dit dienen terug, evenals in het zelfstandige 
naamwoord diakonos: dienaar. Nieuw taalkun
dig onderzoek brengt nog 
een andere betekenis in 
beeld, namelijk dat dienen 
altijd in een bemiddelende 
relatie staat: tussen een 
opdrachtgever en de be
stemming van de dienst. Er 
bestaat een groot verschil 
in opvatting tussen de 
oude Griekse en de Joodse 
cultuur als het gaat om de 
gevoels of betekeniswaarde 
van dienen. Daar ga ik eerst 
op in.

Griekse en Romeinse opvatting
De Griekse wijsgeer Plato heeft een uitgespro
ken negatieve opvatting over dienen. ‘Hoe kan 
een mens gelukkig zijn als hij een ander dienen 
moet’, zei hij. En dan gaat het zelfs alleen nog 
maar om ongedwongen dienst. Als het om ge
dwongen dienen gaat, wordt in het Grieks het 
woord douleo gebruikt; doulos betekent slaaf. 
De negatieve klank rond ‘dienen’ hangt samen 
met het mensbeeld van de Grieken. Alleen een 
‘vrije’ kan echt mens genoemd worden. 
Ook bij de Romeinen, die een slavencultuur 
kennen, heeft het woord ‘dienen’ een negatie
ve bijklank. De slaaf doet de zware arbeid, het 
onderhoud, het poetsen, de landarbeid, het 

sloven, en alles wat er gedaan moet worden 
voor techniek, productie, vervoer. De Ro
meinse burger doet het werk dat een vrij mens 
doet: lezen, schrijven, kunst, handel drijven, 
bijdragen aan de politiek van de samenleving. 
Dus ook bijdragen aan de vrije staat door toe 
te treden tot de militaire macht. 
In de christelijke traditie wordt er van oudsher 
een onderscheid gemaakt tussen de vita activa 
(het leven in arbeid) en de vita contemplativa 
(het leven in het denken), waarbij er een rang
orde ontstaat: de vita contemplativa zijn be

langrijker dan de vita activa. 
Zo komt het dat ook wij in 
onze tijd een onderscheid 
maken in onze opvattin
gen over arbeid: de fysieke 
materiële arbeid en werken: 
de geestelijke scheppende 
spirituele arbeid.

Joodse opvatting
De Israëlieten weten uit 
eigen ervaring wie God is 
en wat Hij doet en ze weten 
wat het is om achtergesteld 
te zijn. God sluit immers 

een verbond met dit volk van slaven. Zijn 
verbondsdaden zijn voor dat volk veelzeggend. 
Hij bevrijdt zijn volk uit het land Egypte en 
leidt het uit het diensthuis. De geboden die 
uit dit verbond voortvloeien hebben te maken 
met God en met de naaste. De Joodse bron
nen maken geen onderscheid tussen hoog en 
laag, fysiek en geestelijk: het hoort allemaal bij 
elkaar.

Diakonia in het Nieuwe Testament
In de evangeliën, Handelingen en brieven 
van de apostelen worden veel activiteiten 
geschaard onder de diakonia. Ik noem enkele 
voorbeelden.

DIACONIE EN DIACONIEWETENSCHAP

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau 
Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken

In het Lucas evangelie (17,8 en 12,37) en in 
het Johannes evangelie (12,2) betekent dia
koneo: aan tafel dienen. 
In het Lucas evangelie (22,2627) gaat het 
om het dienen van de medemens, juist als hij 
minder is dan wijzelf. Jezus zegt daar: ‘Wie de 
voornaamste is, dient des te meer’. 
In Handelingen 6 betekent diakoneo voor de 
liefdesmaaltijd zorgen. De voorbereiding, de 
leiding en het bedienen van de maaltijd wordt 
toegekend aan zeven mannen ‘vol des heili
gen geestes’. Het aan tafel dienen is dus een 
belangrijke functie. 
Het preken van de apos
telen in Jeruzalem, ook in 
Handelingen 6, heet diako
nia des Woords. 
Paulus noemt zichzelf en 
zijn apostelvrienden in 
zijn de tweede brief aan de 
Korinthiërs ‘diakenen’ van 
Christus. Ook apostolaat 
valt hier dus onder diakonia. 
Het zendingswerk zoals 
bijvoorbeeld Timoteus dat 
onderneemt, draagt ook de 
naam diakonia. 
We onderkennen dus meerdere betekenissen 
uit dit woordgebruik.

Diakonia volgens Jezus
Diakonia is in het Nieuwe Testament veel meer 
dan de zorg voor armen, weduwen en wezen 
en vreemdelingen. Apostolaat valt er onder, 
evenals preken, zendingswerk, catechisatie, en 
huisbezoek. Voorts bezoek aan gevangenen en 
weduwen, die niet in staat zijn aan het bijeen
komen van de gemeente deel te nemen. In de 
evangeliën ligt de nadruk op de wijze waarop 
Jezus het dienstwerk opvat. In tegenstelling 
tot de wereld, waarin het gaat om macht over 
de ander, stelt Jezus het dienen centraal in 

opdracht van God, Zijn Vader. Hij zegt: ‘Ik ben 
niet gekomen om bediend te worden, maar om 
te dienen’ (Mt. 20,28). 

Nieuwe inzichten van John Collins
Exegetisch onderzoek heeft ons geleerd dat 
elke generatie een eigen beeld vormt van de 
diaconale bronnen en woorden. Er wordt als 
het ware een eigen betekenis op gelegd. Een 
maatschappij die standen, rangen en slaven
arbeid kent neemt bijna automatisch dat 
verstaan mee in de Bijbelse woorden. Zie bij

voorbeeld de betekenissen 
uit de Griekse en Romeinse 
cultuur. Een maatschappij 
die zich los gemaakt heeft 
van slavenarbeid, die geen 
onderscheid meer maakt 
tussen blanke bovenmen
sen en gekleurde onder
mensen, vult die begrippen 
weer anders in. Kijk naar de 
betekenissen in onze eigen 
cultuur. 
Zo blijkt uit de ervaring van 
de theologie uit de negen
tiende eeuw bij de invul

ling van het woord ‘dienen’ de tweederangs 
plek van zorgarbeid, mantelzorg, handarbeid 
mee te klinken. ‘Dienen’ krijgt een klank van 
nederigheid, onderwerping in zich. Die twee
derangs klank treffen we ook aan in woorden 
als bediende, dienaar, knecht, dienstbode, de 
meid, enzovoorts.
De Australische exegeet John Collins heeft 
een systematisch onderzoek verricht naar 
de betekenis van de diakwoordstam in de 
bronnen van de twee eeuwen rond het leven 
van Jezus (lees verder in Diaconie in beweging, 
(2102, pag. 6996). Hij constateert dat dia
konein vooral een bemiddelende functie heeft: 
namens iemand met gezag kan de diakonos iets 2

Sint Maarten kleedt de naakte Eten voor hongerigen
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overbrengen naar de anderen: geld, een dienst, 
een boodschap. Een diakonos is een gemach
tigde, een gezondene, een middelaar tussen 
degeen in wiens opdracht hij of zij gezonden is 
en degenen naar wie hij of zij toegaat. Ik noem 
nadrukkelijk de zij, omdat 
uit de geschiedenis van de 
eerste tien eeuwen duide
lijk blijkt dat vrouwen een 
eigen diaconale taak en dus 
ambt kregen als het ging 
om taken onder vrouwen, 
waar mannen vanwege 
cultuurbepaalde belevingen 
geen toegang hadden (zie 
Hans Wijngaards in: Diaco
nie in beweging, 2012, pag. 
115133). ‘Dienen’ heeft 
dan een klank van gezag 
in zich, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit ons begrip van 
de termen gezant, minister, agent, gemanda
teerde, gevolmachtigde, bemiddelaar, pleitbe
zorger, zaakwaarnemer. 
Diakonia heeft volgens Collins drie betekenis
velden, waarin altijd de relatie belangrijk is: 
1. de boodschap; 2. de bemiddeling of agent
schap; 3. dienst en verzorging. De grond
betekenis is zoiets als: 
bemiddeling en opdracht 
in naam van de opdracht
gever. Diakonia is dan een 
mandaat, zending, missie, 
kortom een doorgeven, die 
zowel materieel als gees
telijk is op te vatten. Als 
Paulus in 2 Korintiërs van 
Korinte naar de eerste ge
meente in Jeruzalem gaat, 
is zijn missie niet alleen om 
het Woord en evangelie te 
verkondigen, maar ook om 
de opbrengst van de collecte 
te geven.

Diakonia in de vroege kerk
Als we zien hoe het leven van de oergemeente 
in Jeruzalem beschreven wordt, zien we dat 
de zorg voor elkaar, de zorg voor de naasten, 
de zorg dat niemand van de gemeenschap 
gebrek lijdt essentieel is. Het is één van de 

wezenskenmerken van de vroege gemeente 
zoals ze ons beschreven wordt in hoofdstuk 2 
en hoofdstuk 4 van de Handelingen. We horen 
daar hoe de menigte die het geloof had aange
nomen, leefde en er komen vier grondtrekken 

van wat kerkzijn inhoudt 
naar voren: (1) de verkon
diging, het getuigenis van 
de verrijzenis van de Heer 
Jezus (kerugma), (2) vervol
gens de samenkomst voor 
het gebed en het breken 
van het brood (leiturgia), 
(3) het gemeenschappe
lijk leven, verbondenheid 
hebben met de Heer en 
met elkaar (koinonia) en (4) 
tenslotte de zorg voor de 
behoeftigen (diakonia).
Dat programma wijst 
duidelijk op inzet om te 

zorgen dat niemand gebrek zal lijden, dat ieder 
een waardig bestaan heeft en niet uit nood 
of honger of armoede gedwongen wordt tot 
daden die een mens onwaardig zijn. Het gaat 
dus om menselijke waardigheid. Dat is een 
essentieel gegeven als het gaat om de diaconie 
van de Kerk. 

Diaconie: een drievoudige 
dienst van barmhartig-
heid, gerechtigheid en 
verzoening
In het Handboek Diaconie
wetenschap Barmhartigheid 
en gerechtigheid wordt na 
een boeklange zoektocht de 
volgende omschrijving van 
diaconie gegeven: 
“Onder diaconaat/diaconie 
verstaan we het handelen 
vanuit en door kerken 
en andere door het evan

gelie geïnspireerde groepen en bewegingen 
dat gericht is op het voorkómen, opheffen, 
verminderen dan wel mee uithouden van 
lijden en sociaal-maatschappelijke nood van 
individuen en van groepen mensen en op het 
scheppen van rechtvaardige verhoudingen in 
kerk en samenleving.” (zie Barmhartigheid 
en gerechtigheid, 20041, pag. 392).

In deze definitie ligt de nadruk op het hande
len, dat omschreven is in vijf werkwoorden. 
Tegelijk is duidelijk dat diaconie ook om een 
theologische omschrijving vraagt. Die vinden 
we terug in de zoektocht naar deze definitie en 
de dragende woorden zijn 
dan: barmhartigheid, ge
rechtigheid en verzoening. 

Barmhartigheid en ge-
rechtigheid
Barmhartigheid en ge
rechtigheid zijn samen het 
draagvlak voor het diaco
nie. De woorden gerechtig
heid en barmhartigheid 
vormen de rode draad van 
de schriftelijke bronnen 
rond de interpretatie van 
Gods Woord.
Het doen van barmhartig
heid en gerechtigheid begint meestal vanuit 
de authentieke klacht van de mens in nood: 
vergelijk de uittocht uit Egypte, het boek Job, 
de Psalmen, de Klaagliederen, de profeten. Het 
begint bij de klacht en tegelijk volgt de uitda
ging en oproep: wie doet er iets aan?
Gerechtigheid is in de Hebreeuwse bijbel geen 
sociaalethische term, maar 
de vervulling van de wereld 
in de lijn van Gods heils
plan. Gerechtigheid is de 
verbondstrouwe handeling 
conform de Tora, waardoor 
mensen in de rechte ver
houding tot God komen te 
staan. De barmhartigheid 
komt daar uit voort. Overal 
in de Bijbel horen we hoe 
gerechtigheid en barmhar
tigheid bij elkaar horen en 
over elkaar heen passen.
De twee begrippen worden 
dan uitgewerkt in de lijsten van barmhartig
heid en gerechtigheid (zie Diaconie in beweging, 
2010, pag. 2168). Vooral in de rabbijnse tradi
tie vinden we uitgebreide lijsten, die lijken op 
de latere christelijke lijsten van de Werken van 
Barmhartigheid. In de traditie van de sabbat 
worden de twee hoofdbegrippen en de praxis 
van de werken op elkaar betrokken. De sabbat 

onderbreekt het ritme van de 
tijd en dus de voortgaande 
tred van de arbeid om de 
bevrijding te vieren in Gods 
liefde: bevrijding van slaver

nij: van 
aardse vor
sten, van 
productie, 
van consumptie. Sabbat is 
de tijd om kritisch te kijken 
naar onze werkelijkheid en 
na te gaan of we erin slagen 
Gods Verbonds ideaal dich
terbij te brengen.
 
Verzoening
De gemeenschap van gelo
vigen is van Godswege ge
roepen. Dat maakt al direct 
duidelijk dat het initiatief 

bij God zelf ligt, in Gods toewending tot de we
reld. Ook naastenliefde vindt zijn oorsprong 
in Gods liefde. Wij hebben God lief omdat 
God ons eerst heeft liefgehad (1 Joh, 4:19). 
Dat geldt voor de dienst van de verzoening. 
Juist een gelovige relatie in de Liefde tot God 
en de medemensen heeft weet van verzoe

ning. Verzoening is herstel 
van een verbroken relatie. 
Verzoening is het woord 
van vergeving. Verzoening 
is een daad van heling. 
Diaconie maakt als dienst 
van barmhartigheid en 
gerechtigheid deel uit van 
de dienst van de verzoening 
in deze wereld. 

Dienst van zorg en barm-
hartigheid
Zorg heeft allereerst te ma
ken met materiële noden. 

Die staan voorop bij de werken van barmhar
tigheid. Ruimer gezien betreft dat ook het 
nabij zijn aan mensen in de breekbaarheid en 
kwetsbaarheid van het leven. Gedeelde vreug
de is dubbele vreugde, gedeelde smart is halve 
smart. Maar het gaat verder dan het oplossen 
van materiële nood. Mensen lijden aan hun 
lijden, hun ziekte, hun onmacht. We hebben 

Onderdak voor vreemdelingen Drinken voor dorstigen

Bezoek aan gevangenen Bezoek aan zieken
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hier te maken met menselijke tragiek. Het is 
een gevaarlijke illusie te denken dat alle leed te 
verhelpen is. Het lijden tast soms de zin van je 
bestaan aan. Het leven is voortdurend afscheid 
nemen, het meest uiteraard bij het verlies van 
een dierbare, maar ook bij 
het afscheid van je jeugd of 
van het werkzame leven. 
Aandachtige nabijheid kan 
hier wonderen doen.

Dienst van gerechtigheid 
Een van de namen van 
God is ‘hartstocht voor 
gerechtigheid’. Daar waar 
lijden en dood door ande
ren worden aangedaan, 
gebeurt onrecht. Dat vraagt 
van christenen inzet voor 
gerechtigheid. We leven en 
geloven binnen de traditie 
van een God die opkomt voor slachtoffers van 
onrecht. Er is niet alleen onrecht dat mensen 
elkaar aandoen, maar er is ook veel onrecht 
dat heerst in verhoudingen en structuren. De 
laatste bede van het Onze Vader is niet voor 
niets vertaald met: ‘en red ons uit de greep van 
het kwaad’. Criterium bij uitstek voor gerech
tigheid is de onvervreemdbare waardigheid 
van de mens en het respect voor de natuur. 
Allerlei maatschappelijke organisaties zijn 
actief voor gerechtigheid en vrede. Christenen, 
parochies en genootschappen kunnen daarin 
hun bijdrage leveren en ook zelf iets onder
nemen. De kunst is te onderscheiden tussen 
wat in onze macht ligt om te veranderen en 
wat niet, en tussen tragisch lijden en onrecht. 
Die kunst van het onderscheiden is heilzaam 
voor wie diaconaal wil handelen. Het is ook 
heilzaam anderen te helpen dit onderscheid 
aan te brengen in hun leven.

Dienst van verzoening en vergeving 
De derde diaconale dienst is die van bijdragen 
aan verzoening en vergeving. Deze dimensie 
is allereerst van belang voor christenen zelf 
die diaconaal handelen. Want in zorg voor 
anderen zullen we onvermijdelijk tekortschie
ten, onze armen blijken steeds weer te kort, 
en in de inzet voor gerechtigheid is het bijna 
onmogelijk geen enkele vorm van geweld te 

gebruiken. Zelf zijn we aangewezen op verge
ving om diaconaal actief en blijmoedig te kun
nen blijven. De bede in het ‘Onze Vader’ geeft 
aan dat er een innerlijke samenhang bestaat 
tussen vergeving door God en elkaar vergeven. 

Elkaar vergeven is zowel 
voorwaarde als vrucht van 
vergeving door God. Ons 
zelf vergeven is vaak het 
moeilijkst. Tot onze troost 
en verzoening schrijft de 
apostel Johannes: ‘En zelfs 
als ons hart ons aanklaagt: 
God is groter dan ons hart’ 
(1 Joh. 3,20).
In het klein is de dienst 
van verzoening belang rijk 
in families en buurten, in 
het groot tussen bevol
kingsgroepen en religieuze 
groeperingen. Verzoening 

zonder vergeving te vragen is niet mogelijk. 
Verzoeningscommissies in Zuid Afrika en 
Argentinië maken dat duidelijk.
Verzoenen heeft als basis het scheppen van 
verbinding, met name van verbindingen bui
ten de eigen kring, het denken in ‘wij’ en ‘zij’ 
overstijgen, bijvoorbeeld bij de ontmoeting 
van moslimvrouwen en christenvrouwen. In 
combinatie met de inzet voor gerechtigheid 
betekent dat vooral een inzet voor mensen 
en groepen die worden uitgesloten en niet of 
minder deelhebben aan het maatschappelijk 
en/of kerkelijk leven. Diaconale solidariteit zal 
niet rusten totdat mensen hun plaats hebben 
gevonden en gekregen.

De Werken van barmhartigheid, die in dit 
verhaal zijn afgebeeld, zijn afkomstig van 
de bronzen toegangsdeuren van de Dom
kerk te Utrecht. De deuren zijn gemaakt 
door de beeldhouwer Theo van de Vathorst. 
De Domkerk is gewijd aan Sint Maarten en 
het thema van de deuren zijn de Werken 
van Barmhartigheid. Op beide deuren zijn 
vijf Werken met aparte taferelen weerge
geven, terwijl het werk Doden begraven 
aan de buitenzijde is toegevoegd. Naakten 
kleden is verbeeld met Sint Maarten. De 
foto’s zijn gemaakt door Hub Crijns.

Doden begraven

D
Het kwam voor Cordaid niet als een verras
sing dat er een richtlijn van de zijde van het 
Vaticaan zou komen ten behoeve van katho
lieke organisaties die actief zijn op het terrein 
van hulp en ontwikkelingsamenwerking. De 
zogenaamde ‘vrijheid’ van deze organisaties 
was velen in de hiërarchie in Rome al langer 
een doorn in het oog. Er is in de r.k. kerk 
een groeiende tendens tot een formalistische 
en juridische verheldering van de relaties of 
 negatiever gezegd  het aantrekken van de 
teugels.

Inhoud én richtlijn: het loopt niet lekker
In de reflecties en discussies over de boeiende 
encycliek van paus Benedictus Deus Caritas 
Est werd al een soort van tweedeling zicht
baar. Waar organisaties als Cordaid – en ook 
geïnteresseerden buiten het directe katholieke 
netwerk  de paus prezen om de rijke inhoud, 
lieten de contacten met de hiërarchie van de 
kerk zien dat deze reageert vanuit de bijna 
Pavlovreactie: er moeten nú richtlijnen ko
men. Terwijl Cordaid zich goed kan vinden in 
het recente ‘Motu Proprio’ als een voortzetting 
van de inhoud van Deus Caritas Est, zien wij in 
de tevens gepubliceerde richtlijnen meer een 
controle mechanisme dan een instrument tot 
verdere dialoog.
In de inleiding van het Motu Proprio vinden 
wij een bemoediging van ons werk. Het grote 
concept van de liefde (voor de medemens) is 
een bron van inspiratie. Hier is duidelijk te 
zien dat Deus Caritas Est er aan ten grondslag 
ligt. Het lijkt zo’n soft begrip, de liefde voor 
de medemens, maar in onze zelfreflectie aan 
de hand van de encycliek kwamen wij tot de 
conclusie dat wij meer en meer technocratisch 
en gebureaucratiseerd dreigen te worden en 
minder ruimte hebben voor onze diepste mo

tivatie, nl. de compassie en de liefde.
De bepalingen in het Motu Proprio zelf zou je 
pragmatisch kunnen noemen. Opvallend in 
de bepalingen is de aandacht voor de diversi
teit van katholieke organisaties en zelfs, waar 
nodig en gewenst, voor een zekere mate van 
autonomie.
In die zin doet het Motu Proprio recht aan het 
spanningsveld waarin Cordaid zich beweegt. 
Ons bestaansrecht in het goede doen is ge
worteld in de steun van onze 400.000 dona
teurs in Nederland, en wij denken dat niet 
alle 400.000 donateurs katholiek zijn. Ook 
ont vangen we grote financiële steun van de 
Nederlandse overheid, niet omdat wij katho

DIACONIE EN DIACONIEWETENSCHAP

Geen controle, maar 
 dialoog stuurt katholieke 
hulporganisatie

Piet Kuijper is coördinator Katholieke Identiteit Cordaid

Piet Kuijper:“Een richtlijn van de zijde van het Vaticaan  
was geen verrassing”  [Foto: Cordaid archief]
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Toen ik in 1987 diaconaal actief werd als 
dekenale werker diaconie, was het Lande-
lijk Pastoraal Overleg (LPO) van 1986 net 
voorbij. We gingen het “liefdewerk in de 
 parochie” diaconie noemen en ik was daar 
zeer blij mee. Niet omdat ik toen niets 
meer uit te leggen had. Integendeel. Want 
iedereen vroeg: “Diaconie, wat is dat? Het 
klinkt zo protestants!”. Dat was al winst: we 
kwamen daarmee dichter bij de oecumene. 
En er was meer.

Barmhartigheid of gerechtigheid
Er was toen in ieder bisdom een missie
secretaris. Hij of zij stuurde middels landelijke 
missieorganisaties het 
missie en zendingswerk 
in de parochies aan. Daar 
was een dubbele struc
tuur zichtbaar. Enerzijds 
kwam ik missie zelatri
ces tegen en anderzijds 
MOVgroepen (Missie, 
Ontwikkelingssamenwer
king en Vrede). De MOV
vrijwilligers vonden het 
nodig om naast liefdevol 
geven ook de oorzaken van 
armoede bloot te leggen. 
Bewustwording en inspira
tie waren toen gevleugelde 
woorden! Naast barm
hartigheid ook aandacht voor structuren en 
gerechtigheid! Niet of, maar én.
Verder was er in de meeste bisdommen een 
D(K)CI die de bisschoppelijke controle uitoe
fende op de “liefdewerken” van de Parochiële 
Caritas Instellingen. Ook bij de liefdewerken 
was er in de parochie een dubbele structuur 
zichtbaar. Naast de Caritas ontwikkelde er 
zich een Kesastructuur (Kesa is de afkorting 
voor Kerk in de Samenleving). Ook hier waren 

bewustwording en inspiratie gevleugelde 
woorden: naast barmhartigheid ook aandacht 
voor structuren en gerechtigheid.

Terug naar Caritas? Terug naar af?
De winst in het diaconale werk van de afgelo
pen 25 jaar lijkt mij te liggen in het feit dat de 
werken van liefdadigheid of barmhartigheid 
in Caritas zijn aangevuld met de werken van 
bewustwording, inspiratie en gerechtigheid. 
Juist nu ontstaat er gesprek rond het oude 
woord caritas en wordt dit ontwikkeld ter ver
vanging van het woord diaconie. Voor het eerst 
in het boekje van E. Sengers & B. Koet (red.) 
Chesed, caritas, diaconie, zakaat: Zorg voor de 

naaste in Jodendom, christen
dom en islam (Delft, Eburon, 
2010). Dit pleidooi wordt 
door Sengers in Caritas, 
naastenliefde en lief dadigheid 
in de diaconie van de kerk 
(Delft, Eburon, 2012) herno
men en uitgewerkt. 
Dat voelt als terug naar af.  
In historisch perspectief 
is het net of we teruggaan 
naar de Armenwet uit 1854 
waarin de Nederlandse re
gering de zuilen, lees vooral 
de kerken, in Nederland 
opdraagt om goed voor de 
eigen armen en hun noden 

te zorgen! Sommige van die trekjes zien we 
ook nu terugkeren, nu vrije markt en staat het 
in de crisis niet samen redden. Gelukkig nog 
niet zo massief als in 1854, waarin alleen maar 
een beroep wordt gedaan op het liefdewerk 
van allereerst de kerken. Met de kennis en ver
worvenheden van nu klinkt het als: “wij doen 
er niets voor, u zorgt er maar voor, en over de 
bewustwording rondom de omstandigheden 
en structuren hebben we het maar niet”. 

liek zijn, maar omdat wij het goede goed doen.
De combinatie hiervan met onze katholieke 
grondslag maakt ons enigszins hybride. Vanuit 
dit hybride karakter en van uit onze loyali
teit met de mondiale r.k. kerk zoeken wij de 
dialoog. Met als basis het katholiek sociaal 
denken. Dit denken heeft als principe de 
dialoog en de interactie met de actualiteit en 
de contextualiteit. Het gevaar van een te grote 
nadruk op autonomie is dat je jezelf losweekt 
van de kerk als instituut en van haar leiders 
de bisschoppen. Dialoog heeft dan geen zin. 
Het deel willen uitmaken van de kerk en haar 
mondiale netwerk schept in deze ook verplich
tingen.

Gelovigen en vrijwilligers blijven teveel uit 
het zicht
Cordaid juicht vanuit die relatie toe dat ver
houdingen verduidelijkt worden. We vrezen  
evenwel dat het een louter juridisch en 
formalistisch proces is. Die vrees ervaren we 
omdat het toezicht op het werk van (interna

tionale) katholieke hulporganisaties alsook op 
de naleving van de nieuwe richtlijnen aan de 
pauselijke Raad Cor Unum is toevertrouwd. 
Een Vaticaans departement dat in het verleden 
niet altijd blijk heeft gegeven van een dialoog
gezinde houding.
En waar zijn de katholieken gebleven? Het 
document is opgesteld louter en alleen vanuit 
de positie van de hiërarchie in Rome en de 
lokale bisschoppen. Juist hulporganisaties zijn 
ontstaan als een initiatief van katholieke indi
viduen, die uit compassie en barmhartigheid 
actie ondernamen. Veel van deze organisaties 
zouden niet meer bestaan zonder die inzet en 
steun van vrijwilligers.
Een ander manco aan de opzet van het Motu 
Proprio is, dat subsidiariteit als dragend con
cept in het katholiek sociaal denken uit het 
zicht is verdwenen. Dat baart zorgen. Cordaid 
kiest voor en zoekt de dialoog met haar kerk
leiders, maar dan wel een open dialoog met 
respect voor eenieders positie en specifieke 
verantwoordelijkheden.

Paus Benedictus publiceert Motu proprio over de ‘Goede werken’

“Het wezen van de kerk drukt zich uit in een drievoudige opdracht: verkondiging van Gods Woord, 
viering van de sacramenten, dienst van de liefde”, aldus paus Benedictus XVI in zijn nieuwe Motu 
proprio getiteld Intima Ecclesiae Natura, dat op 11 november 2012 werd gepubliceerd. In dit Motu 
proprio (‘uit eigen beweging’, een brief die de paus op persoonlijk initiatief schrijft over een kerk
organisatorisch onderwerp) legt de paus nadruk op het recht en de plicht van alle gedoopten te 
leven naar het gebod van de naastenliefde dat Christus gegeven heeft. Die diaconia behoort tot het 
wezen van het getuigenis van de christen in de wereld. 
Het Motu proprio wil een kader bieden voor de organisatie van de kerkelijke vormen van diaconie 
en naastenliefde. Hoe indringend dat bedoeld wordt, blijkt wel uit de normen die gegeven worden 
voor de kerkelijke liefdadigheids en hulporganisaties om die opdracht tot diaconia daadwerkelijk 
en geordend gestalte te geven. Een inzet voor de naaste waarbij de bron van de inzetgenoemd 
moet worden: de liefde van Christus die ons geen rust laat. “Het gaat”, aldus de paus, “niet slechts 
om het verzamelen en verdelen van geld of materiële middelen, maar om aandacht voor de nood
druftige persoon”. Dat laat het belang van de waarden van het Evangelie van Christus zien en voel
baar worden. De diaconie en de caritas zijn immers geen varianten van bijvoorbeeld het algemene 
welzijnswerk. 
Kerkelijke liefdadigheids en hulporganisaties worden opgeroepen om hun katholiek profiel te 
tonen. De term ‘katholiek’ kan alleen worden gebruikt met toestemming van de bisschop. Hij moet 
er ook voor zorgen dat de medewerkers van deze organisaties de nodige theologische en pastorale 
vorming krijgen. Medewerkers van deze verenigingen en organisaties moeten op zijn minst res
pect hebben voor die katholieke identiteit. Parochies of bisschoppelijke structuren moeten erover 
waken dat zij geen reclame maken voor initiatieven die weliswaar gericht zijn op liefdadigheid, 
maar waarvan de doelstellingen of methoden strijdig zijn met de leer van de katholieke Kerk.
De pauselijke Raad Cor Unum moet de toepassing van de richtlijnen bevorderen en ervoor zorgen 
dat deze op alle niveaus worden nageleefd.
De Nederlandse vertaling van het Motu proprio Intima Ecclesiae Natura is te vinden op: 
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4784

DDIACONIE EN DIACONIEWETENSCHAP

Gaat het om diaconie,  
caritas of allebei?
Harry Scharrenborg is diocesane diaconale 
werker van het Aartsbisdom Utrecht.

Een impressie vanuit  het Aartsbisdom Utrecht

Logo Caritas Internationalis 
[Foto: www.caritas.org]
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Terug naar louter Caritas voelt identiek. “U 
zorgt er maar in liefde voor en over bewust
wording rondom omstandigheden en struc
turen hebben we het maar niet!” In de wereld 
van de Caritas kennen we de broodhulp. 
In de wereld van de diaconie kennen we de 
gezamenlijke Voedselbank. In de wereld van 
de Caritas kennen we budgetteren en budget
beheer, en in de wereld van de diaconie het 
SchuldHulpMaatjes Project. Verschil tussen 
Caritas en Diaconie is dat de laatste altijd een 
grote betrokkenheid eist van de landelijke of 
lokale overheid. Zij zijn immers nodig 
in bewustwording voor de gerechtig
heid. Voor nieuwe omstandigheden 
en structuren die voor wezenlijke 
veranderingen zorgen. 

Nog verder terug. Dat geeft dia-
conie goede papieren…
Ik kom in het Nieuwe Testament 
het woord Caritas niet tegen. Diako
nia des te meer. Diakonia vertaalt 
als dienst! Meer dan de dienst aan 
armen, weduwen en wezen. Meer 
dan Caritas. Wie goed naar Jezus 
kijkt, ziet dat hij in doen en laten, in handelen 
en spreken, het dienen centraal stelt.
Wat wij apostolaat noemen valt er onder, 
ook preken, catechese en huisbezoek. Zelfs 
het zendingswerk of onze missie. Het moge 
bekend zijn dat deze dienst een grote betrok
kenheid had op de toenmalige structuren en 
overheden. Kortom, diaconie is een mooie 
paraplu, waaronder vele christelijke werken 
van zorg, strijd/verzet en solidariteit ten dien
ste van mensen in nood, kunnen ontwikkelen. 
Werken van barmhartigheid, gerechtigheid en 
verzoening. Werken aan nood en structuren. 
Daarom was ik er in 1987 zo blij mee. 

Terug naar de praktijk
De aanvulling van de werken van liefdadigheid 
en barmhartigheid met de werken van bewust
wording en sociale gerechtigheid is meer dan 
Caritas alleen. Gelukkig zien we in toenemen
de mate dat Caritas besturen deze inzichten 
overnemen, al is het nog geen gemeengoed. 
Uit inhoudelijk oogpunt zou het jammer zijn 
om alles weer terug te brengen tot Caritas. 
Ook praktisch past het niet. Volgens mij 

gaan vele MOV’ers, diakens, voedselbankiers, 
pastores, SchuldHulpMaatjes, de mensen van 
het diaconaal jongerenwerk en het diaconaal 
huisbezoek, gelovigen en vrijwilligers van 
inloophuizen, hun wenkbrauwen fronsen, 
wanneer hun werk Caritas wordt genoemd. Ze 
ervaren dat als een te klein jasje. Het wil ook 
niet passen om missie als caritas te benoemen. 
Kortom, het gaat om Caritas en meer. Het gaat 
om Diaconie. De verbinding tussen barmhar
tigheid en de gerechtigheid en de verzoening 
tussen beiden! 

Nieuwe stap: van object van de zorg 
naar subject van de zorg
Diaconie is intussen meer dan 
inleven, voelen, hart, handen en 
hoofd. Er is intussen ook diaconie
wetenschap. Stelselmatig diaconaal 
onderzoek en reflectie. In deze 
wetenschap is de tijd van de bede
ling mooi zichtbaar gemaakt en de 
tijd van mensen zelf een stem ter 

verandering geven. 
Momenteel wordt in diaconie dichtbij 
en veraf, de trend zichtbaar dat men

sen zelf hun zaken oppakken. Dichtbij: Schuld
HulpMaatje zet heel de mens weer in zijn/haar 
kracht en die pakt zelf zijn/haar leven weer op 
en krijgt daarbij ondersteuning. Niet centraal 
maar decentraal. Wijkwerk nieuwe stijl komt 
er aan. Ik word er blij van, als ik een Caritas
bestuurder het woord ‘wederkerige relaties’ 
hoor gebruiken.
En veraf: in het missionaire werk wordt steeds 
meer de trend zichtbaar dat de mens in het 
zuiden eigen projecten oppakt, rond landbouw 
en veeteelt, rond educatie en rond gezond
heidszorg, en ondersteund worden met geld, 
kennis en kunde van hier. Niet centraal maar 
uiterst lokaal. Denk ook aan Oikocredit.
Na bedeling, na stem/kracht geven aan, komt 
empowerment in beeld en kleinschalig. Dat 
alles opgebouwd binnen een bestek van 25 jaar 
onder de paraplu diaconie, waaronder ook cari
tas een eigen en nodige plek heeft. Laten we 
zorgvuldig omgaan met deze rijkdom.

www.dkciutrecht.nl

Caritas speldje
[Foto: Hub Crijns]

“Het gesprek over ‘caritas’ 
en ‘diaconie’ aangaan  
is veel interessanter.”

Interview met 
Erik Sengers

11

Erik Sengers is coördinator bij de Dienst 
 Caritas van het Bisdom Haarlem-Amster-
dam. Aan het begin van het interview laat 
hij Vrij Nederland van 26 januari 2013 zien. 
Twee artikelen raakten hem en zeggen iets 
over zijn eigen motivatie: jonge werknemers 
die alleen een toekomstperspectief hebben 
van levenslang stages en tijdelijke jobs, en 
het zorgeloze luxe werken en leven van ex-
pats in Dubai. Het contrast tussen die twee 
motiveert hem de wereld een beetje recht-
vaardiger te maken.

Van organisatorisch liefdewerk naar heden-
daagse naastenliefde
“In 2007 verscheen er in het Bisdomblad van 
Haarlem een interview met Piet Stolwijk en 
mijzelf. Piet Stolwijk stond als diocesaan staf
medewerker in een lijn van dertig jaar bouwen 
aan het aandachtsveld voor kerk en samenle
ving en diaconie in de parochies en dekenaten 
en het ondersteunen van de Parochiële Caritas 

Instellingen. Hij maakte diaconaal beleid voor 
het bisdom. Hij zorgde voor samenwerking 
tussen de PCI’s onderling met een diocesane 
projectenlijst en met grotere diaconale pro
jecten, waar iedereen jaren aan kon bijdragen. 
Ook besteedde hij veel aandacht aan de relatie 
tussen PCI en parochie. In de structuur van 
het bisdom kreeg diaconie zo een plek: lokaal, 
dekenaal, in het bisdom.”
“In 2007 is de situatie van het Bisdom 
HaarlemAmsterdam sterk aan het verande
ren, zoals overal in Nederland. De kerk wordt 
snel kleiner en de betrokken leden zijn vooral 
ouderen. De kerk is zwak geworden, broos, 
zelf kwetsbaar. Er zijn geen dekenaten meer. 
Kerken moeten gesloten worden bij gebrek aan 
financiële middelen. De kerk komt menskracht 
te kort. Daarbinnen moeten parochies en 
PCI’s een nieuwe plek vinden. De parochiële 
structuren gaan veranderen: van kleiner naar 
groter. Ook die van de Caritas instellingen. De 
noden zijn gebleven en zelfs toegenomen in de 

Erik Sengers met op de foto naast hem zijn 
voorbeeld bisschop Aengenent (18731935)



12 13

&Diakonie      
Parochie

samenleving. Denk aan flexibilisering van het 
werk, mondialisering, immigratie, financiële 
en economische crisis, werkloosheid, schulden 
van huishoudens, zelfstandigen die het moei
lijk hebben.”
“In de afgelopen dertig jaar heeft de kerk 
vooral gesteund op de verzorgingsstaat als 
het gaat om haar diaconale taak. De overheid 
is aangewezen om de burgers te beschermen 
tegen de risico’s van ziekte, ouderdom, werk
loosheid, verlies van een partner. Kerkelijke 
diaconie of caritas 
vulde daar op aan 
waar individuen 
noden hadden. 
Later konden er 
groepen individuen 
aangewezen wor
den met eenzelfde 
nood en deed 
de kerk ook aan 
ondersteuning van groepen of droeg bij aan 
projecten. De relatie tussen kerk en overheid 
is sinds 2007 volop aan het verschuiven. Deze 
situatie vraagt om op een andere manier te 
werk te gaan. Minder organisatorisch, meer 
pragmatisch. Wat levert de eigen betrok
kenheid vanuit het geloof op aan inzet naar 
mensen en de samenleving toe? Het gaat om 
de eigen ideeën, inspiratie, overtuiging om te 

zetten in werkzaamheid en zelfbewust naar 
voren te brengen.” 
Dus is Erik Sengers “niet bezig met beleid 
ontwikkelen van bovenaf of langs een vooraf 
bedachte blauwdruk. Het gaat om het vita
liseren van het geloof, de inspiratie en het 
stimuleren van hetgeen mensen kunnen doen 
vanaf de basis. De tijd van een organiserende 
volkskerk is voorbij. Er zijn kleine groepjes 
mensen actief en hen ondersteunen is belang
rijk. Daarbij hebben de mensen nog steeds de 

neiging om naar 
boven te kijken: 
naar de bisschop, 
het bisdom, de pas
torale dienstverle
ning, de organisatie 
opdat zij vooral aan 
diaconie doen en 
moeten zeggen hoe 
het moet. Maar het 

verhaal is nu andersom: mensen moeten het 
zelf doen en waarmaken en vanuit die filosofie 
is elk initiatief belangrijk. Vrijwilligers woe
keren steeds meer met hun tijd. De tijd van 
vrijgestelde ondersteuners, die veel groepen 
konden opbouwen en begeleiden, is voorbij. 
De basis van alle werk zijn de lokale groepen 
met de eigen geloofsbeleving en van daaruit 
het eigen doen. Die visie kan tot activiteiten 

of projecten leiden en daarin kan ook oecume
nisch samengewerkt worden. Dat zelf geloven 
en doen, lokaal, is het uitgangspunt.”

Diaconale ondersteuning
“Het bisdom voor De Dienst Diocesane 
Caritas heeft twee formatieplaatsen, die met 
drie mensen worden ingevuld: Erik Sengers, 
Ernst Meijknecht en Anita Witte. Dit team is 
actief in het ondersteunen van de regio’s en 
de regiopastores diaconie. Caritas moet lokaal 
worden waargemaakt in de regio’s door paro
chies en Parochiële Caritas Instellingen. In de 
geloofsgemeenschap is de diaconale taak een 
van de wezenskenmerken. De caritas is daarin 
het instrument om te helpen bij noden van 
individuen en groepen en om in de samenle
ving actief te zijn. Binnen ons team hebben we 
een voortgaand gesprek hoe we de parochies, 
regiopastores en PCI’s kunnen ondersteunen 
bij hun lokale taak.”
“De basis voor dat werk zijn de 144 PCI’s, ook 
omdat ze een verplichte afdracht geven aan 
het bisdom waaruit de Dienst Caritas wordt 
gefinancierd. De PCI’s zijn letterlijk onze 
opdrachtgevers. Er is een Diocesane Commis
sie Caritas , geen Raad, die het beleidsorgaan 
is De valkuil is dat je vanuit die opdracht en 
betrokkenheid alleen met de PCI’s bezig bent. 
Als diocesaan werker moet je breder actief zijn 
ook in de parochies. We bieden twee onder
steuningsdagen aan: in februari een PCI dag 
en een juni een caritas dag voor alle diaconaal 
geïnteresseerden.”

Caritas en diaconie
Het bisdom HaarlemAmsterdam en Erik 
Sengers zijn de afgelopen jaren actief geweest 
met het invullen van het woord ‘caritas’ en 
promoten dit ook. Vanuit een gedegen studie 
heeft Erik Sengers op de PCI dagen van de 
afgelopen jaren telkens een hoofdstuk als 
inleiding gehouden. “Die verhalen vormen ook 
de basis van mijn colleges ‘diaconia caritatis’ 
op het opleidingscentrum van het bisdom 
HaarlemAmsterdam. Na overleg met en mee
lezen door deskundigen (praktisch en theore
tisch) zijn de teksten gepubliceerd in het boek 
Caritas, dat eind 2012 is verschenen. Het boek 
is een persoonlijke reflectie en visie op deze 
tijd, kerkelijke ontwikkelingen, mogelijkheden 
van caritas. Als vanuit de praktijk van paro
chies en PCI’s activiteiten op gang komen, die 
diaconie genoemd worden, kan dat ook.” Erik 
Sengers “is er niet voor om het gebruik van 
het woord ‘caritas’ tot beleidspunt te maken in 
het bisdom. Het is veel interessanter om het 
gesprek over ‘caritas’ en ‘diaconie’ aan te gaan. 
Wat vertelt caritas of diaconie over het doen, de 
activiteiten, doelgroepen, noden, en samen
werking met anderen? Dus wat levert het 
gebruik van elk begrip op voor het opbouwen 
van een praktijk? De voorkeur voor het woord 
‘caritas’ laten wij in de contacten met het veld 
wel blijken.”
Om deze beweging en de samenhang aan nieu
we PCIbestuursleden te verhelderen gebruikt 
Erik Sengers de woorden ‘parochieel’, ‘caritas’ 
en ‘instelling’.“Parochieel verwijst er vooral 
naar dat de PCI in een parochie ingebonden is 
en daarvoor ook werkt. 
Caritas is volgens het reglement het vanuit 
christelijke overtuiging gestalte geven aan de 
opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn 
aan de samenleving door aandacht te geven 
aan de concrete noden en behoeften van per
sonen en groepen van personen en daardoor 

Erik Sengers is in 1971 geboren in Amersfoort, waar hij het basisonderwijs en de middelbare 
school doorloopt. In 1990 volbrengt hij de propedeuse politicologie aan de VU Amsterdam om 
vervolgens de studie voort te zetten aan de UvA, waar hij in 1995 het doctoraal behaalt. Erik zet 
de studies voort met theologie aan de KTU, en wordt doctorandus theologie in december 1998. In 
maart 1999 start hij een godsdienst sociologisch onderzoek, en hij promoveert in 2003 succesvol 
op het boek Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders. Opkomst en verval van de katholieke kerk in 
Nederland sinds 1795 vanuit rational choice perspectief. In het onderzoek wordt een economisch 
uitgangspunt op religie betrokken: hoe hoger de prijs, hoe hoger de waarde en betrokkenheid die 
mensen bij het goed hebben. Zo komt Erik Sengers tot de stelling: hoe hoger het verschil in verge
lijking met andere uitingen van religie, des te hoger de waarde en betrokkenheid van de leden. De 
R.K. Kerk is sinds de jaren dertig het verschil richting samenleving kleiner aan het maken en zo 
wordt de waarde ook kleiner gemaakt. Erik Sengers wordt in 2003 coördinator van het dekenaat 
Hilversum en tevens docent onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit Kam
pen Koornmarkt. Vanaf 2007 gaat hij op het bisdom aan het werk als beoogd opvolger van Piet 
Stolwijk. Van 2007 tot begin 2011 is hij docent onderzoeker aan de VU afdeling sociologie . Sinds 
2010 is Erik Sengers parttime coördinator Dienst Caritas van het Bisdom HaarlemAmsterdam. 
Uit deze activiteiten is zijn recente boek Caritas. Naastenliefde en liefdadigheid in de diaconia van de 
kerk voortgekomen. Erik Sengers volgt de toeleiding tot diaken en ontvangt in november 2011 de 
wijding tot diaken. Hij woont met vrouw en twee dochters in AmsterdamZuidoost, waar hij ook 
voorzitter is van de WMO Raad.

Het schilderij van de 
Emmausgangers vormde 
voor Piet Stolwijk een 
belangrijke inspiratiebron

“Caritas doe je  
met je hart”
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bij te dragen aan het bevorderen van de sociale 
rechtvaardigheid. Het gaat om doen vanuit 
een vraag naar rechtvaardigheid. Caritas is uit
drukking van naastenliefde, liefdadigheid, soli
dariteit. In caritas kan van alles plaatsvinden, 
gericht op de noden van mensen, individueel 
en collectief. Caritas doe je met je hart.
De Instelling bestaat als organisatorisch ver
band. Er is een bestuur, beleid, jaarrekening. 
Er is een band met 
de bisschop en 
het beleid van het 
bisdom. De instel
ling is nodig om 
caritas te garan
deren. Immers in 
onze samenleving 
heeft alles wat van 
waarde is de neiging weerloos te worden. Om 
mensen daadwerkelijk lief te hebben en noden 
te kunnen opvangen is een eigen instelling 
nodig, verbonden met de parochie, maar ook 
zelfstandig. De caritatieve geldbronnen kun
nen zo gebruikt worden voor caritas. Verder 
kan de instelling altijd met anderen samen
werken: met andere kerken, maatschappelijke 
instellingen, met de overheid. Caritas doe 
je niet alleen. Zo kan de instelling optimaal 
gebruik maken van het feit dat ze bestaat.”

Kerk in de samenleving
“In het bisdom HaarlemAmsterdam zijn er 
nu 32 regio’s. Er is economische noodzaak 
om kerkgebouwen te sluiten, efficiënter te 
gaan werken, krachten te bundelen. Er is geen 
fusiebeleid vanuit het bisdom opgelegd, maar 
in veel regio’s is samenwerking groeiend. Dat 
samenwerken is een uitdaging en een kracht. 
Een grotere groep mensen kan de caritas 
dragen en waarmaken. Het bisdom kiest voor 
ontwikkelen van onderop en de weg van de 
geleidelijkheid. De basis van de parochies blijkt 
op veel plaatsen in het bisdom zwak. Het is 
belangrijk dat er in parochies aan catechese, 
liturgie en caritas gedaan wordt. Het is duide
lijk dat er vanuit het bisdom ondersteuning 
nodig is. Daarom organiseert de Dienst Caritas 
diocesane werkdagen. Tegelijk moeten we als 
team de lokale PCI’s en parochies langs om 
daar het vuurtje brandend te houden of op 
gang te brengen waar nodig. Er komen altijd 

nieuwe vrijwilligers en bestuurders en die 
moeten als het ware het vak leren. De PCI’s 
kunnen nu eigen projecten ontwikkelen en in 
een regio aan elkaar presenteren. Er is enig 
diocesaan geld voor lokale projecten beschik
baar. Voor de caritas zijn noodsituaties van 
mensen, jongeren, migratieproblemen en 
integratie problemen leidend.” 
“Het bisdom haarlemAmsterdam kent een 

heel verschillende 
sociale samenstel
ling. De grote stad 
Amsterdam met 
veel armoede en 
migrantenproble
men, in Het Gooi 
is er het probleem 
van de rijkdom, 

in de Zaanstreek zit veel maakindustrie en 
tekent zich nu de werkloosheid af. De Bol
lenstreek is van oudsher stevig maar kent het 
verschijnsel van seizoensarbeid; de polders in 
WestFriesland zijn vooral landelijk met veel 
armoede op de gezinsbedrijven. Den Helder 
als marinestad kent in deze tijd van economi
sche krimp en bezuinigen ook weer zijn eigen 
zorgen. Heel verschillend allemaal. In elke re
gio kun je noden aanwijzen en liggen er taken 
voor de caritas. Elke PCI moet kijken naar de 
eigen situatie. Wat is de samenleving? Wat de 
gemeente? Hoe is de verhouding tussen arm 
en rijk, blank en zwart, oud en jong, werkend 
en werkloos? Wat kom je tegen aan sociale 
netwerken in die regio? Welke initiatieven 
zijn er al waar je mee kan samenwerken? Wat 
zou je zelf kunnen doen? Caritas is lokaal op 
noodsituaties gericht en als je er daar veel van 
tegenkomt kun je samenwerken met anderen. 
Want samen kan je meer dan alleen.” 

www.bisdomhaarlemamsterdam.nl;  
klik op afdelingen en dan diaconie.
Erik Sengers, Bart Koet, e.a., Chesed, 
caritas, diaconie, zakaat, ‘Zorg voor de naaste’ 
in Jodendom, Christendom en Islam, Eburon 
2010. Kijk verder op: http://www.eburon.
nl/chesed_caritas_diaconie_zakaat
Erik Sengers, Caritas. Naastenliefde en lief
dadigheid in de diaconia van de kerk, Eburon, 
2012. Kijk op www.eburon.nl/caritas
Tekst en foto’s zijn van Hub Crijns.

“Caritas doe je 
niet alleen”
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Heeft diaconie een rol  
en taak bij de Wmo?
Sinds 2007 is de Wet Maatschappelijke 
 Ondersteuning (Wmo) in uitvoering. Heb-
ben kerken, diaconie of Caritas, een rol en 
taak bij de uitvoering van de WMO? Deze 
vraag is o.a. aan de orde gekomen tijdens de 
op 1 februari gehouden studiedag Kerken en 
WMO.

Veel verschillende visies en praktijken
Marja JagerVreugdenhil is onderzoeker aan 
het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken 
van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Zij 
promoveerde op 27 september op het proef
schrift Nederland participatieland? De ambitie 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMo) en de praktijk in buurten, zorgrelaties en 
kerken.
Er blijken verschillende visies in de Wmo 
gestopt te zijn. Vanuit de nationale overheid 
is er geredeneerd vanuit een instrumenteel 
denken, de maakbaarheidsgedachte. Er is 
een groot vertrouwen in de markt. Verder is 
men optimistisch over de zorgzaamheid van 
mensen voor elkaar. Binnen de ontwerpen 
liggen aannames over de sociale samenhang 
in de civil society en de manier waarop mensen 
daaraan bijdragen, die amper in de werkelijk
heid getoetst zijn. De gegeven vrijheid aan 
lokale gemeenten gaat leiden tot heel verschil
lend beleid in de uitvoering van de Wmo en 
dus ook heel verschillende mogelijkheden voor 
burgers. In het onderzoek heeft Marja Jager
Vreugdenhil onderzocht hoe mensen partici
peren in de buurt, de mantelzorg en de kerk. 

Kerken en Wmo
Kerken denken blijkens hun documenten heel 
verschillend over de eigen doelen en over de 
plek van kerk in samenleving. Bijzonder is dan 
weer wel dat er sterke overeenkomsten zijn 
in uitspraken over Wmo. Dat is vermoedelijk 
te wijten aan een oecumenische opstelling 

van kerken tijdens de 
invoering van de Wmo. 
Kerken erkennen bijna 
allemaal zorg als een 
taak van de kerk, maar 
gaan weer verschillen 
bij kerk begrepen als 
instituut of als kerk
gemeenschap. Er zijn 
verschillende antwoor
den op de vraag of zorg 
al dan niet verbonden 
is met getuigenis. En is 
zorg er nu voor de eigen 
leden alleen of ook voor 
anderen?
Burgerlijke gemeenten zien kerken als volgt 
participeren: ze zijn van belang voor de lokale 
samenleving als bron van informele zorg, ont
moetingsplaats, locatie voor buurt of cultu
rele activiteiten, en met een positieve invloed 
op sociale cohesie. Verder zijn kerken volgens 
overheden vindplaats voor maatschappe
lijke participatie door de vele vrijwilligers en 
mantelzorgers, de deelname van mensen met 
een beperking, het jeugdwerk en de opvoe
dingsondersteuning en de vele inloopactivi
teiten. Volgens de gemeenten heeft kerkelijk
heid als achtergrondkenmerk een positieve 
invloed op inclusie en participatie, maar ook 
een negatieve invloed omdat er uitsluiting of 
discriminatie op grond van geloofsovertuiging 
bestaat. In de rol van lokale samenwerkings
partner zien burgerlijke gemeenten kerk als 
belangrijke vrijwilligersorganisatie, als één van 
de maatschappelijke organisaties die geïnfor
meerd dient te worden, als informatiekanaal 
van overheid naar burgers en met een signa
leringsfunctie rond het opsporen van o.a. ver
borgen armoede, overbelaste mantelzorgers, 
verslavingsproblematiek, opvoedingsvragen 
en eenzaamheid.

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau DISK

Marja JagerVreugdenhil
[Foto: Hub Crijns]
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Kerken zien hun taak in de Wmo anders en 
meer bescheiden. Bijvoorbeeld als vertegen
woordiger van één van de maatschappelijke 
organisaties (als samenwerkingspartner) in de 
Wmo Raad. Of als vertegenwoordiger van een 
grote groep vrijwilligers (als doelgroep, belan
gengroep). Als motivatie voor deelname aan 
een Wmo Raad hebben kerken: opkomen voor 
de belangen van zwakkeren in de samenleving; 
spreken namens een actieve groep vrijwilligers 
en stem geven aan ‘wie geen helper heeft’.

Opvallende conclusies
Kerken hebben zeker een rol op Wmoterrein, 
vinden zij zelf en dat vinden burgerlijke ge
meenten ook. Er zijn alleen heel diverse visies 
op die rol en verschillende invullingen over die 
rol door beide. Er is door al die visies een risico 
van ‘verdringing van burgerschap’ aanwezig: 
als verwacht of geëist wordt dat je voor je 
medemens zorgt, doe je het juist niet. Vrij
willigers of vrijwilligersorganisaties moet je 
beleidsmatig niet inzetten op andere activitei
ten dan waarvoor ze gemotiveerd zijn. Je kan 
bijvoorbeeld van een kerk geen mantelzorg
club maken. Als kerken zich meer ontwikkelen 
naar ‘service delivery’, dus meer zorggericht, 
dan leidt dat tot een andere verhouding tussen 
vrijwilligers en professionals. Anders gezegd: 
hoe meer zorggericht hoe meer professionals 
nodig zijn en de vraag is of de kerken daartoe 
de financiële middelen hebben.

Een huis voor mensen met zorgvragen
Hanny de Kruijf is directeur van het maat
schappelijk aktiveringswerk KSA/GSA in Rot
terdam. Van oudsher heeft het KSA in Rotter
dam een functie gehad in de gezinsverzorging. 
KSA/GSA heeft sinds 2007 een hele zoektocht 
ondernomen in het Wmo gebeuren, waarbij 
het geven van informatie en een project telefo
nische hulpdienst de voornaamste activiteiten 
zijn geweest. Recent geeft het centrum vooral 
begeleiding aan de kerken in hun rol en taak 

in de deelge
meenten. Verder 
nadenkend over 
wat kerken kun
nen doen is het 
project Logeer
huis de Buren 
in Rotterdam

Noord ontstaan. Het doel is met vrijwilligers 
begeleiding, aandacht en mantelzorg te bieden 
voor mensen, die met nietgeïndiceerde zorg 
ontslagen worden uit het ziekenhuis. Het zijn 
volwassenen, vaak mannen, die zichzelf goed 
overeind kunnen houden in werk, relaties 
en wonen, maar die na zo’n ziekenhuisont
slag onvoldoende netwerk blijken te hebben. 
Gelukkig kwam de Johannieterorde op het pad 
van KSA/GSA bij het realiseren van dit project. 
Zij bleek ambitie te hebben om een pand te 
kopen, waardoor het vrijwilligersproject van 
start kon gaan. Na veel vijven en zessen en de 
nodige contacten met verontruste bewoners 
is er een flat in een groot complex gekocht. 
Het is een burenhulpproject, waar vrijwilli
gers op één plek aan vier mensen begeleiding 
kunnen geven met aandacht, boodschappen
doen, koffie drinken, huisdier lopen, maaltijd 
verzorgen, de was doen, enzovoorts. Voor 
zorg en schoonmaken wordt professionele 
hulp gevraagd van thuishulp en verpleeg
zorg. Mensen kunnen twee maanden in het 
logeerhuis verblijven. Het Logeerhuis kent 
een gemeenschappelijke woonkamer, een 
gezamenlijke badkamer en drie afzonderlijke 
kamers. Het is geen zorghotel en er blijkt grote 
behoefte aan dit type mantelzorg. Het KSA is 
aan het rondkijken naar een groter logeerhuis 
in RotterdamZuid met 12 plaatsen. De zorg
verzekeraar wil niet meedoen. Misschien is bij 
het ziekenhuis sponsorgeld te halen want die 
besparen op de ligkosten. De financiering van 
zo’n groter logeerhotel is op dit moment nog 
een groot probleem.

De powerpoints van Marja JagerVreugden hil en Hanny de Kruijf die gebruikt zijn op 1 febru ari 
zijn te downloaden op de website van DISK: www.diskarbeidspastoraat.nl
Het proefschrift van Marja JagerVreugdenhil is te downloaden op de site van de Uva:  
http://dare.uva.nl/document/451108
Informatie over Legeerhuis De Buren: http://www.logeerhuisdeburen.nl/algemeen.htm
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Denken en doen rond  
eerlijke economie

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, 
landelijk bureau DISK en Justitia et Pax 
organiseerden op 29 november het Sympo-
sium Eerlijk duurt het langst. De vraag is hoe 
vanuit kerken een bijdrage gegeven kan wor-
den aan het veranderen van het financieel 
systeem, de economische crisis en de sociale 
en ecologische gevolgen daarvan. Hoe is het 
zo gekomen? Hoe denken we erover vanuit 
de kerkelijke traditie? Wat kunnen we doen? 
Eenvoudige vragen die leiden tot lange 
antwoorden.

De thuiszorg gaat aan aanbesteding ten 
onder
Een directe bijdrage over de gevolgen van de 
moderne economische ontwikkelingen komt 
van AnneMarieke Koot, theologe, werkzaam 
in de thuiszorg en actief in de strijd tegen 
de afbraak van de thuiszorg. “Ik noem twee 
belangrijke ontwikkelingen. Zes jaar geleden 
is de marktwerking geïntroduceerd in de thuis
zorg. De thuiszorg is in stappen van de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar 
de gemeentes en de WMO (Wet Maatschappe
lijke Ondersteuning) gegaan en toen is er het 
verschijnsel van de aanbesteding gekomen. 
‘Aanbesteding’ betekent dat zorgorganisaties 
inschrijven op het werk dat de gemeente in 
aanbod heeft en degene die dan de gunstigste 
verhouding tussen kwaliteit en prijs biedt, 
krijgt het werk toegewezen. In de praktijk 
betekent het dat de prijs per uur gewoon 
voortdurend zakt. Met bosjes, met honderden 
tegelijk, worden er medewerkers ontslagen 
omdat thuiszorgorganisaties intekenen op 
een prijs, waarvoor ze het werk eigenlijk niet 
kunnen doen.”
“De andere ontwikkeling, die er nu bovenop 
is gekomen, is dat het nieuwe kabinet Rutte II 
volgens het Regeerakkoord maar liefst 75% wil 
bezuinigen op de huishoudelijke zorg. De rege

ring zegt: “We gaan alleen nog huishoudelijke 
zorg geven aan mensen die het echt niet meer 
kunnen betalen en die echt heel weinig geld 
hebben.” Het moet gewoon met 75% minder. 
Daar komen gigantische consequenties uit 
voort. Ik merk het aan mezelf dat het heel veel 
onzekerheid geeft en ik zie het ook bij mijn 
collega’s. Het werk is mijn enige inkomsten 
bron van bestaan en als ik 20 tot 30 % moet 
inleveren zit ik gewoon onder het wettelijk 
minimumloon. Daar zie je jezelf ook weer niet 
van rondkomen.”
“Ik vind dat we door deze ontwikkelingen, 
dus zowel door de marktwerking als door de 
gigantische bezuiniging die onze regering 
wil, een stukje menswaardigheid in onze 
samenleving verliezen. Het beleid is aan de 
andere kant vanwege de dure verpleegzorg 

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau DISK
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Hanny de Kruijf 
[Foto: Hub Crijns]

“Het is van belang om in de economie andere vormen van 
aandelen in te brengen, die aandacht geven aan de sociale en 
ecologische doelen.”
[Foto: Peter de Bie]
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dat mensen steeds langer thuis blijven. Wij als 
samenleving hebben er dan ook zorg voor te 
dragen dat mensen op een goede manier thuis 
kunnen blijven. Ik vind dat daar een schoon en 
verzorgd huis bij hoort en de thuiszorg is daar 
een van de basisvoorwaarden voor.”

Geld met geld verdienen als oorzaak van de 
financiële crisis
Veel gelovigen, katholieken, protestanten, 
vragen zich af hoe de financiële crisis en de 
daarna komende economische crisis heeft 
kunnen ontstaan. Ad Broere, econoom, ex
bankier en schrijver, voorzag de 90 aanwezi
gen van een kort antwoord. “Wie geld heeft, 
heeft macht en kan geld verdienen met geld. 
Dat levert vervolgens scheve inkomensver
houdingen op.” Broere noemt het voorbeeld 
van het onderzoek van hoogleraar Margrit 
Kennedy, die in Duitsland heeft nagezocht wie 
er rente betaalt en wie er rente ontvangt. Het 
blijkt dat in 2004 80% van de Duitse bevolking 
rente betaalt over leningen en dat slechts 10% 
netto ontvanger is van die rente. Dus 10% 
maakt geld met geld en 80% moet werken om 
de lening te kunnen aflossen met rente. Ook 
in Nederland bestaan dergelijke verhoudingen: 
10% van de burgers bezit 61% van alles wat er 
te bezitten is en 60% van de bevolking bezit 
slechts 1%. 
“Vervolgens kunnen de geldhebbers het geld 
weer beleggen overal in de wereld en daar hun 
eisen aan stellen. Je ziet dan dat globalisering, 
technologische vernieuwing, en allerlei manie
ren om geld te lenen ertoe leiden dat het geld 
van geld maken de grootste rol gaat spelen in 
de economie. Geld met geld verdienen is vol
gens mij de fundamentele oorzaak van alle el
lende. Groei wordt dan bepaald in termen van 
geld verdienen. De andere economische doelen 
die je voor groei ook kan noemen, zoals sociale 
en ecologische, verdwijnen op de achtergrond. 
Een menselijke economie zal proberen die 
andere doelen en waarden tot uitdrukking te 
brengen.”

Op weg naar een waardeneconomie
Arjo Klamer, hoogleraar Economie van Kunst 
en Cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rot
terdam, is in zijn zoektocht eveneens heel kri
tisch over het met geld lenen geld verdienen. 

“Daar zijn enorme risico’s bij genomen, zelfs 
te grote risico’s. In 2009 is er in economische 
termen een heel opmerkelijke wissel getrok
ken. In enkele maanden tijds viel de scheiding 
weg tussen markt en overheid, tussen pri
vaat ondernemen en publiek socialiseren en 
werden de banken massaal ondersteund door 
overheden. De dreigende ineenstorting van 
het systeem is zo voorkomen, maar sindsdien 
zijn overheden bezig met het wegwerken van 
hun schuldenberg. Daar zit dan de crisis.”
Een andere oorzaak ziet Klamer “in de ontwik
keling van economie als een instrumenteel 
machinemodel waarmee je kan sturen, rege
len, controleren en corrigeren. Instrumenteel 
denken, aan de knoppen zitten, levert vooral 
denken op in meten, rekenen en formules. Dat 
is wat overheden en bedrijven voortdurend 
doen en groei wordt daarom in cijfers uitge
drukt. Maar dit mechanisch denken raakt aan 
de grenzen van zijn mogelijkheden.”
Volgens Arjo Klamer “is het belangrijk de echte 
doelen normerend te maken voor economie: 
kwalitatieve doelen voor mensen, de aarde, 
continuïteit in economisch handelen. Dan ben 
je met waarden bezig en hoe we die waarden 
het beste kunnen bereiken. En het blijkt dat 
we die kwalitatieve doelen vooral bereiken 
door er zelf aan bij te dragen, eerder dan door 
ze te bezitten”. Volgens Kramer “is het van 
belang om in de economie andere vormen van 
aandelen in te brengen, die aandacht geven 
aan de sociale en ecologische doelen”. Klamer 
gelooft daarbij in de macht van het kleine, van 
onderop beginnen. Daarin zijn ethiek en over
tuiging doorslaggevend. Als voorbeeld noemt 
Klamer het proces waardoor vanuit barbaarse 
stammen en volkeren die elkaar naar het leven 
stonden en mensen verwaarloosden het idee 
van barmhartigheid is ontstaan. Dat besef is 
vanuit mensen van onderop ontstaan en niet 
vanuit een instrumenteel denkende overheid. 

Het verslag van het Symposium Eerlijk 
duurt het langst is te downloaden op de site 
van DISK arbeidspastoraat: http://www.
diskarbeidspastoraat.nl/crisis10.pdf.
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Sociaal denken van  
de R.K. Kerk en  
eerlijke economie

Tijdens het Symposium Eerlijk duurt het 
langst op 29 november is er nagedacht over 
wat de traditie van het sociale denken van 
de R.-K. Kerk heeft bij te dragen aan de 
zoektocht naar een eerlijke economie.

Sociale leer van de Kerk
Jan van der Wal, theoloog, omschrijft 
“de sociale leer van de Kerk 
als een samenhangend stel
sel van richtlijnen, idealen 
en voorschriften waarin de 
waardigheid van de mens doel 
en centrum is van economische 
activiteit. Die waardigheid komt 
onder druk indien mensen door 
economische overwegingen aan 
de rand van de samenleving wor
den geduwd. De mens mag niet 
ondergeschikt raken aan econo
mische belangen. Paus Bene
dictus XVI benadrukt in zijn ency
cliek Caritas in Veritate (2009) dat 
iedere economische beslissing 
onvermijdelijk morele gevolgen 
heeft, die voor mensen slecht 
kunnen uitpakken. De mens is 
een sociaal wezen, wezenlijk en 
intrinsiek betrokken op de ander, zoals God op 
zijn volk betrokken is. Niemand staat los van 
de ander, alleen samen kan een rechtvaardige 
gemeenschap van mensen worden gebouwd 
die het Godsrijk gestalte geeft.”
“Het Rijk van God, die bekende metafoor uit 
het Nieuwe Testament, is pas laat in de sociale 
leer terechtgekomen als een steeds wenkende 
horizon waarin mensen tot hun recht komen, 
om genezing, voldoening, bevrijding en verlos
sing van alles wat klemt en zeer doet. Er zijn 

tal van armoede en caritasbewegingen in de 
tweeduizendjarige geschiedenis van kerk en 
christendom nodig geweest, voordat ook het 
Vaticaan besefte dat een structurele aanpak 
van sociaaleconomische problemen onder
werp van christelijke geloofsverkondiging kan 
zijn. Oproepen tot caritas, matiging en sober

heid alleen voldoen niet meer in 
onze samenleving. Er dient meer 
te gebeuren.”

Gerechtigheid en solidariteit
“Gerechtigheid is het oudste 
principe waarop de sociale leer 
zich baseert, later gevolgd door 
solidariteit. Met beide termen 
beogen paus en bisschoppen 
een krachtige interventie in de 
samenleving om scheefgroei 
in sociaaleconomisch opzicht 
tegen te gaan. Scheefgroei 
ontstaat als door econo

mische crises veel arbeiders 
werkloos worden, bedreigd 
door armoede en margina
lisering. Gerechtigheid als 
politiek en economisch ideaal 
veronderstelt een engagement 

van christenen met mensen of groepen die 
lijden als gevolg van onrechtvaardige economi
sche structuren, zoals ongelijke verdeling van 
welvaart, arbeid, rijkdom, productie en inko
men. Sociaaleconomische structuren dienen 
gerechtigheid te weerspiegelen die is gebaseerd 
op het voordeel dat gemarginaliseerden en ar
men ervan hebben en die functioneren vanuit 
hun voordeel, hun perspectief beogen.”
“Solidariteit betreft hier vooral solidair zijn 
met verdrukten en armen, de preferentiële 

Jan van der Wal, theoloog, onderzoeker en geestelijk verzorger en Thijs Caspers, 
beleidsmedewerker van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties

18

Informatie over het VKMO en 
het sociaal denken is te vinden op 

http://www.katholieknetwerk.
nl/pagina/59/katholiek_ 

sociaal_denken
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voorkeur voor armen zoals in Oude en Nieuwe 
Testament verwoord, is hierbinnen een lei
draad. Christenen die dit begrijpen en willen 
meewerken aan een nieuwe maatschappij waar 
niet het recht van de sterkste geldt, omdat dit 
de zwakkere nog zwakker maakt en sociale 
ongelijkheid vergroot, mogen aan de metafoor 
van het Rijk Gods een ideaal ontlenen die hen 
in staat stelt hun inzet voor een rechtvaardiger 
samenleving te beschouwen als parallel lopend 
aan een mentale vooruitgang die dit Rijk Gods 
naderbij brengt.”

Een rechtvaardige economie doet de mens 
meer mens zijn
Thijs Caspers, beleidsmedewerker van het 
Verband van Katholieke Maatschappelijke 
Organisaties, gaat in zijn inleiding in op de 
praktische toepassing van het sociale den
ken, o.a. binnen katholiek maatschappelijke 
organisaties.
“Wat heeft het katholiek sociaal denken dan 
te zeggen over een rechtvaardige economie? 
Wat maakt dit denken in dit licht interessant? 
Ik zou zeggen: het vermogen om het kleine 
en het grote bij elkaar te houden. Scherper 
gesteld: het katholiek sociaal denken denkt 
groot door klein te beginnen. Door oog te heb
ben voor het allerkleinste: in het geval van een 
rechtvaardige economie betekent dit dat het 
de mens centraal stelt. Zijn onvervreemdbare 
waardigheid dient uitgangspunt te zijn van 
denken én handelen.”
“Wij mensen zijn relationele wezens die in 
samenhang met elkaar werken aan een recht
vaardige economie. Om dit in goede banen te 
leiden gebruikt het katholiek sociaal denken 
een ordeningsbeginsel, dit is het principe 
van subsidiariteit. Wat betekent dit beginsel 
precies? Kort gezegd komt het erop neer dat 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk dient te 
liggen: wat mensen zelf kunnen mag hen niet 
uit handen worden genomen door anderen. 
Op die manier komen talenten en vermogens 
ten volste tot ontplooiing. Met wat mensen 
evenwel niet zelf kunnen moeten ze worden 
geholpen. Zo ondersteunt en draagt het lagere 
het hogere. Tegelijkertijd voorziet het hogere 
in de dingen die mensen of kleine gemeen
schappen in praktische zin niet zelf voor 
elkaar krijgen.”

Beginselen die we kunnen gebruiken
“Het katholiek sociaal denken reikt vervolgens 
enkele beginselen aan die ons kunnen bege
leiden in dit proces. Beginselen die ons helpen 
in te zien wat rechtvaardig is en wat niet. Het 
gaat allereerst om het algemeen welzijn (het bo
num commune). Dit beginsel omvat de materi
ele en immateriële voorwaarden die nodig zijn 
voor een menswaardig bestaan: voeding, huis
vesting, medische verzorging, maar ook zaken 
als gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid. 
Door ons bewust te zijn van onze rechten, 
maar vooral ook van onze plichten oefenen wij 
met elkaar hoe – en dat is het tweede begin
sel – solidariteit er in praktische zin uitziet. De 
goede ordening die hiervoor nodig is vormt 
het derde beginsel en vinden wij terug in de 
reeds beschreven subsidiariteit. Dit alles ten 
behoeve van de menselijke waardigheid die als 
ultiem grondbeginsel ten alle tijde de onder
grond vormt.”
“Het bonum commune, solidariteit, subsidiari
teit en de menselijke waardigheid vormen zo 
de bestanddelen van ons zoekproces naar een 
rechtvaardige economie. Het grootse van het 
katholiek sociaal denken is dat bij dit zoekpro
ces iedereen wordt betrokken. Een samenle
ving waarin mensen verloren lopen is vanuit 
het katholiek sociaal denken bezien geen 
goede samenleving. Grootsheid dus door een 
gezamenlijkheid die niemand uitsluit. Tegelij
kertijd blijft het kleinste het uitgangspunt: een 
rechtvaardige economie begint heel concreet 
bij mensen. Het is de mens  die met al zijn 
verlangens, talenten en verantwoordelijk
heid  centraal staat. Verliezen we de mens uit 
het oog, dan vervallen we in anonimiteit. Dan 
worden mensen geobjectiveerd tot nummers 
en worden ze vervangbaar.
Een rechtvaardige economie is vanuit het 
katholiek sociaal denken dus een menseneco
nomie: Een economie die de mens meer mens 
laat zijn. En zo zijn wij op weg naar uitein
delijke voltooiing. Al doordenkend is onze 
menseneconomie zo in het licht te zien van de 
heilseconomie.”

Het verslag van het Symposium Eerlijk 
duurt het langst is te downloaden op de site 
van DISK arbeidspastoraat: http://www.
diskarbeidspastoraat.nl/crisis10.pdf.

OOOGST VAN WERKDAGEN, VOORBEELDEN

Wat kunnen we doen?
 

Tijdens het Symposium Eerlijk duurt het 
langst op 29 november 2012 is ‘Wat kunnen 
we doen?’ de slotvraag. Wat is het meest 
urgent om te doen voor politiek, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en individu-
en? Hoe komen economische hervormingen 
tot stand die werkelijk ten bate van mens en 
wereld zijn?

Geloven en doen horen bij elkaar
Mgr. Hans van den Hende is bisschop van Rot
terdam en secundus bisschopreferent voor 
Kerk en Samenleving. Hij merkt op dat een 
rechtvaardige economie niet zomaar tot stand 
komt. Het is allemaal heel complex. Hoe dus 
grip te krijgen op dit onderwerp?
In de eerste plaats is economie iets van men
sen, zegt Van den Hende. Economie moet gaan 
om kwaliteit van leven. Volgens de sociale 
leer van de kerk horen geloof en menselijk 
handelen bij elkaar. Rechtvaardigheid is een 
evangelische kwestie. De brief van Jacobus 
stelt dat wie niet in actie komt als iemand 
honger heeft, een ‘dood geloof’ heeft (Jac. 2, 
1517). De passage over het eindoordeel in het 

evangelie van Matteus (Mt. 25, 3146) maakt 
duidelijk dat menselijke waardigheid vraagt 
dat je je laat raken door de nood van anderen. 
Degene die zijn of haar talenten inzet voor 
anderen, realiseert ook de eigen waardigheid.
Liefde is de rode draad in het katholieke soci
ale denken. Het tekent echter geen concrete 
maatschappelijke structuren uit. De rol van de 
kerk is bescheiden. De kerk moet erop wijzen 
dat economie moet leiden tot betamelijkheid 
en tot het welzijn van allen. We zijn helaas 
te weinig zichtbaar in het maatschappelijke 
debat, merkt Van den Hende op. Maar we 
moeten de invloed van katholieken in de 
samenleving niet onderschatten. Onderzoek 
toont aan dat een kwart miljoen mensen die 
vrijwilligerswerk doen katholiek zijn. 
Geloof en daad horen bij elkaar. Vroeger 
hielden we dat beter bij elkaar dan nu. Van 
den Hende vertelt dat zijn grootvader precies 
wist wat er in de encycliek Rerum Novarum 
stond. En zijn grootmoeder stond altijd klaar 
voor buren als die hulp nodig hadden. Voor 
haar was het vanzelfsprekend dat dit met haar 
geloof te maken had. 

Hoe komen maatschappelijke veranderin-
gen tot stand?
Agnes Jongerius is voormalig voorzitter FNV 
en onderzoeker kenniscentrum IOS Universi
teit Utrecht. Zij gaat in op de vraag hoe maat
schappelijke veranderingen tot stand komen, 
en hoe wij er een bijdrage aan kunnen leveren. 
Jongerius: “Ik geef toe dat ik, zoals wij allen, 
zoekende ben naar het antwoord op de vragen 
die me zijn gesteld. Hoe komt verandering tot 
stand? Allereerst is het van belang de feiten en 
cijfers op een rijtje te krijgen. Dat is voor een 
rechtvaardige economie een enorm ingewik
keld klus. Van de week verscheen een rapport 
van een hoogleraar die in opdracht van de CU 
heeft onderzocht wat de gevolgen zijn voor de 

Gerard Moorman is medewerker van de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen

Mgr. Hans van den Hende: “Geloof en daad horen bij elkaar” 
[Foto: Peter van Mulken]
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EU als Griekenland in de eurozone blijft. Zijn 
conclusie is dat Griekenland uit de eurozone 
moet stappen. Vervolgens reageert een andere 
hoogleraar met ‘Onzin!’. Twee hoogleraren 
die totaal verschillende dingen zeggen, dat is 
verwarrend! Tegelijk is kennis nodig. Als je de 
cijfers en feiten niet op een rij hebt, weet je 
niet hoe je handelen moet. Het Sociaal Cul
tureel Planbureau biedt aanknopingspunten. 
Studie wijst uit dat Nederlandse kinderen tot 
de gelukkigste ter wereld behoren. Als je Ne
derlanders vraagt hoe het met ze gaat, zeggen 
velen dat het goed met ze gaat. Tegelijk geven 
ze aan dat er volgens hen iets grondig mis is 
met de samenleving. Dat is vreemd: aan de ene 
kant zeggen mensen dat het met hen zelf goed 
gaat, maar met hun omgeving, hun samenle
ving slecht. Ook die ervaringen zijn belangrijk 
om mee te nemen.”
“De tweede factor die nodig is om veranderin
gen tot stand te brengen is dat duidelijk moet 
zijn dat het individuele handelen een verschil 
kan maken. Dat kost tijd en inzet. Je moet 
je verdiepen in de omstandigheden waarin 
producten worden gemaakt. Zijn fabrieken 
veilig, krijgen mensen een goed loon, werken 
kinderen wel of niet mee? De vakbeweging 
hecht er grote waarde aan om rond werk 
normzettend aanwezig te zijn. We moeten 
durven denken en praten in morele termen. 
We zijn daar in Nederland niet zo goed in. 
Binnen de internationale vakbeweging werd 
de afgelopen tijd campagne gevoerd rond de 
slogan Decent work for decent lifes. Binnen de 
FNV hadden we grote moeite om dat te ver
talen. In het Nederlands klinkt zoiets al gauw 
moralistisch. Uiteindelijk hebben we ervan 

gemaakt: ‘Gewoon goed werk voor iedereen’. 
Het is jammer dat in die vertaling de morele 
dimensie van het woord decent verloren is 
gegaan. Moraliteit moet een rol blijven spelen. 
Dat stimuleert om in beweging te komen. De 
schoonmakers in Nederland die lang actie heb
ben gevoerd voor betere werkomstandigheden 
hadden vooral behoefte aan respect. Ze wilden 
gezien worden. Hun menselijke waardigheid 
was in het geding. Van daaruit handelen geeft 
richting aan wat je moet doen.”

Debat
Na deze twee interventies volgt een forum
debat. Vraag is hoe kerken een grotere rol 
kunnen spelen in het maatschappelijke debat. 
Mgr. van den Hende herhaalt dat geloof en 
daad bij elkaar horen. Op dit moment lijkt 
het alsof we ze teveel als privé achter onze 
voordeur houden. Beiden tezamen vormen 
een sterk duo. Agnes Jongerius vertelt dat 
ook binnen de PKN wordt nagedacht over de 
mogelijkheden om een sterkere rol te spelen in 
de samenleving. Zij is gevraagd daarin mee te 
denken. Er komt een brochure over arbeid en 
de waardigheid van arbeid. Arbeid raakt zo aan 
de identiteit van mensen, dat de kerk daarbij 
moet zijn. 
Tijdens het debat wordt het idee bepleit voor 
een pastorale brief van de bisschoppen over 
de economie. De bisschoppen kunnen daarbij 
een beroep doen op de kennis en inzichten die 
aanwezig zijn binnen katholieke maatschap
pelijke organisaties, zoals het VKMO. 
Een nijpende vraag is hoe maatschappelijke 
veranderingen tot stand komen. Jongerius 
merkt op dat dit tegelijk een vraag is over 
machtsverhoudingen. “Onderschat niet de 
macht van een collectief van individuen”, zegt 
ze. “Als veel spaarders te kennen geven niets 
van doen te willen hebben met wapenhandel, 
dan zal dat een effect hebben op het beleid 
van banken. Die zijn bang voor imagoschade.” 
Goede informatie is noodzakelijk. De Eerlijke 
Bankwijzer biedt ons instrumenten om in actie 
te komen. 

Het verslag van het Symposium Eerlijk duurt 
het langst is te downloaden op de site van 
DISK arbeidspastoraat: http://www.disk
arbeidspastoraat.nl/crisis10.pdf.

Voor het omgaan met jongeren en het vin-
den en binden van jongeren werd door paro-
chianen uit de vijf parochies in de Kanaal-
streek gevraagd om scholing. Hier is gehoor 
aangegeven door een interactieve lezing met 
dr. Toke Elshof te organiseren. De theoloog 
dr. Toke Elshof heeft de godsdienstigheid in 
katholieke families onderzocht.  In het boek 
Van huis uit katholiek beschrijft zij ontwikke-
lingen van religiositeit binnen drie genera-
ties van rooms-katholieke families. 

Parochieel jongerenbeleid: 
een viertal wegen 
De parochianen zien dat jongeren veel vragen 
rondom geloof en zingeving hebben, maar dat  
jongeren moeilijk te bereiken zijn. De vragen 
van de parochianen zijn: Op welke manier 
kunnen de jongeren ondersteund worden bij 
hun geloofs en zingevingsvragen? Hoe houd 
je jongeren betrokken? Wat betekent dit voor 
bijvoorbeeld scholen, vrijwilligers óf het beleid 
van de parochie? En voor de toekomst van het 

parochieleven? Ruim twintig geïnteresseerden 
kwamen op 27 november naar het parochie
huis in Musselkanaal om een antwoord te vin
den op deze vragen. Het werd een interactieve 
lezing: er werd aandachtig naar de inleider en 
elkaar geluisterd, ervaringen werden gedeeld 
en antwoorden werden gevonden. Tevens 
werden er meteen concrete plannen gemaakt. 
Parochianen hebben aanknopingspunten 
gekregen en gevonden waarmee ze jongeren 
kunnen vinden en binden. Toke Elshof bood 
verschillende wegen aan die bewandeld kun
nen worden richting parochiebeleid. 

De eerste weg: 
herkenbare activiteiten voor jongeren 
De eerste weg is die van het organiseren van 
herkenbare activiteiten voor jongeren. Men 
ziet het belang in van aandacht voor jongeren 
binnen de geloofsgemeenschap, en dat jon
geren op hun eigen manier bij kerk en geloof 
betrokken zijn en mogen zijn. Jongeren willen 
graag het ‘gemeenschapsgevoel’ ervaren. De 
aanwezigen gaven aan dat er veel jongerenac
tiviteiten zijn, maar dat de opkomst niet altijd 
even groot is. Daarnaast werd aangegeven dat 
‘we de jongeren na het vormsel verliezen’. 
Toke Elshof vindt het belangrijk om altijd in 
gesprek te blijven met de jongeren. Je zou hen 
daarnaast moeten aansporen om ook met 
elkaar in gesprek te gaan, zodat je het gemeen
schapsgevoel, het gevoel dat jongeren zo graag 
zouden ervaren, oproept. Voor de activiteiten 
moet je een sfeer aanbieden waarin de jon
geren aangesproken kunnen worden. Verder 
is het belangrijk dat deze jongeren via een 
directe, eerste lijn benaderd worden. Uit dit 
deel van het gesprek zijn drie tips naar voren 
gekomen. Probeer in te spelen op de behoefte 
van jongeren om specifiek op het godsdien
stige vlak iets te ervaren. Jongeren hebben 
transcendentie ‘herontdekt’. Ook hierin is het 

Agnes Jongerius: “We moeten durven  
denken en praten in morele termen.”  [Foto: Gerard van Til]

OOOGST VAN WERKDAGEN, VOORBEELDEN

Jongeren en de kerk  
in de Kanaalstreek
Ellen Hogema en Krista Russchen zijn consulenten maatschappelijk 
activeringswerk bij Solidair Groningen & Drenthe

Theoloog Toke Elshof  [foto: Hans Berends]
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De Algemene Ledenvergadering (bestaande 
uit ongeveer 80 plaatselijke verenigingen) 
had op 27 oktober 2012 Prof. Erik Borgman 
uitgenodigd om het bewustzijn van onze 
identiteit te activeren.

Waarom dit wakker schudden?
Erik Borgman noemde zijn speech ‘Waarom 
zou je dat in Godsnaam doen?’. Veel vrijwil
ligers zeggen: “Wij doen dat omdat we het leuk 
vinden”. Prima, want we hoeven niet vanuit 
een zwaarwichtig plichtsgevoel hulp te verle
nen aan mensen, die het moeilijk hebben. Ook 
moeten we dat niet doen omdat de bisschop
pen het voorschrijven. We zetten ons in omdat 
we zelf beseffen wat Godsdienst betekent, 
namelijk om relaties te herstellen met mensen 
in de marge, mensen in de (financiële) pro
blemen, die niet meer mee dreigen te tellen. 
Dat is dus niet alleen maar geld geven aan ‘de 
armen’, maar beseffen dat je in de arme Jezus 
Christus zelf mag ontmoeten. Naast hen gaan 
staan en met hen mee kijken wat direct en op 
termijn nodig is, om hen weer te laten meetel
len dat zij weer positief en opgewekt aan hun 
toekomst kunnen werken.
Werken aan dat ‘Ieder mens telt’ betekent dus 
voor onze identiteit het besef dat in de armen 
Christus kan worden ontmoet. Dat geeft die 
mens in nood, die gehandicapte, die zwerver, 
die gevangene, een ongekende waardigheid. 
Dat laatste is wel even slikken als je in de 
samenleving alsmaar hoort roepen ‘strenger 
straffen, lagere minimumstraffen, langer straf
fen’. Toch staat er in Matheus: “Ik was in de 
gevangenis en ge hebt mij niet bezocht, geen 
aandacht geschonken aan mijn nood”. Ik denk 
nu even aan ons project Jojodel (Jongeren en 
jonge delinquenten) dat eigenlijk niet van de 
grond komt. Ik denk ook aan onze projecten 
SchuldHulpMaatje (SHM), waarbij het er niet 
om gaat dat het maatje geld geeft, maar dat 

je als maatje naast de mens of het gezin met 
zware schulden gaat staan en behulpzaam 
bent om die mens er weer boven op te helpen. 
Dat is niet eenvoudig en toch melden zich 
mensen die als maatje willen optreden en 
daarvoor een cursus willen volgen en zo toe
gerust tijd en aandacht willen inzetten. Dat de 
kerken en nu ook de Vincentius Verenigingen 
zich daarvoor willen inzetten met hart en ziel 
is een eigentijdse manier om te beantwoorden 
aan je missie, je identiteit te beleven.

Niet helpen, maar relaties herstellen
Ik citeer Erik Borgman: “Het is een misver
stand te denken dat de Vincentiusvereniging 
een instrument is om de armen te helpen. 
Het revolutionaire van de Stichter Frederik 
Ozanam was de gedachte dat allereerst de re
latie tussen mensen moet worden hersteld, die 

gemeenschapsgevoel erg belangrijk. Luister 
ten tweede naar wat jongeren aangeven wat ze 
belangrijk vinden, maar blijf daar niet bij stil
staan. Ga dus als parochie niet alleen af op wat 
jongeren zeggen, maar probeer zelf ook iets 
nieuws en kijk of dat aanspreekt. Jongeren 
vinden ten derde sociale activiteiten van de 
kerk erg boeiend. Diaconale projecten waarin 
jongeren kennis maken met mensen die heel 
anders leven, vinden ze niet alleen interessant, 
maar ook een verrijking voor hun eigen leven, 
en een verrijking voor hun geloofsleven. 

De tweede weg: 
Intergeneratieve ontmoeting 
Katholieken van alle generaties zijn er niet zo 
goed in om woorden te geven aan hun gelovig 
zijn. Daarom is het goed dat de parochie hier 
aandacht voor heeft. 
Rond deze tweede weg is het project ‘Neem je 
oma mee’ genoemd. Jongeren kunnen aan hun 
opa of oma vragen hoe zij het geloof vroeger 
hebben ervaren. Ook rituelen en symbolen 
zijn, net als dat bij de grootouders het ge
val was, weer helemaal in. Tijdens de lezing 
blijkt dat er in Stadskanaal al met dit concept 
gewerkt wordt. Andere jongerenbegeleiders 
vroegen daarom tips en gaan hierover contact 
houden. Het idee is om dit project te realiseren 
binnen een reünie van de vormselgroepen. 

De derde weg: 
Contact met het katholieke onderwijs 
De katholieke school kan niet zonder de 
inbreng van katholieke ouders en ook niet 
zonder betrokkenheid van de katholieke 
gemeenschap. Het katholieke onderwijs is 
voor een groeiende groep jongeren de eerste 
plek waar ze kennis kunnen maken met het 
katholieke geloof. De directeur van de basis
school in Kopstukken gaf aan hoe belangrijk 
de katholieke identiteit voor de school is en 
hoe er concreet handen en voeten aan gegeven 
wordt. ‘Contact’ betekent niet alleen dat de 
school contact opneemt, maar dat de kerk dat 
ook doet. Een goede tip is om eens een pastor 
of een parochiaan in de klas uit te nodigen. 
Vanuit de discussie bleek dat het grotere 
probleem ligt in de identiteit van de middel
bare school. In de wijde omgeving bestaat er 
één middelbare school met een christelijke 

identiteit, en deze wordt PC RK (protestants
christelijk, roomskatholiek) genoemd. Niet 
iedereen ziet hierin de katholieke identiteit 
terug. Dit wordt als probleem gezien, omdat 
men juist de jongeren in deze leeftijdscatego
rie ‘kwijtraakt’. Een tip is om als parochiebe
stuur invloed uit te oefenen op de identiteit 
van de middelbare school. Kan het bestuur de 
school aanschrijven? Kan er iemand met een 
katholieke identiteit in het bestuur van de 
middelbare school plaatsnemen? 

De vierde weg: 
De organisatorische inbedding 
De gemeenschap moet organisatorisch 
betrokken worden bij activiteiten die voor de 
jongeren georganiseerd worden. Het is belang
rijk dat de parochie een structuur biedt aan 
het kerkelijk jongerenwerk en dat de parochie 
mensen zoekt, die zich daarvoor willen inzet
ten. Tips zijn oog te hebben voor de vrijwil
ligers, een collecte houden voor het goede doel 
waar jongeren mee bezig zijn of een voorbede 
hieraan wijden.
 
Concrete vervolgacties 
Deze avond leidde tot veel gespreksstof en er 
werden meteen plannen gemaakt. Vier zijn er 
concreet opgepakt. Parochies dienen aan eer
ste lijn gespreksvoering te doen met jongeren. 
Daarom werd er voorgesteld om een jonge
renpastor aan te stellen. De mogelijkheden 
hiervan worden op bestuurlijk niveau verder 
bekeken. Ook wil het bestuur in gesprek met 
jongeren om eventueel het beleid daarop aan 
te passen. Daarnaast willen ze ook jongeren in 
het bestuur opnemen. Ten derde ontvangt het 
project ‘Neem je oma mee’ instemming en de 
begeleiders van de vormselgroepen willen dit 
idee uitwerken in de vormselgroep. Ten vierde 
komt het diaconaal jongerenproject M25 ook 
in de Kanaalstreek. Dit wordt uitgevoerd in 
samenwerking Solidair Groningen & Drenthe. 

www.solidairgroningendrenthe.nl, kijk 
onder ‘Nieuws’ en ‘Projecten’. Toke Elshof, 
Van huis uit katholiek, Een praktisch theolo
gisch, semiotisch onderzoek naar de ontwik
keling van religiositeit in drie generaties van 
roomskatholieke families, Eburon, 2009,  
ISBN 9789059722798, pag. 494, 43 euro.
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Vincentiaanse Familie  
en haar identiteit 
Paul Monchen is vice-voorzitter van het landelijk bestuur en Hub Vossen is 
stafmedewerker Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom Roermond

Paul Monchen, vicevoorzitter landelijk bestuur 
[Foto: Michiel Monchen]
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In zijn boodschap voor Wereldcommunicatie
dag (24 januari 2013) ging paus Benedictus XVI 
in op de sociale media, “die bezig zijn een nieu
we Agora aan te leggen, een nieuw openbaar 
plein waarop mensen ideeën, informatie en me
ningen uitwisselen en waar nieuwe vormen van 
relaties en gemeenschappen ontstaan.” De paus 
is positief over deze nieuwe communicatiemid
delen. De sociale media zijn volgens hem een 
instrument voor evangelisatie, en een factor in 
de menselijke ontwikkeling. 
Een goed gebruik vereist kennis van deze 
wereld en authenticiteit. Hoe doe je kennis op? 
Veel wat oudere kerkmensen staan vanwege 
onbekendheid en excessen als de rellen bij het 
‘Facebookfeest’ in Haren huiverig tegenover 
sociale media. Het eind vorig jaar verschenen 
Handboek kerk en social media kan koudwater
vrees wegnemen. 
Het meeste leer je door gewoon te doen. Begin 
2012 ben ik begonnen met een LinkedIngroep 
‘Caritas in Nederland’ en een Facebookpagina 
‘Missie, Ontwikkeling en Vrede’. In oktober heb 
ik een Facebookpagina ‘Caritas in Nederland’ 
geopend, omdat ik merkte dat Facebook laag
drempeliger is, deels een ander publiek heeft en 
sneller uitnodigt tot korte reacties. 

Interactief
Voor mij is de meerwaarde van LinkedIn en 
Facebook, dat het een “openbaar en toegan
kelijk plein (is) waarop mensen ideeën, infor
matie en meningen uitwisselen”. Dat is het 
grote verschil met een website of nieuwsbrief. 
Mensen kunnen reageren en zelf berichten 
plaatsen. Het wordt interessanter naarmate 
meer mensen lid zijn en actief meedoen. Het 
opbouwen van een groep blijkt tijd te kosten. Ik 
zie drie groepen meedoen in de twee netwerken 
‘Caritas in Nederland’: diaconale professionals, 
parochiepastores met portefeuille diaconie en 
PCIbestuurders. 

Onderwerpen
In de afgelopen maanden zijn op LinkedIn 
discussies gevoerd over de volgende onder
werpen: handleiding voor contact PCI en 
parochiebestuur; solidariteit tussen PCI’s; PCI 
en maatschappelijk betrokken ondernemen; 
beheer grond en boerderijen na een fusie van 
PCI’s en parochiële diaconie. Daarnaast zijn 
beide netwerken gebruikt voor het signaleren 
van nieuwe publicaties en interessante bijeen
komsten. Facebook biedt de gelegenheid om 
foto’s en filmpjes te laten zien, bij LinkedIn kan 
je linken naar een document. Op Facebook kan 
je ook makkelijker berichten van anderen delen. 
Die verspreiden zich sneller.

Andere groepen en pagina’s
Voor diaconale vrijwilligers zijn er meer interes
sante groepen en pagina’s. Op LinkedIn denk ik 
aan ‘Kerk in Actie/Diaconaal netwerk’ van ‘Mijn 
Protestantse Kerk in Nederland’. En aan ‘net
werk DAK’ (inloophuizen en buurtpastoraat), 
‘Catholic Social Teaching’ of ‘Presentie’.
Op Facebook is het aanbod groter. Een aantal 
MAinstellingen heeft een eigen pagina, zoals 
Solidair Friesland en stichting Mara. Diaconale 
jongereninitiatieven zoals ‘DiaconAction’ en 
diocesane en lokale M25groepen zijn vanzelf
sprekend (jongeren!) ook op Facebook present. 
Moet je nu als diaconaal vrijwilliger verplicht 
op Facebook en LinkedIn? Nee, maar het is een 
handige bron van communicatie en informatie.

www.facebook.com/CaritasInNederland 
www.facebook.com/MissieOntwikkeling
Vrede 
http://www.linkedin.com/groups/Caritas
inNederland4310473 
Eric van den Berg en Frank G. Bosman, 
Hand boek kerk en social media, Boeken
centrum Zoetermeer, 166 pagina’s, ISBN: 
9789023926504, € 18,90. Ook als digitaal 
boek € 9,99

door de armoede (de schuldsituatie van geld of 
misdaad) verstoord is. Dit maakte de Vincen
tiusvereniging allereerst tot een spirituele 
organisatie  een spiritualiteit die zich uitdrukt 
in concrete actie.” Dus niet aan de kant blijven 
staan als een medemens in de problemen zit. 
Niet voorbij lopen als een medemens aan de 
kant van de weg ligt. Niet zeggen ik kom nog 
wel eens langs als iemand met een moeilijk 
verhaal je aanspreekt en je daar even geen zin 
in hebt. Niet wegduwen die blinde, die om de 
hulp van Jezus vraagt. Die vragen zijn nog 
steeds aan de orde. Erik Borgman had het over 
identiteit van de Vincentius vereniging. Na
tuurlijk beweegt die zich mee met de ontwik
keling van de samenleving. Niet door hetzelfde 
te blijven maar door mee te veranderen met 
de samenleving. Daarmee houd je je identiteit 
actueel. Dat is de kracht van de Vincentius 
Verenigingen wereldwijd om samen met de 
mens in nood de actuele problemen met een 
goed medegevoel aan te pakken.

Geraakt door een bevlogen betoog
Peter de Boer, voorzitter van de Vincentius
vereniging in Roermond was geraakt door 
het bevlogen betoog van Erik Borgman op de 
hoofdraadsvergadering van Vincentius Neder
land. Geraakt door de vraag: ‘Waarom zou je 
dat in Godsnaam doen?’.
Het betoog zette Peter de Boer aan het den
ken. Zo ging hij bij zichzelf te rade waarom 
hij in godsnaam bij het werk van de Vincen
tiusvereniging betrokken was geraakt. Als 
actief betrokken kerklid en betrokken bij vele 
andere sociaalmaatschappelijke projecten in 
Roermond had hij op enig moment de vraag 
gekregen om voorzitter te worden van deze 
club. Als nietVincentiaan werd hij een actieve 
Vincentiaan die bewust tijd had vrijgemaakt 
voor de lokale Vincentiusvereniging. 
‘Vrijwilligerswerk doe je, omdat het leuk is’. 
Dat geldt voor veel mensen, ook voor Peter de 
Boer. Maar hij vindt wel “dat vrijwilligerswerk 
ook zin moet hebben, er toe moet doen! 
Maar wat is die zin dan in het werk voor de 
Vincentiusvereniging? Welke zin heeft het om 
mensen in nood te helpen? Je kunt dat doen 
om vele redenen, maar in het geval van veel 
Vincentianen zal dat toch ook zijn vanwege de 
Christelijke opdracht je naaste lief te hebben 

en barmhartig te zijn voor mensen in nood”. 
Maar er is meer! Zo gaf Erik Borgman aan, en 
net dat heeft Peter getroffen: “het gaat ook 
om de relatie tussen mensen te herstellen en 
mensen in hun waardigheid te erkennen en te 
waarderen”.

Vragen bij het werk
Maar dan kun je de grote vraag stellen, doen 
we dat altijd? En als je dat wilt hoe doe je 
dat dan? Het zijn vragen die Peter nu bezig 
houden en die hij met de vele enthousiaste 
en zeer actieve Vincentianen in Roermond 
wil delen. Waar hij met de vrijwilligers over in 
gesprek wil gaan. Erik Borgman heeft Peter 
de Boer geholpen om deze vragen ook han
den en voeten te geven. Hij heeft materiaal 
aangeleverd, in de vorm van stellingen, die 
voor het gesprek op de plaatselijke werkvloer 
goed kunnen helpen om heldere antwoorden 
op de vragen te formuleren. “Het is goed om, 
naast het dagelijkse werk, ook te reflecteren 
over de bron van waaruit dit werk, door de 
vele vrijwilligers, dagelijks gedaan wordt. Uit
eindelijk gaat het om de sociale cohesie in de 
samenleving te bevorderen. Een opdracht die 
Erik Borgman in zijn verhaal ook uitdrukkelijk 
meegaf. Geen eenvoudige opdracht in onze 
tijd van individualisme, maar niet onmogelijk 
leren we uit de Bijbel. Niet voor niets is de leus 
‘Ieder mens telt’ ook die van de Roermondse 
Vincentiusvereniging ”.

Peter de Boer, voorzitter Vincentius Vereniging Roermond  
[Foto: archief Vincentius Vereniging]
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Diaconie  
en sociale media

Jan Maasen is medewerker Dienen en 
Missiesecretaris van het bisdom Rotterdam
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tekens zetten. Ze zijn vrij algemeen, ze reke
nen soms met onrealistisch lage uitgaven en 
ze gaan er van uit dat mensen alle inkomens
voorzieningen benutten, terwijl bekend is dat 
het ‘nietgebruik’ daarvan hoog is. Dat was 
één van de redenen voor de werkgroep Arme 
Kant van Nederland/EVA om mensen met lage 
inkomens te vragen hun huishoudboekje in te 
vullen en daar een interview aan te koppelen. 
Abstracte analyses, cijfers en koopkrachtplaat
jes zijn belangrijk, maar ervaringsverhalen van 
mensen van vlees en bloed spreken meer tot 
de verbeelding. Voor De Boodschappenmand – 
koopkracht in de praktijk 2012 zijn 12 mensen 
geïnterviewd. Bijna geen van hen blijkt rond 
te kunnen komen. De bedragen die overblijven 
na betaling van vaste lasten zijn schokkend 
laag. Er wordt noodgedwongen op voeding 
bezuinigd. De meeste hebben ook schulden. 
Gevoelens van kwetsbaarheid, gezondheids
problemen, sociaal isolement, problemen met 
bureaucratie en angst voor de toekomst zijn 
rode draden in de interviews. Het valt daarom 
op hoe positief mensen blijven en hoeveel 
kracht ze hebben om er in moeilijke omstan
digheden iets van te maken.

Signalen uit de kerken
Plaatselijke kerken worden ook geconfron
teerd met armoede. Bij menige PCI en diaconie 
komen jaarlijks vele noodkreten en verzoeken 
om hulp binnen. De kerken peilen de omvang 
en achtergronden van deze hulpvragen in 
het onderzoek Armoede in Nederland. In 2010 

verscheen het laatste rapport 
en in 2013 zal dit onderzoek 
opnieuw gedaan worden. In 
de tussenliggende jaren werd 
steeds een Armoedesignaal 
uitgegeven. In het Armoede
signaal 2012 worden de resul
taten van een kleinschaliger 
peiling naar ervaringen van 
diaconale organisaties weergegeven. Daaruit 
blijkt dat ook de kerken een flinke toename 
van hulpvragen tegenkomen in 2011 t.o.v. 
2010 (toen er ook al een stijging was). In Eind
hoven steeg de hulpvraag in 2011 bijvoorbeeld 
met 10%, maar in Groningen en Den Haag is 
zelfs sprake van 50% meer hulpvragers. Er is 
ook een opvallende verschuiving te zien: er 
kloppen meer jongeren aan en er zijn steeds 
meer mensen uit hogere inkomensgroepen die 
door echtscheiding, ontslag of faillissement in 
de problemen komen. 
Naast de resultaten van de peiling biedt deze 
publicatie ook een handreiking voor kerkelijke 
vrijwilligers, bestuurders en armekantgroe
pen. Vanuit welke visies kun je diaconale hulp 
geven, welke rollen kun je vervullen en wat 
zijn concrete activiteiten die je kunt onder
nemen? Het Armoedesignaal 2012 besluit met 
handige literatuur en webtips.
Er is meer werk aan de winkel voor PCI, paro
chie en diaconie dan ons eigenlijk lief is. Maar 
in deze moeilijke tijden is solidariteit vanuit de 
kerken met mensen die door de bodem zakken 
des te meer geboden. 

De armoede in Nederland neemt toe. De 
economische crisis en gevolgen van bezui-
nigingen in zorg en sociale zekerheid zijn 
bij steeds meer groepen voelbaar. “De nood 
neemt toe. Dat zie ik aan de ouderen waar 
ik mee te maken krijg, en dat ondervind ik 
ook in mijn eigen portemonnee. Vorig jaar 
had ik nog 33 euro per week te besteden. 
Dat haal ik niet meer.” Mirjam, actief in de 
Parochiële Caritas Instelling en zelf levend 
van een minimuminkomen, verwoordt in de 
publicatie De Boodschappenmand wat velen 
met haar meemaken. Steeds meer mensen 
moeten rondkomen van budgetten waar veel 
andere Nederlanders zich weinig bij voor 
kunnen stellen.

Over hoeveel mensen gaat het?
Nederland kent eind 2011 7,0 miljoen huis
houdens. Het Armoedesignalement 2012, 
het meest recente armoedeonderzoek van 
Centraal Bureau van de Statistiek en Sociaal 
Cultureel Planbureau, ziet een stijging van het 
aantal mensen dat onder de ‘lageinkomens
grens’ zit van 514.000 huishoudens in 2010 
(7,4% van alle huishoudens) naar 604.000 
in 2011 (8,7%). Het gaat dan om 1.323.000 
personen. In 2012 komen er naar de verwach
ting van CBS/SCP bijna 40.000 huishoudens 
bij (9,2% van alle huishoudens). In 2013 
neemt het aantal verder toe met 14.000 tot 
656.000 huishoudens (9,4%). Die verwachting 
kon  gelet op alle signalen – nog wel eens aan 
de optimistische kant zijn. Voor het eerst in 
deze eeuw neemt ook de kans op langdurige 
armoede toe: in 2010 leefde 2% vier jaar of 
langer onder de lageinkomensgrens, in 2011 
was dat 2,5%. 

Om wie gaat het?
Verarming kan in alle geledingen voorkomen. 
Maar er zijn wel groepen aan te wijzen met 

een groter risico op armoede dan gemiddeld. 
Van oudsher is de armoede het grootst bij 
eenoudergezinnen, mensen met een handi
cap of hoge zorgkosten en huishoudens van 
nietwesterse afkomst. Van de eenoudergezin
nen (met meestal een vrouw aan het hoofd) 
leeft 28% onder de lageinkomensgrens. 
Het armoederisico bij mensen van Turkse 
of Marokkaanse of ‘overig’ nietwesterse 
achtergrond is 18% à 19% van de volwassenen 
in 2011. Kinderen vormen ook een kwetsbare 
groep. Er zijn 377.000 kinderen en jongeren 
die opgroeien in armoede (11%).  
Naast deze bekende groepen is de laatste jaren 
het aantal ‘werkende armen’ sterk gestegen. 
Dat zijn mensen die wel betaald werk hebben 
 bijvoorbeeld in kleine, flexibele banen of als 
zelfstandige zonder personeel  maar daarmee 
onvoldoende verdienen om boven de armoede
grens uit te komen. Een deel van de zelfstan
digen heeft na het ontstaan van de crisis nog 
een tijdje in kunnen teren op buffers. Maar 
bij steeds meer van hen is de rek er uit en 
komen ze onder de armoedegrens. Een andere 
‘nieuwe’ groep wordt gevormd door de 3045 
jarigen. Zij hadden vroeger geen verhoogd 
armoederisico, maar de laatste jaren is dat wel 
het geval: 8% van alle 3044jarigen, 9% in de 
leeftijdsgroep van 3539 jaar. 
Het Armoedesignalement 2012 meldt dat ou
deren boven de 65 jaar de laagste kans op ar
moede hebben. De armoede onder deze groep 
is inderdaad het laatste decennium gedaald. 
Maar er zijn wel grote verschillen: ouderen 
met alleen AOW en evt. een klein pensioentje 
hebben het zwaar. Dat geldt zeker voor de 
groeiende groep die geen volledige AOW heeft 
opgebouwd: vooral ouderen met een ander 
geboorteland dan Nederland.

Koopkracht in de praktijk
Bij de Haagse koopkrachtplaatjes kun je vraag

OOP HET ERF VAN DE BUREN

Signalen van armoede
Peter de Bie is stafmedewerker van landelijk bureau DISK 

en secretaris van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Armoedesignaal 2012
Uitgevers: Landelijk 
Katholiek Diaconaal Be
raad, Werkgroep Arme 
Kant van Nederland/
EVA, Kerk in Actie en 
Raad van Kerken in 
Nederland. 24 p. 
Gratis te downloaden 
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Armoedesignalement 2012
Uitgevers: SCP en CBS. 90 p., ISBN 978 90 377 0633 8

Prijs € 16,00, gratis downloaden van www.scp.nl.
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ik af te kicken. Dat is gelukt. Maar instanties 
wantrouwen mij nog steeds. Gerard veroor
deelt mij nooit. Hij helpt mij als een vader en 

gelooft in mij. Dat geeft mij moed om door te 
zetten. Ze straalt. “En dankzij zijn steun heb ik 
zelfs weer werk gevonden.

  Anne uit Delft
Met dank aan www.schuldhulpmaatje.nl

In maart 2008, kwam via het Instituut 
 Sociaal Raadslieden bij SchuldHulpMaatje 
Delft het verzoek binnen een cliënte van hen 
te helpen met haar financiën. We noemen 
haar Anne.

Hoe je in de problemen komt
Anne had in 2000 op zestienjarige leeftijd een 
zoontje gekregen. Ze woonde toen nog bij haar 
moeder, maar de spanningen liepen zo hoog 
op, dat ze ruim een jaar later via een urgentie
verklaring op zichzelf ging wonen. Geld had ze 
niet, maar er waren wel zaken nodig voor het 
inrichten van het nieuwe huis: een bed, een 
tafel, kasten. Maar ook een koelkast en een 
wasmachine. Gelukkig voor haar was daar de 
Wehkamp, daar werd alles op afbetaling aan
geschaft. Ook het betalen van de rekeningen 
voor de kabel en telefoons en een aantal vaste 
lasten, lukte niet. De betalingsachterstanden 
liepen op, en op een gegeven moment begon
nen de deurwaarders aan te kloppen en vielen 
er dagvaardingen en beschikkingen op de mat. 
Aangezien betalen met de oplopende kosten 
al helemaal niet meer lukte, werd de post niet 
meer opengemaakt. Anne wist toch al wat er 
in stond en geld had ze niet. Ten einde raad 
vertelde ze haar verhaal bij de Sociaal Raads
lieden, die haar al eerder hadden geholpen. 
Zij stuurden haar door en Anne kreeg een 
SchuldHulpMaatje.

Zelf de schuld aflossen
“Samen maakten we de post open, maakten de 
balans op en probeerden hulp te krijgen bij de 
plaatselijke schuldhulpverlening. Helaas, Anne 
studeerde nog aan het MBO en had wel studie
financiering, maar geen inkomen. Ze kwam 
niet voor schuldhulpverlening in aanmerking. 
Maar gelukkig was Anne bereid de schouders 
onder het probleem te zetten en zelf aan de 
slag te gaan. Ondanks het beperkte budget, 
werd een aflossingsbedrag bepaald. We namen 
zelf contact op met schuldeisers om afspraken 
te maken, en langzaam nam de schuldenlast 
af.”
“Ondertussen zijn we ruim drie jaar verder. In 
november 2011 heeft het afsluitende bezoek 
plaatsgevonden. Anne heeft zelfstandig al haar 
schulden afbetaald. Hiervoor heeft ze de hulp 
gekregen van een Maatje die haar hielp bij het 
opstellen van een begroting, adviseerde over 
de aflossingen en bijstond bij het volhouden 
van dit zware traject. Anne heeft geleerd zelf 
contact op te nemen met instanties als er 
weer een rekening op de mat valt die ze niet 
in één keer kan betalen. Dan maakt ze direct 
een afbetalingsafspraak, zodat de kosten niet 
meer oplopen. Ze spaart voor onverwachte 
uitgaven en leuke uitstapjes en heeft de balans 
in haar leven teruggevonden. En het mooiste 
van alles is: ze kan haar zoontje voorleven hoe 
hij op een goede manier met zijn geld om moet 
gaan, zodat hij niet in dezelfde valkuil hoeft te 
stappen als zijn moeder.”

  Monique uit de Oude IJsselstreek
Met dank aan de Krant Zonder Naam, januari 
20131, van Cordaid Bond Zonder Naam

De viering van Kerst einde 2012 met haar 
gezin was voor Monique Wolters (41) hoop-
gevend. “De sfeer was in ieder geval veel 
beter dan de tijden ervoor.” Met een leefgeld 
van 150 euro per week is het voor haar 
gezin met zeven thuiswonende kinderen 
nog steeds geen vetpot. Maar er is overzicht 
en rust in het gezin nu het hulp krijgt van 
SchuldHulpMaatje Gerard Mientjes uit de 
Oude IJsselstreek.

Monique besloot hulp te vragen
SchuldHulpMaatje Gerard helpt Monique om 
de betalingsoverzichten door te nemen. Een 
keer per maand schuift Monique aan tafel 
met haar Maatje Gerard om de betalingsover
zichten door te nemen. Een keer per week 
gebeurt hetzelfde met de post. “Gerard kijkt 
alleen of alles goed gaat”, legt Monique uit. “Ik 
zie het niet als controle. Hij helpt me juist.” 
Ze bespreekt ook andere zaken met hem. 
Monique heeft een samengesteld gezin en dat 
zorgt voor complexe situaties. Vorig jaar kerst 
liep ze vast en besloot hulp te vragen. Daar is 
zij nog blij om. “In je eentje kom je er gewoon 
niet uit.”

Aanpak
Maatje Gerard pakte het drastisch aan. “De 
eerste stap was een kasboek”, legt hij uit. “Dat 
gaf overzicht over de uitgaven. De tweede stap 
was een logboek waarin zij alle contacten en 
afspraken met hulpverleners vastlegt. “Die 
lopen hier in en uit.” En de derde stap was het 
in kaart brengen van de schulden. Sommigen 
zijn beslist niet terecht. Daar zijn we nog mee 
bezig.” De schuld waar Monique en haar man 

mee worstelen kwam onverwachts.
“We hadden schuldsanering achter de rug. Na 
afloop bleken er toch nog opeisbare schulden 
over. Wij wisten niet dat die van de overheid 
open blijven staan. Door incassokosten en 
procedures liep de schuld van € 4.000, binnen 
een jaar op naar € 16.000,.” Ze zaten knel, je 
komt namelijk niet voor een tweede keer in 
aanmerking voor schuldsanering. Van Gerard 
heeft zij nu geleerd hoe ze betalingsregelingen 
kan treffen met haar schuldeisers. Op tafel ligt 
een lijst met de termijnen en aflossingsbedra
gen. “Ik heb er al een paar kunnen schrappen”, 
vertelt Monique trots.

Zelfvertrouwen
Het zelfvertrouwen van Monique is sindsdien 
met sprongen vooruit gegaan. “Ik besef goed 
dat ik zelf gedeeltelijk verantwoordelijk ben 
voor de problemen. Daarom wil ik ze ook 
oplossen. Maar mijn verleden achtervolgde mij 
steeds. Ik ben een periode verslaafd geweest 
en belandde ervoor in de gevangenis. Toen 
men mijn zes weken oude baby afnam besloot 
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“Mijn maatje gelooft in mij. 
Dat geeft moed”

Mieke Kerkhof-Scheenaard is free-lance journalist voor SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje Gerard helpt Monique met overzichten  
[Foto: Mieke KerkhofScheenaard]

Redenen waarom mensen in de kunnen schuld raken zijn:

• gebrek aan zelfredzaamheid (verslaving, psychische problemen)
• beperkte buffer bij onvoorziene uitgaven
• geen gebruik maken van inkomensondersteunende voorzieningen
• gebrek aan financieel administratieve vaardigheden
• pech in het leven (scheiding, ontslag, ziekte)
• verleidingen vanuit reclames niet kunnen weerstaan
• kosten van aangegane hypotheek niet meer kunnen opbrengen
• met restschuld huis verkopen

Meer info: www.schuldhulpmaatje.nl en www.uitdeschulden nu.
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groep. We zijn er niet vrij 
van. Je kunt zeggen dat 
geweld richting zonde
bok klein gehanteerd is, 
bedoeld om groot geweld 
te stoppen. Maar ondertus
sen is er wel een onschul
dige vermoord en zijn de 
oorzaken van het geweld 
verdoezeld.
Hoe valt het grote geweld beter te stoppen? 
Door met geweld te stoppen. Vergelijk Mt. 
7,2533. God zelf is begonnen ons geweld zo te 
stoppen: door als mens liever te sterven dan te 
doden of te laten doden. Sindsdien ontvangen 
wij Zijn Geest door Woord en doop en eucha
ristie, om met Hem mee te gaan.
Nu lijken dit vervanmijnbedthema’s: het 
nabootsen, het zondebokmechanisme, het 
grote geweld. Daar doen we in Montfoort 
toch niet aan? Hoewel? Ligt Montfoort 
helemaal buiten Nederland? Zitten we niet in 
een economische crisis, die te danken is aan 
overconsumptie, speculatie en heeft dat niets 
te maken met dat we goederen en diensten 
willen? 
De Geest van Jezus suggereert ons om te 
stoppen met Zwarte Pieten. Het grote thema 
van de verzoening, de vergeving betekent voor 
Caritasmensen vooral: kijk eerlijk. Die werklo
ze had je zelf kunnen zijn. Armoede is meestal 
niet eigen schuld, wat de VVD ook zegt. De 
werkloze is de naaste, die jou een spiegel voor
houdt: zo kan menszijn gaan. Dus: helpen, 
in solidariteit. En altijd met tact en zonder 
ruilverwachtingen rond dankbaarheid. 

Persoon en gemeenschap: 
het bonum commune
Vanuit ons geloof kijken we anders tegen de 
mens aan dan zeker het neoliberalisme doet. 
Dat ziet de mens vooral als individu, dat voor 

zichzelf moet zorgen. Als 
iedereen dat goed doet, gaat 
het ook met de gemeen
schap goed. We leren uit 
die visie dat de persoon 
beschermd moet worden 
tegen het opslorpen door 
instituties. Anders worden 
dat afgoden. Het ver

keerde is, dat persoon en gemeenschap 
erdoor als concurrenten gezien worden. 
Terwijl die elkaar juist nodig hebben en elkaar 
bevorderen, als de mens zijn/haar roeping 
volgt. “Alles wat ik heb, heb ik van een ander”. 
Tegelijk: elk persoon heeft iets eigens en kan 
daardoor een eigen bijdrage aan de gemeen
schap leveren. De gemeenschap moet die 
eigenheid koesteren, niet onderdrukken.
Elke gemeenschap heeft zijn “gemeenschappe
lijk goed”: gezamenlijke gewoonten, geza
menlijke bezittingen. Of het nu om de kerk 
gaat, een plaats als Montfoort, een staat. Als 
dat gemeenschappelijk goed verdunt, daalt 
de gemeenschap in kwaliteit en dreigt dat 
ook met de individuen te gebeuren. Op dat 
gemeenschappelijk goed kun je trots zijn, en 
we dienen het overeind te houden. Vergelijk
baar de sociale netwerken. Sommige oude 
vallen weg, vooral in buurten. Ik denk dat het 
een taak is van de christelijke liefde om nieuwe 
netwerken te ondersteunen. Voorzieningen, 
waar juist de armsten steun aan hebben, zijn 
broodnodig. Die voorzieningen moeten steeds 
meer vrijwillig gebeuren. Steun ze: dan houd je 
jouw plaats levend.

Jozef Wissink, Begeesterd, Theologische 
reflecties over God, persoon en gemeenschap, 
Abdij van Berne, 2011,  
ISBN 9789089720382, 136 pag., € 12.95

Jozef Wissink heeft op 13 november in 
Montfoort een overdenking gehouden over 
hetgeen uit zijn boek Begeesterd belangrijk 
is voor bestuursleden van de Parochiële 
 Caritas Instelling in Montfoort. Al doende 
ook voor andere caritas bestuurders en 
vrijwilligers.

Caritas
Caritas is het Latijnse woord voor liefde. 
Liefde is veelvormig: liefde als vriendschap, als 
verliefdheid van jongen en meisje, trouw tus
sen man en vrouw, liefde voor je land, voor je 
werk. Het verschilt zeer. Caritas duidt de liefde 
aan als: de ander het goede gunnen, zonder 
eigenbelang. Het toppunt is daar de liefde van 
Jezus Christus: totterdood! Vandaar de laatste 
stap: God is liefde. Zoals God in Jezus zich het 
lot van arme sloebers, zieken, gehandicapten, 
moordenaars aantrekt, zo moet dat in de kerk 
doorgaan. In het christendom gaat het bij 
Caritas over iets centraals. Een kerk zonder 
caritas is ondenkbaar.

Caritas: liefde en instelling
Let wel: ik meng nu een beetje ‘caritas’ als 
instituut van armenzorg en ‘caritas’ als woord 
voor onbaatzuchtige liefde. Ten eerste om 
bescheiden te blijven: de PCI is niet de enige 
plaats waar de liefde is. Dat doen anderen 
ook. Ten tweede om je plek te kennen: caritas 
bestuurders functioneren binnen een heel 
heilsbestel, waar alles om liefde draait; daarin 
heeft de zorg voor de mens in nood haar 
plaats. Ten derde om op de diepe wortels van 
caritaswerk te wijzen.
Deze armenzorg is typerend voor de Abraha
mitische religies: Jodendom, christendom en 
Islam. Het hindoeïsme en boeddhisme kennen 
het van oorsprong zo niet. Als caritas centraal 
staat heeft dat te maken met: God die een 
God is, die van ons rechtvaardigheid en liefde 

eist (Jahweh, Allah en onze God zijn dezelfde) 
en bij ons christelijk geloof, dat God mens is 
geworden en dat daarom liefde voor God en 
liefde voor de mensen niet meer uit elkaar te 
halen zijn. Vergelijk Mt. 25, waar Jezus zich 
volledig met de armen identificeert.

De mens als beeld van God
Hoe kijk je naar een mens? Dat is bepalend 
voor hoe je mensen behandelt. Ik begin in 
mijn boek met de mens als een wezen dat 
“geest” is. “Geest” is niet een ding in ons dat 
je kan zoeken of vinden. Geest is: bij zichzelf 
zijn. Ik kan mezelf zien staan, me van mezelf 
onderscheiden en toch ook met mezelf iden
tificeren. Dat is het wezenlijke van geestzijn. 
Daardoor kan een mens afstand nemen van 
de dingen buiten hem en over ze nadenken. 
Omdat de mens zo is, kan hij/zij deze wereld 
als eindig zien en dus het Oneindige denken, 
ervaren, beseffen. Daarom wordt in de Bijbel 
over de mens gesproken als: geschapen naar 
het beeld en de gelijkenis van God. Dat wil 
zeggen: als geest in staat tot kennen en bemin
nen, zowel van God als de naaste. Dat geeft 
aan de mens, aan elke mens, een grote waar
digheid en in principe ook onschendbaarheid. 

Jezus Christus en de verzoening
Onder ons mensen komt vijandschap voor, 
omdat we elkaar concurreren. Jezus zegt, dat 
we onze vijanden moeten beminnen. Dat is 
niet iets softs: dat is moeilijk. Natuurlijk moet 
je daarvoor eerst een vijand hebben...
Mensen gaan ingewikkeld met elkaar om. Zo 
zijn wij nabootswezens of kuddedieren: we 
streven na wat de ander heeft. Daarom zijn 
mensen vaak in conflict met elkaar. Ook het 
zondebokmechanisme gebruiken we graag: als 
er ruzie is in een groep, wordt een zogenaam
de schuldige aangewezen. Als die uit de groep 
verwijderd is, daalt diepe vrede neer over de 

RBegeesterd voor caritas 
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van deze bevolkingsgroepen nihil en zocht 
men al rondtrekkend troost bij elkaar. Het 
concentratiebeleid werd echter doorgezet. Ook 
hun broodwinning kwam in het geding. Op de 
grote regionale kampen beconcurreerden de 
bewoners elkaar met dezelfde beroepen. Door 
het ventverbod konden zij hun werk niet meer 
uitoefenen. Dit falende beleid werd opgelost 
door kleinere kampen op te zetten. Ook weer 
ver buiten de stad. Dit was niet de uitkomst 
van een proces van onderhandelingen maar 
beantwoordde aan de behoefte om deze men
sen zoveel mogelijk van het lijf te houden. Zo 
raakten deze groepen niet alleen lokaal maar 
ook sociaal geïsoleerd. 

De inzet van de kerk
Na de oorlog stelden met name zusters zich 
vanuit de kerk actief op als bezoekers van de 
centra en bedreven het zogenaamde Woon
wagenliefdewerk. In deze periode klinkt er 
vanuit de verantwoordelijken voor de zielzorg 
de roep om meer te doen aan de achterstand 
van de woonwagenbewoners op het gebied van 
godsdienstige kennis. Dit om te voorkomen 
dat deze bevolkingsgroepen voor de kerk ver
loren zou gaan. Vanaf de jaren vijftig en zestig 
is er een florerend pastoraat met priesters, 
paters en religieuzen gaande. De afgelopen 
vijfendertig jaar werd door diverse kerkelijke 
veranderingen de pastorale zorg voor deze 
groepen zo goed en zo kwaad ondergebracht 
bij het parochiepastoraat. Sinds 1999 bestaat 
er geen categoriaal pastoraat meer, en is de 
diaconale en religieuze zorg de verantwoorde
lijkheid van de lokale pastores en parochies. 
Deze zorg wordt lang niet altijd opgepakt door 
de parochies terwijl Roma en Sinti zeker de 
aandacht verdienen.

Persoonlijke getuigenisssen als bron van 
inspiratie
In hoofstuk twee komen diakenen, zusters en 
vrijwilligers, die deze taak wel hebben opgeno
men, aan het woord. Zij zijn in contact getre
den en gebleven met families die in woonwa
gencentra wonen of inmiddels in huizen. In de 
ruim zestig verhalen spreken de intermediairs, 
vanuit het hart, openlijk over hun ervaringen. 
Al naar gelang welk werk van barmhartigheid 
aan de orde komt, wordt er gebeden, kaarsjes 

opgestoken, gezorgd voor 
eten en kleren, gevangenen 
bezocht, bedroefden getroost 
en zondaars vermaand. Die 
laatste blijken overigens allen 
ambtenaren, politici of leden 
van de kerk. Er klinkt regel
matig verontwaardiging door 
in de verhalen over hoe er met 
deze mensen wordt omgegaan. Hoe maatre
gelen deze groepen buitensporig hard raken, 
van hoe weinig geld ze rond moeten komen en 
hoe door vooroordelen, discriminatie of com
municatieproblemen zij zelf geen poot tussen 
bureaucratische deuren kunnen zetten. Met 
hulp van buitenaf kan er vaak een stuk meer. 
In intermediairs als Nelly van der Ven, Grietje 
Nekkers, Zr. Paula Pijnakker en Diaken Johan 
van Gemert vinden de Wagenbewoners goede 
belangenbehartigers. Volhardend en voor de 
duvel niet bang.

Doe Goed
Ten Dienste Van Woonwagenbewoners, Sinti en 
Roma in de samenleving is de moeite van het 
lezen waard, ook door haar foto’s, opmaak 
en stijl. Het Pastoraat zet een open en eerlijk 
verhaal neer. De auteurs geven daarbij kritiek 
op de kerk en samenleving, die beiden deze 
groepen in de marge hebben gedirigeerd. 
Duidelijk wordt hoe het Pastoraat de wagenbe
woners bedient en beziet. Hoe zij op hun beurt 
de religieuzen bezien, komt niet aan bod. De 
brochure vraagt daarom om een vervolg. Als 
u tijd heeft, meldt u dan aan als vrijwilliger 
en Doe Goed. Help het Woonwagenpastoraat 
niet alleen het tij voor de Woonwagenbewo
ners Roma en Sinti te keren maar ook om een 
nieuwe uitgave tot stand te brengen. 

Hélène van Hout en Jan van der Zandt 
m.s.c., Ten dienste van Woonwagen bewoners, 
Sinti en Roma in de samenleving, Pastoraat 
Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in 
Nederland (PWN), Emmaplein 19 B,  
5211 VZ ’sHertogenbosch, tel. 073
6921399, pwin@tiscali.nl, 2012; bestellen: 
maak € 5,00 over op bankrekeningnummer 
3246.31.219 ten name van de Stichting 
Media PWN te ’sHertogenbosch.
U kunt deze brochure ook downloaden: 
http://www.misacor.nl/publicaties/
boeken/160brochuretendienstevan.html

Wat weet de gemiddelde Nederlander over 
woonwagenbewoners, Roma en Sinti?  
“Vrij weinig”, zo weet Pater Jan van der 
Zandt m.s.c. , die ruim dertig jaar werkt 
als landelijk coördinator van het Pastoraat 
Woonwagenbewoners, Sinti en  
Roma (PWN). 

Dit Woonwagenpastoraat 
heeft recent een rijk geïllus
treerde brochure Ten Dienste 
van Woonwagenbewoners, 
Sinti en Roma in de samenleving 
uitgegeven. De brochure wil een 
inzicht geven in de aandacht en 
diaconale hulp voor die mensen 
uit de drie bevolkingsgroepen, 
die in de hedendaagse samen
leving vastlopen en zelf weinig 
zicht hebben op oplossingen om 
uit hun situatie te geraken. Aan 
de hand van de zeven lichamelijke 
en de zeven geestelijke werken van 
barmhartigheid geven intermediairs door mid
del van persoonlijke verhalen en ervaringen 
een inkijk in wat zij voor deze mensen kunnen 
betekenen. 

Doe goed
Door een aftrap te nemen met Lucas 6; 2736 
Doe Goed brengt het Pastoraat zich stevig in 
positie. Tot jullie die naar mij luisteren heb je 
vijanden lief [..] behandel anderen zoals je wilt 
dat ze jullie behandelen [..] leen geld zonder het 
terug te verwachten [..] wees barmhartig zoals 
jullie Vader barmhartig is [..] Veroordeel niet, dan 
zul je niet veroordeeld worden [.. ] Want de maat 
die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie 
worden gebruikt.

De tekst is niet alleen een goede voorzet voor 
het tweede hoofdstuk waarin aan de hand 
van de lichamelijke en geestelijke werken 
van barmhartigheid de diakenen, pastores 
en vrijwiligers aan het woord worden gelaten 

over hun ervaringen in het 
werk met de drie groepen. 
De Lucas tekst lijkt ook uit te 
nodigen de geschiedenis van 
de bevolkingsgroepen en de 
houding van de Nederlandse 
samenleving, zowel over
heid als kerk, vroeger en nu, 
tegen de meetlat van deze 
oproep te leggen. 

Steeds meer in de marge
In het eerste hoofdstuk 
wordt beschreven hoe 
Woonwagenbewoners, 
Roma en Sinti (deze laat
ste twee groepen worden 

in de volksmond ook wel zigeuners 
genoemd; deze term wordt door henzelf als 
beledigend ervaren) door overheid en burger
maatschappij steeds verder zijn verbannen 
naar de randen van de maatschappij. Zowel 
letterlijk als figuurlijk. Sinds het begin van de 
vorige eeuw werd het deze groepen staps
gewijs verboden om te reizen. Hun woon
wagens moesten op door de overheid aan
gewezen plekken staan. Bij voorkeur ergens 
uit het zicht. Deze trend werd doorgezet in de 
tweede wereldoorlog. Deze periode stond voor 
de wagenbewoners in het teken van registratie 
en concentratie in verzamelkampen. Vooral op 
de Roma en Sinti zijn razzia’s uitgevoerd met 
deportaties via Westerbork naar o.a. Ausch
witzBirkenau. Na de bevrijding was de opvang 

RTen dienste van Woonwagen
bewoners, Sinti en Roma  
in de samenleving
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hij een perspectief voor toekomstig kerkelijk 
beleid ten aanzien van de Wmo.

Binnenperspectief en buitenperspectief
Centraal in het slothoofdstuk staat het onder
scheid tussen binnenperspectief en buitenper
spectief. Hoe kerken vanuit hun zelfverstaan 
en kerkvisie hun eigen activiteiten ten dienste 
van de samenleving vormgeven en verwoor
den (binnenperspectief) wil nog wel eens ver
schillen van de visie van de (lokale) overheid 
op de rol van kerken (buitenperspectief). Kort 
gezegd: kerken ontwikkelen diaconale activi
teiten, omdat zij dat op grond van het evan
gelie als hun opdracht zien en niet omdat de 
overheid die activiteiten nuttig vindt (binnen
perspectief). Lokale overheden kennen geen 
speciale rol toe aan kerken, maar beschouwen 
hen als een van de vele organisaties in de civil 
society. Soms worden zij 
expliciet uitgenodigd, vaker 
nog genegeerd in beleids
stukken en in vormen van 
burgerparticipatie (zoals 
Wmoraden). 
Noordegraaf constateert, dat 
de invoering van de Wmo 
geleid heeft tot een grotere re
flectie bij de kerken op hun rol 
in de lokale samenleving. De 
Wmo bevorderde meer en bre
dere samenwerking tussen de 
kerken onderling, via diaconale 
platforms en Wmoplatforms. 
In sommige gevallen zijn er ook 
gezamenlijke projecten opgezet, 
die subsidie ontvingen van de gemeente. Noor
degraaf adviseert diaconale platforms ook 
om meer gezamenlijke projecten op te zetten. 
Samen iets doen voorkomt dat een platform 
blijft hangen in de sfeer van praten.

Rol van diaconale professionals
In mijn contacten met kerkelijke vertegen
woordigers in Wmoraden in ZuidHolland 
valt mij op, dat er een grote kloof gaapt tussen 
de wereld van de diaconie en van de gemeente
lijke beleidsplanning in het kader van de Wmo. 
Diaconale vrijwilligers die mee gaan doen in 
een Wmoraad worden meegesleurd in een 
systematiek van planning en logica, die hen 

vreemd is. Noordegraaf con
stateert, dat diaconale profes
sionals de invoering van de 
Wmo hebben aangegrepen om 
de discussie over de rol van 
de kerken in de plaatselijke 
samenleving aan te zwengelen 
(p. 124). Hun rol lijkt mij ver
der te gaan. In minstens drie 
casussen zijn het de diaconale professionals 
zelf, die lid of zelfs voorzitter zijn geworden 
van de Wmoraad. Als professional kunnen 
zij meedoen in het planningsdenken. Maar 
tegelijk bevestigen zij daarmee de cultuur dat 
vrijwilligers moeilijk kunnen meedoen met 
de beleidsvorming op het gebied van welzijn 
en zorg. Is het toeval, dat juist de vrijwillige 
vertegenwoordigers in de Wmoraad in Ede 

hebben afgezien van een tweede 
termijn en dat de kerken daar op 
zoek zijn naar andere vormen 
van beleidsbeïnvloeding?

Wmo-map
Eind vorig jaar is ook een vijfde 
hernieuwde versie uitgekomen 
van de Informatiemap Wmo. 
Wat oorspronkelijk begon 
als een oecumenisch initi
atief, is nu louter een map 
van de PKN geworden. Wie 
geïnteresseerd is in (bijna) 
de laatste ontwikkelingen 
rond de kanteling, Welzijn 
Nieuwe Stijl, transities en 

pgb’s kan hier goed terecht. Neem dan wel 
voor lief, dat de map bedoeld is voor diakenen 
en de suggesties niet altijd direct toepasbaar 
zijn in een katholieke parochie. 

Herman Noordegraaf, ‘Kerk en Wmo. De 
eerste vijf jaren (20072011). Een onderzoek 
naar (kritische) participatie van kerken in de 
WMO’, Stichting Rotterdam, Groningen, 
2012. Downloaden op: http://www.stich
tingrotterdam.nl/images/stories/publiek/
onderzoeksrapport%20kerk%20en%20
wmo%2020072011.pdf 
www.kerk en wmo.nl
‘Informatiemap Wmo’ download: http://
www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/
WmoInformatiemap.pdf

De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) is nu ruim zes jaar in werking. Hoe 
ingrijpend de veranderingen zijn, die door 
deze wet in gang zijn gezet, begint langzaam 
duidelijk te worden. 

In de eerste jaren na haar invoering veran
derde de werkwijze nog niet zo veel. Maar 
naarmate er meer onderdelen van de AWBZ 
overgaan naar de Wmo en die overgang ook 
gepaard gaat met soms forse 
bezuinigingen, wordt de im
pact van de veranderingen 
meer zichtbaar. Decentralisatie 
van beleid, met verschillen tus
sen gemeenten als gevolg. Geen 
recht op voorzieningen meer, 
maar een compensatiebeginsel. 
Geen automatisch beroep meer 
op overheidssteun, maar werken 
volgens de drieslag: eigen verant
woordelijkheid – hulp zoeken in 
eigen netwerken – ondersteuning 
door overheid via algemene of 
individuele voorzieningen. Een 
grotere rol voor de civil society (het 
maatschappelijke middenveld). 
Niet alleen bij de uitvoering van welzijns en 
zorgarrangementen, maar ook bij de ontwik
keling en evaluatie van gemeentelijk beleid.

Hoge verwachtingen
Bij de invoering van de Wmo waren de ver
wachtingen in sommige delen van de chris
telijke kerken hooggestemd. De Wmo zou de 
kerken weer in het zicht van de gemeentelijke 
overheid brengen. Kerken werden betrokken 
in de burgerparticipatie en kregen soms een 
plaats in de Wmoraad. Sommigen zagen in 
de Wmo zo een kans om de maatschappelijke 
positie van de kerken op het gebied van zorg 
en welzijn, die verloren was gegaan in de 

afgelopen decennia, weer terug te krijgen: de 
kerken zouden met hun vrijwilligers wel in de 
gaten stappen die de overheid nu liet vallen. 
Een website als ‘Kerk en Wmo’ ademt dat op
timisme volop uit. Wat is er van deze verwach
tingen terecht gekomen?

Onderzoek Herman Noordegraaf
Eind oktober 2012 presenteerde Herman 

Noordegraaf de resultaten 
van zijn onderzoek naar de 
participatie van kerken in de 
Wmo. Noordegraaf is bijzon
der hoogleraar diaconaat aan 
de Protestantse Theologische 
Universiteit. Zijn leerstoel 
bestaat bijna net zo lang als 
de Wmo. Noordegraaf heeft 
gekozen voor een kwali
tatief onderzoek naar de 
betrokkenheid van kerken 
bij de Wmo. Vijf jaar lang 
heeft hij kerken gevolgd 
in zeven burgerlijke 
gemeenten. Daarbij heeft 
hij gelet op de geografi

sche spreiding en het type gemeente 
(platteland of grote stad). Zo kwam hij uit 
bij Amsterdam, Bellingwedde, Boskoop, Den 
Haag, Ede, Niedorp en Sittard. De beschrijving 
van de zeven casussen in het onderzoeksrap
port volgt steeds hetzelfde stramien. Eerst 
introduceert Noordegraaf de burgerlijke 
gemeente en schetst hij de voorbereiding en de 
invoering van de Wmo. Dan beschrijft hij de 
kerken ter plaatse, met de nadruk op gemeen
ten van de Protestantse Kerk in Nederland, en 
hun betrokkenheid bij het beleidsproces en de 
uitvoering van de Wmo. Tenslotte sluit hij elke 
beschrijving af met enige conclusies. 
In het slothoofdstuk brengt hij de voornaam
ste bevindingen nog eens bijeen en schetst 

RPKNKerken en Wmo 
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den van armoede is de bijdrage van plaatselijke 
diaconale organisaties onontbeerlijk.
Wat wordt er onderzocht? Het ‘Armoedeon
derzoek 2013’ zal inzicht geven in hoeveel 
hulpvragen vanwege armoede door plaatselijke 
diaconale organisaties worden ontvangen, of 
dit aantal gestegen, gedaald of gelijk gebleven 
is in vergelijking met voorgaande onderzoe
ken, of er verandering te zien is in de wijze 
waarop diaconale organisaties helpen en welke 
doelgroepen ze bereiken. In het onderzoek 
komen hulpvragen aan individuen in beeld 
en hulp verleend aan groepsinitiatieven. Ook 
zal de diaconale inzet in uren op dit terrein 
in beeld gebracht worden en dat gegeven is 
nieuw.  
Wat heeft een plaatselijke diaconie / parochie / 
werkgroep nodig om mee te doen? De plaat
selijke diaconale instellingen of gemeenten of 
parochies van deze participerende kerken ont
vangen begin maart 2013 via hun kerkgenoot
schap of bisdom de vragenlijst met bijbeho
rend wachtwoord. Invullen van de vragenlijst 
kan als alle benodigde gegevens over het jaar 
2012 verzameld zijn. Men kan de vragenlijst 
digitaal of op papier invullen. Op de site www.
kerkinactie.nl/armoedeonderzoek bevindt 
zich de link naar de digitale vragenlijst, die 
na volledige invulling het resultaat opslaat en 
verwerkt in de database. 
Het beantwoorden van de vragenlijst kan tot 
1 mei 2013. Daarna begint de verwerking van 
de gegevens. Het onderzoek zal op 31 okto
ber 2013 landelijk worden gepresenteerd. De 
organisatie van het ‘Armoedeonderzoek 2013’ 
is in handen van de werkgroep Arme Kant van 
Nederland/EVA, Kerk in Actie en het Landelijk 
Katholiek Diaconaal Beraad.  
Meer informatie is te vinden op  
www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek. 

De vernieuwde website van de Week 
Nederlandse Missionaris is op inter
net te zien. Op deze website vindt 

u alle informatie over de Week Nederlandse 
Missionarissen 2013, die traditiegetrouw 
rond de Pinkstertijd plaatsvindt. De Pinkster
actie loopt van 9 tot 19 mei. Ga naar: http://
www.weeknederlandsemissionaris.nl/index.
php?page=home.

In februari heeft nog een nieuwe site 
het licht gezien. Arbeidspastoraat 
DISK laat iedereen kennismaken met 

de themawebsite duurzaamheidentalenten.
nl. De website toont twee initiatieven, die zijn 
ontwikkeld door Landelijk bureau DISK in het 
kader van haar project Duurzaamheid & Talen
ten. Aan de ene kant kunt u kennis maken met 
het spel Duurzaamheid en talenten, dat in veel 
varianten gespeeld kan worden, individueel of 
in groepen. De site laat u met een demoversie 
kennismaken. Als tweede wordt gestart met 
een lerend netwerk, waarin mensen die vanuit 
hun werk een bijdrage willen geven aan meer 
duurzaamheid mee kunnen doen. Met dit 
project wil DISK stimuleren dat mensen met 
zichzelf en met anderen in gesprek gaan over 
de wijze waarop zij persoonlijk een bijdrage 
leveren aan een duurzame wereld in termen 
van planet, people en profit. DISK geeft hiermee 
een vervolg aan de activiteiten die ze in de 
afgelopen jaren al op het gebied van duurzame 
economie en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
heeft ontplooid.  
Ga naar: 
www.duurzaamheidentalen.nl.

De jury van de Ariëns Prijs voor 
Diaconie heeft uit de parochies en 
PCI’s van het aartsbisdom Utrecht 

liefst 30 projecten en activiteiten voorgedra
gen gekregen. De jury gaat deze projecten 
persoonlijk bezoeken en maakt een publicatie 
over de activiteiten. Informatie is te vinden op 
www.dkciutrecht.nl. De Ariëns Prijs wordt op 
5 oktober 2013 uitgereikt.

Het Limburg Diaconaal Fonds is pas 
opgericht en het wil kleinschalige 
projecten en helpers van kwetsbare 

mensen ondersteunen. Daartoe is de tweejaar
lijkse Doctor Poelsprijs in het leven geroepen. 
De eerste editie vindt plaats op 15 mei 2013 
tijdens de door de Dienst Kerk en Samenleving 
georganiseerde studiedag ‘Het Goede Samen
leven’. Meer informatie is te vinden op  
www.limburgsdiaconaalfonds.nl

De Gids Betaalbare Vakanties is een 
uitgave van de werkgroep Arme Kant 
van Nederland/EVA. Deze gids geeft 

een overzicht van een groot aantal vakantie 
initiatieven in Nederland voor mensen die 
van een inkomen rond het minimum moeten 
leven. De Gids betaalbare Vakanties 2013 kost 
€ 1,50 (excl. verzendkosten), maar kan ook 
door PCI’s of parochies in een grotere oplage 
besteld worden, ter verspreiding onder achter
ban of cliënten. De prijs is dan  bij een afname 
van 50 exemplaren of meer  € 1,20 per stuk 
(excl. verzendkosten). Bestellen via email 
info@armekanteva.nl, of telefonisch:  
0736121939, of via het bestelformulier  
op de website: www.armekanteva.nl.

Zondag van de Arbeid over flexibi
liteit, zekerheid en bezieling. Jaar
lijks maakt landelijk bureau DISK 

gespreks en werkmateriaal voor de biddag 
voor gewas en arbeid (13 maart 2013), zondag 
van de arbeid (28 april 2013) en dankdag 
voor gewas en arbeid (6 november 2013). Het 
thema van dit jaar is Flexibel en bezield?. Het 
eerste nummer van 2013 van het 
tijdschrift Onderste
boven geeft analyses, 
achtergrondmateriaal 
en gespreks en litur
giesuggesties. Pas
tores hebben flexibel 
werkenden geïnter
viewd en daarna zijn 
ze zelf bevraagd over 
hun werk en bezie
ling. Kosten: € 2,50 
excl. verzendkosten. 
Bestellen: www.diskar
beidspastoraat.nl. Mgr. 
G. de Korte heeft als referentbisschopp voor 
Kerk en Samenleving een aanbevelende brief 
geschreven, die door de bisdommen verzon
den gaat worden naar de parochies. De brief is 
te downloaden op: http://www.rkkerk.nl/asp/
invado.asp?t=show&id=1941 

In 2013 gaat een nieuw oecumenisch 
‘Armoedeonderzoek 2013’ van start 
naar de diaconale hulpverlening 

door kerken vanwege armoede. Ondanks het 
hoge welvaartsniveau in Nederland, hebben 
grote groepen mensen in ons land moeite om 
het hoofd boven water te houden. Kerkelijke 
instanties voelen zich vaak gedwongen om bij 
te springen. Om meer inzicht te krijgen in de 
rol van kerkelijke organisaties bij het bestrij
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Cordaid Domestic helpt op diverse manieren 
om diaconaal werk in parochies en in Neder
land mogelijk te maken. Zo wordt Diakonie & 
Parochie door Cordaid Domestic ondersteund.  

Project indienen
Maakt u zich met uw stichting of vereniging 
sterk voor de meest kwetsbaren in Neder
land? En kunt u daar wel wat extra steun bij 
gebruiken? Organiseert u als serviceclub een 
goed doel? En wilt u uw opbrengst verdub
belen? Dien dan een aanvraag in bij Projecten 
Nederland. Met dit fonds steunt Cordaid 
projecten die zich richten op Nederlanders die 
in moeilijkheden verkeren. Wilt u meer weten, 
bezoek dan de site www.cordaid.nl. Kijk in de 
menubalk op Doe mee en vervolgens Steun 
voor uw project.
Cordaid Domestic
Postbus 16440
2500 BK Den Haag
T: 0703136255
E: secretariatsectorpn@cordaid.nl

Cordaid Bond Zonder Naam
Cordaid Bond Zonder Naam biedt eenmalige 
financiële ondersteuning aan mensen in 
moeilijkheden, en let daarbij op de eigen 
verantwoordelijkheid van de aanvrager.
Een alleenstaande vrouw met diverse ziekte
beelden is volledig arbeidsongeschikt. Haar 
wasmachine en haar droger zijn stuk gegaan. 
Via de kerk heeft zij een tweedehands 
wasmachine gekregen. Een droger kan zij 
niet van haar uitkering bekostigen. Met een 
bijdrage van € 229,= heeft zij een nieuwe 
droger kunnen aanschaffen.

Meer weten? 
Klik dan op www.cordaidbondzondernaam.nl.
Cordaid Bond Zonder Naam
Postbus 16437
2500 BK Den Haag 
T: 0703136220
E: info@cordaidbondzondernaam.nl 
Word donateur: Giro 1500 ten name van 
 Cordaid Bond Zonder Naam te Den Haag

Donateurs voor het LKDB
Het LKDB zoekt donateurs voor de site 
www.rkdiaconie.nl. Het opzetten en bij
houden van deze digitale ontmoetings
plek kost geld. We zijn geholpen met elke 
bijdrage, klein of groot. 
Uw financiële gift maakt de instandhouding 
van deze diaconale website mogelijk.
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 
(LKDB), Kamer van Koophandel 41183443,
Bankrekening nummer 171432, ten name 
van beheersstichting LKDB, onder vermel
ding van “Gift Diaconale Alliantie”.

Abonneer u op Diakonie & Parochie
De kosten voor de jaargang 2013 bedragen 
€ 20,00, inclusief portokosten. Na opgave 
ontvangt u de resterende nummers van 
de jaargang thuisgestuurd. De kosten voor 
de jaargang 2014 zullen hetzelfde zijn, 
 inclusief portokosten. Voor dat bedrag 
heeft u een praktisch diaconaal vaktijd
schrift, waardoor u op de hoogte blijft 
van de ontwikkelingen op het katholieke 
 diaconale terrein. 
Mail uw volledige adresgegevens naar 
administratie@rkdiaconie.nl

R 
Cordaid Domestic
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Diakonie & Parochie
Wat is dit voor een tijdschrift?
Onder Diaconie verstaan we:
“Het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en 
 bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van 
lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van 
rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.” (Crijns H., e.a., Barmhartigheid en gerechtigheid, 
2004, pag. 392).

Diakonie & Parochie is een tijdschrift dat speciaal naar parochies en Parochiële Caritas Instellingen 
kijkt. Het wil de lezers helpen parochies te doen uitgroeien tot meer diaconale gemeenschappen.
Diakonie & Parochie is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, een werkgroep van 
de diaconale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties. 
Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier 
keer per jaar.

Abonnementsprijs € 20,00 in 2013, losse nummers: € 5,00 excl. porto. 
Ook in 2013 blijft de abonnementsprijs € 20,00 inclusief portokosten.  
Voor abonnementen en bestellingen:
LKDB, Luijbenstraat 17, 5211 BR ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6128201.
E-mail met opgave van alle adresgegevens: administratie@rkdiaconie.nl
Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 november.

Het tijdschrift werkt nauw samen met de site van de Diaconale Alliantie www.rkdiaconie.nl  
Kijk voor meer diaconale voorbeelden en meer diaconale spiritualiteit op deze site. Doe er zelf aan mee. 
Vraag een inlogcode aan. Bezoek www.rkdiaconie.nl

Gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen uit dit tijdschrift wordt 
op prijs gesteld, mits de bron wordt 
vermeld. Uitgezonderd zijn foto’s, 
gedichten en cartoons.
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Aan dit nummer van Diakonie & Parochie werkten mee: Peter de Bie, 
Thijs Caspers, Hub Crijns, Marianne van Dockum, Ellen Hogema,  
Mieke Kerkhof-Scheenaard, Piet Kuijper, Jan Maasen, Paul Monchen,  
Gerard Moorman, Krista Russchen, Harry Scharrenborg, Erik Sengers,  
Hub Vossen, Jan van der Wal, en Jozef Wissink.    
Eindredactie: Hub Crijns.
Foto omslag: Hub Crijns.
Redactie en uitgever: LKDB, ’s-Hertogenbosch. 
Opmaak: Hans van Eck (Impressio Communicatie)
Druk: Drukkerij Accuraat Breda.

&Diakonie      
Parochie



&
  

mMeditatief
Gerechtigheid, vroomheid en vrede 
Naar Lucas 1, 74b en 79b 

Gerechtigheid, vroomheid en vrede
zijn als de kleren, die
mensen aandoen als ze
toeleven naar een feest.

Gerechtigheid is:
het brood, dat je breekt bij honger,
het rondje, dat je weggeeft aan dorstigen,
de jas, die je deelt bij kou,
de asielzoeker, die je opzoekt,
de zieke, waar je een middag bij blijft,
de brief die je schrijft aan een gevangene,
de herinnering aan je overleden geliefden.

Vroomheid is:
de adem van geloof
de kracht van hoop
de emotie van liefde
de volheid van gebed.

Vrede is:
je hand die liefheeft en niet slaat
je woord dat verbindt zonder haat
je koopgedrag met inzicht rond merkenoorlog
jezelf, die voor anderen open staat.

Gerechtigheid, vroomheid en vrede
zijn als zoete druppels,
die achter elkaar vallend
zelfs de hardste steen hollen.

Gerechtigheid, vroomheid en vrede
zijn de kringen op het water
die de erin geworpen steen maakt,
waardoor, na het zinken,
de stroom van de rivier verandert.

Hub Crijns


