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GERECHTIGHEID OEFENEN 
Het vorige seizoen stonden de werken van barmhartigheid centraal. Veel mensen 
staken de handen uit de mouwen bij de Kledingbank, zamelden producten in voor de 
Voedselbank, kookten samen met migranten een maaltijd en zo meer. 
In deze nieuwsbrief willen we iets laten zien van de andere kant van het diaconaat, 
namelijk gerechtigheid. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn twee kanten van 
dezelfde diaconale medaille. Diaconale voorbeelden van barmhartigheid over het 
voetlicht brengen lukt aardig, maar gerechtigheid? Waarover hebben we het dan?  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Aandacht voor gerechtigheid 
Barmhartigheid gaat over het helpen van mensen in nood. Gerechtigheid gaat over het 
veranderen van structuren, zodat minder mensen lijden onder armoede en onrecht. Waar 
barmhartigheid vaak zichtbaar is - er gebeurt daadwerkelijk iets - is gerechtigheid een zaak 
van lange adem. Juist daarom is het belangrijk om binnen de gemeente telkens weer 
aandacht te vragen voor dat thema: Wat zien wij aan onrecht en wat verstaan we onder 
gerechtigheid? En hoe kunnen we gerechtigheid bevorderen in onze wereld? 
In de Emmaüskerk is de Werkgroep Wereldwijd met deze vragen bezig. Twee keer per jaar 
is de groep betrokken bij een kerkdienst, waarin vragen rond gerechtigheid aan de orde 
komen. Begin dit jaar ging het over de mondiale voetafdruk. Daarmee kun je berekenen 
hoeveel ruimte van de aarde je met je consumptiepatroon verbruikt. Tijdens de kerkdienst 
werd met een vrijwilliger de test on line ingevuld. De persoon in kwestie had niet eens een 
luxe levensstijl, maar toch bleek haar voetafdruk een stuk groter te zijn dan er gemiddeld 
beschikbaar is per wereldbewoner.  
Direct lag de vraag op tafel: Hebben wij in het rijke westen recht op ons consumptiepatroon 
als dat ten koste gaat van anderen? Of vraagt gerechtigheid van ons dat we gaan 
consuminderen? Het bijbelverhaal over de rijke man en de arme Lazarus zette de zaak nog 
verder op scherp. Pasklare antwoorden werden niet gegeven. Die bestaan ook niet. Waar 
het om gaat, is bewustwording en bezinning. We moeten ons telkens herinneren wat het 
betekent: Gods naam is hartstocht voor gerechtigheid. 
Adriaan van Klinken, diaken Emmaüskerk  
  

Kerken met Stip 
Als wijkgemeente Sint-Joriskerk hebben we ons onlangs aangemeld voor Kerken met Stip. 
Dat is een organisatie die zich inzet voor de kerkelijke opvang van ex-gedetineerden. 
Nergens worden kerkdiensten verhoudingsgewijs zo goed bezocht als in de gevangenissen. 
Maar wat is er voor de bezoekers ervan ná de gevangenis? Kan de kerk dan ook iets 
betekenen? Veel ex-gedetineerden vallen in een ‘sociaal’ gat. Met een beetje geluk zijn alle 
overheidsvoorzieningen geregeld, maar sociaal gezien moeten ze vaak helemaal opnieuw 
beginnen. Alle oude contacten zijn verbroken en wat is er dan aantrekkelijker dan weer in het 
oude patroon terug te vallen? Sommigen hebben niemand meer en verlangen vaak terug 
naar de hen zo vertrouwd geworden gevangenismuren. Is ex-gedetineerde trouwens wel het 
juiste woord? Drukt dat niet een stempel op iemand, die naar juridische maatstaven zijn straf 
heeft uitgezeten en daarmee weer met een schone lei kan beginnen? 
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Dit waren de aspecten die bij de eerste voorlichting van Kerken met Stip naar voren 
kwamen. De ex-gedetineerde werd voor ons meer mens. Iemand die een warme omgeving 
nodig heeft, juist om te voorkomen dat hij of zij terugvalt. Elke (ex)gedetineerde verdient een 
tweede kans. We kregen instructies hoe om te gaan met iemand die uit de gevangenis komt. 
Wat het meest opviel, was dat deze richtlijnen niet afwijken van hoe wij omgaan met gasten, 
met nieuwkomers in de gemeente. Dat is nu precies wat wij als kerk moeten en kunnen doen 
voor ex-gedetineerden. Zo mogen we bijdragen aan de opbouw van een nieuw sociaal leven, 
het wijzen van een weg in de maatschappij en belangrijker nog… zo mogen we als kerk ook 
een steentje bijdragen aan het wijzen van de Weg naar Jezus! 
Wouter de Bruin, diaken St.-Joriskerk 
 

Helpen onder protest - wat is dat? 
Zoals er stille armoede is, is er ook stille hulp. ‘Helpen onder protest’ is het naar buiten 
dragen van deze hulp. Het is de discussie op een ander niveau tillen: de situatie als een 
probleem van de samenleving behandelen in plaats van als een individueel probleem. 
‘Horen, zien en zwijgen’ kan geen diaconaal motto zijn. 
Er is een mooi boekje verschenen bij Kerk in Actie / werkgroep Arme Kant van Nederland: 
Armoede en recht doen – helpen onder protest in de praktijk, met voorbeelden (o.a. uit 
Amersfoort) die kunnen inspireren om in eigen omgeving invulling te geven aan helpen onder 
protest. In het boekje staat ook een hoofdstuk over bijbelse motieven (‘Overigens zal 
niemand van u in armoede leven…’, Deuteronomium 15: 4). In de bijbel staat een geheel van 
door God gegeven regels om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen en op te heffen. 
Bestrijding van armoede ligt in de sfeer van het recht en niet van de gunsten.  
Bij helpen onder protest kun je aan vier vormen denken: versterken van (groepen) armen in 
hun eigen kracht, werken aan bewustwording en erkenning van armoede, knelpunten 
signaleren bij lokale en regionale bestuurders en uitvoerders en ten slotte de landelijke 
politiek aanspreken op het inkomensbeleid. Misschien aardig om ons diaconale werk eens 
onder de loep te nemen tegen de achtergrond van deze vier vormen?  
 

Plustoeslag 
Zelfstandig wonende mensen van 65 jaar of ouder, die alleen AOW of een klein pensioen 
hebben, komen voor de Amersfoort Plustoeslag in aanmerking. Dat is een bedrag van 250 
euro per huishouden per jaar. Wie vorig jaar de toeslag kreeg, ontvangt deze automatisch. 
Nog steeds vragen niet allen die ervoor in aanmerking komen de toeslag aan. Mensen 
wijzen op hun rechten is ook een diaconale taak! Het aanvraagformulier is te downloaden via 
www.amersfoort.nl, ook te krijgen bij De Observant, Stadhuisplein 7 en bij de receptie van 
Sociale Zekerheid op Stadhuisplein 3. Moet vóór 31 december! 
 

Groep AWBZ’ers zoek 
De gemeente Amersfoort is ongeveer 200 mensen ‘kwijt’: ouderen en mensen met een 
beperking, die gebruik maakten van de AWBZ om mee te kunnen doen in de samenleving. 
Vanaf 1 januari 2010 moet men zich tot de gemeente wenden voor deze hulp via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Veel mensen hebben hun adres niet opgegeven bij de 
gemeente en krijgen dus niet de begeleiding waarop ze recht hebben. U kunt helpen deze 
mensen te vinden en hen te bewegen zich te melden voor ondersteuning bij het Service Punt 
wonen, zorg en welzijn aan de Utrechtseweg 12, tel. 033-4609111. 
 
      Diaconale Dag 2011  
Zaterdag 14 mei: weer een dag met uitstapjes, klussen en activiteiten met en voor mensen 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Noteert u alvast de datum!  

http://www.amersfoort.nl/

