
Hoe rust je doeners in de kerk toe? Kerk in Actie weet er met de Landelijke Diaconale Dag wel raad mee: een snel en afwisselend
programma. Zaterdag hoorden ze hoe de diaconie in Haarlem zakgeld aan kinderen in armoede uitkeert.

Utrecht

Even leek het of het zaterdag nationale complimentendag was, in Utrecht waar Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk in
Nederland, meer dan elfhonderd diakenen ontving. Dat was een record, maar daar gingen de complimenten niet over.

Eerst roemde landelijk synodevoorzitter Saskia van Meggelen in een overweging over Jezus’ gelijkenis van de talenten de bijzondere gave van
diakenen om mensen die hun ene talent hebben begraven en opgegeven, te stimuleren om als ‘mensen met mogelijkheden’ dat talent weer op
te graven en in te zetten.

Vervolgens stak voormalig CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier de loftrompet over diakenen die niet klagen over de duisternis in de wereld, maar een
kaars ontsteken. Omdat ze zien ‘wat er gedaan moet worden’. Ferrier werkte langer geleden voor Kerk in Actie in Latijns-Amerika en is net terug
van vijf jaar theologie onderwijzen in Hongkong. Vaak wordt haar gevraagd hoe de mensen het daar volhouden in de bittere omstandigheden
van armoede en rechteloosheid. ‘Omdat’, zei ze met stemverheffing, ‘er altijd mensen zijn die het licht ontsteken, hoe donker de
omstandigheden ook zijn.’

Ferrier is het bij haar terugkeer opgevallen hoe gepolariseerd de samenleving is geworden, hoe kort de lontjes zijn en hoe mensen tegenover
elkaar staan, bijvoorbeeld op sociale media. Ze ziet hoe er hard wordt geroepen door mensen die weinig doen. Zo niet de diakenen. Die vormen
volgens haar een tegengif en tegenmacht en maken ‘in de haarvaten van de samenleving het Woord zichtbaar, tastbaar en voelbaar’.

Stef Bos

Denk nu niet dat de Landelijke Diaconale Dag van toespraken aan elkaar hing, eerder was het tegenovergestelde het geval. De diaken is een
doener, wil het cliché. Die vermoei je niet met lange toespraken of uren debat. In een vlot en dynamisch programma werd gezongen en
geluisterd, waren er vele workshops en maakte ‘s middags zanger Stef Bos, bekend van de klassieker ‘Pappa’, zijn opwachting. In dat lied uit
1990 nam hij afscheid van het geloof, maar een groot zwak voor diakenen bleef. Daarom kwam hij graag naar Utrecht en schreef hij voor Kerk
in Actie het themalied ‘Geef licht’.

De workshops waren praktisch getoonzet: je kon advies krijgen om wegwijs te worden tussen de vele acceptgiro’s en hulpvragen waarmee
diaconieën worden bestookt, of in een busje stappen om in de stad Utrecht sociaal-diaconale projecten te bezoeken.
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Zo’n honderd diakenen lieten zich informeren over wat de kerk kan doen voor kinderen in armoede, van wie er in Nederland 292.000 leven. Dat
is één op de negen, minimaal twee per schoolklas. Protesten klonken er niet, wel kun je de workshop zelf als een onuitgesproken aanklacht
opvatten. De betrokkenheid van diakenen was merkbaar groot, bijvoorbeeld in de vraag hoe je als kerk in contact komt met deze kinderen – en
de gezinnen waaruit ze komen. Via de Voedselbank, werd het vaakst gezegd.

de zomervakantie doorkomen

Er blijken veel creatieve mogelijkheden om te helpen, van het organiseren van ‘speelgoedbanken’, waar gratis speelgoed beschikbaar is, tot het
uitdelen van ‘vakantietasjes’. Daarin zitten spullen en kaartjes, bijvoorbeeld voor het zwembad, om zes weken zomervakantie door te komen
wanneer je niet op vakantie gaat.

In Haarlem runde de protestantse diaconie afgelopen jaar een project voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar die in de mei-, zomer- en
herfstvakantie zakgeld kregen. Daar werden naderhand ook de ouders bij betrokken, in de hoop de financiële bewustwording bij allen te
stimuleren en te vergroten.

Twee andere lokaal-diaconale projecten vielen aan het eind van de dag in de prijzen, als ‘smaakmaker van het jaar’. De publieksprijs ging naar
My Home in het Drentse Borger, waar psychisch kwetsbare mensen een lichte vorm van woonbegeleiding krijgen. Zelf stemden de elfhonderd
diakenen in Utrecht voor De Paraplu in Rotterdam, een inloophuis voor vrouwen. <

© 2018 ND | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Gerealiseerd door Liones



