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Paul Blokhuis: 
Gemeenschapszin 
in coronatijd



Hoe doorstond u de coronacrisis, kerkelijk?
“Ik ben lid van Nederlands Gereformeerde Kerk, de 

Tabernakelkerk in Apeldoorn. Dat is een actieve gemeente 

met meer dan duizend leden. De kerk is, zogezegd, braaf 

geweest en houdt zich strikt aan de regels. Wij doen niets wat 

niet mag. 

Onze diensten, met een band, werden live uitgezonden, 

met hooguit tien mensen in de kerk. Ik heb trouw gekeken, 

al zapte ik soms ook naar Nieuwegein, waar mijn broer Fred 

predikant is. Onze predikant verzorgde elke woensdag een 

gebedsmoment. Mooi, dat mensen wegen vonden om 

toch door te gaan. Omdat buiten zingen wel mag, gaat de 

gemeente volgende week zingen in het Orderbos. 

Toch blijft de online-kerkdienst een schraal alternatief. 

Als ik de kerkdiensten al mis, hoeveel te meer mensen die 

alleen zijn en weinig contacten hebben. Voor hen is dit een 

verdrietige tijd. Wij hebben normaal gesproken elke zondag 

koffiedrinken na de ochtenddienst. Toen het eenmaal mocht, 

werden mensen opgeroepen om bij elkaar thuis, op veilige 

afstand, koffie te drinken. 

Ik realiseer mij dat dit navelstaarderig, binnenkerkelijk klinkt. 

Gelukkig zochten mensen uit de breedte van de kerken de 

verbinding met de samenleving. Zij zagen om naar mensen 

die in nood of eenzaam waren Kaartjes sturen, bellen, mailen, 

appen.”

Hoe hebben de kerken het gedaan tijdens de 
crisis?
“Kerken zijn er volgens mij goed in geslaagd de verbinding 

te maken met de samenleving. Zij begrijpen in deze tijd dat 

wij er niet alleen voor onszelf zijn, dat wij een gemeenschap 

in de samenleving zijn. Wij willen er zijn voor iedereen en niet 

alleen ons eigen feestje vieren. 

Geweldig, dat de kerken zo snel met de website nietalleen.nl 

kwamen. Ik las op de website over een man met kanker, die 

in een chemokuur zat. Hij kon en wilde zo weinig mogelijk 

mensen zien, Maar er moesten wel boodschappen komen. 

Dankzij #nietalleen werd om hem heen een circuit gevormd. 

Hartverwarmend, dat je zo invulling geeft aan Handelingen 2: 

mensen die samenkomen en er voor elkaar zijn.”

De kerk was niet de enige organisatie die de 
verbinding zocht.
“Ik heb niet de pretentie dat kerken beter zijn dan andere 

organisaties. Hoewel: uit een representatieve enquête bleek 

dat kerkelijk actieve mensen zich meer dan niet-kerkelijk 

actieve mensen inzetten voor hun naasten. Daarmee zeg 

ik niet dat christenen betere mensen zijn. Ik ken mensen 

waarvan ik denk: jij hebt beter begrepen wat Jezus met het 

leven wilde, dan sommige mensen die in de kerk zitten. 

Maar het verschil blijft opvallend. Blijkbaar zit het bij mensen 

in de kerk tussen de oren dat zij dienstbaar moeten zijn aan 

hun omgeving. De beste manier om te laten zien dat wij 

Jezus als voorbeeld hebben, is omzien naar onze medemens.

Kerken maken verbinding met 
samenleving tijdens coronacrisis
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De band is al gestopt, als Paul Blokhuis op de valreep zegt: “Kerken moeten wel oppassen niet arrogant te worden!”. Tijdens het interview 

prijst Blokhuis (1963) de inzet van kerken tijdens de coronacrisis. Als staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met onder 

andere GGZ en dak- en thuisloosheid in zijn pakket, is hij een van de betrokken bewindslieden tijdens de crisis.

In de kerk van mijn broer schrapten ze alle collectes voor eigen 

doelen. Ze collecteerden alleen voor mensen in de nood, ver weg 

en dichtbij. Dan heb je het Evangelie goed begrepen.”

De crisis liet zien waar de kwetsbare plekken van 
onze samenleving zitten: psychiatrie, dak- en 
thuislozen, huiselijk geweld.
“Hier op het ministerie verdienen alle typen van mensen zorg 

aandacht. In het begin van de crisis lag de nadruk vooral op de 

ziekenhuizen en de verpleeghuiszorg en was er minder aandacht 

voor de psychiatrie en de zorg voor dak- en thuislozen. Ik heb daar 

de eerste weken verschillende keren op gewezen en aandacht 

gevraagd voor deze kwetsbare mensen en hun hulpverleners, die 

ook slachtoffer zijn van de crisis.

Binnen de GGZ ging gelukkig een groot deel van de 

behandelingen door, zij het online. Veel mensen vinden dat heel 

ingewikkeld. Toen face-to-face behandelingen weer meer mogelijk 

werden, heb ik er keer op keer bij de sector op aangedrongen: ga 

mensen zien! Het zit zo in de aard van de mens dat je een ander 

lijfelijk wilt ontmoeten. Beeldbellen blijft surrogaat. 

Tegelijk realiseer ik mij dat online behandelen niet zal verdwijnen. 

Als het slim kan worden ingezet, met instemming van de 

betrokkene en in combinatie met face-to-face, prima. Dan kan 

het zelfs leiden tot kleinere wachtlijsten. De crisis heeft ook 

veel creativiteit losgemaakt en misschien het begin van nieuwe 

ontwikkelingen.”

Wat kon u doen voor dak- en thuislozen?
“Mijn inzet is ‘Iedereen een dak boven zijn hoofd’. Nederland telt 

minstens veertigduizend dak- en thuislozen. Tegen iedereen 

zeiden wij tijdens de crisis ‘Blijf thuis’, terwijl deze mensen niet eens 

een thuis hebben. 

De crisis gaf een duw aan het plan om einde 2021 tienduizend 

nieuwe woonplekken te maken voor mensen die dak- en thuisloos 

zijn. Wij werken hierin samen met Binnenlandse Zaken en Sociale 

Zaken, er is 200 miljoen extra beschikbaar. 

Dat is echt een doorbraak, zoveel woonplekken in zo’n korte 

termijn. Ik was het al van plan, maar het gaf mensen met minder 

gevoel van urgentie een zetje in de goede richting. Opvang 
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Door: Kees Posthumus

INTERVIEW

“Kerken begrijpen in deze tijd dat 
wij er niet alleen voor onszelf zijn, 
dat wij een gemeenschap in de 
samenleving zijn.”

“De beste manier om te laten zien 
dat wij Jezus als voorbeeld hebben, is 
omzien naar onze medemens.”

 Paul Blokhuis



Ook jouw euro maakt verrassend veel verschil. Hoeveel? Kijk op wildeganzen.nl

Armoede is een grote vijand van vooruitgang en geluk. Maar het is geen onoplosbaar probleem. 
Dat bewijzen aanpakkers overal ter wereld; mensen die een kans zien en gewoon beginnen. 
Wilde Ganzen steunt ze, omdat je armoede samen van onderop kunt doorbreken. Met kleine, 
slimme projecten zorg je voor cruciale vooruitgang in mensenlevens, buurten en dorpen.

Aanpakkers kijken 
liever naar wat je 
wél kunt oplossen
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geeft een tijdelijke oplossing, maar lost structureel niets op. Het 

moet een draaischijf zijn naar een eigen woonplek. Daar komt 

bij: gemeenten zien in dat de anderhalve-meter-samenleving in 

de huidige opvang moeilijk te realiseren is. Ieder verdient een 

fatsoenlijke woonplek, dat is ook een blijk van naastenliefde.”

Veel gemeenschapszin en naastenliefde tijdens de 
coronacrisis. Hoe duurzaam zal dat zijn?
“Dat houdt mij bezig, en ik maak me er zorgen over. Als ik door 

mijn woonplaats Apeldoorn rijd, zie ik borden langs de weg: 

wees lief voor elkaar. Dan denk ik: geweldig! En tegelijk: hoe lang 

houden we dit vol? 

Ik vrees dat iedereen na de crisis gewoon weer zijn eigen gang 

gaat, maar ik hoop het niet. Laten we elkaar oproepen om vast te 

houden aan de gemeenschapszin van tijdens de crisis.

De overheid kan er weinig aan doen: je kunt liefde niet 

institutionaliseren, en naastenliefde ook niet. Corona doet de 

hele wereld schudden op zijn grondvesten en dwingt ons tot 

bezinning. Ik hoop dat mensen bewuster gaan leven, met meer 

aandacht voor elkaar, voor de schepping.” 

 

Blokhuis vertrekt naar zijn volgende afspraak, een panel van dak- 

en thuisloze jongeren. Hij is een bewindsman die de mensen om 

wie zijn beleid gaat recht in de ogen wil zien. En dat mag weer, op 

anderhalve meter.

“Ieder verdient een fatsoenlijke 
woonplek, dat is ook een blijk van 
naastenliefde.”

INTERVIEW VERVOLG

“De crisis heeft veel creativiteit 
losgemaakt en misschien het begin 
van nieuwe ontwikkelingen.”
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NIEUWS & IDEEËN

Solidaridad wil wettelijke plicht maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
Hoewel bedrijven en overheden hun best doen om productieketens 

te verduurzamen, wordt er volgens Solidardad te weinig vooruitgang 

geboekt: ontbossing en andere niet duurzame praktijken vinden nog 

steeds plaats en boeren, arbeiders en mijnwerkers verdienen nog 

steeds te weinig. 

Solidaridad vindt dat het anders moet en pleit daarom voor 

nieuwe wetgeving, met onder andere een plicht voor bedrijven om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Solidaridad schreef 

hierover een Engelstalige publicatie waarin ze hun ideeën uitleggen. 

Het doel: meer samenwerking tussen overheden, betere afstemming 

internationale standaarden en richtlijnen en proactieve ondersteuning 

van  boeren, arbeiders en mijnwerkers aan het begin van de 

productieketen bij de transitie naar duurzame productie en handel.

© Michel Boulogne

Nieuw in 2021: Open Doors Bezoekerscentrum
Hoe gevaarlijk was het om in de jaren 70 bijbels te smokkelen naar 

Oost-Europa? En op welke manier beleven Noord-Koreanen in het 

geheim hun geloof? Dat en veel meer is te ontdekken in het nieuwe 

Open Doors Bezoekerscentrum dat in de zomer 2021 opent in Ermelo. 

In 1955 ontdekte Open Doors-oprichter Anne van der Bijl dat de 

christenen in communistisch Polen dringend behoefte hadden aan 

bemoediging én bijbels. Het werk van Open Doors begon klein, maar 

groeide snel. In een voormalige aardappelfabriek in Ermelo bouwden 

monteurs campers en caravans om tot smokkelvoertuigen. Hier 

stonden soms wel dertig auto’s klaar om bijbels naar Oostbloklanden 

te brengen.

Dichtbij
Juist in die garage realiseert Open Doors een bezoekerscentrum 

voor iedereen die zich wil laten inspireren door de vervolgde kerk. 

“Op deze plek brengen we vervolgde christenen dichtbij”, zegt 

medewerker Peter. “Het bezoekerscentrum vertelt het verhaal van de 

vervolgde kerk, uit het verleden én het heden.”

“Ik vind het fantastisch dat we hier binnenkort schoolklassen, 

gezinnen, verenigingen en andere bezoekers mogen verwelkomen”, 

zegt Open Doors-directeur Maarten Dees. “Graag maken we jong en 

oud enthousiast over de geschiedenis, het bijbehorende erfgoed en 

ons actuele wereldwijde werk voor de vervolgde kerk.”

www.solidaridad.nl/nieuws/solidaridad-wil-wettelijke-plicht-
maatschappelijk-verantwoord-ondernemen

www.opendoors.nl

Op zoek naar  
een inspirerende 
spreker?
In de Bijbel staan meer dan 2.000 
teksten over armoede en onrecht. 
God wil ons duidelijk iets leren over 
onze rol in deze gebroken wereld. 
Maar wat precies? Wat kunnen wij 
concreet als kerk betekenen voor al 
die mensen in nood? Vindt u het 
belangrijk dat dit thema ook in uw 
gemeente behandeld wordt?  
Nodig dan kosteloos één van  

onze sprekers uit voor een  

(s)preekbeurt.

worldvision.nl/sprekers

Gersom Westerkamp

Rob Favier

Paulien Vervoorn

Ron van der Spoel

Veel is mogelijk

Preekbeurt (met of zonder 
muzikale ondersteuning)

Dienst voor het hele gezin

Vrouwendag, mannendag, 
gemeente-avond

World Vision 

worldvision.nl 
T: 033 - 46 43 444

In een afgelegen dorpje in Pakistan 
zag Jaya de fi lm over Jezus Christus. 
Ze was diep onder de indruk en 
kreeg tranen in haar ogen. “Ik weet 
nu dat ik altijd, met alles in m’n 
leven, naar Jezus toe mag gaan!”

Bouw ook aan de kerk in Pakistan!
Steun ons met gebed en een 
collecte! Vraag het collectepakket 
aan via info@3xM.nl.

‘Ik w� t nu 
dat ik altijd naar 

Jezus Christus � e 
mag � an’

Diaconie.indd   1Diaconie.indd   1 16-07-20   11:4216-07-20   11:42
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40 jaar 3xM
3xM ontstond veertig jaar geleden binnen de EO met het oog op 

‘evangelische communicatie wereldwijd’. Door de mediawet werd de 

organisatie losgekoppeld. Van de ‘makkelijke’ landen, zoals België, 

Swaziland en Roemenië, verschoof 3xM met haar werk richting het 

Een bakkie met de buurt
In Haarlem rijdt al een aantal jaar de Buurttuk rond. Met dit 

koffiekarretje gaan de diaconie van de Oosterkerk in Haarlem en 

opbouwmedewerkers van DOCK Haarlem met buurtbewoners in 

gesprek. Eens per week delen ze vanuit de Buurttuk koffie uit aan 

buurtbewoners en gaan ze met ze in gesprek. 

De diaconie financierde de aanschaf van de tuktuk, omdat ze willen 

weten hoe het met de mensen in de wijk gaat en waar behoefte aan 

is. Door samenwerking met de opbouwwerkers van Dock kunnen 

ze mensen verder helpen. In een uitzending van Hart en ziel van 

KRO NCRV vertelt Daniëlle Leder over de effecten hiervan. ‘Er was 

bijvoorbeeld een vrouw die aangaf dat ze eenzaam was. We hebben 

haar gewezen op de activiteiten in de kerk en zijn zelfs met haar 

meegegaan. Dat verlaagde de drempel. Na verloop van tijd ging ze 

wekelijks naar die activiteiten toe. Daar heeft ze veel aan gehad.’ 

Dat is dan ook precies het voordeel van de Buurttuk. Om naar 

activiteiten in de kerk te gaan, moeten mensen eerst een drempel 

over. De Buurttuk staat voor de deur; je kunt eerst vanuit het raam 

kijken wat er eigenlijk gebeurt en dan besluiten of je er heen wil 

gaan. 

De Buurttuk staat steeds een aantal weken achter elkaar op één 

plek. Zo kunnen de medewerkers echt een band opbouwen met de 

buurtbewoners. Want openheid kun je niet direct verwachten. De 

medewerkers gaan in gesprek, tonen belangstelling en vertellen ook 

wat over zichzelf. Zo komen de verhalen na een aantal keer vanzelf. 

kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/bakkie-in-de-buurt-met-hart-en-ziel

facebook.com/buurttuk

10/40 raam; naar moeilijk toegankelijke landen. Eerst waren er alleen 

televisieuitzendingen, nu wordt Gods boodschap van hoop en liefde 

verspreid via televisie, sociale media en internet. 

3xM bestaat 40 jaar. Dat viert zij met het jublieumthema ‘Oog voor 

kleur’, omdat zij geloven dat ieder mens uniek en kostbaar is, ieder 

met zijn eigen verhaal: kleurrijke levens. God spreekt tot hen op 

verschillende manieren. Maar 3 miljard mensen kennen Jezus nog 

niet. Dus werkt 3xM door aan een kleurrijke toekomst, waarin meer 

mensen Jezus leren kennen.

STEUN DE ZORGHELDEN
VAN LEPRAZENDING

Steun onze helden in de zorg voor lepra
Onze zorghelden in het veld staan onder grote druk, 
want corona slaat ook daar genadeloos toe. En de 
 leprabacterie wacht niet tot de coronacrisis over is.

Uw gift kan het  verschil betekenen tussen hoop en 
wanhoop. Met uw steun kunnen de zorghelden van 
Leprazending hun werk in de frontlinie blijven uitvoeren.

Wereld Lepra Dag | zondag 31 januari 2021
Lepra is een afschuwelijke ziekte die levens  compleet 
verwoest. Wij willen u vragen om op  Wereld  Lepra Dag 
te collecteren voor lepra patiënten. Vroegtijdige 
 behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen 
voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen 
niet worden  uitgesloten.
Helpt u mee? Kijk op: Leprazending.nl/kerken

Wij geloven in een wereld zonder lepra! LEPRAZENDING.NL

VAN LEPRAZENDING

Steun onze helden in de zorg voor lepra
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Sponsor één of meerdere kinderen via Churchkids
of bekijk ons volledige aanbod voor kerken op

WOORDENDAAD.NL/KERKEN

‘Ik groeide op in een moslim-
gezin. Als sponsorkind leerde 
ik de Heere Jezus kennen.’

vertelt Miftah Seid, oud-sponsorkind en arts. ‘Sponsoring betekent 
niet alleen een kind helpen, maar ook een zaadje planten dat blijvende 

vruchten kan voortbrengen. U geeft niet alleen, u investeert!’

Churchkids | collectepresentatie | workshops en voorlichtingen | bijbelstudies

Doneer uw collecte op 
bartimeusfonds.nl

Help kinderen  
die slechtziend  
of blind zijn.

NIEUWS & IDEEËN

Kerstengelproject: omzien naar elkaar

In de ideeënbank van de PKN zijn allerlei inspirerende ideeën te 

vinden voor diaconaal werk. Bijvoorbeeld het kerstengelproject. In 

de eerste week van advent brengen vrijwilligers een kleine attentie/

kaart bij iemand die extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt 

anoniem. De eerste keer zit daarbij een briefje met uitleg bij de 

attentie zodat de ontvanger weet waar het vandaag komt. De 

kerstengel komt vier keer bij hetzelfde adres, alle weken van advent 

een keer. 

Het project is anoniem; er zit geen verplichting aan vast en schept 

geen verwachtingen daarna. Wat er gebracht wordt hangt af van 

de vrijwilliger en de ontvanger: bloemstukken, een gedicht, een 

chocolaatje… het maakt niet uit, het gaat om het gebaar.

Het idee is terug te vinden in de ideeënbank van de Protestantse Kerk

Hulpacties voor Beiroet
De explosie van 4 augustus in de haven van Beiroet doodde meer 

dan 160 mensen, minimaal 6000 mensen zijn gewond geraakt. Door 

de explosie zijn huizen verwoest en gebouwen ernstig beschadigd. 

Goede doelen en kerken komen in actie. Zo startte Medair met het 

ondersteunen van gezinnen die getroffen zijn door de explosie. 

Ze delen pakketten voor noodonderdak uit – bestaande uit plastic 

zeilen, hout en gereedschap –, voeren lichte noodreparaties uit aan 

beschadigde gebouwen en geven financiële noodhulp en geestelijke 

gezondheidszorg aan mensen die door de ramp zijn getroffen. 

Organisaties als Medair kunnen dat werk alleen doen dankzij giften. 

Dat realiseerde het Diaconaat CGK zich ook. Zij is een noodhulpactie 

gestart voor Beiroet via het eigen netwerk van partner om de 

meest arme Libanezen en vluchtelingen uit Beiroet te helpen met 

voedselhulp en huisvesting en vragen gebed voor Libanon, de 

getroffen stad Beiroet, hulpverleners en overheden. Via de website 

van de cgk is het mogelijk een gift te geven voor dit project.

www.medair.org 

www.cgk.nl/project/beiroet

 ©Medair/Hiba Hajj Omar

www.protestantsekerk.nl/ideeenbank

Foto: Shutterstock
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De Rudolphstichting zet zich in Jeugddorp  

De Glind in voor traumaherstel en de ontwikkeling  

van uithuisgeplaatste kinderen, voor hun 

leefomgeving en voor woonopvang. 

Uw steun is daarbij onmisbaar. 

Komt u in actie voor Jeugddorp  

De Glind?

Ruimte

kind

scheppen
voor ieder

www.rudolphstichting.nl

Walakifina werd blind geboren, maar kan dankzij 
een oogoperatie nu zien. Uw steun geeft kinderen 
zicht op een gezonde toekomst. Kom met uw kerk  
in actie voor kinderen met een handicap. Kijk op 
www.lightfortheworld.nl/kerken. 

BID:

Voor kinderen 
met een 
handicap in 
Afrika.

GEEF: 
Collecteer en 
steun kinderen 
in armoede met 
goede oogzorg. 

NODIG UIT: 

We vertellen 
graag in uw kerk 
meer over ons 
werk.

Light for the World • IBAN NL10 INGB 0000 0001 31
T 0318 - 58 63 58 • E info@lightfortheworld.nl

“IK BEN ZO DANKBAAR

DAT MIJN BABY KAN ZIEN!”

Ondersteun het herstel van
mensen met psychische
problemen. Neem Vrienden
van Eleos op in uw
collecterooster.

Wilt u meer informatie en weten  
wat u nog meer kunt doen?
www.vriendenvaneleos.nl

Wij zouden niet op het idee gekomen zijn om meneer 

Dirksen eenzaam te noemen. Hij is er altijd bij als er 

in onze gemeente een activiteit wordt georganiseerd. 

Wij kennen hem als een aardige en grappige man. 

Maar niemand weet dat hij, als hij ’s avonds alleen 

thuiskomt, bang wordt van de stilte.

Zelf noemt Dirksen zich ook niet eenzaam. Hij 

kent het woord wel, maar hij vindt het niet van 

toepassing op zichzelf. Eenzaamheid is voor 

zielige mensen. Er zijn genoeg mensen die hij 

spreekt. Maar hij mist gewoon zijn vrouw. Hij 

houdt er niet van om te ‘zeuren’. Je moet anderen 

niet steeds lastigvallen met je verhaal, vindt hij. 

Hier moet hij zelf mee leren leven.

Wij vinden Dirksen een voorbeeld. “Zó dapper dat hij met het 

leven doorgaat!” En omdat niemand weet dat hij eenzaam is, 

hijzelf niet en wij ook niet, juist daarom helpt niemand hem. 

Eenzaamheid: ver van ons bed?
Bij het woord eenzaamheid denken we vaak aan de schrijnende 

voorbeelden die we in de pers voorbij zien komen: in Rotterdam 

lag een vrouw al 10 jaar overleden in huis. Zulke verhalen 

zeggen misschien veel over de wereld waarin wij leven, maar 

niet direct wat over de straat waarin we wonen. Veel mensen 

willen graag iets doen tegen eenzaamheid, maar weten niet 

hóe. Wat kunnen we nu zélf doen? In onze eigen straat, in onze 

kerk en in ons eigen leven? 

Om te weten welke praktische hulp we kunnen bieden, is het 

goed eerst stil te staan bij wat eenzaamheid precies is. 

Eenzaamheid, wat is dat? 
Eenzaamheid is: je niet verbonden voelen. In die definitie komt 

het woord ‘voelen’ terug. Eenzaamheid zegt dus niets over 

het aantal contacten dat je hebt, het zegt iets over hoe je die 

contacten zélf ervaart en of ze aan je behoefte voldoen. Die 

behoefte verschilt per persoon. 

Het gevoel van tekort aan contact komt bij bijna iedereen wel 

eens voor. Vaak zien we dat gebeuren in overgangssituaties: je 

trouwt en gaat in een andere plaats wonen. Je mist de vrienden 

thuis en de mensen in de cirkel daaromheen: zoveel mensen die 

je van gezicht kent. Dat moet je weer opnieuw opbouwen. Of 

neem iemand die met pensioen gaat. Heerlijk, al die vrije tijd, 

maar je mist toch ook de gesprekjes bij het koffieapparaat. We 

voelen een gemis aan contact. We zouden een praatje willen of 

een echt goed gesprek. In elk geval iets meer of iets anders dan 

we nu hebben. 

Het is maar goed dat mensen dat gemis vóelen! We zijn gemaakt 

om samen met anderen te leven. We zien dat al in Genesis 2: 

God ziet dat het niet goed is dat Adam alleen is en geeft hem 

een vrouw naast zich, om het leven mee te delen. Met andere 

woorden: om verbinding te maken. Maar sinds Genesis 3 gaat 

die verbinding niet meer vanzelf. Het ontbreken van verbinding 

voel je als een gemis. Dat gemis zorgt dat je weer contact gaat 

zoeken met anderen. 

Eenzaamheid is dus een op dát moment en in díe 

omstandigheden ervaren tekort aan contact. Zo omschreven, 

Met wie maak ik verbinding? 
Eenzaamheid zien in eigen kerk of straat en er zijn voor de nabije naaste 
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herkennen heel veel mensen het gevoel wel. In vrijwel ieders 

leven zal het kortere of langere tijd aanwezig zijn. De meeste 

mensen die door een eenzame fase gaan, lukt het uiteindelijk 

wel om nieuwe contacten op te bouwen. Meestal is dat prettig. 

Het bevestigt het gevoel dat je de moeite waard bent: zie 

je wel, ook in deze nieuwe woonplaats zijn er mensen die 

met mij om willen gaan. Wanneer dat níet lukt, gebeurt het 

tegenovergestelde. Je krijgt een negatieve bevestiging: zie je 

wel, ik ben de moeite niet waard. 

Wie langere tijd onvoldoende verbinding ervaart, verliest 

langzaam het vermogen om contacten aan te gaan. Daarmee 

wordt het probleem groter en ontstaat er een negatieve spiraal, 

die allerlei gezondheidsproblemen met zich meebrengt. 

Wie diep in die spiraal is terechtgekomen, is niet van zijn 

eenzaamheid af door een enkel gezellig praatje.  

In beweging komen: eenzaamheid tegengaan  
Juist omdat het zo moeilijk is om aan te geven wanneer iemand 

eenzaam is, is het beter om te vragen of iemand contact op 

prijs stelt. Is er iemand in uw kerk die u niet zo goed kent en 

waarmee u contact kunt maken? Misschien vindt deze persoon 

het fijn als u eens op bezoek komt voor een kopje koffie. 

Natuurlijk kunt u daarmee geen échte diepe eenzaamheid 

oplossen. U kunt überhaupt de eenzaamheid van een ander niet 

oplossen. Wees voorzichtig om al te grote ambities te hebben. 

U kunt echter wel iets doen en daarmee een uitgestoken hand 

zijn waarmee een eenzaam persoon zichzelf weer verder helpt. 

Iedereen kan dus iets betekenen. 

Zorgverleners, maar ook kerken en geloofsgemeenschappen, 

begeleiden mensen in verschillende fasen van het leven. 

Pastorale verzorgers kunnen van grote betekenis zijn voor 

mensen die eenzaam zijn. Herkennen van eenzaamheid is 

daarbij de eerste stap. En dan is het juist mooi om daarin met 

de hele kerk te doen. Ieder gemeentelid kan bijdragen naar de 

talenten die hij of zij van de Heere heeft gekregen (Mattheüs 

25). De kerkenraad kan daarin een motiverende rol spelen, 

door bijvoorbeeld ochtenden tussen ouderen en jongeren te 

organiseren of mensen op een andere manier met elkaar in 

contact te brengen.
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Samen op weg naar duurzame thee uit India

Thee is – na water – het populairste drankje ter wereld. Het is lekker met 
een plak cake, een wolkje melk. Uw thee smaakt natuurlijk het best als u 
weet dat het duurzaam verbouwd is. Jammer genoeg gebeurt dat nog 
veel te weinig.

Thee wordt geteeld in gebieden die erg kwetsbaar zijn. Vooral de kleinschalige theeboeren 
hebben ondersteuning nodig om zich aan te passen aan de snelle klimaatverandering,  
om duurzamer te produceren en om een leefbaar inkomen te verdienen. Daarom 
ontwikkelde Solidaridad een digitaal programma in lokale taal dat boeren ondersteunt en 
kennis van experts toegankelijk maakt. 

Dankzij Trinitea verbouwen steeds meer kleinschalige boeren in India hun thee 
met respect voor mens, milieu en toekomstige generaties. Wilt u weten wat deze 
thee zo duurzaam maakt? En waarom u juist in dit programma wilt investeren?  
Ga naar WWW.SOLIDARIDAD.NL/DIACONIE.

HHOOEE  
DDRRIINNKKTT  

UU  UUWW  
TTHHEEEE??

Solidaridad Brand guide

9. Illustraties

Illustraties zijn het belangrijkst in onze 

vrolijke, enthousiasmerende huisstijl.  

Ze zijn zwart en geel, op een witte achter-

grond. Net als de speelse typografie van  

de headings lijkt het alsof de illustraties  

met de hand gemaakt zijn. Alsof iemand met  

een schaar vormen uit geel en zwart papier  

heeft geknipt en op een witte achtergrond 

heeft geplakt. Daardoor lijken de lijnen in  

de illustraties altijd ‘kniprandjes’.

 
Omdat Solidaridad gaat over ‘winst voor 

iedereen’, proberen we overal waar het kan 

iets te verwerken in de illustratie dat gaat 

over ‘delen’. Zoals de twee rietjes in het  

pak melk. Het garen met twee naalden.  

Of de gebroken stukjes chocolade.

 
Je kunt de bestaande illustraties altijd 

gebruiken, maar soms heb je een nieuwe 

illustratie nodig. Als je een nieuwe illustratie 

maakt, zorg dan voor een goede balans 

tussen zwart, wit en geel. 

Houd het speels en ‘bold’. En zorg voor  

een handgemaakt gevoel.

 
Sommige illustraties hebben minder details 

dan andere, zodat ze makkelijk klein of online 

gebruikt kunnen worden.

Fruit

Mijnbouw

Boerin

Overig

Boer

Landbouw
Ondernemerschap

Gelijkheid

Cacao

Co�ee

Ondernemerschap
Gelijkheid

Klimaat
Eerlijk winkelen

Solidaridad in Nederland

Kom in actie

Co�ee
Dairy

Aquaculture
Palmoil

Sugar

Soy

Tea

Ondernemerschap
Gelijkheid

Klimaat
Eerlijk winkelen

Solidaridad in Nederland

Kom in actie
Good/we like thisBooo/we don’t like this

Dairy
Aquaculture

Palmoil
Sugar

Soy

Tea

Gold
Cotton

Fruit

Cacao

Co�ee

Illustraties voor online gebruik:
Solidaridad_DiaconieMag_A4adv_w29_03.indd   1Solidaridad_DiaconieMag_A4adv_w29_03.indd   1 24-07-2020   11:5224-07-2020   11:52
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Neem meneer Dirksen bijvoorbeeld. Hij komt nog steeds alleen 

thuis, maar inmiddels eet hij elke week een keer bij een gezin 

uit de kerk. Daar wordt hij ontvangen als een ‘extra opa’. En het 

gesprek kan dan zomaar gaan over haar, die hij zo mist. En over 

het alleen zijn, zonder haar. Elke keer dat hij erover praat, slijten 

de hoekjes van zijn verdriet iets ronder, iets minder scherp.

Juist omdat we allemaal in ons leven wel periodes van 

eenzaamheid herkennen, kunnen we ons goed voorstellen 

dat iemand zich eenzaam kan voelen. Het verplaatsen in de 

situatie van een ander kan al zorgen voor meer herkenning en 

erkenning van eenzaamheidsproblematiek. 

De NPV helpt om over ingewikkelde onderwerpen in 

gesprek te gaan 

[Kadertekst]Eenzaamheid is een lastig onderwerp om 

over te praten. Maar ook veel andere onderwerpen 

in onze maatschappij komen maar zelden ter sprake. 

Jong en succesvol is de maatschappelijke norm. Daar 

horen ziekte, lijden en gebrokenheid niet bij. Sommige 

mensen stellen het gesprek over het levenseinde 

bijvoorbeeld uit. Dat kan zijn omdat ze er nog niet voor 

open staan, maar anderen bijvoorbeeld zijn niet in staat 

om zich voor te stellen hoe het zijn zal in de laatste fase 

van hun leven en welke keuzes je dan kan en wil maken. 

De NPV kan u helpen om in gesprek te gaan over 

en keuzes te maken rondom het levenseinde. De 

medewerkers van de NPV-Advieslijn (www.npvzorg.nl/

advieslijn) bieden een luisterend oor en denken met u 

mee bij uw vragen over allerhande medisch-ethische 

onderwerpen. Naast onderwerpen die raken aan het 

levenseinde (zoals morfine, palliatieve sedatie en 

reanimatie) houden wij ons bezig met onderwerpen 

rondom levensbegin (bijvoorbeeld zwanger worden of 

zijn of abortus), orgaandonatie, enzovoort. 

Bij deze en andere onderwerpen biedt de NPV graag de 

helpende hand. npvzorg.nl/aanbodvoorkerken

bel gratis met (0318) 54 78 88

Sandra: 
“Om mij heen is het gezellig; er wordt veel gelachen.  

Ik doe gewoon mee. Maar vanbinnen lach ik niet. 
Vanbinnen voel ik me uitgeput, onbegrepen 

en helemaal alleen.”

Steun ons met uw gebed en een collecte! 
vriendenvandehoop.nl/kominactie/kerk

Leven met een psychisch probleem of verslaving 
is vaak een eenzame strijd. Bij De Hoop zorgen 
we dat zij niet meer alleen hoeven vechten.  
We doen het samen. Helpt uw kerk mee? 
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Op klaarlichte dag werd Daniela’s vader doodgeschoten. Als pastor 

verkondigde hij het evangelie en dat is in Colombia niet zonder risico. 

Open Doors helpt Daniela, haar moeder Alba en broertje Sebastian (5) met 

traumazorg en praktische hulp. Steunt u ons werk met een collecte?

Daniela (12) 
mist haar vader

opendoors.nl/collecte

OPE-200802_01 (Open Doors - Advertentie Diaconiemagazine spoed) 1.0.indd   1OPE-200802_01 (Open Doors - Advertentie Diaconiemagazine spoed) 1.0.indd   1 17-08-2020   13:2817-08-2020   13:28

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op: www.verrenaasten.nl 

Geloof delen wereldwijd, in woorden en daden  

2 op de 3 mensen wereldwijd, ver weg en dichtbij, kennen Jezus niet als hun Redder… Dat 
raakt ons! Daarom ondersteunen we - samen met en namens Nederlandse kerken - lokale 
kerken en organisaties in binnen- en buitenland die Gods genade bekendmaken, in woorden 
én daden.  En dat werkt! Zij weten wat nodig is en welke mission-projecten verschil maken. 

Help mee om meer mensen te bereiken met het geweldige nieuws dat Jezus ook hun Redder 
is. Steun ons mission-werk met een collecte in jouw kerk en raak betrokken.  

DEEL
jouw

geloof!

Timon brengt kinderen, jongeren en hun gezin dichterbij hoop, herstel en perspectief. Zodat er weer 
gebouwd kan worden aan een toekomst. Wilt u bijdragen aan een gezonde en veilige omgeving 
voor kinderen en jongeren die dat zo nodig hebben? Met uw steun maken we van een huis een 
‘thuis’. Uw gift én gebed maken een wereld van verschil voor onze jongeren en gezinnen!

Welkom
thuis bij 
Timon

timon.nl/doneerTimon steunen?
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Steun onze

boodschap 

van hoop

cvi.nl/collecteren

kijk voor de mogelijkheden op

voor Israël en de Kerk

Via onze lokale partners bieden we concrete hulp

in Israël en Oekraïne. Denk aan psychologische

hulp voor eenzame Holocaustoverlevenden,

voedzame maaltijden voor de armen van

Jeruzalem en intensieve zorg voor meervoudig

gehandicapte kinderen. Daarnaast ondersteunen

we diverse Arabisch-christelijke kerken in Israël.

Gevangenis in, gevangenis uit, 35 jaar lang. Zo zag het leven van Victor (57) eruit. Zelfmoord lag op de loer, maar God greep in! Victor telt nu 

zijn zegeningen: zijn trouwe bezoekvrijwilliger Jan en zijn eigen vrijwilligerswerk binnen de kerk. Het levensverhaal van Victor, die radicaal 

brak met zijn criminele verleden, laat prachtig de kracht van geloof zien en de waarde van het werk van Gevangenenzorg Nederland.

Van eenzame crimineel naar 
vrijwilliger in de kerk 

www.gevangenenzorg.nl

In 2011 krijgt Victor in de gevangenis voor het eerst bezoek van 

een vrijwilliger namens Gevangenenzorg Nederland. Het is oud-

ondernemer Jan. Hij blijft Victor jarenlang trouw bezoeken. Dat 

is echt niet vanzelfsprekend, vertelt Victor. “Jan heeft veel geduld 

en doorzettingsvermogen nodig gehad met mij”, zegt hij eerlijk. 

“Ik weet dat ik niet de makkelijkste was.” Jan wil dat niet ontken-

nen. “Er zijn wel teleurstellingen geweest. Natuurlijk. Maar ik 

mag door genade weten wat er aan duisternis en zonden in 

mijn eigen hart leeft. De Here heeft mij nog nooit weggestuurd, 

dus dat zal ik bij een ander ook nooit doen. Ik weet wie ik zelf 

ben; wie ben ik dan om Victor in de steek te laten?”

Sinds kort is Victor vrij. Wie hem vandaag ontmoet, ziet een 

vriendelijke en behulpzame man. Hij staat nu radicaal anders in 

het leven. Zijn bekering en de trouwe bezoeken van Jan hebben 

daaraan bijgedragen. “Ik werk nu vrijwillig voor de kerk en voor 

Terre des Hommes. Ik doe dat allemaal voor niets, dat had ik 

vroeger nooit gedaan!”

Niet oordelen, wel bijstaan
“Gevangenenzorg Nederland is niet geroepen tot oordelen. 

Wel tot bijstaan”, legt Hans Barendrecht, directeur bestuur-

der van Gevangenenzorg Nederland uit. “Het er zijn voor die 

ander, namens die Ander. Die weet heeft van nood, ellende en 

onthechting. Dat geeft het diaconale werk onder gevangenen, 

tbs-patiënten en hun familie een geweldige ontspanning. 

Handen uit de mouwen, is handen vouwen. Werken en bidden 

voor het welzijn van een mensen in nood. Tijdens detentie, maar 

vooral ook daarna. Want dan is het pas een eerlijk en afgerond 

proces als er niet alleen wordt rechtgesproken, maar er ook 

wordt rechtgemaakt. De ex-gevangene die na zijn detentie niet 

langer omdoolt als een vogel buiten zijn nest, maar zijn plaats 

mag innemen voor het aangezicht van God tussen de mensen, 

omdat die Ander in zijn plaats is getreden. Dat is de zorg van 

Gevangenenzorg Nederland en ik hoop van velen onder u.”

‘Handen uit de mouwen, 
is handen vouwen’

Jan en Victor in gesprek
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Half maart, in de eerste week van de ‘lock-down’ in Nederland, hoorde Tiemen Westerduin, initiatiefnemer van 

het platform #Nietalleen, dat het hamstergedrag van Nederland tot tekorten bij de Voedselbanken leidde. ‘Ik 

dacht toen: de kwetsbarenkwetsbaren mogen niet weer de zwaarste klappen krijgen,’ vertelt hij. Bovendien 

verbaasde het hem hoe de discussies in de kerken meer gingen over de eigen diensten en de vraag of corona 

een oordeel van God was, dan over het lijden dat zou ontstaan door de coronacrisis. ‘Juist in een tijd als deze 

mogen we doen waar de kerk voor is: hen helpen die in nood zijn.’

Het liet Westerduin niet los, en hij begon 

een aantal goede bekenden van hem op te 

bellen om te kijken wat ze samen zouden 

kunnen doen. Binnen enkele dagen zaten 

ze bij elkaar: (christelijke) maatschappelijke 

organisaties, politieke partijen, media en 

kerkgenootschappen, samen om tafel om 

een plan te bedenken om de handen uit de 

mouwen te steken. Het resultaat: het platform 

#Nietalleen (nietalleen.nl).

Landelijke dekking, lokale 
dynamiek 
‘Toen we eenmaal met elkaar in gesprek 

gingen, kwam al gauw het idee van een 

landelijk platform op tafel. Een landelijk 

dekkend netwerk, maar wel één die lokaal 

functioneert. We wilden alle lokale initiatieven 

samenbrengen, coördineren en met elkaar 

verbinden.’ Binnen enkele dagen nadat het 

idee opkwam was het geregeld: het platform 

#Nietalleen werd in korte tijd gebouwd, er 

kwam een landelijke lijn voor vragen en er 

werd een landelijk dekkend netwerk opgericht. 

‘Per burgerlijke gemeente hebben we een coördinator gezocht 

– bijvoorbeeld vanuit een kerk of een hulpverleningsinstantie 

– die de vragen die binnenkwamen uit die regio oppakte en bij 

de juiste groep neerlegde.’ Daar ontstonden mooie initiatieven 

uit. ‘In Nunspeet werd er geregeld dat er in elke straat een 

contactpersoon was. Er werden flyers uitgedeeld om te laten 

weten dat je een hulpvraag kon neerleggen. We hebben geen 

direct zicht op het effect ervan, maar het gebaar inspireert 

wel.’ Dat het platform er niet voor niets was, bleek al snel: er 

werden ruim 6000 hulpvragen ingediend. ‘Maar dat is maar 

een fractie van het totaal, omdat de lokale partijen ook lokaal 

zichtbaar(der) waren.  Lang niet alles is via het landelijk netwerk 

gelopen.’

Voortzetting 
In de loop van de maanden werden de coronaregels soepeler 

en zakte de vraag naar hulp in. Maar daarmee is het platform 

niet opgehouden. ‘Er gebeurde veel moois. Zo besteedden zelfs 

koning Willem Alexander en Koningin Máxima aandacht aan het 

platform. Zij spraken hun hoop uit dat we #Nietalleen zouden 

voortzetten na corona. Want ook na corona zijn er mensen 

eenzaam en zijn er mensen met hulpvragen.’ ‘We houden een 

basislijn via het platform in leven. Er blijven lijnen lopen met 

plaatselijke coördinatoren, zodat hulpvragen die binnenkomen 

ook opgevolgd kunnen worden. En we willen ons gaan richten 

op thema’s, zoals eenzaamheid, gemis en de deeleconomie.’ 

Dankzij de samenwerking met onder meer de EO en de PKN, 

wordt er gewerkt aan een wekelijks radioprogramma van 

#Nietalleen. ‘De bedoeling is dat we eens in de zoveel tijd 

campagne voeren, bijvoorbeeld rondom kerst, de zomer of een 

nieuwe corona‐uitbraak of andere crisis. En dat we uiteraard 

bij een nieuwe crisis snel kunnen opschalen, zodat hulpvraag 

en hulpverlening landelijk – maar op lokaal niveau ‐ bij elkaar 

gebracht kan worden.’

 
Laat je leiden door nood 
De drijfveer van Westerduin is duidelijk: opkomen voor de 

kwetsbaren, maar vooral Jezus volgen in zijn aandacht voor 

mensen in nood. Westerduin benadrukt hoe belangrijk het is 

om juist als kerk er te zijn voor de mensen in nood. ‘God maakt 

zichzelf bekend onder de naam Jahweh: Ik ben er. Dat is Gods 

DNA. Wij zijn gemaakt naar zijn beeld, ook wij zijn gemaakt om 

er te zijn. Juist voor hen die in nood zijn. Dat is de boodschap 

die we met #Nietalleen willen uitdragen: wij zijn er, je bent niet 

alleen.’

‘In Exodus wordt God Jehova Rapha genoemd: de God die 

herstelt. Hij is zelf heel, maar verleent zijn identiteit aan het 

helen van anderen. Dat is wie God is, de heler. Zo is ook Jezus 

Heiland, Redder: ook zijn identiteit wordt sterk bepaald door 

het helpen van hen in nood. De nood van anderen moet de kerk 

raken in zijn ziel, zijn DNA.’

‘Ik heb het gevoel dat we dat DNA een beetje zijn kwijtgeraakt: er 

zijn commissies voor van alles. De diaconie lijkt een beetje onder 

te sneeuwen. Het lijkt vaak meer te gaan over vormgeving van 

de kerkdienst dan over het diaconaat. Maar juist het diaconaal 

werk past zo goed bij het DNA van de kerk: hen helpen die in 

nood zijn. Juist door de diaconie kun je als kerk schitteren. Door 

de week zien we gebrokenheid om ons heen. Ik denk dat je in de 

kerk vooral bij elkaar komt om die nood samen te delen en om 

met elkaar de hoop van de redding te delen.’

‘In de geschiedenis zag je regelmatig dat nood het echte 

DNA van de kerk naar boven roept. Opeens lijken grenzen 

van kerkgenootschappen weg te vallen. Nood verbroederd, 

als je bereid bent je eigen stokpaardjes los te laten. 

Kerkgenootschappen pakken gezamenlijke initiatieven op, 

bidden samen voor de nood in Nederland. Dat vind ik mooi: 

als we voelen dat het er niet zozeer om draait dat we een 

kerkverband dienen, Gods koninkrijk. 
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#Nietalleen: aandacht voor mensen in nood 

Hoe #Nietalleen hulpvraag 
en hulpverlening succesvol 
verbond in coronatijd

Door: Christine Dirkse

INTERVIEW

www.nietalleen.nl
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alphacursus.nl

Wat moet ik met het 
christelijk geloof?

Goede vraag!
Clifford is gelovig opgevoed. 

Rond zijn tienerjaren nam hij 

afstand. Toch blijft het geloof en 

wat het nog voor hem betekent 

hem bezighouden. Daarom 

gaat hij Alpha Online doen.

Benieuwd? Kijk op:
alphacursus.nl
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Veel kerken zaten afgelopen maart 

middenin hun Alpha. Drop: “Cursussen 

moesten worden stilgelegd en daar 

kregen we veel vragen over. We zijn 

kerken gaan helpen om te switchen naar 

Alpha Online.” 

Zingeving
“In april deden we een onderzoek 

waaruit bleek dat een op de drie 

Nederlanders zich sinds de coronacrisis 

meer bezighoudt met zingeving. Meer 

dan honderd kerken hebben dat moment 

aangegrepen om zoekers een plek te 

bieden om hun vragen te onderzoeken.” 

In het begin waren sommige kerken wel 

aarzelend. “Net als wij”, vertelt Drop, “want 

we kenden alleen de oude vorm. Maar 

we zijn verbaasd over de impact en de 

mogelijkheden die online biedt.”

Net als een gewone Alpha bestaat Alpha 

Online uit tien interactieve bijeenkomsten 

en een weekend. “Maar dan vanuit je 

eigen vertrouwde omgeving. Daar waar jij 

een laptop openklapt of je mobiel aanzet, 

heb je je Alpha-avond. Je logt in, je pakt 

een kopje thee of koffie en kletst even 

met elkaar. Daarna kijk je naar een video 

over het onderwerp van die avond en ga 

je met elkaar in gesprek.”

Echte ontmoeting
Elkaar echt ontmoeten en kwetsbaar 

zijn lijkt online misschien minder goed 

te kunnen, maar Alpha Nederland hoort 

positieve geluiden: “We krijgen van Alpha-

teams terug dat mensen online juist 

opener zijn. Het werkt eigenlijk beter dan 

we zelf hadden gedacht.”

Bij Alpha Online komen mensen die 

zeggen: ‘Als het niet online was geweest, 

was ik niet gekomen.’ Sommigen zouden 

nooit een kerkgebouw zijn binnengestapt 

of kunnen hun huis niet uit, dit is een 

nieuwe manier om ook mensen uit hun 

isolement te halen. 

We zien ook hier weer dat mensen door 

het Evangelie van Jezus en de onderlinge 

verbondenheid geraakt worden. 

Toen de coronacrisis uitbrak , ontwikkelde Alpha Nederland een online variant van de Alpha-cursus. Arnoud Drop, directeur van de

 organisatie, vertelt: “We zijn verbaasd over de impact en mogelijkheden die online biedt.”

‘Alpha werkt online beter dan 
we zelf hadden gedacht’
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“Als het niet online 
was geweest, was ik 
niet gekomen”

‘Het heeft iets veiligs om 
gewoon vanuit huis het 
gesprek te voeren’



Help mee 
en geef de 
Bijbel door!

Geef de Bijbel door!
Maak uw gift of collecteopbrengst over op 
rekeningnummer: NL74 SNSB 0266 3808 08  
t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem. 
Vermeld bij de omschrijving duidelijk de naam en 
plaats van uw kerk en eventueel een specifiek project.

Vragen? 
Neem gerust contact met ons op via: 
info@bijbelgenootschap.nl of 023 - 514 61 46. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft 
de Bijbel door, dicht bij en ver weg. Met als 
doel dat meer mensen de Bijbel lezen en 
begrijpen. Bijvoorbeeld kinderen in Ghana. 
Voor hen vertalen we Bijbel Basics vanuit 
het Nederlands zodat zij dit ook kunnen 
gebruiken voor het kinderwerk in de kerken 
daar. Of een Chinese christelijke minderheid 
die een eigen taal spreekt, zodat zij de 
Bijbel kunnen lezen in hun moedertaal. Of 
jongeren in Suriname die we helpen met het 
lezen en begrijpen van de Bijbel. Doe ook 
mee, collecteer in uw gemeente en geef de 
Bijbel door! Voor meer informatie ga naar 
bijbelgenootschap.nl/collecte.

“De kerk moet zichtbaar zijn en in actie komen. Niet reageren vanuit angst, maar daar zijn waar de 
nood het hoogst is: sta naast de allerarmsten, help praktisch en bid!” Predikant Richmond Wandera 
werkt onder de allerarmsten van Uganda.

Ooit woonde Wandera zelf in één van de 

sloppenwijken van de hoofdstad Kampala. 

Na de moord op zijn vader hield Richmonds 

moeder amper het hoofd boven water. 

Dagelijks een zoektocht naar eten. Iedere 

maand spanning rondom het betalen van de 

huur. Zes kinderen die zorg nodig hadden. 

Richmond: “Ik was acht jaar. Het was alsof 

armoede begon te spreken: ‘Je bent niets 

waard en het zal nooit wat worden.’ Het was 

een wonder dat de kerk in onze wijk ons wilde 

helpen. We geloofden niet in God, maar Hij 

bleek wel in ons te geloven.” 

Richmond en zijn zusje werden opgenomen in 

het Compassion-project, gerund door de lokale 

kerk. Hij ging weer naar school, studeerde 

theologie en werd predikant. 

Diep lijden 
“Ik wist dat er een diep lijden was in veel 

Ugandese gezinnen, maar door COVID-19… 

Het is gewoon ongelooflijk. Er is zoveel honger. 

De pandemie raakt de allerarmsten zo hard. 

De ramp is overweldigend groot, maar dat 

moet ons niet weerhouden om te doen wat we 

kunnen doen: in ieder geval eten geven aan 

wie honger heeft,” vertelt Richmond. “Er was al 

veel geweld in gezinnen, maar door de stress is 

huiselijk geweld ernstig toegenomen. In Azië is 

het aantal kinderen dat slachtoffer wordt van 

cyberseks verdriedubbeld door de pandemie. 

In Uganda hebben minder mensen toegang tot 

internet, maar de hoeveelheid tienermoeders 

stijgt enorm.”

Recht op bescherming
Richmond: “Kinderen verdienen bescherming. 

Lokale kerken nemen daarin hun 

verantwoordelijkheid. Over de hele wereld 

zijn kerken een partnership aangegaan met 

Compassion. Onder normale omstandigheden 

komen kinderen naar het Compassion-

project, gerund door gemeenteleden van 

lokale kerken. Met hulp van persoonlijk 

betrokken sponsors en aanvullende fondsen 

bieden we deze kinderen de kans om zich 

gezond te ontwikkelen: scholing, medische 

zorg, talentontwikkeling, aandacht voor 

mishandeling en misbruik. Vanwege de 

lockdown bezoeken we de kinderen en hun 

gezinnen nu thuis. We helpen hen door deze 

crisis heen. Dit is niet makkelijk, want veel 

voorgangers en projectmedewerkers overleven 

zelf ternauwernood. De gevolgen van de 

pandemie houden ons voorlopig in haar greep. 

We hebben hulp nodig van de wereldwijde kerk 

om te doen waar de kerk goed in is: zorgen voor 

mensen in nood.”

Compassion-fondsen
Met hulp van individuele sponsors, giftgevers 

en kerken wereldwijd hebben 2,2 miljoen 

kinderen in extreme armoede de kans om zich 

gezond te ontwikkelen. Zij en hun gezinnen 

kunnen ontsnappen aan de gevolgen van 

armoede. 
‘We hebben hulp 
nodig van de 
wereldwijde kerk’

Voor uw vragen
John Meijerink

Relatiemanager kerken

relaties@compassion.nl

055 - 599 44 22

  Meer weten over onze fondsen,  
  ga naar compassion.nl/geef 

         ‘De kerk doet waar zij 
goed in is: zorgen voor   
              mensen in nood’

ADVERTORIAL | COMPASSION NEDERLAND

TEKST JIRSKA ALBERTS



Geef gevangenen 
een nieuwe kans

Als Jezus gevangenen serieus nam (Matt. 25), 
kunnen wĳ  toch niet achterblĳ ven?

Help mee:  
gevangenenzorg.nl/kerken/collecte

geloof in herstel

Gevangenenzorg Nederland steunt (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie.

Laurier wordt vlinderstruik
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Door: Kees Posthumus en Christine Dirkse 
Beeld: Kerkmagazine  

Duurzaamheid  is een christelijk principe. Een onderwerp waar ook diaconieën over na kunnen denken. Door te geven aan goede doelen 

die zich bezighouden met het milieu. Maar ook door de eigen kerk groener te maken. De Protestantse Gemeente Rhenen deed de EKO-scan 

van milieuorganisatie A Rocha om te zien hoe zij de omgeving rond haar kerkgebouwen kan vergroenen.  

Planten en struiken staan er zeker op dit moment van het jaar 

bruin en kaal bij rond de Ontmoetingskerk in de wijk Rhenen-

Hoog. Een haag dichte rommelige struiken met veel laurier 

verhindert het zicht op het gebouw. Tuincentrumplanten met 

niet te veel fantasie en natuurwaarde domineren, dat ziet zelfs 

een leek. Dat gaat veranderen, als het aan Roelof de Jong en 

zijn groene medestanders ligt. Hortensia’s maken plaats voor 

vlinderstruiken, waar vlinders rondfladderen. Bijen bezoeken 

er planten met veel stuifmeel. Dat zal geleidelijk moeten 

gaan. Draagvlak is het centrale woord, als De Jong vertelt 

over milieubeleid in zijn kerkelijke gemeente: “De wil om te 

veranderen is er zeker. De grote uitdaging is nu om in een 

zorgvuldig proces iedereen mee te nemen in de plannen en 

gebruik te maken van ieders deskundigheid en betrokkenheid.” 

Ingewikkeld 
De Jong beheert de Ontmoetingskerk, een van de twee 

kerkgebouwen waarin drie wijkgemeenten hun kerkdiensten 

houden: Rond de Cunera, Bethel (kerken in de monumentale 

Cunerakerk) en de Ontmoetingswijkgemeente, op Rhenen-

Hoog. Hij is ook lid van de stuurgroep Groene Kerk en, 

belangrijk, lid van het IVN, een organisatie voor natuureducatie, 

onder andere bekend van wandelingen met een natuurgids. 

“Naast de vieringen van de Ontmoetingskerk zelf worden alle 

overige kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen in de zalen 

van de Ontmoetingskerk gehouden. Onze kerkelijke structuur 

is, met drie wijkgemeentes, vrij ingewikkeld. Daar stuitten we 

op, toen we met een initiatiefgroep Groene Kerk wilden worden. 

Als je aan de slag wilt met Fair Trade of ander groenbeheer, dan 

krijg je te maken met al die andere commissies en organen in 

de kerk. Wij zijn in alle drie de wijkgemeenten bij alle gremia 

langs gegaan om instemming te vragen met ons streven 

Groene Kerk te worden. Dat duurde een tijdje, prima, maar de 

wil was er de toestemming kwam er. Wij wilden het Groene 

Kerk-bordje niet ophangen, voordat we van allen instemming 

hadden. Heb je het bordje al zien hangen?” 

GROENE KERK

 
 
een midweek de handen uit de mouwen  
voor dak- en thuisloze medemensen die even op 
adem komen in de Achterhoek 
 

Gegarandeerd onvergetelijk, 
waardevol, verrijkend en verrassend…… 
 
 

…. boek nu via de site of bel 
 

HET PASSION 
vangnet en springplank 
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Even op adem komen 
 

De nabijheid van mensen 
 

Met elkaar aan de slag  
 

Doet u mee? 
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EKO-scan 
Er kwamen groepjes binnen de twintig betrokkenen rond 

Groene Kerk: energie, Fair Trade en eerlijke handel, bio-

diversiteit. De laatste groep liet de EKO-scan doen door A 

Rocha, een christelijke milieuorganisatie. “Bij het platform 

Groene Kerken, waarbij wij aangesloten zijn, verwees men 

ons voor vragen rond natuur en bio-diversiteit naar A Rocha.. 

Het is belangrijk dat de aanpak van een ander groenbeheer 

‘body’ heeft. Iedereen kan wel wat roepen over groen en 

plantjes. Bij het advies van A Rocha is ook een ecoloog 

betrokken. Via Google zien ze hoe de omgeving van de kerk 

erbij ligt, geweldig is dat. Hun advies geeft ons houvast bij 

het maken van plannen. Rond de Cunerakerk midden in de 

stad is weinig ruimte voor groen, toch kwamen er adviezen 

uit. Zo zouden er kasten kunnen komen voor vleermuizen 

en gierzwaluwen. Of een strook grond rond de kerk waar 

je stokrozen kunt planten. Dat is een tweejarige plant die 

weinig zorg nodig heeft en er mooi uitziet. Bij de Cunerakerk 

heb je ook nog te maken met het feit dat de toren van de 

gemeente is. In de Cunera huist trouwens van alles. Zo 

overwinteren er veel vlinders en lieveheersbeestjes, dat zie je 

goed tijdens beklimming.” 

Vlinderkast 
Het degelijke advies ligt er. Nu is het tijd om met betrokken 

mensen te overleggen wat de kerk met het advies gaat doen. 

Rond de Ontmoetingskerk zijn dat onder andere vrijwilligers 

van de tuincommissie, die ieder verantwoordelijk zijn voor 

een stukje van de tuin. Sommigen schoffelen in hun eentje, 

anderen werken het liefst samen. “Voor de Ontmoetingskerk 

is het advies: maak het vlinder- en bijvriendelijker. Plant 

meer nectar- en stuifmeeldragende planten, waar bijen op 

af komen. De ene bij heeft nectar nodig, de ander stuifmeel, 

sommige beide. Zorg dat je planten hebt met beide. Zonder 

bijen geen biodiversiteit. Zie je die laurier? Het is een 

prachtige groenblijvende struik, maar op misschien een 

enkel vogeltje na komt er geen dier op af. Er staan best veel 

hortensia’s, dat is een dode plant, je ziet er nooit een dier op. 

Ze bloeien prachtig maar er zit geen stuifmeel of nectar op.” 

Koolmezen 
Genoeg te doen in het komend voorjaar. Eén vrijwilliger is zo 

enthousiast dat hij al begonnen is met het ‘groener’ maken van zijn 

eigen stukje. Het begin is er. De Jong: “Wij zijn van plan om hier 

vlinderkasten te maken. Vaak zie je bij de tuincentra vlinderkasten, 

die veel te ondiep zijn. Ze moeten zeker vijftien centimeter diep 

zijn. Een van onze kerkleden is tuinarchitect, hem gaan we vragen 

om een plantplan te maken. Samen met kinderen willen we 

nestkastjes gaan maken, vooral voor mezen. Tegenover de kerk 

staan eiken en daar zitten processierupsen in. Als het aan mij ligt, 

hangen wij nestkastjes aan de muren van de kerk, waar koolmezen 

in nestelen die aan de overkant de rupsen op kunnen eten. Daar 

gaan we met de burgerlijke gemeente over praten, misschien 

kunnen we nog wat subsidie krijgen.” A Rocha noemde de 

mogelijkheid om het kerkdak te vergroenen met sedum. Anderen 

in de kerk denken aan zonnepanelen. Dat vraagt langere adem en 

nader onderzoek, onder andere naar de dakconstructie. Mochten 

er zonnepanelen komen, dan wil De Jong de goede hebben: cradle 

to cradle. Daarvan kunnen de materialen gerecycled worden. 

Of daar geld voor is, zal moeten blijken. De Jong: “Wij ervaren 

zeker dat er ruimte is om met goede plannen te komen en dat de 

kerkrentmeesters bereid zijn hier serieus naar te kijken, en zo 

nodig en mogelijk te investeren in onze groene kerk.” 

Maak het vlinder- en 
bijvriendelijker

Het diaconaal Steunpunt zette een aantal materialen op 

een rij om persoonlijk en als gemeente met het thema 

duurzaamheid bezig te gaan. 

• De duurzame bucketlist; een lijst met praktische tips 

om duurzamer te gaan lezen, geschikt om op de 

koelkast te plakken.

• Hart voor de schepping; een A Rocha programma 

voor kerken en christenen die zich willen verdiepen 

in de relatie God – mens – schepping en bewust 

invulling willen geven aan zorg voor de schepping.

• Quickscan van het Ecologisch Kerktuinen onderzoek; 

een scan om de beste kansen voor natuur rondom het 

eigen kerkgebouw snel in kaart te brengen.

• Zorg voor de schepping; een lijstje van A Rocha met 

praktische voorbeelden van zorg voor de schepping.

• Themapaktten voor preken en diensten in de 

database van A Rocha

• Ecologische moestuin; een voorbeeld hiervan is 

Dorpsakker ‘De Parel’ in Amerongen; een moes- en 

pluktuin met een sociale functie, waar mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid 

krijgen om in een beschutte en veilige omgeving 

vrijwilligerswerk te doen. Er zijn in Nederland meer 

van dit soort moestuinen te vinden.

• GroeneKerkenactie; een actie gericht op alle kerk- en 

geloofsgemeenschapen die actief aan de slag willen 

gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 

het vergroenen van de eigen gemeenschap.

• Workshop God in de supermarkt; een interactieve 

workshop waarin je samen nadenkt over duurzame 

boodschappen in de supermarkt.

Het lijstje met links is te vinden op 
www.diaconaalsteunpunt.nl/zorg-voor-de-aarde



Vermogen werkzaam maken door 
investeren met sociale impact

De Hervormde PKN-gemeente in Noordeloos heeft vorig jaar besloten een deel van haar vermogen te investeren in een fabriek in Sierra Leone. 

Wat drijft hen om dit te doen? En waarom is investeren in voedselproductie in deze tijd zo van belang? Voorzitter van de diaconie Bert den Hartog: 

‘Ook op deze manier breng je je principes als christen in de praktijk.’

In een tijd waarin wereldwijd zorgen zijn om de 

voedselvoorziening in ontwikkelingslanden, is het meer dan ooit 

van belang dat ontwikkelingslanden zelf hun voedingsmiddelen 

produceren. Via het Fair Factory Development Fund stelde de PKN-

gemeente in Noordeloos een deel van hun vermogen beschikbaar 

voor de Mountain Lion-fabriek in Sierra Leone. Den Hartog 

vertelt erover: ‘Diaconaal werk is werk in de luwte. Je hoofdtaak 

als diaconie is de zorg voor elkaar, voor mensen die het minder 

hebben. Wij hebben als diaconie nagedacht over de vraag hoe we 

ons vermogen kunnen inzetten op zo’n manier dat ook anderen er 

profijt van hebben. Eerder deelden we de renteopbrengsten van 

ons vermogen uit, maar op een gegeven moment was de rente 

bijna nul.’ 

Den Hartog vertelt dat dat de diaconie geïnspireerd raakte door 

de gelijkenis over de talenten, waarbij de dienstknecht die het 

vermogen verdubbeld had, gezien wordt als een trouwe en goede 

dienstknecht. ‘De les uit die gelijkenis is dus dat je je vermogen 

werkzaam dient te maken. Daarom hebben we bewust gezocht 

naar een doel om te steunen. Wij vonden het project in Sierra 

Leone bij uitstek diaconaal verantwoord: je helpt mensen in hun 

eigen omgeving op weg naar een betere economische positie. 

De bedoeling is daarbij dat onze investering na een periode van 

10 jaar terugkomt met rendement. Dat we als investeerder geen 

zekerheden hebben over hoeveel de investering precies oplevert, 

is een risico dat we bewust genomen hebben. Ons uitgangspunt 

was dat de investering goed terecht zou komen en dat deze onze 

naasten dient.’  

Rijstfabriek
De gemeente investeert een deel van haar vermogen in een 

rijstfabriek in Sierra Leone. Sierra Leone is een land dat in de 

recente geschiedenis al vele rampen kende: oorlog, ebola, 

modderstromen. Maar het is ook een vruchtbaar land. Ooit was 

Sierra Leone een redelijk welvarend land. Rijstoverschotten 

werden geëxporteerd naar omliggende landen. Maar oorlog 

en ebola verwoestten het land en lieten diepe sporen na bij de 

bevolking. Het land is nu voor een groot deel afhankelijk van 

import van rijst uit andere landen. Rijstfabriek Mountain Lion 

investeert in binnenlandse rijstproductie en verwerking. In deze 

fabriek wordt de voedzame vitaminerijke rode rijst, waar het land 

om bekend staat, verwerkt. Het is het enige bedrijf in Sierra Leone 

dat een alternatief biedt voor importrijst. Mountain Lion is niet 

zomaar een rijstfabriek, maar één met sociale impact. De fabriek 

werkt namelijk volgens de principes van een ‘fair factory’, waar de 

hele gemeenschap beter van wordt. 

Eerlijke prijs
Zo’n zeventig procent van de Sierra Leoners zijn kleine boeren, 

met een stuk landbouwgrond van gemiddeld drie hectare. Deze 

Sierra Leoonse boeren verdienen vaak nauwelijks genoeg om 

te kunnen voorzien in hun levensbehoeften. Boeren hebben te 

maken met veel beperkende factoren: geen toegang tot krediet, 

geen mogelijkheid voor irrigatie, geen toegang tot machinerie en 

tot de markt. De Mountain Lion-fabriek geeft boeren een eerlijke 

prijs en biedt hun een vast, stabiel afzetkanaal voor hun oogst. 

Ruim 6.000 rijstboeren leveren jaarlijks de opbrengst van hun 

rijstoogst aan Mountain Lion. Dat geeft deze boeren zekerheid en 

de mogelijkheid om vooruit te plannen. 
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TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG 
Een gezonde geest in een gezond lichaam is het waar-
devolst dat wij als mens bezitten. Het bepaalt hoe we 
in de wereld staan, wat we in ons leven willen bereiken 
en waar we ons voor willen inzetten. Helaas heeft niet 
iedereen in deze wereld toegang tot gezondheidzorg. 
Zoals mensen die op de vlucht zijn, kinderen in ont-
wikkelingslanden of mensen die leven in armoede. 

DE TOEKOMST 
Dokters van de wereld gelooft in een wereld waar 
iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg. Met  

uw nalatenschap draagt u bij aan onze strijd voor een 
solidaire en toegankelijke gezondheidszorg in Neder-
land én de rest van de wereld. Voor de toekomst van  
de generaties na u.

MEER INFO 
Wilt u meer informatie hoe u Dokters van de Wereld 
kunt steunen met uw nalatenschap? Vraag dan vrij-
blijvend de eenmalige uitgave ‘Schenken aan Dokters 
van de Wereld’ aan. U kunt ook contact opnemen met 
Marjon Minnaard op 06 – 143 51 701 of per mail via 
mminnaard@doktersvandewereld.org.

ZET MET UW LAATSTE  
WENS KWETSBARE MENSEN 
OP DE EERSTE PLAATS

 “ Ik ben Ziska de Jong en werk als anesthesist in het AMC. Ik ben  
met Dokters van de Wereld mee geweest op missie naar Bangladesh. 
Ik zet graag een paar weken per jaar belangeloos mijn tijd en deskun-
digheid in om gehandicapte kinderen in armere landen kansen te  
bieden op een beter leven. De financiële hulp van donateurs is hierbij 
natuurlijk onontbeerlijk. Ik weet uit de eerste hand dat deze missies 
kostbaar zijn.”

Hongerseizoen
Wat ook helpt is dat boeren van de fabriek renteloze 

microkredieten krijgen, als voorschot op hun oogst. Op deze 

manier kunnen ze het zogenaamde hongerseizoen overbruggen: 

de tijd dat de oude voorraden op zijn en er nog geen nieuwe 

oogst is. Boeren zijn dan gevoelig voor uitbuiting; rondtrekkende 

handelaren kopen de oogst die er is op tegen woekerprijzen. 

Naast krediet krijgen de boeren toegang tot training en 

begeleiding om hun productie te verhogen, uitgevoerd door de 

lokale partnerorganisatie van Woord en Daad. Maar Mountain 

Lion wil zich de komende jaren sterk maken voor veel meer. 

Bijvoorbeeld voor het omvormen van restproducten tot grondstof 

voor energievoorziening, om zo als fabriek nog duurzamer te 

werken.

Bijbelse opdracht
Voor Jason Dudek, die samen met Sierra Leoner Ola Smart aan 

de leiding staat van Mountain Lion, is de Bijbel de leidraad voor 

zijn manier van zakendoen. Hij kwam vanuit Canada naar Sierra 

Leone omdat hij mogelijkheden zag om zich in te zetten voor zijn 

verre naasten. Hij wilde zijn ervaring als succesvolle ondernemer 

inzetten om het land vooruit te helpen. Hij zegt hierover: ‘Ik zie het 

werk bij Mountain Lion als een roeping. Door mijn identiteit als 

christen ben ik diep gemotiveerd om dit werk te doen. We maken 

verschil in mensenlevens en dragen bij aan voedselzekerheid 

in één van de moeilijkste gebieden ter wereld. Dat doen we 

met steun van ondernemers en kerken die het, via het Fair 

Factory Development Fund, aandurven in onze onderneming te 

investeren.’

Principes in praktijk brengen
Heeft Den Hartog nog een tip voor andere Nederlandse kerken? 

‘Investeren vergt zorgvuldigheid en zeker ook draagkracht van de 

gemeente. Wij hebben de gemeente er dus bewust bij betrokken, 

in de vorm van een informatieavond. Ik wil het belang van een 

doordachte aanpak benadrukken. Ga als diaconie eens praten met 

organisaties die je aanspreken en kijk wat je met een deel van je 

vermogen kunt betekenen. Op deze manier kun je bijdragen aan 

projecten voor je naasten ver weg. Wij hebben gekozen voor het 

Fair Factory Development Fund vanwege de zakelijke aanpak, 

waarbij wél sprake is van veel sociale impact. De organisatie 

verzorgt de aansturing volledig, waardoor het voor ons als 

diaconie relatief eenvoudig is. En we worden er zo blij van als we 

via updates horen dat het daar goed gaat! Uiteindelijk breng je op 

deze manier ook je principes als christen in de praktijk.’

Info over investeren als kerk: Roeland van Everdingen 
06-12 96 10 49,  r.vaneverdingen@woordendaad.nl
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Steun het werk van Gave met 
 

een collecte of een gift via
: 

NL85 INGB 0006 9900 56.

Gave helpt u graag in het contact 
met vluchtelingen. Voor advies of 
hulp ga naar gave.nl/diaconie

Vastgelopen mensen 
worden door Ontmoeting 
ondersteund om hun leven 
weer op orde te krijgen. Uit 
bewogenheid, gedreven door 
de liefde van Christus willen 
wij ons blijven inzetten voor 
deze mensen.

Wat kunt u doen?
U kunt ons op veel manieren 
helpen. Bid voor onze 
cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers, zet Ontmoeting 
op het collecterooster of 
maak een gift over.

Geef om 
uw kwetsbare 

naasten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Kijk op ontmoeting.org/helpmee

 “Ik preekte elke zondagochtend voor volle kerken, nu sta ik 

regelmatig voor 14 man. Maar ik dacht: dit is hoe wij hier kerk 

mogen zijn. Ik heb 25 jaar lang voor die 99 schaapjes gezorgd, 

nu zit ik bij die ene die is kwijtgeraakt. Hoe ik dat aanpak? Ik 

drink koffie en luister. Ondertussen kan ik veel van mijn geloof 

kwijt, want ze zijn allemaal op zoek naar zingeving.”  

 

In Maastricht heeft de door de theologische wol geverfde 

predikant zich opnieuw Bijbelse principes aangeleerd. 

Bijvoorbeeld: niet oordelen. “Als iemand vol tatoeages 

binnenkwam, had ik ongewild meteen een stempel geplakt, 

totdat zo’n vrouw met tattoos opeens zei: ‘Ik zag je wel kijken.’ 

Oei..., ik schaamde me wezenloos. Toen ik daarna haar verhaal 

aanhoorde, begreep ik waarom ze er zo bijliep.” 

“Een andere les leerde ik van een schaapherder die zijn schapen 

achter mijn huis laat grazen. ‘Als een schaap zich afzondert, 

moet je mij bellen’, zei hij. ‘Dan is ‘ie ziek en wil hij de kudde niet 

besmetten’. Daar bleef ik over nadenken, ik legde ineens de link 

met mensen in het inloopcentrum. Niemand kiest ervoor om 

onder de brug te slapen, maar zij konden niet meer meekomen 

met onze samenleving. Terwijl ik eerst dacht: het zijn losers 

die stomme keuzes hebben gemaakt. Nu denk ik, als iemand 

stinkend binnenkomt: jij bent niet stom of eigenwijs, maar 

gewond. Hoe kan ik je helpen?”  

Geen laagjes 
“Onze bezoekers zijn zo rauw en eerlijk, ze hebben geen mooie 

laagjes meer. Ik vind dat heerlijk, voor mij is dit thuiskomen. 

Als iemand koffie schenkt en gemakkelijk een gesprek begint, 

trek ik ‘m een Leger des Heils-shirtje aan: jij bent nu vrijwilliger. 

Dan zie je ze tien centimeter groeien. Wel zeg ik tegen alle 

vrijwilligers: wij doen dit vanuit onze liefde voor Jezus en we 

beginnen elke ochtend met gebed. ‘Best joh’, hoor ik dan, 

‘bidden is toch niet besmettelijk?’ Waarop ik natuurlijk zeg: ‘Nou, 

dat kan ik niet garanderen...’” 

“Bezoekers, vaak veertigers of ouder, zijn om allerlei redenen 

afgeknapt op kerk en geloof. Je moet eerst Jezus’ liefde laten 

zien, daarna komen eventueel pas de woorden.”

Het Leger des Heils wil de komende jaren dit soort 

buurthuiskamers verdubbelen om zo dicht bij mensen te 

kunnen staan. Deze zomer is het Leger een samenwerking 

aangegaan met PKN om dit project verder gestalte te geven.

Predikant ruilt volle kerk in voor buurthuiskamer Leger des Heils:  

‘Zorgen voor een schaapje dat is kwijtgeraakt’
Ron van der Spoel runt al bijna een jaar een buurtcentrum in Maastricht. Niemand kent hem daar of weet zelfs maar wat een predikant is. 

Ron vindt het heerlijk. “Ik heb hier al meer contacten gelegd dan in twaalf jaar Amersfoort. Mensen zijn relationeel ingesteld, als ze maar 

zien dat je de tijd neemt en oprecht geïnteresseerd bent. Dan win je hun hart.” 

Een buurthuiskamer van het Leger des Heils

LEGER DES HEILS
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Initiatief Hart van Vathorst 
Een kerk, twee christelijke zorginstellingen voor mensen met 

een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of 

dementie, en een kinderopvang vormen samen een gemeenschap. 

In een gezamenlijk gebouw willen deze vier organisaties 

uitstraling naar de omliggende wijk Vathorst hebben. De bewoners 

maken niet alleen integraal onderdeel uit van de wijk, de kerk 

kan wellicht ook bijdragen aan het leven(sgeluk) van bewoners, 

zoals de peuters van de kinderopvang dat doen door wekelijks 

een appeltje te komen eten op de geriatrische afdeling. Daarnaast 

wordt de wijk het multi-functionele gebouw binnengehaald door 

de restaurantfunctie en de verhuur van vergaderzalen. De droom 

van dit initiatief is “dat het gezamenlijke gebruik van het gebouw 

ertoe leidt dat kerkgemeenschap, cliënten van de zorgorganisaties 

en wijkbewoners een zorgzame, inclusieve gemeenschap gaan 

vormen, met een positief effect op de sociale samenhang in de 

wijk en met een positieve rol van de kerk in dat geheel”.

Onderzoek naar imago en betrokkenheid van 
kerk 
Mede met hulp van vierdejaars studenten Social Work onderzocht 

het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool 

Viaa in 2015 en in 2018 wat het initiatief Hart van Vathorst 

uitgewerkt heeft naar wijkbewoners en naar mantelzorgers van 

cliënten van deelnemende zorginstellingen. Een onderdeel van dit 

onderzoek betrof de vraag hoe (de rol van) de kerk (Gereformeerde 

kerk vrijgemaakt ‘De Ontmoetingskerk’) in dit initiatief ervaren 

werd door zowel kerkleden als ‘gewone’ wijkbewoners. De 

vraagstelling was wat de effecten zijn van het initiatief Hart van 

Vathorst op enerzijds (de beeldvorming van) de rol van de kerk 

in de wijk en anderzijds de betrokkenheid van kerkleden van de 

Ontmoetingskerk bij dat initiatief. 

De resultaten van dit onderzoeksdeel zijn gebaseerd op 221 

ingevulde vragenlijsten (herhalingsmeting in 2018). 62% van hen 

had geen enkele kerkelijke achtergrond en 9% behoorde tot ‘de 

Ontmoetingskerk’.

Bevindingen imago kerk
Over de Ontmoetingskerk kregen de respondenten een aantal 

vragen. Leden van deze kerk zijn zoals te verwachten daarover 

positiever dan niet-leden. Bovendien zien leden de toekomst van 

deze kerk zonnig in. Uit de herhalingsmeting blijkt dat van de 

niet-leden ongeveer twee op de vijf Vathorsters een overwegend 

positief beeld van deze kerkgemeenschap hebben. Zij noemen als 

positief punt bijvoorbeeld dat de kerk overkomt als een warme 

gemeenschap, dat leden daden belangrijker vinden dan woorden 

dat de kerk niet alleen maar van betekenis is voor de eigen leden, 

maar bredere waarde te hebben. In de eerste meting waren de 

scores overigens wezenlijk gunstiger; in die zin lijkt het initiatief 

Hart van Vathorst geen goed gedaan te hebben aan het imago van 

de Ontmoetingskerk. 

De onderzoeksresultaten geven ook aan dat het merendeel van 

de kerkleden een heel ander beeld van de (eigen) kerk heeft. Hier 

vindt men overwegend dat de kerk niet een formele organisatie, 

maar vooral een warme gemeenschap is (83%), dat daden 

belangrijker zijn dan woorden (67%) en dat de Ontmoetingskerk 

van betekenis is voor alle Vathorsters (72%). Verder komt naar 

voren dat volgens de kerkleden hun kerk in de toekomst nog 
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ZIJ WIL VERPLEEGKUNDIGE 
WORDEN.

DRAAGT U BIJ 
AAN HET 
WAARMAKEN
VAN HAAR 
DROOM?

Help nu mee voor beter onderwijs
Ga naar edukans.nl en doneer 

EDU_CORP_advertentie2020_210x297.indd   1EDU_CORP_advertentie2020_210x297.indd   1 10-07-20   15:4810-07-20   15:48

41  

Invloed van kerk en inclusie-initiatief 
Hart van Vathorst over en weer

Een kerk, twee christelijke zorginstellingen en een kinderopvang samen in één gebouw. Dat was het idee van Hart van Vathorst in 2015. Met 

als doel de sociale samenhang binnen de Amersfoortse wijk Vathorst een impuls te geven en een inclusieve gemeenschap te gaan vormen. Het 

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa deed onderzoek naar de effecten van dit initiatief. Van de uitkomsten kunnen 

andere kerken weer leren.

Door: Dr. Marco Algera, onderzoeker Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, Hogeschool Viaa te Zwolle

Foto: Tjerk Busstra



T +31 (0)342 420554   E info@stichtinghoe.nl 
NL84 INGB 0000 0088 87   ‘Dagelĳ ks Brood’ 
t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld hoehelpt.nl

Stichting HOE (Hulp Oost-
Europa) gelooft dat christenen 
de roeping hebben recht te 
doen aan de meest kwetsbaren. 
Daar willen we ons voor 
inzetten, samen met onze lokale 
partners in Oost-Europa.
Doet u mee?

Hulp in de vorm van ‘Dagelĳ ks 
brood’, maar ook hulp die 
hoop voor de toekomst 
biedt, hoop om de situatie te 
kunnen verbeteren. De hulp 
aan deze mensen vindt plaats 
via plaatselĳ ke kerkelĳ ke 
gemeenten in Oost-Europa, 
zodat zĳ  diaconaat zelf handen 
en voeten kunnen geven. 
De kerken bieden hulp aan 
hen die dat nodig hebben, 
onafhankelĳ k van ras of 
godsdienst. 

Geloof, bid, geef 
en bouw!

Geef
heden

ons 

dagelijks
brood

wel iets méér een warme gemeenschap mag vormen (in de 

toekomst +11% ten opzichte van het heden), dat daden nog een 

stuk belangrijker moeten worden dan woorden (+27%) en dat de 

Ontmoetingskerk in de toekomst nog veel meer van betekenis 

moet zijn voor alle Vathorsters (+17%).

Bevindingen betrokkenheid van kerkleden
Aan alleen de leden van de Ontmoetingskerk zijn aanvullend 

nog een paar stellingen voorgelegd over het initiatief van Hart 

van Vathorst. Hart van Vathorst doet ook wat met en voor de 

kerkleden, zo blijkt uit hun scores. Zo bevordert het in meer of 

mindere mate een dienende houding. Ook een toegenomen 

saamhorigheidsgevoel binnen de kerkgemeenschap wordt door 

de meesten aan (onder andere) Hart van Vathorst toegeschreven. 

De informatievoorziening over het initiatief ervaren de res-

pondenten op z’n minst als voldoende. Bovendien voelen de 

meesten zich betrokken bij de besluitvorming rond Hart van 

Vathorst. Men ziet andere kerkleden zich scharen achter het 

initiatief en ook de predikant weet de meeste respondenten die 

de Ontmoetingskerk bezoeken te enthousiasmeren voor Hart van 

Vathorst, op een enkele uitzondering na. 

Conclusie: zak door je knieën 
De kerk is één van de initiatiefnemers van Hart van Vathorst. 

Samen met de andere partijen wil men juist vanuit christelijk 

perspectief dienstbaar zijn aan de wereld om zich heen. Men wil 

inclusief zijn, door kwetsbare medemensen en wijkbewoners uit 

de ‘gewone’ maatschappij over en weer in elkaars wereld te laten 

participeren. Gevarieerde groepen kunnen elkaar in het gebouw 

van Hart van Vathorst ontmoeten. 

Het herhalingsonderzoek vond enkele jaren na de eerste meting 

plaats. In die tussentijd is het initiatief verder uitgebouwd. Het 

effect van Hart van Vathorst op de kerk is volgens de kerkleden 

positief: meer saamhorigheid en een mogelijkheid om te dienen. 

Een enthousiasmerende predikant en het zien van de actieve inzet 

van medeleden is daarbij mooi meegenomen. Op zich een fraaie 

opbrengst, maar wel nogal intern gericht, terwijl inclusiviteit juist 

naar buiten gericht zou moeten zijn.   

Verder lijkt het project-initiatief Hart van Vathorst (nog?) niet 

bijgedragen te hebben aan een positiever beeld van de kerk als 

onderdeel van de wijkgemeenschap. Als de kerk bij twee op de 

vijf Vathorsters een overwegend positief imago heeft, dan zijn 

er nog drie te winnen! Kerkleden zijn echter wel overwegend 

positief over hun eigen kerk, maar zelfs zij zien nog ruimte 

voor verbetering. Kennelijk lukt het de kerk niet om daarin een 

positieve draai te maken, of is althans zo’n initiatief als Hart van 

Vathorst niet het juiste ‘medium’ daartoe. Wellicht is de kerk wat 

aanbodgericht in dit project gestapt: dit hebben wij te bieden. De 

kerk stelt weliswaar zijn kapel beschikbaar voor een stiltemoment 

of een gesprek, maar misschien is dat niet de inclusiviteit waarop 

‘de wereld’ zit te wachten. Vermoedelijk is de maaltijdservice een 

sterker aanbod, want laagdrempeliger en nonreligieus. Moet 

christelijk dienstbetoon niet af van de verborgen agenda van ‘vang 

ze met list’ en werkelijk aansluiten bij de noden van de medemens 

(omzien naar elkaar als door Jezus’ ogen heen)? Gelovigen, zak 

door je knieën; dan kun je een aanbiddende houding meteen 

combineren met het op ooghoogte komen met je in nood zittende 

medemens.

Het hele rapport is hier te vinden: https://www.viaa.nl/
centrum-voor-samenlevingsvraagstukken/publicaties-cvsv

Jan de Pooter heeft niet-

aangeboren hersenletsel. Hij 

woont in Hart van Vathorst. 
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Het hart van onze missie en de kern van onze 
activiteiten is de opvang van verlaten en kans-
arme (wees)kinderen en het creëren van een 
betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie 
manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en 
incidentele hulpacties.

Speerpunten van ons werk zijn:
    Kinderopvang
    Armoedebestrijding
    Onderwijs
    Zelfredzaamheid

De kinderen die wij structureel ondersteunen krijgen een 
christelijke opvoeding waarin ze leren dat er een Vader in 
de hemel is die onvoorwaardelijk van hen houdt.

Hart voor Kinderen wil het verschil maken tussen iets en 
niets rondom het welzijn en de toekomst van een kind. 
(voedsel, onderdak, kleding, medicatie, onderwijs en 
vooral liefde. 
En op incidentele basis het verstrekken van noodhulp 
zoals water, voedsel en medicatie. 

We vragen uw gebed en wanneer mogelijk een collecte 
voor kinderen in nood. 
Kijk voor actuele hulpprojecten op 
www.hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen. 

Stichting Hart voor Kinderen     Telefoon: 035 772 1104
Adres: Postbus 160        E-mail: info@hartvoorkinderen.nl
Postcode: 1250 AD        Website: www.hartvoorkinderen.nl
Plaats: Laren         IBAN: NL41 INGB 000 000 4520 

Wij hebben een ANBI Status (8195 25 339) en het CBF Keurmerk van 
Goede Doelen Nederland.

Medische 

zorg voor 

ieder mens

Organiseer een collecte, bid mee of nodig een vrijwilliger uit. 

Kijk op mercyships.nl/kerken hoe uw kerk mee kan doen!

Doe mee
met uw kerk

Samen geloven
wij in herstel

Vrienden van In de Bres staat ten dienste van CIGGZ In de Bres. CIGGZ In de Bres is een 

specialistische GGZ-organisatie en helpt kinderen, jeugd, volwassenen en gezinnen waarbij 

sprake is van sociale en psychische problemen. Kijk op ggzindebres.nl.

Steun stichting 
Vrienden van In de Bres. NL68 INGB 0008 8414 13

Stichting Vrienden van In de Bres

ondersteunt specifi eke doelen die betrekking 

hebben op de christelijke identiteit en die 

ten goede komen aan kerken en scholen. 

Deze worden niet vergoed vanuit reguliere 

zorgbudgetten. Daarom zoekt Vrienden van 

In de Bres ondersteuning.

200727 Advertentie vrienden van In De Bres.indd   1200727 Advertentie vrienden van In De Bres.indd   1 27/07/2020   12:4527/07/2020   12:45



Depressiviteit, een burn-out, angst of verslaving: (bijna) iedere kerk heeft wel gemeenteleden die daar mee te maken hebben. 

Hoe kun je als kerkelijke gemeente een goed vangnet zijn voor mensen met psychische problemen?

Samen helpen we 
mensenlevens veranderen
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De Hoop is een christelijke ggz-organisatie, die kinderen, 

jongeren en volwassenen met psychische problemen 

of verslavingsproblemen helpt om tot herstel te komen. 

Specialistische medewerkers van De Hoop integreren hierbij 

professionele expertise met de principes van het christelijk geloof. 

Sinds de oprichting in 1975 zijn De Hoop en kerken onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Veel kerken door heel Nederland zijn 

ook nu nog steeds nauw betrokken bij De Hoop. Mede dankzij 

de steun van de kerken kan De Hoop zorg en hoop bieden aan 

mensen op weg naar een nieuw leven. De Hoop rust diakenen 

graag toe om de juiste hulp te verlenen aan gemeenteleden. Door 

inhoudelijke kennis te delen, kunnen kerken herkennen wanneer 

iemand hulp nodig heeft. 

Kerken steunen cliënten
Laura Bikker, manager van de afdeling Beschermd Wonen, vertelt: 

‘Kerken kunnen zo’n positieve bijdrage leveren aan het herstel van 

onze cliënten. Het is zó steunend en helpend voor hen als ze in 

moeilijke momenten merken dat ze er niet alleen voor staan. Voor 

sommige cliënten is hun kerkelijke gemeente hun enige sociale 

leven. Dan is het heel fijn als je door de kerk betrokken wordt bij 

activiteiten, uitgenodigd wordt voor een kring of dat je gevraagd 

wordt om mee te helpen bij een klusje. Het geeft een goede 

afleiding om even niet alleen met je problemen bezig te zijn.’  

Ruud (43) kreeg hulp bij De Hoop voor zijn cocaïneverslaving en 

heeft in de praktijk ervaren hoe belangrijk het is dat zijn kerkelijke 

gemeente achter hem staat. Ruud: “Ik was een hooligan van 

Feyenoord en was jarenlang zwaar verslaafd. Totdat een oude 

bekende me meenam naar de kerk. Daar was zo veel liefde. Ik gaf 

mijn leven over aan de Heer. 

Ruud: “Ik ben keihard onderuit 
gegaan. Ik zag de dood in de ogen.”

DE HOOP

“Wies is niet mijn echte naam. Die kan ik niet 
gebruiken. Dat is niet veilig. Ik ben nu ergens in  
Oost-Azië. Het christelijk geloof is hier verboden.  
De mensen leven in barre omstandigheden. Ik kan daar 
op papier weinig over vertellen. De overheid leest mee. 
Daarom toer ik af en toe door Nederland…” *

OMF is een interkerkelijke zendingsorganisatie die in 1865 

werd opgericht door James Hudson Taylor. Op dit moment 

werken er 1500 zendingswerkers met ruim 48 verschillende 

nationaliteiten via OMF in Oost-Azië, waarvan 40 uit 

Nederland. 

Er wonen nergens in de wereld zoveel mensen als in Oost-

Azië en juist dit deel van de wereld is het minst bekend met 

het Evangelie. Daarom richt OMF alle inzet op het bereiken 

van de inwoners van Oost-Azië, een miljard mensen. Het is 

ons verlangen dat wij samen leven voor God!

Kunt u iets betekenen voor al die miljoenen mensen die de 

boodschap van het bevrijdende Evangelie nu nog missen?  

Omdat we niet alles op kunnen schrijven, komen we graag 

naar u toe om het verhaal van OMF te delen. 

*Lees verder in de collectegids   

OMF Nederland   

Eendrachtstraat 29a

3784 KA  Terschuur

T: 0342 46 26 66

E: nl.info@omfmail.com

IBAN: NL 36 INGB 0000 4932 96www.omf.nl

De waarheid en liefde van 
God toegepast op alle 

terreinen van het leven

Voor meer info: 

tiny.cc/sponsorplan

 035 621 42 05
 contact@erishulp.nl

 www.erishulp.nl

Ongewenst zwanger zijn en geen uitkomst zien omdat 
het fi nancieel niet te overzien is? Door middel van het 
sponsorplan worden vrouwen een jaar lang geholpen 
met luiers, kleertjes, voeding, shampoo, etc. voor hun 
kindje. Dat geeft de vrouwen ruimte om niet voor een 
abortus te kiezen en tijd om samen met een buddy te 
kijken naar structurele oplossingen. Help zwangere 
vrouwen om hun kindje te krijgen.

“... ik kreeg hoop, al wist ik dat het 
super moeilijk zou worden fi nancieel 
gezien. Maar op dat moment wisten 
we ook dat we de juiste keuze 
hadden gemaakt ...”

50% kiest voor abortus 
vanwege fi nanciën 

Abortus is geen oplossing, red een kind met ons sponsorplan. 
Stichting Schreeuw om leven NL41 INGB 0000 0090 79

ABORTUS IS 
NIET DE 
OPLOSSING
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We gaan ver om 
levens te redden

Wie zijn we
Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde 
noodhulporganisatie, die menselijk lijden verlicht op 
enkele van de meest afgelegen en geteisterde plaatsen 
ter wereld.

In staat gesteld door onze donateurs, geven we hoop en 
steun aan miljoenen mensen wereldwijd, door te 
voorzien in hun meest essentiële levensbehoeften.

Dit doen we al sinds 1989. 
We helpen we mensen in nood ongeacht ras, 
overtuiging of nationaliteitom een crisis te overleven 
en weer op eigen benen te staan.

Medair Nederland | Kerkpad 2 | 8071 GG  Nunspeet | 0341-217 117
nederland@medair.org | medair.org  | NL52 INGB 000 000 2091

onderdak water & sanitaire 
voorzieningen

gezondheid  
& voeding
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Levens redden in 
noodsituaties.  

We staan klaar om 
binnen 24 uur in 
actie te komen.

Basisvoorzieningen 
herstellen en 

gemeenschappen 
helpen hun normale 
leven op te pakken.

Gemeenschappen 
helpen zich voor te 
bereiden op nieuwe 

noodsituaties en 
risico’s verkleinen.

Kom WERKEN bij MEDAIR
Breng je geloof in praktijk en gebruik je 
professionele deskundigheid om mensen 
in nood te helpen. We zijn op zoek naar 
dienende leiders, die overal ter wereld in 
onze veldprogramma’s of op ons (hoofd) 
kantoor willen werken.

Organiseer een actie of  
collecte voor MEDAIR
Door meer mensen bij ons werk te betrek-
ken, zijn we sneller in staat om daar in actie 
te komen waar de nood het hoogst is, 
zodat we samen nog meer levens kunnen 
redden. In overleg kunnen we samen uw 
collectedoel bepalen en hier materialen 
zoals video’s en powerpoints voor aanleve-
ren. Ook kunt u een van onze sprekers 
uitnodigen.

diakmgzn2020_heel.indd   1diakmgzn2020_heel.indd   1 08-08-2020   16:3408-08-2020   16:34

Ruud

Wat De Hoop aan kerken te bieden heeft:

• Thema-avonden: voor pastoraal betrokkenen in 

kerken houdt De Hoop regelmatig thema-avonden 

waarbij diakenen en andere geïnteresseerden 

praktische handvatten ontvangen van professionals 

hoe gemeenteleden te ondersteunen, te 

begeleiden en zo nodig door te verwijzen. Op www.

vriendenvandehoop.nl vindt u een overzicht en kunt 

u een online bijeenkomst terugkijken. 

• Downloadbestanden over alcohol en geloof en de rol 

die de kerk hierbij kan spelen zijn te vinden op www.

dehoop.org/kerken.

• Verdiepende ambtsdragers cursus: een serie van vijf 

avonden in Dordrecht in het voorjaar van 2021. 

• Het boek ‘Van leegte naar liefde. Over de macht van 

verslaving en de weg naar herstel’: te vinden in uw 

lokale christelijke boekhandel of online. Een uitgave 

van het Kennisinstituut christelijke ggz. 

• Inspiratie: Regelmatig vertellen medewerkers van 

De Hoop bij kerken en verenigingen over hoe God 

mensenlevens kan veranderen. Bijvoorbeeld voor een 

presentatie samen met het ervaringsverhaal van een 

cliënt. Of voor een spreek- of preekbeurt over een 

(Bijbels) thema. 

• Een bezoek en rondleiding op Dorp De Hoop, op onze 

hoofdlocatie in Dordrecht.

Het is toen een tijd goed gegaan. Nadat ik gedoopt was, leunde 

ik achterover en dacht: ‘De rest komt vanzelf.’ Mijn pastor 

waarschuwde me: ‘Kijk uit, je gaat terugvallen.’ Maar ik was trots 

en stoer. Opnieuw ging het fout met mij. Ik ben keihard onderuit 

gegaan. Ik zag de dood in de ogen. Mijn pastor gaf mij de tekst uit 

Deuteronomium 30:15: ‘Zie, ik heb u heden het leven en het goede 

voorgehouden, maar ook de dood en het kwade’.” 

Ruud kiest voor verandering. “Ik besloot dat ik naar De Hoop 

wilde. Toen ik hier kwam ben ik op mijn knieën gegaan voor 

de Heer en vol gas voor herstel gegaan. Ik heb de liefde van 

Christus ervaren bij De Hoop. Met mijn begeleider Twan heb ik 

veel gebeden en mijn zonden beleden. Ik heb inzicht gekregen 

in waar mijn pijn vandaan kwam. Mijn kerk zorgt ervoor dat ik 

scherp blijf en geestelijke voeding krijg. Ik heb een nauwe band 

met mijn pastor. Hij is betrokken in gesprekken met behandelaars. 

Ik heb geleerd hoe goed het is dat ik open ben naar mijn pastor, 

dat er niets verborgen blijft. Je ziet de uitwerking ervan. Het 

gaat nu super goed met me. Ik volg de Interne Opleidingsschool 

Ervaringsdeskundigheid. Ik wil anderen behoeden voor wat ik heb 

gedaan. En ik ben trouwens niet de enige hooligan die bekeerd 

is. We zitten in verschillende kerken en houden contact via een 

groepsapp die we ‘Het Legioen van God’ noemen. Eerst vochten 

we voor De Kuip; nu zijn we strijders in Christus!”

DE HOOP VERVOLG



Wat als een gemeentelid hulp nodig heeft? 

Naast dat u er voor iemand kunt zijn die kampt 

met problemen op dit gebied, kunt u iemand ook 

wijzen op hulp bij De Hoop. Uiteindelijk is het 

van belang dat iemand wel zélf de keuze maakt 

om hulp te zoeken. Wanneer een gemeentelid 

professionele hulp krijgt, is het heel waardevol als 

u als kerkelijke gemeente pastorale begeleiding 

blijft bieden tijdens én na de behandeling. 

Wat u als kerk kunt doen:

• Bespreekbaar maken van verslaving en psychische 

problemen. Dit kan een thema zijn in een preek of u 

kunt het behandelen tijdens een Bijbelstudie.

• Samen bidden voor mensen die te maken hebben 

met verslaving of psychische problemen, of ze nu 

zichtbaar zijn of niet. De Hoop heeft een maandelijkse 

gebedsmail, waarmee u voor onze cliënten op de bres 

kunt staan.

• De Hoop uitkiezen als collectedoel. Met financiële 

steun is mogelijk dat onze niet-gesubsidieerde 

projecten door kunnen gaan: dat we Huizen van 

Hoop kunnen starten, dat dak- en thuislozen onze 

inloophuizen kunnen bezoeken, dat cliënten 

werkervaring op kunnen doen en dat we pastorale 

zorg kunnen bieden.

• Betrokken zijn bij cliënten die een kerkelijke 

gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in 

behandeling zijn geweest.

Elk mens is 
waardevol!

Meer weten? 
www.dehoop.org 
www.vriendenvandehoop.nl
078-6 111 355.
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ONDERSTEUNT RUSSISCHE EVANGELISTEN

Gedreven door het Woord Gedreven Gedreven door het Woord door het Woord Gedreven door het Woord 

www.friedensstimme.nl

ING:  NL26 INGB 0004 1323 34      |     RABOBANK:  NL23 RABO 0322 4325 88

In Rusland en de omliggende landen leven miljoenen mensen die onbekend 
zijn met het evangelie. Friedensstimme ondersteunt evangelisten zodat zij 

hen het evangelie brengen. U kunt ons helpen met uw gebed en uw gaven. 

www.stayandpray.com

TRAINING - RECREATIE - ZORG
STAY & PRAY

CHRISTELIJK CENTRUM

WWaaaarr  jjee  oopp  wwaaaarrddee  
wwoorrddtt  ggeesscchhaattWWaaaarr  jjee  oopp  wwaaaarrddee  
wwoorrddtt  ggeesscchhaatt

Training

Zorg
•   Kleinschalige woonzorg 
•   Dagbesteding op de zorgboerderij 
•   Vrijwilligers & ontmoetingsplek

•    Organiseert en faciliteert events 
    van jouw kerk of gemeente 
•    Conferenties & Workshops
•    Gebedshuis & Worship
•    Verhuur zaalruimte

DE HOOP VERVOLG
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Wilt u de koffer aanvragen? 
Ga naar npvzorg.nl/webshop.

 Of bel (0318) 54 78 88. 

Een koffer. 
Speciaal voor u. 

In de koffer - de ReisWijzer - vindt u informatie en 
hulpmiddelen. Deze kunt u gebruiken bij het maken 
van keuzes over uw persoonlijke wensen voor als 
uw levenseinde nadert.

Om u te helpen bij 
het nadenken over 
een moeilijk onderwerp: uw levenseinde. 

Hoe diaconieën omgaan met 
giften en collecterooster

Tussen september 2019 en maart 2020 voerde Diaconiemagazine een onderzoek uit onder diaconieën. Aan de orde kwamen vragen over welke 

goede doelen er gesteund worden, hoe vaak er voor een diaconaal doel wordt gecollecteerd. En op basis van welke criteria wordt een doel 

gesteund? Een kort verslag van de uitkomsten van het onderzoek.

Het onderzoek is afgerond kort voor de coronacrisis uitbrak. 

Bovendien werd er voornamelijk ingezoomd op geefgedrag aan 

goede doelen en in algemene zin op diaconale hulpverlening 

binnen de gemeente zelf. Niet financiële aspecten van het 

diaconaat zijn buiten beschouwing gelaten.

Deelnemers
Aan het onlineonderzoek namen diaconieën deel van in totaal 

126 plaatselijke kerken. Het aantal deelnemende kerken per 

denominatie komt nagenoeg geheel overeen met het werkelijke 

landelijke aandeel. Dat geldt ook voor de spreiding van de kerken 

over de twaalf provincies.

Ook deden er kerken mee met allerlei verschillende groottes voor 

wat betreft het aantal leden. In termen van marktonderzoek kan 

de enquête daarmee representatief worden genoemd.

Giften op verzoek
Ruim 7% van de diakenen geeft aan dat zij nooit op incidentele 

basis een goed doel steunen, dus geen ad hoc aanvragen 

honoreren. Zij volgen het eigen vastgestelde collecterooster.

De grootste groep kerken steunt vier tot zes externe goede doelen 

per jaar. Met 20,6% is ook het aantal kerken dat meer dan 20 

externe goede doelen per jaar steunt verrassend groot.

Alle diaconieën ontvangen regelmatig steunverzoeken per post 

van goede doelen. 16,7% maakt vervolgens een bedrag over; 

veruit de grootste groep (65,1%) doet dat soms.

Bestemmingen
Een zeer interessant vraag is ook welk soort goede doelen 

worden ondersteund door de diaconie. Het zal niet verbazen dat 

95,2% van de kerken collectes of giften bestemt voor zending of 

missionair werk. Het laagste percentage kerken (3,2%) schenkt 

ook aan organisaties op het gebied van milieu, natuurbehoud en 

dierenbescherming.

Andere sectoren die kunnen rekenen op financiële 

ondersteuning uit veel kerken zijn ‘Internationale hulp’ (81,7%) en 

‘Maatschappelijke en sociale doelen’ met 68,3%.

Voor 20,6% is het belangrijk dat leden op de een of andere wijze 

verbonden zijn aan het goede doel.

ENQUETE

Graag informeren wij u vrijblijvend over
mogelijkheden en fi scale voordelen van het gebruik
van collectebonnen ten gunste van uw kerk.

Tevens ontvangt u modellen en een bestelformulier.

De waarde van de bonnen bepaalt u zelf.

Informeer en bestel bij:

Thema Media
collectebonnen

een beproefd systeem

Collectebonnen

(onderdeel van StyleMathôt, grafi media-specialist)

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
tel (023) 517 83 28   fax (023) 55 333 50

info@collectebonnen.nl  -  www.collectebonnen.nl

Graag informeren wij u vrijblijvend over

Collectebonnen

Graag informeren wij u vrijblijvend over

Collectebonnen
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‘ De buurthuiskamer 
is voor mij 
een vluchtoord’ 

J
arenlang is Jolanda 
eenzaam. Iedereen om 
haar heen leek druk te zijn 
met werk en gezin. Zelf 

hee�  ze geen kinderen en weinig 
contact met familie. Haar vader 
overleed toen ze 19 jaar was en 
van jongs af aan kampt ze met een 
posttraumatische stressstoornis. 
Details over haar jeugd kan ze 
maar moeilijk vertellen, daar is ze 
voor in therapie.

De opening van een 
buurthuiskamer tegenover 
Jolanda’s � at betekende de start 
van een nieuw leven. ‘Ik help hier 
met allerlei klusjes, zo hee�  mijn 
dag weer een doel. Andersom 
helpen ze mij ook. Ik kan m’n hart 
luchten, en als ik een noodvraag 
heb, word ik geholpen. Als ik hier 
ben geweest, voel ik me daarna 
altijd beter.’

Uw toegi�  brengt leven
Dankzij de steun van mensen met 
hun nalatenschap, kan iemand 
als Jolanda weer een nieuwe start 
krijgen. Uw laatste gi�  is een 
bijzondere kans om verschil te 
maken als u er niet meer bent. 

Wilt u meer weten over nalaten?

Vraag de gratis 
brochure aan op 
legerdesheils.nl/
brochure-nalaten
of bel 088-065 31 62. 

Criteria
Bij het bepalen of een goed doel een gift ontvangt 

of wordt geplaatst op het collecterooster spelen 

verschillende criteria een belangrijke rol.

Christelijke identiteit van een goed doel vindt 

50,8% van de diaconieën belangrijk, gevolgd door 

‘voorgedragen door ons eigen kerkgenootschap’ 

met 31,7%. Ruim 17% geeft aan dat het belangrijk 

is of een goed doel erkend is door het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF).

ENQUETE VERVOLG

Opstellen collecterooster
Binnen de Protestantse Kerken in Nederland wordt 

op landelijk niveau jaarlijks een collecterooster 

opgesteld waaraan plaatselijke kerken geacht 

worden zich te houden. Ook Rooms-Katholieke 

parochies kennen een vorm van sturing vanuit het 

bisdom. In de overige kerkgenootschappen speelt 

dat nauwelijks.

Van alle deelnemers gebruikt 38,9% een volledig 

eigen collecterooster. 49,2% gebruikt een 

combinatie van een landelijk en een eigen rooster 

en 6,3% gebruikt uitsluitend het landelijke lijstje. 

Verrassende uitslag: 4,0% geeft aan helemaal geen 

collecterooster te gebruiken.

Het gros van de kerken stelt het collecterooster op 

in het najaar: september 10,3%, oktober 16,7% en 

november 42,1%. In 13,5% van de kerken wordt 

elk kwartaal een nieuw collecterooster opgesteld.
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