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Bijdrage avond over diaconaat in de 21e eeuw in de  Oosterkerk 19 november 2015.  

 

Midden jaren zestig werd door de toenmalige (eerste vrouwelijke) minister Klompé van CRM 

de Algemene Bijstandswet ingevoerd. Bij de invoering sprak zij de woorden ‘met de ABW 

gaan we naar een situatie van genade naar recht’.  

Tot die tijd was de ‘armenzorg’, het maatschappelijk werk, gezinsverzorging, 

kruisverenigingen  e.d. een taak van onder andere de kerk. Na de verdere  sociale wetgeving 

en opbouw van de verzorgingsstaat ontstond er bij de diaconieën enige verlegenheid over 

haar taak en rol in de samenleving. Ook was men een beetje verontwaardigd binnen de 

kerken. Dat de staat nu de rol van de kerken die zij eeuwen had vervuld zo maar overnam. 

De diaconieën zijn op zoek gegaan naar een nieuwe rol. De diaken verdween langzamerhand 

uit de  samenleving, al bleef er in Zwolle een dun lijntje via een bestuurszetel bij de IJsel 

Vechtdelta waar toen het maatschappelijk werk werd ondergebracht. Ook is de Zwolse 

diaconie nog lang betrokken geweest bij de Vereniging Kinderzorg en tot de eind jaren 

tachtig bestuurlijk betrokken geweest bij het verzorgingshuis Rivierenhof.  

Vanaf die periode zijn de kerken zich meer gaan richten op werelddiaconaat en andere 

internationale projecten. Na de Wende in 1989 kreeg dit voornamelijk gestalte in de 

Oosteuropahulp.    

Ook de overheid zag de kerken niet meer staan als maatschappelijk partner. De identiteit 

van de nieuwe organisaties werd benoemd als algemene gevuldheid. In praktijk bleek dit een 

lege dop. 

De laatste 15 jaar is t.a.v. deze ontwikkeling een kentering waarneembaar. Deze 

ontwikkeling startte in de grote steden. Kerken en diaconieën vroegen aandacht voor witte 

vlekken in de samenleving, helpen waar geen helper is en initieerden projecten hiervoor. Dit 

werd door het stadsbestuur herkend en erkend. Zo gaf de toenmalige burgemeester van 

Amsterdam Job Cohen het startschot voor een opvanghuis voor dak- en thuislozen wat een 

initiatief was van de Hervormde Diaconie van Amsterdam. 

Ook in Zwolle ontstonden er opnieuw contacten tussen kerk en overheid. Op 20 oktober 

1999 vond er een bijeenkomst plaats tussen drie Zwolse protestantse kerken en de 

gemeente Zwolle in de burgerzaal van het gemeentehuis in het bijzijn en medewerking van 

de toenmalige wethouders Den Bult en Baarsma. Zij gaven op die avond een aantal 

statements. Een van die van Jaap Baarsma was: 

“Maatschappelijke participatie is een recht van ieder individu in de samenleving; zowel de 

gemeentelijke overheid als de maatschappelijke groeperingen hebben in deze een 

belangrijke faciliterende taak”. 

De bijeenkomsten werden de jaren daarna voortgezet onder de noemer sociale conferenties 

waarvan er nog vijf van zouden volgen, onder meer over Wmo en stille armoede. Uiteindelijk 

is de sociale conferentie geïntegreerd in de halfjaarlijkse Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij 

waarvan vrijdag 27 november de eerstvolgende bijeenkomst is. Deze vindt plaats in de 

Sionskerk.  
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In het laatste decennium wordt de oorspronkelijke taak van de diaconie weer terug gelegd 

bij de kerken. Door de bezuinigingen in de sociale zekerheid, de verdere afbouw van de 

verzorgingsstaat en de meer faciliterende en participerende rol van de overheid komt de 

kerk voor de ‘armenzorg’ opnieuw in beeld. Vaak wordt er een beroep gedaan op de 

financiële middelen als het gaat om de eerste levensbehoeften en voor kosten die niet meer 

worden gedekt door voorliggende voorzieningen. Ook qua menskracht wordt er meer 

gevraagd aan de kerken. Deze taak biedt opnieuw kansen om weer volop mee te doen aan 

de samenleving, maar het gevaar van de valkuil is aanwezig. 

Een aantal taken wordt door de overheid impliciet teruggelegd bij de kerken, op zich niets 

mis mee, maar het moet geen vanzelfsprekendheid worden. De overheid blijft ook in de 

participatiesamenleving verantwoordelijk voor de primaire levensbehoeften van haar 

burgers. Dit is een vorm van beschaving. 

 

Wat betekent dit voor de diaconie en de diakenen? 

De afgelopen decennia waren diakenen door de maatschappelijke ontwikkelingen echte 

‘doeners’, vergaderingen waren over het algemeen niet zo aan hen besteed. Er werden met 

grote liefde en trouw allerlei klussen verricht, het bejaardenreisje, het bezorgen van de 

kerstattenties etc. Deze vaak binnenkerkelijke activiteiten kregen over het algemeen een 

cyclisch karakter. Veel diaconale activiteiten waren naar binnen gericht.  

Binnen de diaconieën en kerken is ook een kentering waarneembaar. Diakenen herkennen 

maatschappelijke ontwikkelingen en willen als diaken en als diaconie hierin meebewegen. 

Om deze beweging vol te houden zal er m.i. een andere diaken moeten komen en een 

andere organisatie van het diaconaat en de kerk. Niet zozeer nieuwe mensen, maar meer 

een andere en nieuwe denk- en werkwijze. Diakenen moeten zich meer gaan richten op hun 

kerntaken. Een van deze taken is om gemeenteleden bewust te maken voor het diaconale 

werk. Dit kan erin resulteren dat gewone gemeenteleden incidentele klussen willen doen en 

daarmee bewust worden van hun diaconale roeping.  

In een van de wijken is een diaconale commissie gevormd met ‘gewone’ gemeenteleden. Zij 

nemen uitvoerende taken op zich waardoor de diaken de handen vrij heeft voor het 

verbinden van samenwerking van partners in de buurt en wijdere samenleving. Mooi is het 

te zien dat diezelfde wijkdiaconie verschillende soorten diakenen wil introduceren w.o. een 

gemeentediaken (voor het binnenkerkelijk gebeuren), de wijkdiaken die contacten 

onderhoudt met de buurt en betrokken is bij initiatieven in die buurt. De andere is de 

stadsdiaken die stedelijke en bovenwijkse contacten onderhoud en de ontwikkelingen in de 

stad volgt. De diaken  als verbinder in de samenleving heeft de toekomst. 

Hierbij wil ik een droom uitspreken. Het is niet onwaarschijnlijk dat Zwolle een AZC krijgt. 

Vaak worden vluchtelingen aan de rand van de stad in één grote locatie gevestigd. Mijn 

voorkeur zou uitgaan naar 10 verschillende locaties in de stad en midden in een buurt. Ten 

eerste komt hiermee geen concentratie in één wijk. Vluchtelingen worden dan organisch 

opgenomen in het dagelijks  leven doordat zij met de wijkbewoners naar school gaan, 

meevoetballen in de lokale club, elkaar ontmoeten in de speeltuin of supermarkt. Er 
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ontstaat een spontane integratie wat voor de toekomst veel oplevert en we een volgende 

generatie niet opzadelen met een segregatieprobleem. Diakenen, mensen uit de kerk 

kunnen met andere partijen optreden als buurtcoach. Het zou me veel waard zijn als de 

COA, de gemeente en de kerken het lef hebben een dergelijke pilot op te pakken. Laten we 

ons daarbij niet op de kop zitten door de waan van de dag en het korte termijn denken.  

 

Er zijn in Zwolle initiatieven waarin samenwerking met overheid en maatschappelijke 

organisaties gestalte krijgt. Zo hebben de wijkdiaconieën in Zwolle Zuid en Noord en Midden 

contact met het Sociaal Wijkteam, wordt een kerkgebouw gebruikt als locatie voor het 

wijkoverleg. Ook het enthousiasme voor de hulp aan de vluchtelingen uit de kerken is 

hartverwarmend. Zo zijn de activiteiten van deze Oosterkerk een item geweest voor het 

NOS-journaal. Het mooie aan dit initiatief was dat vluchtelingen zelf aan het werk gingen. Dit 

doet recht aan hun menswaardigheid en doet het op een beroep op hun kwaliteiten. Dit kan 

een nieuwe visie op diaconaat worden. Degenen voor wie de hulp en barmhartigheid doen, 

kunnen ook zelf worden ingeschakeld. Mensen worden zo niet afhankelijk van je hulp en 

worden zo geactiveerd om ook zelf hun situatie aan te pakken en te verbeteren. Ieder 

mensen heeft gaven en talenten, ieder mens heeft wat te geven en te brengen.  

Daarom kan het zinvol zijn te waken voor te veel barmhartigheid. Dit kan het zelfrespect van 

de hulpvrager en de gerechtigheid in de weg staan.  

Dit brengt mij op het punt dat er door diakenen ook gerust kritisch mag worden gekeken 

naar het rendement van haar hulp. Daarbij kom ik uit bij een wat oud verhaal over meerdere 

kerstpakketten die op één adres werden bezorgd. Inmiddels is dit fenomeen met andere 

initiatieven ondergebracht in de werkgroep Zwolle-deelt en is het op elkaar afgestemd.  

Let er op welke hulp je verleent. Bijstandsvrouwen die ik spreek ervaren hulp soms als 

kwetsend als weer het kerstpakket wordt bezorgd met daarin het denigrerende pak koffie en 

macaroni. Het is belangrijk dat mensen de ruimte krijgen en ervaren om zelf hun hulpvraag 

te bepalen en denk niet dat wij wel weten wat goed voor hen is. Dat zou ook gezegd kunnen 

van de inzameling van tweede handskleding. Uit het oog van duurzaamheid snap ik deze 

acties, maar uit het oogpunt van hulp aan de naaste wat minder. Het gaat om kleding  voor 

vluchtelingen, mensen in Zwolle of Oost-Europa. Kleding die voor ons uit de mode zijn of ons 

letterlijk niet meer passen, zijn wel goed genoeg voor die vluchteling of degene die het niet 

breed heeft.  Voorkom de stelling ‘het verstrekken van een kerstpakket voorziet meer in de 

behoefte van de gever dan van de ontvanger’. Anders lopen we het risico de omgekeerde 

weg van recht naar genade te bewandelen. Diaconale hulp is onvoorwaardelijk en zonder 

dubbele agenda. Diaconaat is het belang van de ander.   

 

Ook hier laten zich nieuwe ontwikkelingen voor gedaan. Denk aan de zomerpakkettenactie 

die als pilot is uitgevoerd. Degenen voor wie het zomerpakket is bedoeld, mocht een 

wensenlijstje inleveren. Zo ontvingen ze dingen waar je ze een plezier mee deed en die er 

werkelijk toe deden (vgl. cultureel vluchtelingengezin).  Er ontstond bijv. ook een mooi 
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contact tussen de diaconie van de Open Kring en de vrouwenopvang Khedera. Er werd een 

leuke middag georganiseerd voor de kinderen en de moeders. Diaconaat op maat. 

Een ander mooi voorbeeld is een samenwerkingsvorm in de wijk de Pierik. Naar aanleiding 

van het buurt voor buurt-onderzoek is een overleg en samenwerking ontstaan tussen 

partijen die actief zijn in de wijk zoals  de BSO, de voetbalclub SV Zwolle, Travers, de 

Landstede, de speeltuinvereniging en twee kerken. Inmiddels zijn er mooie samenwerkingen 

ontstaan om twee problemen in de wijk aan te pakken t.w. jongeren die een grote afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt en de eenzaamheid onder wijkbewoners.  

Ook in Dieze-Oost  gebeuren er mooie dingen en zo is veel meer op te noemen. 

Ik wil diakenen aanmoedigen om partners in de omgeving te zoeken 

 

Welke gevaren zijn er aan de nieuwe wijze van werken, welke valkuilen zijn er? In het 

enthousiasme voor de nieuwe werkwijze kan het gevaar ontstaan om alle gaten die er de 

hulpverlening ontstaan te gaan opvullen. Je wilt graag dienstbaar zijn, maar er zijn grenzen. 

Allereerst is de diaconie en de kerk geen vangnet voor de bezuinigingen van de overheid. De 

diaconie heeft geen verzoekplatenprogramma “u vraagt en wij draaien”. Kijk allereerst welke 

capaciteiten, competenties en tijd je als diaconie in huis hebt. Maak gebruik van de 

kwaliteiten die er zijn en verlies je niet in zaken die je macht te boven gaat en die je niet 

waar kunt maken. Werk aanbod gestuurd, ga uit je van je eigen kracht en durf daarbij ook 

nee te zeggen. Kerk en overheid hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. 

 

Diaconaat is het doen van werken van barmhartigheid en gerechtigheid. Het eerste werk 

komt veel aan bod. Het tweede aspect is soms lastiger. Dit is goed voor te stellen. Je komt 

dan op het terrein van het publieke debat, op het snijvlak van kerk en samenleving. Maar 

een diaconie mag de hand op zere plek leggen als er sprake is onrechtvaardige structuren en 

er verhoudingen gaan ontstaan waarbij menselijke waarden in het geding zijn. Over het 

algemeen stelt de politiek signalen uit de samenleving op prijs. Twee weken geleden was er 

een gesprek hierover met de CU-fractie en deze avond met die van de PvdA. Ook de 

adoptiegroep gaat met gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden in gesprek over welke 

gevolgen  bepaalde regelingen hebben voor ‘Henk en Ingrid’.  

    

Er bestaan ook soms binnen de kerken vreemde beelden over de diaconie en haar werk. Zo 

was ik een half jaar geleden in de Grote Kerk om kennis te maken met een aantal nieuwe 

mensen en het nieuwe concept van de Grote Kerk. Het doel van het bezoek was mede 

bedoeld om te kijken wat de bijdrage van de diaconie in dit nieuwe concept kon zijn. Het 

antwoord heb ik met stomheid aangehoord. In de nieuwe modellering van de Grote Kerk 

zeiden ze, dat men mikt op het hogere segment waarbij de rol van een diaconie marginaal 

zal zijn. M.a.w. diaconie is alleen van belang voor de onderkant en voor mensen die 

gemarginaliseerd zijn. Ik zou het volgende hier tegen in willen brengen. De diaconie heeft 

ook zeker te maken met het hogere segment. 

1. Armoede is geen probleem van de armen, maar van de rijken. 
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2. Mensen uit het hogere segment hebben middelen, mogelijkheden, invloed en een 

netwerk om mensen uit de onderkant een betere en rechtvaardige positie te 

verschaffen.  

3. Mensen uit het hogere segment kunnen zo maar tot de doelgroep van de diaconie 

gaan behoren. De grens tussen de dood of de gladiolen is vaak flinterdun. Hayo 

Wijma wist mij te vertellen dat onderzoek in de VS heeft uitgewezen dat dit een 

kwestie is van net wel of net geen geluk hebben.  

 

Tot slot. Er is veel te berde gebracht. Misschien denkt u als diaken pffff, moet dat allemaal. 

Het hoeft niet allemaal in één keer. Je kunt niet in één stap van de kelder naar de zolder. 

Zoals in de lezing gezegd zijn er al verschillende ontwikkelingen in beweging. De trein rijdt en 

stap gerust in. Zelf mag ik al lang werkzaam zijn voor de diaconie. Met name in de afgelopen 

twee jaar mocht ik als diaconaal consulent het proces van dichtbij meemaken. Ik kan u 

verzekeren het nieuwe diaconaat is geweldig, het geeft een zinvolle boost aan het diaconale 

werk en het geeft waanzinnig veel energie. 

 

Het diaconaat is geen nieuwe vorm van activisme om mee aan de slag te gaan. Diaconaat en 

recht doen is onze roeping als gemeente van Christus. Dit bevrijdt ons van krampachtigheid 

en maakt ons vrij om samen met vreugde te doen wat God van ons vraagt.  

 

Wim van Ree, diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle.  

 

 

 

 


