
 

De rol van de kerk in een participatiemaatschappij 

Jongeren die hulp nodig hebben om op zichzelf te gaan wonen, kunnen in Gouda begeleid wonen 

bij De Reling. Het door lokale kerken opgerichte woonproject voor 7 jongeren van 17 tot en met 24 

jaar is een inspirerend en duurzaam voorbeeld van kerk zijn in een participatiesamenleving.  

Diakenen van Goudse kerken (Hervormd, Gereformeerd en Christelijk Gereformeerd) ontdekten ruim 

25 jaar geleden dat er nauwelijks aanbod was voor kwetsbare jongeren die hulp nodig hebben om op 

zichzelf te gaan wonen. Zij  vielen tussen wal en schip . Met vereende krachten werden in 1991 in een 

grachtenpand kamers voor jongeren ingericht. 

Op De Reling komen allerlei jongeren wonen met of zonder geloofsachtergrond.  Ze hebben dermate 

serieuze problemen, dat professionele begeleiding nodig is. Daarom is Stichting De Reling een 

samenwerkingsrelatie aangegaan met de christelijke ambulante hulpverleners van Agathos. Zij 

bieden een luisterend oor, begeleiden jongeren bij hun taken en voeren mentorgesprekken met hun 

pupil. Verder zijn er gezamenlijke momenten waaronder de maaltijd waarbij de Bijbel wordt gelezen 

en wordt gebeden. Op deze momenten komen sommige nieuwe bewoners voor het eerst in 

aanraking met het Evangelie.  

Stichting de Reling heeft, naast samenwerking met diverse kerken en vrijwilligersorganisaties zoals 

Present, inmiddels een goede samenwerking met de burgerlijke gemeente. Die zorgt nu voor de 

bekostiging van de begeleiding , Agathos (onderdeel van Lelie zorggroep) biedt deze professionele 

begeleiding en de plaatselijke woningcorporatie faciliteert bij de doorstroom naar zelfstandig wonen.  

Stichting De Reling laat zien dat ze veel flexibeler is dan een gemiddelde collectieve voorziening voor 

wonen met begeleiding. Dankzij de samenwerking wordt hierdoor het verschil gemaakt op het 

sleutelmoment van het leven voor deze jongvolwassenen. 

Soms komt een jongere vanaf de straat in De Reling terecht. Vanuit collectes en giften wordt voor 

kleding en spullen gezorgd om hen een goede start te geven. 

 

Door de viering van het 25 jarig bestaan van De Reling zijn contacten met veel oud-bewoners gelegd. 

Bijzonder is dat veel oud-bewoners aangaven dat de periode dat zij op De Reling woonden van grote 

betekenis is geweest in hun leven. Voor velen was het een periode waarin ze veel hebben geleerd en 

dat ze daar tot op heden nog dankbaar voor zijn. Meerdere oud bewoners geven aan dat ze in de 

periode dat ze op De Reling woonden, de Heere Jezus hebben leren kennen als hun persoonlijke 

Verlosser. 

 

Op  zoek naar witte vlekken 

Dit initiatief laat zien dat het nuttig en vruchtbaar is om proactief op zoek gaan naar witte vlekken in 

het hulpaanbod binnen de burgerlijke gemeente. Net zoals de Goudse diakenen 25 jaar geleden 

deden. Daarbij is het belangrijk om goed te luisteren naar plaatsgenoten. Waar is behoefte aan en 

zijn daar voorzieningen voor? Door het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld een sociaal team, de 

wethouder Welzijn of WMO  en de welzijnsorganisaties , kom je die witte vlekken vanzelf op het 

spoor. Betrokkenheid bij oudergroepen die soms zoekend zijn naar ondersteuning bij de realisering 

van een veilige woonplek voor hun kinderen geeft informatie over de vragen die er spelen. Betreft 

het problematiek die begeleiding en of zorg vraagt, dan kan een professionele organisatie die heeft 

met dergelijke initiatieven deze ervaringen  delen en de professionaliteit van de zorg waarborgen.  

Die zoektocht kan resulteren in initiatieven op allerlei vlak. Een mooi voorbeeld van een initiatief dat 

is ontstaan vanuit de kerken, is schuldhulpmaatje.nl. Het betreft een plaatselijke aanpak voor hulp 

aan mensen met (dreigende) schulden  in samenwerking met minimaal drie kerken, 

geloofsgemeenschappen  of organisaties.  

 

Een kerkelijke gemeente die bereid is om openlijk probleemeigenaar te worden van de hulpvraag die 

ze ontdekt maakt zichzelf zichtbaar en dienstbaar. Het kan hierbij helpend zijn om coalities te sluiten 



 

met bijvoorbeeld de gemeente die niet meer alle taken alleen kan dragen en daarom vaak blij zal zijn 

met een maatschappelijk initiatief. Het is goed als over kerkmuren wordt heengekeken. In het 

verbreden van de samenwerking met andere kerken valt nog veel te winnen.  Zo kan er bijvoorbeeld 

een diaconaal platform worden gevormd. Een initiatief die al in diverse gemeenten zichtbaar is. Van 

daaruit kunnen gezamenlijk initiatieven worden ontwikkeld die vervolgens breed worden gedragen. 

Goudse kerken hebben dankzij hun initiatief het verschil kunnen maken in het leven van tientallen 

kwetsbare jongeren.  

 

Vrijwilligersaanbod ongeacht kerklidmaatschap 

Naast specifieke witte vlekken in het hulpaanbod is er in ieder dorp of stad behoefte aan vrijwilligers 

voor praktische hulp, ondersteuning, een luisterend oor bieden, activiteiten, etc.  Er is  vaak al veel 

aanbod van vrijwillige hulp en activiteiten binnen de kerk.  De stap naar het toegankelijk maken voor 

alle inwoners van het dorp of de stad hoeft niet groot te zijn. Als er vanuit visie de bereidheid is om 

deze pastorale en diaconale voorzieningen toegankelijk te maken voor anderen, is die drempel 

weggenomen. Kerkleden kunnen in hun buurt mensen daarvoor uitnodigen. 

Een voorwaarde voor het naar buiten treden is wel dat de zorg voor elkaar binnen de gemeente is 

gewaarborgd. Denk hierbij aan ondersteuning aan mantelzorgers,  zorgvragers, maar ook aan 

vrijwilligers binnen de gemeente. (Gal. 6: 10) Kunnen gemeenteleden een beroep op elkaar doen? Is 

er voldoende ‘oog voor elkaar’? Is er voorzien in de nodige toerusting voor vrijwilligers? En niet 

onbelangrijk, zijn er voldoende vrijwilligers of kunnen die gemobiliseerd worden voor hulpvragen van 

buiten? 

 

Iedereen is welkom 

Naast het hulpaanbod is het belangrijk dat de inwoners weten dat het aanbod en de activiteiten van 

de kerk niet alleen toegankelijk zijn voor kerkleden, maar dat ook niet kerkleden er een beroep op 

mogen doen. In de praktijk blijkt dat mensen er vaak vanuit gaan dat dit hulpaanbod gereserveerd is 

voor kerkleden. Inwoners moeten dus geïnformeerd worden dat zij welkom zijn en waar zij terecht 

kunnen. Er moet een duidelijke en toegankelijke plek zijn waar hulpvragen neergelegd kunnen 

worden en waar informatie over de activiteiten vindbaar is. Denk hierbij aan een informatieve 

website met een centraal toegankelijk telefoonnummer  van een contactpersoon waar hulpvragen 

kunnen worden gemeld.   

 

Open agenda 

Een gemeente mag dit werk doen met een open agenda. Wat haar motiveert mag helder verwoord 

worden. In de Kerk volgen wij Christus na. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen 

(Matth.20:26-28). Van die dienende liefde mag de gemeente leven en getuigen in woord en daad. Dit 

mag zij allereerst doen vanuit navolging van Christus. Dat is ook uiterst relevant in onze tijd. Het 

gemak van de verzorgingsstaat en de welvaart  hebben het individualisme versterkt. De 

verantwoordelijkheid en zorgplicht voor elkaar werden grotendeels overgenomen door vele sociale 

voorzieningen. De verandering van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving brengt nu 

veel  in beweging, vooral ook in de bezinning hoe de kerk hierin haar dienende rol kan en moet 

vervullen.   De traditie van het christelijk-sociaal denken, blijkt opeens weer van actuele waarde in 

een samenleving waarin de overheid terugtreedt en een leegte schept die weer kan worden ingevuld 

door de samenlevingsverbanden die in deze traditie als de behartigers bij uitstek van hulp en zorg zijn 

aangewezen. (Spruyt, 2016) De kerk is zo'n duurzaam samenlevingsverband met grote 

maatschappelijke betekenis. Zij heeft een grote hoeveelheid aan vrijwilligers die vanuit een gedeelde 

Bijbelse visie van binnenuit gemotiveerd zijn, en bereid om hun naaste te helpen.  Het is dus een 

kans voor de Kerk om in de huidige tijd de boodschap en (maatschappelijke) relevantie van het 

Evangelie zichtbaar te maken. Juist door haar dienende houding en het nemen van 

verantwoordelijkheid. Dat mag de kerk vrijmoedig uitstralen door waar dat nodig en mogelijk is te 

participeren en dienstbaar te zijn. Door als kerk er voor de ander te zijn, ongeacht zijn of haar 

herkomst of achtergrond, delen we iets van God zelf en wat we van Hem geleerd hebben. De Heere 



 

verwoordde het zo: "Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (Matth. 5:16) 

Verdere informatie: 

www.dereling.nl 

www.agathos-thuiszorg.nl  

www.leliezorggroep.nl 

Emelia van de Voorde is manager bij Agathos ambulante hulpverlening. 

 


