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‘Ik trek liever met 
jongeren op, dan dat 
ik tegen ze preek’

Bert Jan Kelder is jeugddiaken

Thema:  
Diaconaat en 

jongeren



Inhoud Voorwoord Gedicht

Meer dan praktisch

Diaconaat is onlosmakelijk verbonden 
met de kerkelijke gemeente. En het is 
een gemiste kans om jongeren daar niet 
bij te betrekken. Dat zegt een diaken 
uit Putten waar jongeren actief mee-
doen (pagina 6). De meeste jongeren 
willen ook graag, ze zijn namelijk best 
maatschappelijk betrokken en anders 
ontdekken ze dat misschien door aan 
de slag te gaan. Maar hoe betrek je 
jongeren bij diaconaat? Dit nummer 
van Diakonia staat vol met ervarings-
verhalen en praktische tips over dit 
onderwerp. Zelfs een gemeente met 
nauwelijks jongeren kan zich hierdoor 
laten inspireren.

Diakonia is een praktisch magazine. 
Bij bijna alle artikelen staan tips en 
ideeën om mee aan de slag te gaan, 
of handige links. Uit lezersonderzoek 
blijkt dat u dat waardeert. Tegelijker-
tijd is diaconaat natuurlijk méér dan 
praktisch handelen. Het heeft ook 
te maken met drijfveren, met iets 
diepers dan alleen maar de handen 
uit de mouwen steken. Daarover gaat 
de nieuwe rubriek Diaken & Bijbel 
(pagina 24) waarin elke keer weer een 
andere diaken vertelt over wat hem of 
haar ten diepste motiveert.

ReDactie Diakonia

Vragen of opmerkingen over Diakonia: 

diakonia@protestantsekerk.nl

Verder in dit nummer

4  Nieuws
18  Uitgezonden nieUWe aUteUR!

19   Collecteer voor Ghana
20   In actie: 40dagentijdcampagne 
22  Regio in actie
24   Diaken & Bijbel nieUWe RUBRiek!

26   Vergaderopening
27  Geld maakt gelukkig 
28   Het profiel

6  Diaconaat en jongeren 
 Drie deskundigen over waarom en hoe

8   Diaconie Leiden brengt jongeren in 
contact met kwetsbare mensen

12   Jongeren betrekken bij diaconaat 
lastig? Vijf tips

14   een eyeopener voor inge

16   Bert Jan kelder is jeugddiaken

4

12

8

14

Geloven in delen

Thema:  
Diaconaat en 

jongeren

Als ik niet meer... 

Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jij mij dan jouw arm?
Als ik niet meer op verbetering durf hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?
Als ik stilsta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer wat waarde,
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?
Als ik schreeuw en huil van binnen
laat jij mij dan niet alleen?
Wij jij dan iets voor mij verzinnen,
draag jij mij door die moeite heen?
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.

aDDy oostDiJk 

Uit:  MeDeMens 5,  keRk in actie
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Nieuws

Doe mee met de 
Paasgroetenactie

LDD gemist?

Geen probleem! U kunt de livestream en alle webinars 

van deze inspirerende dag terugkijken via kerkinactie.nl/
lddonline. Tip: is er een onderdeel van de livestream of een 

webinar dat u als diaconie in het bijzonder aanspreekt? 

Bekijk het dan tijdens de diaconievergadering en ga er 

daarna met elkaar over in gesprek.

Doet uw gemeente mee met de Paasgroetenactie voor 

gevangenen? De kaarten zijn nu te bestellen!  

Ga hiervoor naar protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

U vindt hier ook alle informatie over de actie.

Volgende maand start de Veertigdagentijd. Het thema van 
de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is: Ik ben er 
voor jou. Zeven weken lang staan we stil bij de werken van 
barmhartigheid en hun betekenis voor nu. Bij alle werken 
is er een mooi aanbod van bezinning, liederen, gebeden en 
allerlei materialen die u in uw gemeente kunt gebruiken. In 
online ontmoetingen, die de normale regioavonden vervangen, 
vertellen we u er alles over en kunt u al uw vragen stellen. Geef u 
nog snel op bij Kerk in Actie-consulent Annemarieke Voorsluijs: 
a.voorsluijs@protestantsekerk.nl. Kies uit vier momenten:
X  Dinsdag 12 januari 16.00-17.30 uur
X  Dinsdag 12 januari 19.30-21.00 uur
X  Woensdag 13 januari 16.00-17.30 uur
X  Woensdag 13 januari 19.30-21.00 uur
We hopen u te zien bij een van de ontmoetingen! Geef 
bij het aanmelden duidelijk aan op welke moment u wilt 
aanschuiven. Kijk op pagina 20 voor meer info over de 
40dagentijdcampagne.

Agenda

start 
40dagentijdcampagne
Vandaag is het Aswoensdag: de 

start van de Veertigdagentijd. Doe 

mee met de 40dagentijdcampagne 

of bezoek een Passion-event.

> kerkinactie.nl/40dagentijd

> zingenindekerk.nl

In aanloop naar de landelijke  
Passion op Witte Donderdag  
organiseert de Protestantse Kerk, 
samen met lokale kerken, laagdrempelige 
Passionwakes en intieme concerten:  
The Passion 40daagse. De Passionwakes - 
toegankelijke paasbijeenkomsten rond een 
replica van het bekende Passionkruis - en  
concerten worden tijdens de Veertigdagentijd 
door het hele land georganiseerd.

Bij het organiseren van de Passionwakes worden gemeenten 
desgewenst door de Protestantse Kerk ondersteund met ideeën 
en materialen waaronder het Passionkruis. Hierbij is er voldoende ruimte 
voor eigen invulling. Het aansluitende concert wordt gegeven door artiesten die 
verbonden zijn aan Zingen in de Kerk, onderdeel van de Protestantse Kerk. Maar 
liefst 44 artiesten, bands en muziekgroepen doen mee, van een kinderkoor tot 
een organist en van een rapper tot een vocaal ensemble. Tijdens de concerten 
wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie.

Organiseert uw gemeente geen eigen event? Bezoek er dan een bij u in de buurt. 
Kijk op zingenindekerk.nl voor het overzicht van alle events. Reserveer op tijd, 
want de events zijn coronaproof en dus kleinschalig. Graag tot ziens!

Lees in woord&weg, aan de andere kant van Diakonia, meer over The Passion 40daagse.

#ikbenervoorjou
Het thema van The Passion is 

#ikbenervoorjou. Met dit thema 

staan we stil bij de vraag wat het 

voor ons betekent dat Jezus er 

voor ons wil zijn, én voor wie wij 

er willen zijn. Tegen wie zegt u: 

#ikbenervoorjou?

The Passion 40daagse 

door heel Nederland: 

bezoek een event

17 februari 
2021

online ontmoeting 1  
Bezoek een online ontmoeting 

over de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. Kies uit twee 

tijdstippen: 16.00-17.30 uur 

of 19.30-21.00 uur. Opgeven: 

a.voorsluijs@protestantsekerk.nl

> kerkinactie.nl/40dagentijd

online ontmoeting 2  
Bezoek een online ontmoeting 

over de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. Kies uit twee 

tijdstippen: 16.00-17.30 uur 

of 19.30-21.00 uur. Opgeven: 

a.voorsluijs@protestantsekerk.nl

> kerkinactie.nl/40dagentijd

collecte  
voor Bangladesh
Bangladesh wordt vaak getroffen 

door overstromingen. Kerk in 

Actie helpt de inwoners om beter 

bestand te zijn tegen het water. 

> kerkinactie.nl/ 

rampenbestrijdingbangladesh

12 januari 
2021 13 januari 

2021 7 februari 
2021

collecte  
voor ethiopië
Het klimaat in Ethiopië zorgt voor 

voedselonzekerheid waardoor er 

vaak noodhulp nodig is. Hoe kan 

dat worden voorkomen?

> kerkinactie.nl/ethiopie

14 februari 
2021

40dagentijdontmoeting: 

reserveer snel!

17 FEB - 3 APRIL 2021
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“D iaconaat is een onmisbaar 
deel van het kerkelijk leven. 
Je mist kansen, als je daar 
geen jongeren bij betrekt. 
De  jeugd is essentieel voor 

de toekomst van onze kerk. ” Aan het woord 
is Andries Lichtendonk, sinds twee jaar 
diaken in de hervormde gemeente van 
Putten. ‘Diaconaat en jongeren’ is er een  
onderdeel van het beleidsplan. “In onze 
gemeente zijn veel jongeren. Elk jaar 
bezoeken wij als diaconie onze catechese-
groepen. Zodra je daar vertelt wat je doet 
en waarom, groeit de interesse. Ik wist 
zelf ook niet wat de diaconie deed. Totdat 
ik actief werd in mentorcatechese en er 
een diaken langskwam. Toen pas hoorde 
ik dat de kerk een appartementje bezit 
voor mensen die dringend huisvesting 
nodig hebben.”

Ook Martin de Groot, zelfstandig jeugd-
werkadviseur, pleit voor betrokkenheid 
van jongeren bij diaconaat. “Diaconaat is 
onderdeel van het kerk zijn, dat willen we 
meegeven aan jongeren. Ik zou er zelf geen 
stempeltje ‘jeugddiaconaat’ op leggen. Het 
is: vanuit ons christelijk geloof jongeren 
leren om te zien naar medemensen.” 

Past Diaconaat JUist WeL of JUist 

niet BiJ hUn BeLeVingsWeReLD?

“Juist wel”, zegt Wessel Nijholt van Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, voorheen JOP.  
“Jongeren zijn sterk bezig met hun 
identiteit, met wie zij zijn en welke rol 
geloof in hun leven speelt. Het is voor 
hen belangrijk om daar handen en voeten 
aan te geven. Je test er je geloof mee. Is 
geloof vooral voor de zondag? Of blijft 
het overeind in het gewone leven? En hoe 
dan? Jongeren zijn volop bezig met grote 
thema’s als vluchtelingen, klimaatcrisis, 
racisme. Zij lopen voorop in protestmarsen. 
Laat hen zelf ervaren wat ze voor anderen 
kunnen betekenen. Je mening geven, mee-
doen, dat past in deze tijd.”

De drie mannen zijn het roerend met elkaar eens: het is 
de taak van elke gemeente om jongeren te betrekken bij 
het diaconale werk. Dat mag niet ontbreken. Hoe je dat 
organisatorisch regelt, met of zonder jeugddiaken? Dat is 
van minder groot belang, vinden ze. Hoofdzaak is dat de 
gemeente actief zoekt naar waar diaconaat en jongeren 
elkaar raken. 

hoe BetRekt een geMeente JongeRen  

BiJ het DiaconaLe WeRk?

Lichtendonk: “Wij hebben geen officiële jeugddiaken.  
Als diaken heb ik jongeren als aandachtsgebied. Vanuit de  
diaconie gaven wij 25 euro aan groepjes binnen de catechese.  
Wij vroegen om dat in onderling overleg en naar eigen inzicht 
te besteden aan goede doelen. Alles mocht. Bedreigde apen, 
omdat je van dieren houdt. Het KWF omdat oma overleed 
aan kanker.”

Entree Tekst: Kees Posthumus beeld: Jedi Noordegraaf

Nijholt: “Hier bij Jong Protestant sluiten wij aan bij waar 
jongeren mee bezig zijn. Aanknopingspunten genoeg, het hoeft 
allemaal niet zo ingewikkeld. Ga op bezoek bij een aanloop-
huis, breng ze in contact met dakloze jongeren. Wij ontwik-
kelden daar een programma voor. Laat ze ontdekken hoe zij 
met hun talenten, kennis en inzet anderen kunnen helpen.”

De Groot: “Organiseer ontmoetingen. Ik geef hier in Gouda 
in mijn gemeente catechese. Een vriendin van mij werkte in  
een Rotterdamse achterstandswijk. Tieners uit onze gemeente 
gingen op bezoek bij haar tienermeidengroep. Dat had een 
enorme impact. Over en weer heersten enorme vooroordelen. 
Die werden ontkracht toen ze elkaar ontmoetten.”

WanneeR LUkt het en WanneeR niet?

De Groot: “Laat jongeren zelf activiteiten bedenken. Op 
Dankdag werd er in mijn gemeente actie gevoerd voor de 
Voedselbank. Een achttienjarige jongen uit de 16-plusgroep 
zei: ‘Dit vind ik een goede actie, daar hebben mensen wat aan. 
Dat zou veel meer moeten gebeuren. Eigenlijk zouden wij 
langs de deuren moeten gaan.’ De week daarop gingen we, 
zonder veel voorbereiding, met een paar auto’s langs de 
deuren. De diakenen hadden niet gedacht aan de 16-plusgroep. 
Die groep bedacht zelf: wat kunnen wij betekenen?” 

Nijholt: “Wat niet werkt: vertellen wat ze moeten doen. 
Laat ze zelf bedenken wat ze kunnen en willen doen. En ga 
aan de slag. Zijn er jongeren die graag koken? Laat ze koken 
voor de soepbus. Hou het lokaal, dichtbij huis.”

Wat kUn Je Doen aLs eR Weinig JongeRen ziJn?

De Jong: “Hoe weinig jeugd je in je gemeente ook hebt, 
blijf in contact en trek samen op. Misschien kun je geen 
jeugddienst organiseren. Kijk dan samen online naar een 
jeugddienst van een andere gemeente of ga erheen. Diaconale 
projecten overschrijden vaak de grenzen van gemeenten. Dat 
biedt kansen om samen te werken met jongeren uit andere 
gemeenten. Of zoek samenwerking met scholen.” 

Aan de slag met jongeren  
en diaconaat? Op pagina 12  
staan vijf praktische tips.

Elk nummer van Diakonia heeft een thema. 

Entree is een introductie op dit thema.

Diaconaat en jongeren: 

drie deskundigen over waarom en hoe

Thema:  
Diaconaat en 

jongeren

Leren wat 
omzien is

Diaconaat hoort bij de christelijke 

geloofsgemeenschap. In de 

ideale kerk is ieder gemeentelid 

van het belang ervan doordrongen. 

Daar horen ook jongeren bij. 

“Laat ze ontdekken hoe ze 

anderen kunnen helpen.”

diakonia • januari 20216 7



“Welkom in restaurant La Dolce  
Vita. Leuk dat we iets gezelligs 
kunnen doen met elkaar in  
deze coronatijd. Op het menu 
staan tomatensoep, penne met 

gehakt en olijven en speculaastiramisu.” Een groep oudere 
dames en hun maatjes worden welkom geheten in de aula 
van een middelbare school in Leiden die voor de gelegenheid 
is omgetoverd tot restaurant. Ze worden deze avond in de 
watten gelegd door jongeren die voor hen koken. “Heerlijk”, 
vindt mevrouw Voogt (89). “Ik hou van uitjes. Kleding kopen, 
naar het tuincentrum of lekker uit eten.” Samen met haar 
maatje Jacqueline Schoonwater geniet ze van het Italiaanse 
diner dat hen wordt voorgezet. Door corona is het toch wat 
ingewikkelder geworden om er zomaar op uit te gaan, maar 
in La Dolce Vita gebeurt alles helemaal coronaproof: de  
tafeltjes staan op afstand en de bediening is met mondkapjes. 
Mevrouw Voogt voelt zich hier veilig en ontspannen.

VooRooRDeLen VeRDWiJnen
Het ouderenmaatjesproject ‘Oma gaat op stap’, waar mevrouw 

Voogt en Jacqueline bij zijn aangesloten, is ook van Diaconaal 
Centrum De Bakkerij, net als M25 Leiden. “Dus het was een 
kwestie van combineren”, vertelt Carijn Westeneng, coördi-
nator van M25 Leiden. "Wij willen jongeren graag in contact 
brengen met oudere mensen, zeker nu die in deze tijd extra 
eenzaam zijn." M25 Leiden, waarvan de naam is ontleend aan 
Mattheüs 25, brengt kerkelijke jongerengroepen en leerlingen 
van scholen in contact met bijvoorbeeld daklozen, psychi-
atrische patiënten of vluchtelingen. “Dit zijn mensen die 
jongeren normaal gesproken niet snel ontmoeten. Bij wie ze 
misschien ook bepaalde beelden hebben. Het is heel mooi 

Smaakmakers

Jongeren betrekken bij diaconaat.  
Dat is de core business van M25 Leiden, 
een project van de diaconale organisatie 
van de Protestantse Gemeente in die stad.  
M25 Leiden daagt jongeren uit om de zeven 
werken van barmhartigheid in praktijk te 
brengen voor en met kwetsbare mensen.

In deze rubriek 

maakt u kennis 

met inspirerende 

diaconale initiatieven. 

Bent u ook betrokken 

bij een smaakmakend 

diaconaal project? 

Geef dat dan door 

via diakonia@

protestantsekerk.nl. 

Tekst: Mathilde Schouwstra beeld: Maarten Boersema

“Er is best veel 
waar je met 
ouderen over 
kunt praten” 

Diaconie Leiden 

brengt jongeren in contact 

met kwetsbare mensen

Thema:  
Diaconaat en 

jongeren

diakonia • januari 20218 9



om te zien hoe vooroordelen verdwijnen 
als jongeren deze mensen ontmoeten. En 
hoe ze talenten ontdekken waarvan 
ze niet wisten dat ze ze hadden. 
Sommige jongeren ontdek-
ken opeens hoe leuk ze 
het vinden om iets voor 
iemand te betekenen.”

M25 Leiden organi-
seert allerlei activiteiten 
of begeleidt de jongeren 
bij het zelf organiseren 
daarvan. Carlijn noemt een paar 
voorbeelden: “Een spelletjesmiddag 
in een verzorgingstehuis, een beautydag 
met dak- en thuisloze vrouwen of een 
rolstoelwandeling met ouderen. Jonge-
ren kunnen ook worden ingezet bij een 
bestaande activiteit, zoals een kleding-
bank of een inloophuis. M25 Leiden heeft 
contacten met allerlei organisaties.”

gezeLLig kLetsen
De jongeren die vandaag restaurant La 

Dolce Vita runnen, zijn opgedeeld in twee 
ploegen. De ene ploeg kookt en serveert, 
de andere schuift aan in het restaurant 
en kletst tijdens het eten gezellig met 
de ouderen. Jeanine en Hanna horen bij 
de kookploeg. Ze vinden het leuk, maar 
ook spannend. “De timing is best inge-
wikkeld”, zegt Hanna. “We moeten nu 
het voorgerecht serveren, maar ook het 
hoofdgerecht al voorbereiden. En alles 
moet natuurlijk perfect gebeuren. En die 
mondkapjes, ik krijg het er benauwd van. 
Maar het is leuk om iets voor anderen te 

kunnen betekenen.” Emma en Aline zitten 
bij mevrouw Voogt en Jacqueline aan 

tafel. Allerlei onderwerpen komen 
voorbij: school, vakantie en 

natuurlijk corona. “Ik praat 
eigenlijk nooit met oude 
mensen”, zegt Aline. “We 
gaan natuurlijk vooral 
met jongeren om. Het 
is leuk om ook eens ou-

deren te ontmoeten. Ze 
weten veel en er zijn best 

veel onderwerpen waar je 
met elkaar over kunt praten.”

hanDen en Voeten
Jacqueline, het maatje van mevrouw 

Voogt, heeft toevallig vroeger ook bij 
Diaconaal Centrum De Bakkerij gewerkt 
en weet hoe belangrijk het is om jongeren 
in aanraking te brengen met diaconaat. 
“Er gaat een wereld voor ze open”, weet 
ze. “Ze ontdekken wat er speelt en leren 
de mensen achter de verhalen kennen. 
We hebben overal een mening over, ik 
had vroeger ook allerlei voor oordelen 
over bijvoorbeeld vluchtelingen. Maar je 
weet pas echt hoe het zit als je de situatie 
van deze mensen met eigen ogen ziet en 
hen ontmoet, met hen in gesprek raakt. 
Dan ontdek je: het kan iedereen over-
komen. Het is goed als jongeren dit al 
vroeg ontdekken. Het mooie van jongeren 
betrekken bij diaconaat, is ook dat ze zien 
welke betekenis de kerk kan hebben voor 
het leven van alledag en hoe je handen en 
voeten kunt geven aan je geloof. De kerk is 
helemaal niet saai!” 

‘de kerk  

is helemaal 

niet saai’

1.   Vraag jongeren wat ze zelf 

leuk vinden: welke doelgroep 

willen ze graag ontmoeten? 

Het is belangrijk dat jongeren 

iets doen wat bij hen past, 

het werkt niet als ze iets 

oplegd krijgen. Al moeten ze 

natuurlijk tegelijkertijd de kans 

krijgen om nieuwe dingen te 

ontdekken, maar doe dat in 

overleg.

2.   Kijk wat voor activiteiten er al 

zijn en hoe uw diaconie zich 

daarbij kan aansluiten. Of hoe 

u iets kunt toevoegen wat er 

nog niet is. 

3.   Betrek gemeenteleden bij een 

diaconaal jongerenproject. 

Het is belangrijk dat jongeren 

zich gesteund voelen en aan-

gemoedigd kunnen worden.

Diaconaat  

en jongeren:  

tips uit Leiden

diakonia • januari 202110 11



Tekst: Kees Posthumus beeld: Linda Verholt

graaf een 

spade dieper 

Nodig een diaken of schuldhulpmaatje 
uit die vertelt over zijn of haar werk. 
Laat diegene ook vertellen waarom 
hij of zij dat doet en wat het te maken 
heeft het met geloof. In hun geloofs-
ontwikkeling zoeken jongeren naar 
identificatiefiguren. Het maakt altijd 
indruk: iemand die zich vanuit het geloof 
inzet voor een betere wereld. Met een 
mentaliteit van ‘handen uit de mouwen’  
vinden diakenen het niet altijd ge-
makkelijk om hierover te praten. Toch 
doen. Verdieping draagt bij aan de 
intrinsieke motivatie, waarom je doet 
wat je doet. Het zal jongeren inspireren.

zoek contact 

Vergroot het draagvlak voor het 
diaconale werk door te kijken waar 
en hoe jongeren kunnen aanhaken. 
Start bij bestaande projecten en 
initiatieven. Kijk samen met de 
jeugdleider waar raakvlakken liggen 
met de interesses en vaardigheden van 
jongeren. Steunt uw gemeente lokale 
projecten? Vraag aan de mensen met 
en voor wie de diaconie werkt, hoe 
jongeren betrokken kunnen worden. 
Het mes snijdt dan aan twee kanten. 
Jongeren voelen zich gewaardeerd 
en oudere gemeenteleden zien dat 
jongeren betrokken zijn. Dat vergroot 
ook hun eigen betrokkenheid. Zoekt 
u het verderop? Het is voor jongeren 
gemakkelijker om zich in te leven als 
het diaconale werk zich ook of vooral 
op jongeren richt. Kerk in Actie heeft 
binnen het programma Kinderen in de 
Knel veel projecten waarbij kinderen 
of jongeren betrokken zijn. Kijk voor 
meer informatie op kerkinactie.nl/
kinderenindeknel.

Jongeren betrekken bij diaconaat lastig? 

Het lijkt soms ingewikkelder dan het is. 

Met deze vijf praktische ideeën kunt u 

meteen aan de slag.

Ontmoetingen 
en ervaringen 
maken indruk : 
zo organiseert u ze

1

ga eropuit 

Bezoek een diaconaal project in de buurt. 
Neem een kijk achter de schermen 
van de Voedselbank, tafeltennis in de 
gemeenschapsruimte van een AZC of 
eet mee in het aanloophuis. Kies de 
bestemming in overleg met de jongeren 
en sluit aan bij hun interesses. Ont-
moeting staat voorop. De jeugdleider, 
jeugdwerker en/of een diaken kunnen 
als begeleider(s) mee. Kerk in Actie en 
Jong Protestant hebben een kant-en-klaar  
inhoudelijk programma om met jongeren 
op stap te gaan. De formule is eenvoudig. 
In de eerste bijeenkomst maken jongeren 
kennis met het gekozen thema. Tijdens 
de tweede bijeenkomst vindt het be-
zoek plaats. In een derde bijeenkomst 
kijken jongeren terug op het bezoek 
en vooruit naar verdere actie. Zie: 
jongprotestant.protestantsekerk.nl/
jonginactie en pagina 14.

2

Lees de Bijbel 

De Bijbel staat vol met verhalen waarin 
Jezus mensen helpt, geneest, recht 
op hun benen zet. Diakenen hebben 
het van geen vreemde. Wie ligt er 
nu langs de kant van de weg? Wie 
komt er voorbij? Wie kijkt weg, 
wie neemt verantwoordelijk? 
Met wie deelt Jezus in onze tijd 
de tafel? Kijk op welke manier 
jongeren diaconale thema’s kunnen 
verbinden met bijbelverhalen. Ga 
daarbij op uw handen zitten. Stel 
alleen vragen. Laat maar komen. Sluit 
de ogen waarmee u zelf al uw hele leven het verhaal 
leest. Laat u verrassen door wat jongeren erin lezen.

54 

Aan de slag

3 organiseer 

ervaringen 

Opnieuw: sluit aan bij de interesses van jongeren. 
Zie ze niet als handige hulpjes bij de activiteiten 
van volwassenen. ‘Kunnen jullie een paar 
tieners regelen die koffie willen schenken?’ 
De gemiddelde tiener vindt dat hele-
maal niet leuk. Hetzelfde geldt voor 
collecteren in de kerk. Jongere 
kinderen zijn er misschien nog 
voor in, maar oudere kinderen 
willen doorgaans niet in de 
schijnwerpers staan. Doe niet 
iets omdat het schattig is 
voor de volwassenen. Een 
aansprekend voorbeeld van 
‘ervaringen organiseren’ 
komt uit een gemeente die op het plein voor de kerk een tijde-
lijk vluchtelingenkamp had ingericht. In wankele bouwsels en 
dunne slaapzakken overnachtten hier de jongeren van de kerk. 
Zo vroegen ze aandacht voor de problemen van vluchtelingen 
voor wie er de week erna werd gecollecteerd. Een ervaring die 
zij, en ook alle andere gemeenteleden, niet snel zullen vergeten.

Thema:  
Diaconaat en 

jongeren
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Vlada (16) woont in Moldavië, het armste land van Europa. 
Ze groeit op bij haar oma, omdat haar ouders in het buiten-
land werken. Het stemt haar verdrietig, maar ze zit niet bij 
de pakken neer. Samen met andere jongeren van de kerk 
bezoekt ze zieke ouderen. Zo beuren jong en oud elkaar op 
en zijn ze minder alleen. 

Door de grote werkloosheid in Moldavië zoeken veel mensen hun 
heil in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven alleen achter. 
Kerken doen wat ze kunnen om hulp te bieden en Moldovan Christian 
Aid (MCA), partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt daarbij. 

In het dorpje Varazic is de kerk met hulp van MCA een project 
gestart waarbij jongeren zieke en eenzame ouderen bezoeken. 
Vlada en Serge ontfermen zich over de oude Maria. Haar 
man en zoons zijn overleden en andere familie is er niet. 
Het bezoek van de jongeren beurt haar altijd op. Ze halen 
water uit de pomp, zorgen voor hout, doen de was, maken 
haar huisje schoon en brengen eten mee. Maria straalt als 
Vlada en Serge een praatje met haar maken. Vlada is ook 
enthousiast: “Door dit project heb ik nieuwe vrienden 
gemaakt, van jong tot oud!” Lilia, directeur van MCA, 
ziet onverwacht iets moois ontstaan. “Niet alleen ouderen 
krijgen hulp, jongeren worden zelf ook geholpen. Jong 
en oud helpen elkaar.” Vlada kan het beamen. “Hierdoor 
ben ik minder verdrietig en minder alleen.” 

Op zondag 21 februari 2021, de eerste zondag in de  
Veertigdagentijd, wordt er landelijk voor het werk van  
MCA in Moldavië gecollecteerd. Doet uw gemeente mee?

Jong en oud een 
beetje minder alleen

Moldavië

Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in delen.  

Hier & Daar laat zien hoe de kerk in Nederland én in het buitenland deelt van wat ze heeft ontvangen.

Tekst: Tineke van der Stok beeld: Saskia Beek, Studio Daikiri

Meemaken hoe het 
is om arm te zijn

Nijkerk

Een bezoek aan het Voedselloket in Almere greep Inge 
Haitsma (20) uit Nijkerk aan. Samen met andere jongeren 
uit de Protestantse Gemeente Nijkerk zag ze hoe lastig het 
is om rond te komen van een beperkt budget. “Ik schrok 
ervan hoeveel mensen er onder de armoedegrens leven.” 

Via Jong in Actie (zie onder) bezochten 35 jongeren uit Nijkerk 
het Voedselloket in Almere. Mensen die het financieel zwaar hebben,  
krijgen hier ondersteuning om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Met een pasje met budget kunnen ze in de ‘sociale supermarkt’ 
winkelen. Door dat zélf ook te doen, ervoeren de jongeren wat 
het betekent om amper geld te hebben. Het opende hun ogen. “Ik 
schrok toen we hoorden hoeveel mensen onder de armoedegrens 
leven,” zegt Inge. “Daar zijn veel jonge mensen bij.” De Nijkerkse 
jongeren raakten in gesprek met bezoekers van het Voedselloket. 
“Een van hen had een goede baan, maar was alles kwijtgeraakt door 
echtscheiding. Ik besefte dat ik het vooroordeel had dat mensen 
door eigen schuld in geldproblemen komen, maar dit ligt dus soms 
buiten je macht. Armoede kan iedereen overkomen.”

“Maatschappelijke problemen staan vaak ver van jongeren af,” 
weet Jan Wallet (51), jeugdleider in Nijkerk. “Iets goeds doen wil 
iedereen wel. Het is lastiger om écht om te zien naar anderen – 
precies waar diaconaat om draait.” Hij ziet dat het bezoek aan het 
Voedselloket het diaconale bewustzijn bij de jongeren heeft versterkt. 
Inge: “Ik geloof dat het een belangrijke taak voor christenen is om 
te laten zien dat je je naaste liefhebt als jezelf. Daar mogen we best 
meer in voorop lopen.”

Jong in Actie
Jong in Actie is een initiatief van Jong Protestant en Kerk in Actie. 
Samen met een jeugdleider en een diaken bezoeken jongeren (15-25 jaar) 
een diaconaal project waarbij ontmoeting centraal staat. Er zijn ook 
inhoudelijke bijeenkomsten rond het bezoek. 
Meer info: jongprotestant.protestantsekerk.nl/jonginactie.

Hier & Daar

Thema:  
Diaconaat en 

jongeren
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De christelijke traditie 

kent zeven werken van 

barmhartigheid: de hongerigen 

eten en de dorstigen drinken 

geven, de naakten kleden, 

de vreemdeling onderdak 

bieden, de zieken verzorgen, 

de gevangenen bezoeken en 

de doden begraven. In deze 

rubriek vertelt ‘een barmhartige’ 

over een van deze werken.

7 x barmhartigheid Tekst: Theanne Boer beeld: Niek Stam

Thema:  
Diaconaat en 

jongeren

“I k probeer te denken in mogelijk-
heden, in wat er nog wel kan”, 
vertelt Bert Jan, die geboren en 
getogen is in Vriezenveen en hier 
elke zondag naar de Hervormde 

Kerk gaat. Bert Jan, werkzaam bij het 
waterschap en in zijn vrije tijd fanatiek 
vogelaar, wil zijn geloof graag delen met 
de vele kinderen en jongeren in zijn kerk. 
“Ik wil laten zien wat Jezus voor mij 
betekent, ik hoop dat ze daar nieuwsgierig 
naar worden. Dat doe ik het liefst door 
met de jongeren op te trekken, niet door 
te preken.”

VeRschiL Maken
Toen Bert Jan de vraag kreeg om jeugd-

diaken te worden aarzelde hij eerst, maar 
twee jaar later durfde hij het toch aan. 
Graag zelfs: “De jeugd betrekken bij het 
diaconale werk, dat is de opdracht. Het 
praktische van diaken zijn past echt bij 
mij, al is het nu met corona wel echt heel 

lastig om iets met de jeugd te gaan doen. Ze meenemen naar 
een asielzoekerscentrum of de voedselbank of de natuur in, 
dat zou ik graag willen. We leven in een maatschappij waarin 
veel verspild en weggegooid wordt. De natuur verdwijnt, er 
is wereldwijd en ook dichtbij huis veel armoede. Ik vind dat 
echt erg. De Bijbel zegt dat wij verantwoordelijkheid hebben 
voor alles wat leeft en ik vind het belangrijk om de jeugd 
dat bij te brengen. Het maakt verschil wat je doet, welke 
keuzes je maakt, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor 
de schepping. Ik hoop dat jongeren dat ook aan mij zien. Ik 
kan wel mooie dingen vertellen, maar zij zeggen: ‘laat maar 
zien dat je iets hebt, dat de kerk ertoe doet, dat het zin heeft 
om daarbij te horen.”

MeeR aRMoeDe
Samen met zijn twee collega-jeugddiakenen organiseerde 

Bert Jan voor alle kerken in de gemeente Twenterand dit 
jaar Actie Vakantietas. Het liefst had hij de jeugd erbij  
betrokken, maar nu hebben ze de 224 tasjes zelf gevuld. 
Bert-Jan: “Ik schrok van dat aantal. Zoveel kinderen in 
armoede hier in de omgeving? Vorig jaar waren het er nog 
180, maar nu door corona, waren het er meer geworden. Dat 
drukte me wel met de neus op de feiten: dat er niet alleen 

“Ik hoop 
dat jongeren iets 

aan mij zien”
Net voordat corona toesloeg werd Bert Jan Kelder bevestigd als jeugddiaken. De jeugd 
betrekken bij diaconaat, is de opdracht. Maar dat is lastig in coronatijd. Zeker als je zelf 
een ‘handen uit de mouwen’-type bent en weet dat jongeren liever daden zien dan woorden 
horen. “Ik wil laten zien dat je in deze wereld verschil kunt maken.”
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in de grote steden, maar ook bij ons 
gezinnen zijn die onder de armoede-
grens leven. Dat zie je niet, als je zo 
om je heen kijkt, je gaat ervan uit dat 
iedereen voldoende heeft.”

een PassenDe tas
De jeugddiakenen van Hervormd 

Vriezenveen vulden drie verschillende 
tasjes voor kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën. De plaatselijke 
supermarkt verstrekte wat lekkers en 
verder zat er bijvoorbeeld zandbak-
speelgoed in en een vakantiedoeboek. 
Dit jaar bood Actie Vakantietas de mo-
gelijkheid om te kiezen voor duurzame 
tasjes. Voor Bert Jan heel vanzelfsprekend: 
“De tasjes zijn fairtrade gemaakt in  
Sri Lanka. Ja, dan heeft het helaas nog 
een hele afstand afgelegd over de wereld, 
maar de arbeiders hebben er een eerlijk 
loon voor gekregen en het is biologisch  
katoen. Ook dat vind ik goed rent-
meesterschap. Het liefst had ik ze zelf 
uitgedeeld bij de voedselbank, maar ik 
vond het al heel bijzonder om op deze 
manier iets voor een ander te betekenen. 
Ik hoop dat er nog veel meer kansen 
komen om als jeugddiaken zo praktisch 
bezig te zijn. En dan het liefst met de 
jeugd van onze kerk erbij, om samen 
het verschil te maken in Vriezenveen 
en omstreken.”

 

Wilbert van Saane werkt voor Kerk in Actie in Libanon. Hij is 

docent theologie en missiologie op de Near East School of 

Theology waar studenten uit Syrië, Armenië, Israël en Palestina 

worden opgeleid tot predikant. Wilbert is getrouwd met Rima en 

vader van twee kinderen. In Diakonia geeft hij een kijkje in zijn 

werk en leven in Libanon.

Uitgezonden

Abiba en Memunatu hebben beiden een 
stuk land van één hectare, waar ze maïs, rijst, 
sojabonen en pinda’s verbouwen voor eigen 
gebruik. In december bloeien hier de shea-
bomen, ook wel karitébomen genoemd. Van 
mei tot en met augustus kunnen de vrouwen 
tijdens het regenseizoen sheanoten rapen.  
De noten helpen hen om de droge tijd zonder 
honger door te komen.

De landbouwgroep van de Ghanese kerk 
leerde Abiba en Memunatu om meer uit hun 
sheanoten te halen. En met succes. Memunatu 
(40) heeft zich aangesloten bij een vrouwen-
groep. Sindsdien verkoopt ze haar sheanoten 
pas als de prijs hoog is. Ze heeft geen last meer 
van handelaren die er met de winst vandoor 
gaan. Ze kan nu eten en kleding kopen en 
schoolkosten voor haar kinderen betalen.

Toen Abiba veertien jaar geleden weduwe 
werd, moest ze een tijd bij haar broer wonen. 
Maar sinds de kerk haar leerde om kwalitatief 
goede sheaboter te maken, is ze een vrouw 
met eigen inkomsten en een inspiratiebron 
voor anderen. Ze liet haar eigen huis bouwen, 
waar ze nu boter maakt. Onlangs werd haar 
kleindochter erg ziek en kon ze van haar 
spaargeld de ziekenhuiskosten betalen. 

Abiba en Memunatu 
wonen in het droge 
noorden van Ghana. 
Een bijzondere regio 
waar sheabomen 
groeien. De sheaboter 
die je van hun 
noten kunt maken, 
is tegenwoordig 
heel gewild voor 
veganistische producten 
en cosmetica. Een 
uitgelezen kans dus voor 
arme boerinnen om hun 
leven te verbeteren.

Ghanese 
boerinnen 
uit de ‘noot’

Op 10 maart, Dankdag, wordt er 
landelijk voor dit project gecollecteerd. 
Ook in uw gemeente? Kijk voor meer info 
op kerkinactie.nl/boeringhana.

Doe meeTekst: Florette Koning 

beeld: Richard Dassah

Collecteer mee!

Dankdag

10 maart 2021

Ook meedoen met Actie 
Vakantietas? Dat hoeft niet 
per se in de zomer. Kijk op 
kerkinactie.nl/vakantietas.

“K om er maar in. Let niet op de rommel. 
We zijn nog lang niet klaar met het 
opruimen.” Op alle tafels en banken 
staan dozen en tassen. Het is alsof het 

gezin gaat verhuizen, maar dat is niet het geval. Dit is de 
nasleep van de explosie in het havengebied van Beiroet, 
afgelopen zomer. 

Samen met de Armeens-Katholieke bisschop,  
Monseigneur Assadourian, word ik ontvangen in een 
kleine keuken. Een meisje en een jongen van rond de zes jaar 
zitten er aan tafel met blokken te spelen. “Dit is de enige ruimte  
die we gebruiken. De kinderen zijn net klaar met de online-school.” 
We krijgen cake en sap voorgezet. De bisschop speelt even met  
de kinderen en wisselt blikken van verstandhouding met hen uit.  
Ze voelen zich vertrouwd bij hem.

tRaUMaheLing
Het huis staat minder dan een kilometer van de rampplek. Het mist 
nog veel ramen. Moeder Houry vertelt over de verwondingen die 
haar twee kinderen opliepen door het rondvliegende glas. Inmiddels 
zijn ze genezen. “In de afgelopen twee maanden hebben we met 
de kinderen aan traumaheling gewerkt,” legt Houry uit. “Gelukkig 
krijgen we wekelijks professionele hulp.” Toen er een maand na de 
ramp weer een brand in de haven woedde, smolt het opgebouwde 
vertrouwen zo weer weg. “De kinderen kropen snel bij de ramen 
vandaan en waren nog dagenlang angstig.”

In deze tijd van torenhoge inflatie kan het gezin nauwelijks rond-
komen. De toekomst ziet er somber uit. Maar Houry en haar man 
geven het niet op. “De kinderen geven ons hoop. Als zij er niet 
waren, zou het een stuk moeilijker zijn.”

hULP en hooP
Nelly, de inwonende schoonzus van Houry, vertelt dat Monseigneur 
Assadourian de eerste was die opbelde, meteen na de explosie. 
Enkele dagen later kwam hij op bezoek om te kijken wat de kerk kon 
doen. Het gezin kreeg praktische hulp bij het opruimen en repareren 
van de schade. “De betrokkenheid van de kerk betekent veel voor 
ons,” zegt Nelly. Dat is ook de visie van Monseigneur Assadourian. 
“Erbij zijn, juist als het moeilijk is.” Vol overtuiging legt hij uit dat hij 
zich, als dienaar van de kerk, geroepen weet om de hoop levend te 
houden. In dit getroffen gezin maakt zijn aanwezigheid in elk geval 
een groot verschil.

Erbij zijn
  nieUWe aUteUR!   
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In actie Tekst: Mathilde Schouwstra beeld: Studio Daikiri

theMa
In de Veertigdagentijd staan we 

stil bij het leven van Jezus. Hij heeft 
ons laten zien wat barmhartigheid is: 
de hongerigen eten en de dorstigen 
drinken geven, de naakten kleden, 
de vreemdelingen onderdak bieden, 
de zieken verzorgen, de gevangenen 
bezoeken (Mattheüs 25) en de doden 
begraven . Als ultieme daad van goed-
heid gaf Hij zijn leven en stond Hij 
op uit de dood. De hoop die dát geeft, 
geven we door. Door tegen anderen te 
zeggen: ‘Ik ben er voor jou!’

PRoJecten en acties 
Er zijn zeven 40dagentijdprojecten - met het paasproject 

erbij. We collecteren onder andere voor Moldavië, Libanon 
en Zuid-Afrika. Op kerkinactie.nl/40dagentijd leest 
u alles over de projecten. Bij elke collecte past een werk 
van barmhartigheid. Hiermee kunt u thuis (met de 
vastenkaart van Kerk in Actie) of in de gemeente aan de 
slag. Voor elke week is er gemeente-actie bedacht. Ook 
die vindt u op de website en in het 40dagentijdmagazine. 
U kunt zelf kiezen welke actie u aanspreekt en kijken of 
u die coronaproof kunt organiseren.

PaasgRoeten, VastenkaaRten, 
BLoeMschikken
X  Doe mee met de jaarlijkse Paasgroetenactie en  

laat gevangenen weten dat u aan hen denkt. Kijk op  
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie voor meer 
info en om kaarten te bestellen.

X  Vasten helpt om even stil te staan en aandacht te hebben 
voor mensen dichtbij en ver weg. Er is een vastenkaart 
voor volwassenen én voor kinderen.

X  Voor de zondagen in de Veertigdagentijd, de vieringen  
in de Stille Week en voor Pasen zijn er liturgische 
bloemschikkingen die het thema van de 40dagentijd-
campagne verbeelden. Download de brochure op  
protestantsekerk.nl/bloemschikken.

40DagentiJDMagazine 
In het 40dagentijdmagazine, dat u 

thuisgestuurd heeft gekregen, vindt 
u per week een omschrijving van het 
Kerk in Actie-project, een tekstje waarin 
dit project wordt verbonden aan een 
van de werken van barmhartigheid, 
een korte introductie op dit werk van 
barmhartigheid, suggesties voor een 
lied of gebed dat u in de dienst kunt 
gebruiken en meer informatie over de  
weekacties voor thuis en in de gemeente. 
Kijk op kerkinactie/40dagentijd 
voor alle overige materialen zoals een 
40dagentijdfilm, powerpointpresentaties 
voor elke zondag, kerkbladberichten, 
kanselafkondigingen, Kids in Actie, 
spaardoosjes en de 40dagentijdkalender.

Vastenactie
‘Ik ben er voor jou’

Zeven weken vasten, zeven keer barmhartigheid

Het thema van de 40dagentijdcampagne 2021 van Kerk in Actie is: 
Ik ben er voor jou, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. 

Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten 
en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen 

onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de 
doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als 

ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. 
De hoop die dát geeft, geven we door. Door tegen anderen te zeggen: 

Ik ben er voor jou! De vastenacties op de achterkant van deze kaart zijn 
gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid.

VAST MEE!
De Vastenactie van Kerk in Actie helpt om stil te staan en aandacht te hebben voor mensen dichtbij en ver weg. Vasten kan betekenen dat je ergens even 
vanaf ziet of dat je juist iets extra’s doet. Met deze vastenkaart kunt u in de Veertigdagentijd elke week op een andere manier vasten. Volg daarvoor het 
vastenplan op de achterkant van deze kaart. Bij elke dag staat een bedrag dat u kunt (be)sparen of missen. Dit geld kunt u bestemmen voor een 40dagentijd-
project van Kerk in Actie. Tip: Spaar het geld in een speciaal 40dagentijdspaardoosje. Kijk voor meer info en bestellen op kerkinactie.nl/40dagentijd.
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40dagentijdcampagne Kerk in Actie

Ik ben er voor jou -
zeven keer barmhartigheid

Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit 
jaar: 'Ik ben er voor jou’, geïnspireerd op de zeven werken van 

barmhartigheid. Elke week leggen we de focus op een Kerk in Actie-
project én een van de zeven werken die bij dat project past.
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samen 
voor één doel

Regio in actie

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om samen een aantal 

Kerk in Actie-projecten in een bepaald land te steunen. Delta 

voor Indonesië, Brabant voor Moldavië, Alblasserwaard in actie: 

klinkende namen voor een groep gemeenten die zich met elkaar 

inzetten voor de kerk wereldwijd. Ze bundelen niet alleen hun 

krachten, maar leren elkaar ook beter kennen.

hoe WeRkt het?
Voor een periode van drie jaar ondersteunt uw gemeente, 
samen met andere gemeenten uit uw omgeving, het werk van  
Kerk in Actie. Samen met Kerk in Actie ontdekt u wat voor uw 
regio een aansprekend land of project is. Nadat de keuze is 
gemaakt, kijkt u samen met de consulent van Kerk in Actie hoe  
u gemeenteleden warm maakt voor het project en hoe ze hun 
steentje kunnen bijdragen. Na drie jaar rondt u het project af. 
Maar daarmee stopt de samenwerking natuurlijk niet. Zo werd 
Zeeland voor Pakistan na drie jaar Delta voor Indonesië. 

WaaRoM zoU U MeeDoen?
Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze het werk van de kerk in 
het buitenland wil steunen. Maar er zijn goede redenen om 
mee te doen met een samenwerking. De belangrijkste: je 
doet het samen! Op een rijtje:
X  Een project kiezen. Lastige vragen over welk project uw 

gemeente steunt en hoe u daaraan verbonden kan zijn, 
bespreken we met elkaar en gezamenlijk komen we tot 
een keuze. 

R
egio in actie. De naam is eigen-
lijk al een korte samenvatting: 
gemeenten in eenzelfde regio 
zetten samen hun schouders 
onder het werk van Kerk in Actie. 

In sommige gevallen is er al een groep 
gemeenten die met elkaar samenwerkt 
en besluit een project te ondersteunen. 
Andersom gebeurt ook: gemeenten gaan 
samen een project steunen en leren zo 
elkaar steeds beter kennen. In beide 
gevallen geldt: gemeenten bundelen hun 
krachten. Dat kunnen gemeenten uit één 
classis zijn, zoals Groningen-Drenthe, 
maar ook een kleinere groep gemeenten 
uit een regio, zoals de samenwerking  
Alblasserwaard in actie. Groot of klein,  
het idee is dat je door samen te werken 
meer mogelijk kunt maken. 

Tekst: Iwan Dekker beeld: Kerk in Actie

X  Een actie organiseren. Het organiseren van een actie, 
het ontvangen van gasten of het organiseren van een 
concert doen de gemeenten samen. Zo verdeel je de last 
en ondersteun je elkaar. 

X  Je vertelt één verhaal. Alle gemeenteleden in uw regio 
worden meegenomen in hetzelfde verhaal. Met elkaar maak 
je je hard voor één land, één doel. Dat is communicatief 
handig, maar brengt ook een grote groep mensen tegelijk 
in beweging.

X  Je raakt verbonden. Wie samen iets doet, leert die 
ander kennen en waarderen. Dat kan smaken naar meer, 
bijvoorbeeld het idee om naast voor Kerk in Actie, ook 
samen iets voor jongeren te doen. Zo opent een samen-
werking ook de deur naar elkaar.

X  Kerk in Actie ondersteunt. Gemeenten die samenwerken 
ondersteunt Kerk in Actie met informatie over de projecten, 
regioavonden, bezoeken van en naar partners in het buiten-
land en met een pakket aan materialen om het verhaal op 
een aansprekende manier in de gemeente te vertellen. 

X  Er is meer mogelijk. Naast het steunen van een project 
kan er meer in een samenwerking georganiseerd worden. 
Denk aan een tournee van Zingen in de Kerk, waarmee in  
een aantal gemeenten uit de samenwerking dezelfde artiest 
optreedt. Kerk in Actie denkt graag mee en organiseert 
graag een tournee voor samenwerkende gemeenten.

Extra

hoe eRVaRen keRken in het BUitenLanD  
De saMenWeRkingen?
Net zoals veel gemeenten in Nederland graag de kerk in het 
buitenland willen ontmoeten, geldt dat andersom ook. Kerken 
zijn benieuwd hoe het gaat met de kerk in Nederland en 
vertellen graag hoe het met hun eigen kerk en project gaat. 
Soms via Skype, maar nog liever live door over en weer een 
bezoek te brengen. Hoe meer gemeenten in Nederland  
meedoen, hoe meer impact het verhaal heeft en hoe meer 
het gevoel zal ontstaan dat het werk gedragen wordt.  
Voor partnerkerken zijn samenwerkingen dus een mooie 
manier om met gemeenten in contact te komen en daar  
hun ervaringen en geloofsverhalen te delen. 

hoe kUnt U MeeDoen?
Misschien is er al een samenwerking in uw regio waar u 
goed bij kunt aansluiten. Als er nog geen samenwerking 
is, bedenk dan eens met welke gemeenten u dat graag zou 
willen. In beide gevallen kan de consulent van Kerk in Actie 
meedenken hoe uw gemeente aan zou kunnen sluiten of  
hoe u een aantal gemeenten uit kunt nodigen voor een  
eerste gesprek. Op kerkinactie.nl/consulenten vindt u  
de contactgegevens van uw consulent. Neem gerust  
contact op voor meer informatie. 
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Diakenen: waar halen ze hun diepste motivatie vandaan? 

En op welke manier speelt de Bijbel een rol bij hun werk? 

In elk nummer van Diakonia beantwoordt een diaken 

vijf vaste vragen over wat hem of haar drijft.

  nieUWe RUBRiek!  

Wat MotiVeeRt U oM Diaken te ziJn?

Meer en meer raakt het mij dat we in West-Europa in een ongekende welvaart 
leven. De verschillen met veel andere landen zijn astronomisch. Het is een belediging 
voor de slachtoffers als wij veronderstellen dat wij ons in hun situatie zouden 
kunnen verplaatsen.

WeLk BiJBeLVeRhaaL of WeLke tekst insPiReeRt U BiJ UW taak aLs Diaken?

In Lucas 18: 1-8 vertelt Jezus over de onrechtvaardige rechter. De weduwe, die 
in die tijd rechteloos was, houdt aan en ontvangt uiteindelijk haar recht. Armoede 
is zó vaak het gevolg van de oneerlijke omstandigheden in deze wereld. Vers 7: 
“Zal dan God geen recht doen?”

WeLke RoL sPeeLt De BiJBeL in JULLie DiaconieVeRgaDeRingen?

De Bijbel verbindt ons als diakenen. Met deze grondslag worden de verschillen 
in meningen overbrugd. 

WeLke RoL sPeeLt De BiJBeL in De DageLiJkse PRaktiJk Van UW DiaconaLe WeRk? 
Het geloof geeft een bijzondere dimensie wanneer ik naar de ander kijk. “Een 

nieuw gebod geef ik u: dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.” 
(Johannes 13). Zeker wanneer er een relatie ontstaat met iemand, dient zich een 
geheel nieuwe dynamiek aan. 

heeft U BiJ UW WeRk aLs Diaken WeLeens een sitUatie MeegeMaakt 

WaaRBiJ U Moest Denken aan een VeRhaaL Uit De BiJBeL? 

We zijn in contact met een vluchteling die in de problemen kwam. Onlangs 
gaven we hem bij de koffie een gevulde koek waarna er een uitbundig dankgebed 
in hem opkwam. Het deed mij denken aan die ene melaatse die Jezus wél bedankte 
voor zijn genezing.

 Foto: Dick Klein in zijn huiskamer voor het kunstwerk ‘Rainy Night’  
(maker onbekend). Dit werk herinnert Dick steeds aan de gedachte dat  
er voor elk mens een plekje is onder dezelfde beschermende ‘paraplu’.

Diaken & Bijbel

Al meer dan veertig jaar heeft hij contacten met zusterkerken 
in met name Oost-Europa. En al zeven jaar is hij diaken 
in Hardinxveld-Giessendam. Voor Dick Klein is de Bijbel 
vooral een internationale inspiratiebron. Om elke dag weer 
de ongelijkheid in de wereld op zijn geheel eigen wijze - hoe 
kleinschalig ook -  te lijf te gaan. 

Tekst en beeld: Gerrit Groeneveld
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“Zal God 
dan geen 
recht doen?”
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De zwo-commissie van Hurdegaryp verzint steeds iets 
nieuws als het gaat om fondsen werven. “We hebben al 
van alles gedaan zoals een rommelmarkt, boekenmarkt, 
Valentijnsmaaltijd of bloemenmarkt. En sommige acties 
herhalen we”, aldus de enthousiaste voorzitter Yolanda 
Ulfman. “Vorig voorjaar verkochten we weer viooltjes, 
want dat loopt goed. De opbrengst was voor de uitwis-
seling met jongeren uit Rwanda.”

Yolanda is van het ‘dingen doen’, dat ligt haar goed. 
“Je moet praktisch denken en bij het begin beginnen”, 
zegt ze. “Bij een viooltjesactie is dat de teler. Iemand 
van de zwo-commissie kent een teler die ons voor 
een redelijke prijs viooltjes kan leveren. Als we weten 
wanneer ze klaar zijn voor de verkoop, gaan we plannen. 
Het is belangrijk dat je de viooltjes hebt vóórdat ze in 
de winkel komen, dan verkoop je goed. Nee, we hebben 
eigenlijk nooit problemen gehad met de twee plaatselijke 
bloemenwinkels.”

Blauwe of kleine violen
“Afgelopen voorjaar hebben we in totaal 1200 viooltjes  

verkocht. Na aftrek van de kosten leverde dat zo’n  
500 euro op”, gaat Yolanda verder. “We verkopen vier 
viooltjes voor tweeëneenhalve euro en werken met  
intekenlijsten. Dat kan ik aanraden, want dan weet je  
zeker dat je de plantjes kwijtraakt. Bij intekening 
kunnen mensen ook hun voorkeuren opgeven. Willen 

Speciaal om uw diaconie- of 

commissievergadering te openen:  

een bijbelstudie van 10-15 minuten  

met gespreksvragen

Vergaderopening Colofon

Armen zullen er altijd zijn

Heet iedereen welkom 
en steek een kaars 
aan. De kaars staat 
voor de aanwezigheid 
van God die het Licht 
van de wereld wil zijn.

1

3Lees met elkaar de 
tekst hiernaast. U kunt 
bijbels of kopieën 
gebruiken.

Achtergrond
Deze tekst is erg bekend. Hij 
staat aan de basis van ons 
diaconale werk, wordt vaak 
gezegd. De tekst inspireert 
veel mensen wereldwijd tot 
daden van barmhartigheid. 
De daden die beschreven 
zijn, horen niet uitsluitend bij 
diakenen, het is een oproep 
voor elk mens om een goede 
naaste voor anderen te zijn. 
Mogen we de jongeren in 
onze kerk ook voorleven 
hoe zij dit kunnen doen? 
Diakenen kunnen hier een 
mooie rol in spelen, mede 
door jongeren bij hun werk 
te betrekken. Laat jongeren 
bijvoorbeeld mee beslissen 
over een deel van de begro-
ting van de diaconie: waar 
zouden ze dit aan besteden?  
Neem ze mee in jullie dilem-
ma’s. Organiseren jullie een 
concrete actie als kerk, zoals 
vluchtelingen bezoeken, een 
maaltijd organiseren of Actie 
Vakantietas? Doe het samen 
met de jongeren uit de kerk 
of uit de buurt, bijvoorbeeld 
via de school! Gaan jullie iets 
doen voor mensen in deze 
coronatijd, om ze te laten 
merken dat ze #nietalleen 
zijn? Doe het samen!

4Bespreek vijf minuten 
in groepjes of plenair:
•  Wie is de ik en de 

jullie in de tekst?
•  Geldt deze tekst 

voor diakenen of voor alle mensen in de kerk?
•  Hoe kunnen we als diakenen de jongeren in onze 

kerk/buurt helpen om deze bijbeltekst in de praktijk 
te brengen? Kunnen we één concrete actie voor het 
komende seizoen bedenken?

5Sluit af met het zingen of lezen van lied Toen ik naar 
mijn naaste zocht (lied 172 Youth for Christ liedbundel) 
en blaas de kaars uit.

Tekst: Hester Oosterbroek 

Geld werven 

voor een 

project, maar 

u weet niet 

hoe? Lees 

hoe andere 

gemeenten 

het doen 

en laat u 

inspireren.
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ze een bepaalde kleur, zoals blauw of 
oranje? Of grote of juist kleine plantjes?  
Dat is te regelen. Behalve via de inteken-
lijsten verkopen we de viooltjes ook bij 
de ingang van de kerk.”

Fryslân foar Rwanda
Yolanda zit ook in de klankbordgroep  

van Fryslân foar Rwanda. In dit samen-
werkingsverband zitten zo’n 55 Friese 
gemeenten die allemaal actievoeren  
voor projecten in Rwanda. “Dit voorjaar 
willen we een actie opzetten voor 
de hele provincie. Het plan is om 
bloemenzaad te verkopen. Ik heb al 
een eigenaar van een tuincentrum 
benaderd die het zaad kan leveren. We 
gaan hier ook weer werken met inteken-
lijsten. En het mooie van deze actie is 
dat het naar twee kanten doorwerkt. 
Hier zijn de bloemen goed voor de 
bijen en vlinders. In Rwanda steunen 
we verschillende projecten en zijn er 
uitwisselingen over en weer. Dat is 
toch waar we het voor doen!” 

Meer lezen? Kijk op  
kerkinactie.nl/fryslan

Geld maakt gelukkigTekst: Jeanet Aartsen beeld: Yolanda Ulfman

2Laat iedereen in drie 
minuten met zijn of 
haar buurman/-vrouw 
bespreken: Op welke 
manier betrekken 
wij jongeren bij ons 
diaconale werk? 
Of hoe zouden we 
hen (meer) kunnen 
betrekken?

Viooltjes voor Rwanda

“…. Want ik had honger en 

jullie gaven mij te eten, ik 

had dorst en jullie gaven 

mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen 

mij op, ik was naakt, en jullie 

kleedden mij. Ik was ziek en 

jullie bezochten mij, ik zat 

gevangen en jullie kwamen 

naar mij toe.” Dan zullen 

de rechtvaardigen hem 

antwoorden: “Heer, wanneer 

hebben wij u hongerig 

gezien en te eten gegeven, 

of dorstig en u te drinken 

gegeven? Wanneer hebben 

wij u als vreemdeling gezien 

en opgenomen, u naakt 

gezien en gekleed? Wanneer 

hebben wij gezien dat u 

ziek was of in de gavangenis 

zat en zijn we naar u 

toegekomen?”

Matteüs 25:35-40
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