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ligers. Zij worden begeleid door drie 
coördinatoren.
De volgende thuishulp wordt aangebo-
den:
•  bij ziekte ondersteuning in het huis-

houden (max. 6 weken);
•  oppassen bij een zieke, (demente) 

oudere of iemand met een handicap;
•  opvangen van kinderen en/of eten 

koken in urgente gevallen;
• begeleiden of vervoer naar de huis-

arts, het ziekenhuis, de winkel etc.;
• bieden van psychosociale steun;
• een stukje gezelligheid bieden, zoals 

het open stellen van huis (gastgezin);
• invallen voor de mantelzorger en de 

naasten zodat hun taken worden 
verlicht;

• doen van boodschappen;
• halen van medicijnen;
• een klusje in huis als iemand dat niet 

meer kan;
• begeleiden bij wandelen o.i.d.

Deze vrijwilligers doen niet alles. Wat 
doen ze niet? Vrijwillige thuishulp is er 
niet ter vervanging van professionele 
hulpverleners, maar ter ondersteuning 
en soms ter vervanging van familie, 
buren en vrienden.
Voor pastorale hulp kan men contact 
opnemen met de predikant of ouder-
ling.
De vrijwilligers houden rekening met 
de wensen van de zorgvrager en zijn/
haar familie.
Ze gaan respectvol om met de ge-
woonten van de zorgvrager. Bovendien 
hebben de vrijwilligers een geheimhou-
dingsplicht.

De Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (WMO)

Generale Diaconale Commissie-bijdrage

ds. J. Joppe

Ondersteunende Handen 
vanuit de kerk bij de 
WMO  
Aan het begin van dit jaar 2015 is de 
vernieuwde Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) in werking 
getreden. Met de invoering van deze 
wet doet de overheid nadrukkelijk een 
stap terug en laat ze meer over aan de 
burgers en hun sociale netwerk. Wan-
neer we nu hulp nodig hebben, wordt 
concreet van ons verwacht dat we eerst 
een beroep doen op onze eigen omge-
ving en daarna pas op de overheid. Bij 
die eigen omgeving hoort ook de kerke-
lijke gemeente. Vanuit onze diaconale 
opdracht krijgen we door de WMO 
volop de gelegenheid om als een barm-
hartige Samaritaan aanwezig te zijn in 
de samenleving.
In de meeste kerkelijke gemeenten 
heeft deze hulp aan de naaste al op 
een bepaalde manier vorm gekregen. 
De Hersteld Hervormde gemeente te 
Kesteren heeft bijvoorbeeld ‘Onder-
steunende Handen’ opgezet.
 
Ondersteunende Handen is een vrij-
willigersorganisatie vanuit de Hersteld 
Hervormde gemeente te Kesteren die 
zich inzet voor het leveren van man-
telzorg en het ontlasten van de man-
telzorgers. Mantelzorg is langdurige, 
onbetaalde en vaak intensieve zorg voor 
een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende naaste in de vorm van 
vrijwillige thuishulp.

Deze vorm van hulpverlening vindt 
plaats onder verantwoording van de 
diaconie van de Hersteld Hervormde 
gemeente te Kesteren. De hulp wordt 
verleend door gemotiveerde vrijwil-

Wat is het een heerlijk gevoel als 
je vakantie hebt, dat je even 

kunt ontspannen van je studie en de 
dagelijkse verplichtingen. Misschien 
slaap je eerst lekker uit, maar het krie-
belt wel eens van binnen om een baan-
tje op te zoeken en wat te verdienen, 
zodat je kunt sparen voor je rijbewijs, 
een fiets of een smartphone. Na een 
poosje sparen heb je een mooi bedrag 
bijeen en dan is er opeens een landelij-
ke collecte in de kerk voor mensen in 
nood.
Een aardbeving in een ver land of een 
verwoestende oorlog in Syrië eist van 
veel mensen hun leven of bezittingen. 
Of misschien gaan er wel mensen bij 
jou in de gemeente werk doen voor de 
zending of voor de MAF en dat daar-
voor gecollecteerd wordt. Want voor 
deze mensen hebben we de plicht hen 
te onderhouden in hun levensbehoefte.
Ja, het is dan moeilijk om de collecte-
zak voorbij te laten gaan, nietwaar?
Of denk je: ‘Ik heb het toch zelf ver-
diend?’
Je hebt gelijk. Maar Wie was degene 
die jou de kracht en gezondheid daar-
voor gaf? Wees eens eerlijk, de Heere! 
En als we iets geven, hóe geven we 
dan: uit liefde tot de naaste of om er 
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echter niet laten afbrengen, maar er 
liever leed om verdragen, ontvangen, 
weer geheel tegen de vleselijke bereke-
ning in, het Koninkrijk der hemelen, de 
volle verlossing en bevrijding.’ (H. Rid-
derbos) Barmhartigheid is iets waaraan 
de wereld ons zou moeten herkennen, 
en bovendien erkent dat wij niet alleen 
zondag maar ook doordeweeks leven in 
overeenstemming met Gods Woord. 
Bijbelse voorbeelden van barmhar-
tigheid zijn Jozef als hij zijn broeders 
voorziet van voedsel ten tijde van hon-
gersnood. De gelijkenis van de barm-
hartige Samaritaan. De Priester en de 
Leviet handelden niet in overeenstem-
ming met Gods Wet. Denk aan Paulus 
die onrechtvaardig door Agrippa werd 
behandeld. Maar als Paulus mag spre-
ken tot deze wereldvorst, wordt hij niet 
door bitterheid maar barmhartigheid 
gedreven. Dit blijkt uit Agrippa’s woor-
den: Gij beweegt mij bijna een Christen 
te worden. Een vrucht van genadewerk, 
is barmhartigheid. Als  ons levensde-
vies is: Hij moet wassen, maar ik minder 
worden; dan verlangen we om in Chris-
tus voetstappen te wandelen.  

Zalig zijn de barmhartigen; want  
hun zal barmhartigheid geschieden.

K. van den Herik | secretaris

In de zaligsprekingen (Math. 5:7-12 
en Luk. 6:20 e.v.) wijst de Heere 

Jezus concreet aan, welke mensen het 
Koninkrijk der hemelen is bereid. Er 
wordt geen ethisch ideaalbeeld  voor-
gespiegeld dat we moeten najagen om 
ons daarvoor geschikt te maken, maar 
een gespecialiseerde oproep tot beke-
ring. Dr. H. Ridderbos (1909-2007) 
schrijft dat de Heere Jezus niet àlle 
ellendigen zalig spreekt, doch alleen 
hen, die in hun ellende een bepaalde 
geesteshouding [Godsvreze] vertonen. 
‘De weldaden die hier worden beloofd, 
liggen naar menselijke berekening juist 
het verst verwijderd van degenen, die 
ze zullen ontvangen. Daardoor dragen 
de zaligsprekingen, ook naar de vorm, 
dat markante schijnbaar paradoxale 
karakter, waardoor zij al eeuwen de 
aandacht hebben getrokken.’ In Math. 
25:31-46 staan werken der barmhar-
tigheid.
Maar barmhartigheid staat niet los van 
de andere zaligsprekingen. Het is één 
geheel, gaat over dezelfde mensen, 
belicht vanuit verschillende gezichts-
punten. Als we iedere zaligspreking 
op zichzelf beschouwen, kunnen we 
denken dat ze vooral ethisch zijn. Maar 
uit Math: 5:3-6, 10 blijkt dat de komst 
en de verwachting van het Koninkrijk 
der hemelen centraal staat;  zoals een 
Simeon rechtvaardig en godvrezende; 
verwachtende de vertroosting Israëls. 
Zalig zijn die vervolgd worden om der 
gerechtigheid wil; want hunner is het 
Koninkrijk der hemelen. Hieruit blijkt 
dat hen die barmhartigheid doen, in de 
wereld niet ongestoord kunnen leven. 
Vanwege de gerechtigheid Gods wor-
den ze vervolgd, het leven bemoeilijkt. 
‘Vasthouden aan Gods Woord wekt 
tegenstand op. Zij, die zich daarvan 

maar vanaf te zijn? Weet wel, dat de 
Heere de blijmoedige gever liefheeft  
(2 Kor. 9:7).
Ananias en Safira in Handelingen 5, 
gaven van hun overvloed en wilden zelf 
de eer, de roem en het aanzien incasse-
ren, maar het werd hun ondergang.
De arme weduwe in Markus 12,  gaf 
twee penningen. Het was alles wat ze 
had, maar zij gaf het uit liefde tot haar 
Heere en Zaligmaker.
Nu wordt jullie niet gevraagd je gehele 
saldo op te offeren voor goede doelen. 
Wel wordt gevraagd dat je aandacht 
voor anderen blijft houden, uit liefde 
voor je naaste.
Als we nu eens proberen 10% van ons 
verdiende geld te reserveren voor onze 
naaste in nood, dan hebben we nog 
90% over voor onszelf. 
Als we 10% minder ons mobieltje ge-
bruiken, 10 % minder … vul zelf maar 
in.
Als we allen zorgvuldiger omgaan met 
de goede dingen die de Heere ons da-
gelijks geeft, blijft er voldoende over 
voor die ander die het hard nodig heeft.
En ouders, geeft u hen hierin het goe-
de voorbeeld? Elke zondag wordt het 
ons voorgehouden: ‘de ander liefheb-
ben als uzelf ’.

Mannenbond



Een beker koud water
voor onze naaste...

A. Rijken-Ubak

Vrouwenbond

Wat is uw opdracht 
precies? 
Mijn opdrachten bestaan uit drie on-
derdelen. Als eerste bezoek ik gevange-
nen die in een gevangenis of TBS-kli-
niek zitten. Daarnaast bezoek ik fami-
lieleden waarvan een familielid vast 
zit. En als derde doe ik mee aan het 
kindercadeauproject. Dit is een project 

Dat kunnen we uiteraard op allerlei manieren 
invullen. Mijn gedachten gaan naar mw. W.D. van 
Loon-van Krimpen uit de mooie Brabantse plaats 

Sprang-Capelle, die gevangenen bezoekt. Ik 
ben nieuwsgierig hoe ze daartoe is gekomen en 

besluit met haar in gesprek te gaan.

waarbij kinderen van gevangenen van 
hun (vastzittende) vader of moeder 
een cadeau krijgen ter gelegenheid van 
hun verjaardag. Bij al deze opdrachten 
is een luisterend oor het belangrijkste. 
Een warm hart en liefde voor de naaste 
die tegenover mij zit. Ik wil niet boven, 
maar naast deze medemensen staan. 

Hoe ontvangt de 
gevangene u?
Over het algemeen wel goed. In de 
praktijk blijkt dat gevangenen eenzaam 
zijn. Ze zijn vaak verstoten door hun 
vrouw en kinderen, maar ook door de 
maatschappij. Zo vertelde een jonge-
man dat hij nooit meer thuis mocht 
komen en dat hij alleen nog contact 
had met zijn oma. Hij liet mij een foto 
zien van zijn twee kleine kinderen. Ik 
zag het verdriet en de pijn in zijn ogen. 
Een andere stoere jongen vertelde dat 
hij angst had om weer vrij te komen. 
Zijn maten hadden hem namelijk laten 
vallen en hij was bang dat ze hem bui-
ten de muren zouden opwachten.

Wat zou u tot slot tegen 
onze lezers willen 
zeggen?
Als kerkmensen hebben wij de plicht 
om de gevangenen te gedenken, alsof 
gij medegevangen waart (Hebr.13:3). 
Sinds de zonde in de wereld is geko-
men, zijn er mensen die de wet over-
treden. Het Wetboek van Strafrecht 
is terug te brengen naar ‘onze’ Tien 
Geboden. We horen deze geboden elke 
zondag voorlezen. Maar wat doen wij 
ermee? Wijzen we naar anderen die 
zichtbare criminele praktijken uitvoe-
ren of kijken we in ons eigen hart? Ik 
wil dan ook afsluiten met de woorden: 
‘Wie meent te staan, zie toe, dat hij 
niet valle.’

Hoe bent u ertoe gekomen 
om dit werk te gaan 
doen?
In 2001 zijn mijn man en ik naar een 
open dag bij Gevangenenzorg Neder-
land geweest. Het greep mij aan en 
hield mij vanaf dat moment steeds 
bezig. Na een hartelijk gesprek bij Ge-
vangenenzorg Nederland  heb ik mij 
aangemeld als vrijwilliger.


