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 Gerechtigheid: een rechtvaardige samenleving voor iedereen! 
 
 
Diaconale bijeenkomst over gerechtigheid 
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn twee kanten van dezelfde diaconale medaille. Kort gezegd 
betekent barmhartigheid: goed doen omdat je meeleeft met anderen. Maar wat betekent gerechtigheid 
eigenlijk? Op 23 november hield ds. Wilko van Holten een lezing over de verschillende aspecten 
(sociaal, maatschappelijk, juridisch) van gerechtigheid. In zijn verhaal was er ook aandacht voor 
gerechtigheid met betrekking tot zijn werk als geestelijk verzorger in De Voorde, kliniek voor 
forensische psychiatrie. Mevrouw Henny Mulder vertelde over het leven in een Fokuswoning en wat 
de bezuinigingen voor haar betekenen. In de rubriek Diaconaat in Drieluik leest u daarover. 
We vroegen ds. van Holten een column te schrijven voor deze Nieuwsbrief. 
 
Gerechtigheid en herstel 
Diaconaat gaat om barmhartigheid én gerechtigheid. Van dat laatste een voorbeeld. Onlangs hoorde 
ik een gesprek op de radio tussen de oud-verzetsstrijdster Atie Ridder-Visser (97) en Felix Guljé jr. 
(77), zoon van de door deze vrouw op 1 maart 1946 geëxecuteerde ir. Felix Guljé. Het was een 
verzetsdaad na de oorlog geweest, maar achteraf geheel onterecht. Hij had een bloemetje voor haar 
meegebracht (‘O dat is enig, dank u wel!’). En zij: ‘Voor u gaat zitten moet ik u mijn excuses 
aanbieden voor het grote verdriet dat ik u en uw familie heb aangedaan.’ Hij: ‘Dat is heel sympathiek 
van u’. 
Het gesprek maakte indruk op me vanwege het herstel dat hierin plaatsvond tussen dader en 
slachtoffer. Dat zoiets mogelijk is, is meer uitzondering dan regel. Maar het maakt tegelijk duidelijk dat 
vergelding, uitsluiting en straf – hoe nodig en begrijpelijk ook – in wezen second best oplossingen zijn 
voor kwaad dat geschiedt en onrecht dat mensen elkaar aandoen. In de bijbel wordt een ideaal 
voorgehouden waarin aan het einde der tijden een ‘herstel van alle dingen’ zal plaatsvinden (Hand. 
3:21) en ‘God alles en in allen’ zal zijn (Kol. 3:11). Zulk herstel vindt ook hier en nu plaats wanneer 
mensen de toegang terugvinden tot de samenleving nadat zij die eerder hebben geschaad; wanneer 
mensen na detentie en behandeling opnieuw een plek vinden om volwaardig te leven. Werken aan dat 
herstel is, diaconaal gezien, een werk van gerechtigheid: anticiperen op de grote toekomt van vrede 
waar Gods gerechtigheid garant voor staat. 
 
Brief aan kabinet Rutte met oproep voor menswaardig leven voor iedereen! 
Ruim duizend diakenen, onder wie een paar uit Amersfoort, waren op 19 november bijeen op de 
Landelijke Diaconale Dag in Utrecht. Namens de diakenen heeft Kerk in Actie, de diaconale afdeling 
van de Protestantse Kerk in Nederland, een brief gestuurd aan het kabinet met een dringend appèl 
om juist in deze tijden van crises de kern van onze Nederlandse beschaving, een menswaardig leven 
voor iedereen, te waarborgen.  
Door de stapeling van bezuinigingsmaatregelen komt de solidariteit met mensen die deze het meest 
nodig hebben onder druk te staan. Diakenen signaleren dit in de praktijk van hun werk. Ook maken zij 
zich zorgen over de verharding van standpunten over de positie van migranten en minderheden, de 
ruimte voor mensen met een andere geaardheid, de bejegening van ex-gedetineerden en de inperking 
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van mogelijkheden van mensen in armoede of mensen met een beperking om volwaardig te 
participeren in onze samenleving. 
Diaconale inzet is steeds meer bittere noodzaak, maar is niet toereikend. Het kan niet zo zijn dat 
kerken de gaten vullen die ontstaan als gevolg van bezuinigingen van de overheid. In de brief worden 
knelpunten genoemd die om een oplossing vragen. Voorbeelden: handhaving Persoons Gebonden 
Budget, geen strafbaarstelling van afgewezen asielzoekers, de bijstandsuitkering niet stapsgewijs 
verlagen voor mensen voor wie het vinden van voldoende lonend werk geen optie is, een faire kans 
op een nieuw bestaan voor ex-gedetineerden. Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking wordt 
gevraagd om blijvende solidariteit met de allerarmsten in de wereld. De hele brief is te lezen op 
www.kerkactie.nl 
 
Herijking minimabeleid en bezuinigingen in Amersfoort 
Met ingang van 2012 verdwijnt een aantal voorzieningen in Amersfoort. Dat geldt voor de Amersfoort 
Plustoeslag voor inwoners van 65 jaar en ouder met een minimuminkomen, de Sociale Participatie 
Regeling voor iedereen die leeft van een inkomen op minimumniveau, de Regeling Schooltas voor 
gezinnen met schoolgaande kinderen vanaf 12 jaar. Ook de verstrekking van bijzondere bijstand voor 
extra medische kosten wordt niet meer toegekend. 
Nieuw is het maatwerkvangnet voor mensen met een laag inkomen die het zelf niet redden of die niet 
mee kunnen doen. Het vangnet biedt financiële en niet-financiële hulp. Intermediairs zoals diakenen 
kunnen kinderen die graag op voetbal, streetdance, ballet, muziekles of een andere activiteit willen, 
aanmelden bij het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. De contributie voor de activiteit wordt rechtstreeks 
aan de sportvereniging of culturele instelling betaald. www.jeugdcultuurfonds.nl, Marjon van 
Laarhoven, m.vanlaarhoven@zimihc.nl 
www.jeugdsportfonds.nl/amersfoort, tel. 4225100. 
 
Pact Samsam - nieuw samenwerkingsinitiatief  
Het wordt voor mensen die financiële en praktische hulp zoeken gemakkelijker om de weg te vinden 
en ze worden sneller geholpen. Dat is de bedoeling van de samenwerking tussen een groot aantal 
vrijwillige hulporganisaties betrokken bij armoedebestrijding, waaronder de diaconieën. Er wordt meer 
samengewerkt op het gebied van informatievoorziening, intake en training van vrijwilligers. Pact 
Samsam wil een website maken waar je soepel op het spoor komt van de passende instelling bij de 
gestelde hulpvraag. Het Pact wil ook waakzaam zijn wat betreft de kwaliteit en het niveau van de 
armoedebestrijding door de lokale overheid  en daar gevraagd of ongevraagd aan de bel trekken. De 
gemeente Amersfoort heeft financiële steun toegezegd aan Pact Samsam omdat het initiatief past in 
de reorganisatie van het armoedebeleid. 
 
Detentie van asielzoekers 
In Zeist staat het detentiecentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij zitten daar niet omdat ze 
crimineel zijn, maar omdat ze niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken. Een aantal kerken in 
Amersfoort is betrokken bij dit detentiecentrum via de geestelijke verzorging. Zij doen mee met de 
bloemengroet, houden een collecte of doen voorbede voor de mensen in vreemdelingenbewaring. De 
Emmaüskerk organiseerde een themadienst en gemeenteleden waren aanwezig bij de maandelijkse 
wake bij het detentiecentrum. Begin 2012 organiseert de Raad van Kerken Amersfoort een 
bijeenkomst voor kerken en organisaties over vreemdelingenbewaring. Wat betekent 
vreemdelingenbewaring in de praktijk? Is het beleid humaan en rechtvaardig?   
 

 
 

Wie breekt er brood, wie deelt er drank, 
Wie breekt met de verdeeldheid, 
Stilt honger naar gerechtigheid? 

Wie breekt er brood, wie deelt er drank, 
Wie breekt met ongelijkheid, 

Lest dorst naar meer gerechtigheid? 
Ga de weg van de waarheid, 
Zing het lied van ’t koninkrijk, 

Help liefdevol je naaste, 
Ver weg, maar onder handbereik. 

(Jan van der Plas)   
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