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In de voorgaande bijdragen van het thema Dienstbetoon zijn o.a. aan de orde gekomen: hoe de Bijbel spreekt over de
diaconale gemeente en het diaconaat vroeger en nu. De redactie verzocht mij aandacht te schenken aan het praktisch
aspect. Daarmee wordt de cirkel rond: hoe spoor je de aanwezige gaven in de gemeente op? Hoe breng je hulpvrager en
hulpbieder bij elkaar? Deze vraag is wellicht voor een deel te beantwoorden door u kennis te laten maken met een activiteit
in de kerk te Kampen. Die activiteit had als 'kapstok':

ALS IEDER AAN ZICHZELF DENKT, WORDT ER AAN IEDEREEN GEDACHT.

Hoe vindt u die? Het is een 'kreet' op een sticker, die helemaal past in het IK-tijdperk van vandaag. Als je hem
oppervlakkig waarneemt, komt de tekst over als: "dat is dan ook weer geregeld". Met als ondertoon: "daar ben ik dan
mooi van af!"
Maar als je éven nadenkt, begrijp je dat zó'n spreuk een wànklank is in een christelijke omgeving. Dus kan hij hier alleen
als een voorbeeld van: 'hoe-het-onder-ons-NIET-moet' worden weergegeven.

Diakenen bij voorbeeld hebben juist tot taak aan ànderen te denken en anderen aan elkaar te laten denken. Bij hun
bevestiging hebben wij hun taakomschrijving duidelijk horen voorlezen. Voor diakenen geldt als éérste "... te zorgen voor
de voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente". Daarbij wordt in de marge van het formulier verwezen naar wat
Paulus in zijn tweede brief aan Korinte schrijft (8:7-9): "Welnu, zoals gij in alles overvloedig zijt ... zo weest dan ook in dit
liefdewerk overvloedig. Ik geef dit niet als een bevel. Maar tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid uwer
liefde te toetsen. Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden."

De kans is vrij groot dat u (pas, voor het eerst) uw wijkdiaken op bezoek kreeg. Misschien was u wel verbaasd, omdat u
helemaal geen financiële problemen hebt. Maar dan zult u gemerkt hebben dat zo'n bezoek twéé doelen heeft: het opsporen
van "noden èn energieën". Anders gezegd: om te zien welke behoeften een kerklid, een kerkgezin heeft. Maar nèt zo goed
welke mógelijkheden er zijn tot dienstbetoon. Beide situaties kan een diaken op één adres aantreffen.

De gemeente in Kampen heeft in het verleden allerlei diaconale taken ter hand genomen. Hoewel, de eerlijkheid gebiedt te
vermelden dat het vooral de zusters waren die zorgden voor de gezinnen waar ziekte was. En voor de bejaarden. Later
werden daar jonge vrouwen voor in dienst genomen. In die tijd hielden de diakenen elke week een tweede collecte voor
dat werk. Sinds een stichting in Zwolle dat professioneel ging overnemen, bleef nog jarenlang 'zusterhulp' onder ons actief.
En nog stééds zijn het vooral de zusters die - met de diakenen - omzien naar moeiten; daar wat aan doen. De diakenen zijn
dankbaar voor de hulp van een organisatie die de gehele gemeente omvat: elke wijk heeft hier z'n eigen zuster!

Maar: het dienstbetoon is geen exclusief recht van onze zusters. Waarom zouden - juist in Kampen! - de mannenbroeders
daar geen deel aan hebben? En de opgroeiende jeugd is net zo goed een stuk van de diaconale gemeente. Bovendien bleek
maar al te vaak dat er ook hulpvragen werden gesteld waarop de diakenen en de georganiseerde zusters geen afdoend
antwoord hadden. Vandaar dat in het plaatselijke kerkblad 'De Wijnstok' een verdere uitwerking van plannen voor het
onderling dienstbetoon aan de gemeente werd voorgelegd.

Die sticker uit het begin, daarvan kunnen we maar beter de bovenste helft afknippen. Dat is het ònaangename, egoïstische
stuk. Weg ermee!
Wat overblijft, is eigenlijk een vráág: "Wordt er aan iederéén gedacht?"

Die vraag staat in de taakomschrijving van de diakenen. Maar het is meteen een dienstregeling voor ons allemáál! Zo kan
het zichtbare werk van de Heilige Geest, dat wij "toenemen in liefde tot elkaar en tot alle mensen", een heel praktische
uitwerking krijgen. We moeten er eenvoudig oog voor hebben wat we voor de medeleden van Christus' gemeente kunnen
betekenen. Wat voorbeelden: een alleenstaande zuster ziet geen kans een plank aan de muur te krijgen. Een ander is uren
onderweg naar een ziekenhuis-en-terug. Een oudere broeder zou er zó'n plezier aan beleven, wanneer hij een langzame



leerling kon helpen bij het huiswerk of door bijlessen. En weet u niet hoe u die mollen uit uw gazon moet krijgen? Wij
kennen een broeder die dat met veel genoegen voor u regelt! Bent u allebei weer blij ...
Onderling dienstbetoon is dus wat ànders dan dat de één altijd maar voor de ander moet klaarstaan. Het is altijd een 
wisselwerking, waaraan beiden genoegen beleven.

Om de ideeën voor het dienstbetoon met een nieuw elan verder uit te werken, is allereerst een inventarisatie nodig. Een
actueel overzicht van wat er kan en wat er nodig is in de gemeente. Daarom werden bij elk exemplaar van 'De Wijnstok'
een paar formulieren bijgesloten. Die konden door iedereen worden ingevuld: zelfstandigen en alleenstaanden, ouderen en
jongeren, studenten, vaders en moeders net zo goed als jongens en meisjes in de middelbare-schoolleeftijd, maar ook
vijftig-en zestigplussers. Het is een vraag & aanbod-enquête: er kan op worden aangekruist wat iemand wil doen,
waarmee men wil helpen, omdat je dat leuk vindt, omdat je het kunt, er de tijd en de mogelijkheid voor hebt. Maar ook
kan worden aangegeven waarbij je hulp kunt gebruiken; dingen waaraan je niet toekomt omdat je er de tijd, de
handigheid of de spullen niet voor hebt.
Het werd een formulier met niet minder dan vijftien rubrieken en zo'n zestig specificaties. Van de 'binnenklussen' kan
worden gekozen uit behangen, schilderen, boren, stofferen en elektra. En bij 'vervoer' kan het gaan om de begeleiding per
auto naar een spreekuur of behandeling, maar ook om winkelen, toeren, meeliften en carpoolen.

----------------------------------------------------------------------
aanbod                                                                   vraag
ZELF DOEN                                        LATEN DOEN
= helpen                                            = geholpen worden

0 BEZORGEN/BOODSCHAPPEN doen of meenemen        0
   Wijnstok of andere bladen, brieven, cassettes, recepten

0 (licht) HUISHOUDELIJK WERK (bij ziekte etc.)        0
   kamers - keuken - sanitair - ramen - bedden

0 BINNEN/KLUSSEN        0
   behangen/schilderen - boren - stofferen – elektra

0 TUINKLUSSEN         0
   seizoenonderhoud - bijhouden - snoeien - maaien - harken

0 KINDEREN (schoolgaand)         0
   naar school - van school - bij u thuis opvangen - laten logeren - oppassen bij hen thuis

0 ETEN/MAALTIJDEN         0
   thuis koken - bezorgen - elders koken - gast aan tafel

0 DIEREN         0
   uitlaten - thuis verzorgen - logeren

0 TEXTIEL         0
   verstellen - naaien - patroonknippen - breien - handwerken

0 WASSEN         0
   bij u thuis - bij de ander thuis - ophangen - afhalen
   vouwen - strijken

0 VERVOER/BEGELEIDEN         0
   per auto - naar spreekuur, behandeling, bezoekuur
   winkelen - toeren - meeliften - carpoolen
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0 LESSEN/LEREN         0
   bijlessen - huiswerk begeleiden - huishouding - handwerken

0 LEZEN/SCHRIJVEN         0
   boeken, tijdschriften, brieven voorlezen - helpen schrijven
   tikken

0 ADMINISTRATIE/FORMULIEREN         0
   invullen - helpen met lichte administratie

0 TELEFOONCONTACT/BEZOEKJES         0

0 ANDERS:        0

----------------------------------------------------------------------

Bij de toelichting op het enquêteformulier werd nog eens geaccentueerd dat het onderling dienstbetoon natuurlijk geen
methode is om gratis-voor-niks anderen voor je te laten werken. In principe worden geen vergoedingen betaald, behalve
van aangekochte materialen en bij het gebruik van de auto. Wanneer een ontvangende partij toch waardering wil laten
blijken, kan dat altijd in bescheiden vorm of door de collecte voor de dienst der barmhartigheid eens extra te 'gedenken'.

Ingevulde formulieren werden verzameld in een bus in de hal van de kerk en daar lagen ook extra exemplaren voor
adressen met meerdere aspirant-medewerkers. Na een paar weken werd er huis-aan-huis een 'nalezing' gehouden om er
zeker van te zijn dat iedereen 'meedacht'. Ook wanneer geen hulp hoefde worden gevraagd of kon worden geboden, werd
inlevering van een formulier op prijs gesteld.

De oogst was niet gering! In alle rubrieken werd hulp gevraagd èn geboden. Alle opgaven werden in de kerkelijke
computer verwerkt tot een soort catalogus van mogelijkheden en gesorteerd aanbod. En er kwam telefoon.

Om de hulpvragen te kunnen beantwoorden, werd een aparte telefoonlijn aangelegd in het kerkgebouw. Een lijn met een
'mooi' nummer. Ons eigen nul-zes nummer. 06-31 (dat 31 komt ons ook al bekend voor, nietwaar?). En dan komt er nog
een 3  voor, zodat bellen met dit nummer geen vijftig cent per minuut kost maar slechts vijftien cent per tik, net zoveel als
een gewoon telefoontje. Makkelijk te onthouden, het nummer van de telefoon voor ons diaconaal dienstbetoon 3-06-31.
En voor alle zekerheid staat het in elk nummer van ons kerkblad.
We hebben een centraal telefoonnummer genomen omdat het tegenwoordig via de PTT-dienst *21mogelijk is een lijn
'door te schakelen'. Op die manier kunnen de mensen van het telefoonteam gewoon thuis de vragen beantwoorden. En de
vraagsteller hoeft niet eerst twee of drie 'verkeerde' nummers te bellen voordat het 'raak' is.
Tussen 07.00 en 09.00 uur 's morgens wordt het nummer alleen gedraaid voor spoedeisende problemen. Er wordt dan
direct hulp verzorgd: vervoer ergens heen, de kinderen van/naar school, een recept halen. Tussen 09.00 en 11.00 uur
kunnen vragen worden gesteld die niet zo'n haast hebben: zoals een ritje naar een spreekuur in een nabijgelegen stad,
overmorgen of volgende week. Of om iets in of rond het huis op te knappen. Dingen waarover later met een 'doener'
afspraken gemaakt kunnen worden.

Vragen over vervoer worden zoveel mogelijk gecoördineerd. Want het is natuurlijk onzin om voor drie personen op
dezelfde dag drie auto's achter elkaar bij voorbeeld naar Zwolle te laten rijden.

Wanneer we dit schrijven, is het diaconaal dienstbetoon-'nieuwe stijl' in Kampen net een maand of drie werkzaam. De
eerste evaluatie is gepland na de vakantietijd, waarbij we eens willen zien of er misverstanden ontstaan, knelpunten zijn. De
mensen van het telefoonteam noteren nu de vragen en op welke manier ze een helper bij een vrager hebben gevonden in de
'catalogus'. Als daar knelpunten bij blijken te ontstaan, zullen wij proberen daar creatieve oplossingen voor te vinden.

In Zaaien op Dankdag lezen we op p. 101: "... het diaconaat is één van de wezenlijke trekken van de gemeente. Zó
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wezenlijk dat vanuit de Schrift de diaconale gemeente zijn plaats heeft gevonden in de confessie van de kerk. (Eerst: 'Ik
geloof ... een heilige, algemene, christelijke kerk; de gemeenschap der heiligen'.) Maar ook in de NGB, in het artikel
van de kenmerken - 29 - wordt de naastenliefde genoemd als kenmerk van de christenen ... in navolging van Christus."

Wie weet, wanneer we wat meer geoefend zijn in het toenemen in liefde tot elkaar, komt het er ook nog van dat we dat
gaan doen "tot alle mensen"....
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