
Thema:

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO)

Dit eerste katern is gericht op het diaconaat en meer in het bijzonder op de 
WMO. Diaconaat is wel in de eerste plaats een zaak van de diakenen, maar 
daarna toch ook een zaak die de gehele gemeente aangaat. De bijdragen 
in deze katern illustreren dit. We hopen dat de gelezen woorden gebruikt 
mogen worden om te komen tot christelijke daden.   



de huisgenoten des geloofs.’  Inmiddels 
is er via plaatselijke WMO-platforms, 
waarin ook andere kerken betrokken 
zijn, al heel wat bereikt. 

Juist voor diaconie en kerk biedt de 
WMO kansen. Waar de overheid steeds 
verder terugtreedt, zijn er (nieuwe) 
mogelijkheden voor de invulling van 
de christelijke barmhartigheid. Het is 
gezien de huidige positie van de kerk in 
de samenleving niet reëel te verwachten 

Bijna 7 jaar geleden, op 1 januari 
2007, werd de Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning (WMO) inge-
voerd.  De WMO regelt dat mensen 
met een beperking de voorzieningen, 
hulp en ondersteuning krijgen die 
ze nodig hebben. Het kan gaan om 
ouderen, gehandicapten, daklozen of 
mensen met psychische problemen. 
Gemeenten voeren de WMO uit. De 
gedachte erachter is dat de burgerlijke 
gemeente dichter bij de burger staat en 
beter in staat is om bij de behoefte van 
de burger aan te sluiten.
 
Meedoen aan de samenleving is de 
centrale doelstelling van de WMO. De 
overheid wil ermee bereiken dat men-
sen zo lang en zo zelfstandig mogelijk 
kunnen functioneren en dat kwetsbare 
burgers actief kunnen deelnemen aan 
de samenleving. 
Kerken, en vooral diaconieën, worden 
door de WMO uitgedaagd hun bijdrage 
te leveren. Voor deze wet zijn ze na-
melijk maatschappelijke organisaties 
die betrokken kunnen zijn bij het be-
vorderen van het welzijn van de lokale 
samenleving. 
Aanvankelijk waren we als kerk wat 
afwachtend. Moet een diaconie zich bij 
alle andere taken ook gaan bezig houden 
met de WMO? Hebben we niet genoeg 
aan de eigen gemeente? Toch is het de 
diaconale roeping om naar elkaar om te 
zien, niet alleen binnen de gemeente, 
maar ook daar buiten en zorg te geven 
aan wie zorg behoeft, te  
helpen wie geen helper heeft. In Gala-
ten 6:10 worden we daartoe opgeroe-
pen: ‘Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat 
ons goeddoen aan allen, maar meest aan 

WMO biedt diaconie 
en kerk kansen

Generale diaconale commissie

‘Omzien 
naar elkaar 
is een taak 
van de hele 
gemeente.’

Tekst: ds. J. Joppe



dat de kerk voor iedere burger kan zor-
gen. Wel geldt dat het aantal vrijwilligers 
in christelijke kring vanouds groot is.
De kerk kan ook veel betekenen in het 
signaleren van probleemsituaties. Daar-
om is huisbezoek zo belangrijk. Soms 
komen mensen door bezuinigingen niet 
meer in aanmerking voor formele zorg. 
Als kerk kunnen we dat vroegtijdig 
signaleren en meedenken over oplos-
singen. De WMO gaat erg uit van de 
zelfredzaamheid van mensen. De vraag 
is of er geen mensen zijn die tussen 
wal en schip vallen.

De kerk is niet gebonden aan het leve-
ren van meetbare prestaties zoals bij de 
formele zorg. De kerk kan ook gewoon 
aanwezig zijn in de vorm van het geven 
van aandacht. Aandacht die gevoed 
wordt door christelijke normen en 
waarden, gedreven door de liefde van 
Christus, Die Zelf kwam om te dienen.
Wat kan een bezoekje aan eenzame 
mensen of aan hen die het heel moei-
lijk hebben van grote betekenis zijn. 
Maar ook praktische thuishulp bij 
mensen met een ziekte of handicap, 
het verzorgen van vervoer, het organi-
seren van een maaltijd, het voorlezen 
bij mensen die slechtziend  zijn, het 
meedoen met de voedselbank, en vul 
maar aan. Ga als diaconie eens na wat 
er allemaal gedaan wordt en wat nog 
ontbreekt, of beter kan. Bij dit alles 
heeft de diaconie een belangrijke taak, 
maar het omzien naar elkaar en de zorg 
voor elkaar is uiteindelijk een taak van 
de hele gemeente!

De eerste christenen vielen op. Niet allereerst 
door hun groeiende ondernemingen en 

prachtige huizen. Hoewel sommigen rijk en wel-
gesteld waren. Ze vielen op door iets anders dan 
uiterlijk vertoon. In navolging van de Heere Jezus 
gingen deze christenen op zoek naar kwetsbare, 
gebroken levens. Die vonden ze in de gevangenis-
sen, vochtige holen vol ongedierte. Daar zaten de 
mensen die geen hoop en uitzicht meer kenden. 
Voor die mensen vielen de eerste christenen op. 
Waardoor? Allereerst doordat ze brood en water 
uitdeelden. Maar vooral door hun onbaatzuchtige 
liefde. In opdracht van hun Zaligmaker deelden 
zij hun leven en liefde met kansloze mensen. 

Als jongere heb je het in onze tijd beter dan ooit. 
Bijna alle jongeren kunnen de eerste twintig jaar 
van hun leven mee-eten uit de ruif van pa en ma. 
Voor full-time werkende jongeren kost dit hoog-
stens wat kostgeld. Verder kun je alles uitgeven 
aan consumptieartikelen, of sparen op een dikke 
bankrekening. Een zaterdag stevig doorwerken 
levert genoeg op om een week zorgeloos te kun-
nen spenderen. Ik ben de overtuiging toegedaan 
dat veel jongeren meer geld kunnen besteden 
aan consumptieartikelen dan hun ouders. Jonge-
ren hebben niets te klagen. 

Kijkend in de spiegel van de eerste christenen, 
ligt voor jou als jongere een belangrijke taak in 
het verschiet. Ben jij bereid om een avond per 
week op te offeren voor een weduwe, een daklo-
ze of een bajesklant? Zonder dat je daar iets voor 
terugkijkt? In gedachten zie ik de dankbare ogen 
van een oude man, nadat jij kosteloos zijn stop-
contact repareerde. Ik hoor de dankbare zucht 
van een bejaarde, nadat jij de stilte in huis opvro-
lijkte met een lach. Er drupt een traan langs het 
oog van een psychiatrisch patiënt na jouw bezoek 
als levenslustige jongere. De Heere Jezus roept je 
op om je tijd en liefde te geven voor hulpelozen. 
Genade leert liefhebben, om niet. Ben jij daartoe 
bereid?

Een lach 
vol liefde

Jongeren

Steven Middelkoop
senior jeugdwerk- 
adviseur



In gesprek met mw. G. J. van Rumpt-
van Kesteren, medeoprichtster van 

Tafeltje-dek-je in de West-Bommeler-
waard.

Op vrijdagmiddag 1 november zit ik 
tegenover mw. Van Rumpt in haar ge-
zellige woonkeuken. Ze woont onder de 
rook van Zaltbommel, in het landelijke 
Gameren en geeft enthousiast uitleg 
over Tafeltje-dek-je.

In 1988 wordt onder andere aan mw. 
Van Rumpt gevraagd om te peilen of er 
in de West-Bommelerwaard behoefte 
is aan maaltijden voor ouderen die niet 
meer zelfstandig kunnen koken. De 
bedoeling hiervan is dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Mw. Van Rumpt was kokkin geweest 
in zorgcentrum ’t Slot. Ze wil hier dan 
ook graag aan meewerken. Uit de pei-
ling blijkt dat er zeker behoefte is aan 
een dergelijke voorziening. Samen met 
de andere betrokkenen gaat mw. Van 
Rumpt daarom op zoek naar vrijwilligers 
en naar materialen om het initiatief 
vorm te geven.

Vrijwilligers waren er meer dan genoeg. 
Dat is tegenwoordig anders. Het wordt 
steeds moeilijker om vrijwilligers te 
vinden. Veel mensen hebben ook an-

Maatschappelijk bezig zijn, 
een taak voor iedereen

Vrouwenbond

dere bezigheden, zoals het passen op 
de kleinkinderen. Iets van deze tijd! 
Het probleem speelt vooral in de stad 
Zaltbommel, in de regio valt het nog 
mee. Vrijwilligers van nu zijn echter 
wel de toekomstige afnemers van Ta-
feltje-dek-je! ‘Vroeger was hulp aan 
onze naaste vanzelfsprekender’ vindt 
mw. Van Rumpt, ‘maar mensen worden 
onkerkelijker en als wij God verlaten 
verdwijnt daarmee ook de Bijbelse 
opdracht uit het zicht om naar onze 
naaste om te zien.’ 

Behalve de gang van zaken rond de wer-
ving van vrijwilligers, is er sinds 1988 
nog meer veranderd. Zo is de doelgroep 
uitgebreid en maken tegenwoordig ook 
mensen met een handicap gebruik van 
Tafeltje-dek-je. En ook in het geval van 
een tijdelijke beperking, bijvoorbeeld 
door een gebroken pols, is men blij met 
een kant-en-klare maaltijd! Dit alles 
vraagt natuurlijk wel om een gedegen 
organisatie.

Mw. Van Rumpt stuurt tegenwoor-
dig 160 vrijwilligers aan en draagt 
de eindverantwoordelijkheid. ‘Maar’, 
benadrukt ze, ‘we doen het samen!’ 
Als er geen vrijwilligers zijn dan kan 
Tafeltje-dek-je niet bestaan. Elk kwar-
taal is er daarom overleg met de diverse 
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vrijwilligers. Dan kan iedereen opgeven 
wanneer ze willen rijden. Voor sommi-
gen ligt de voorkeur bij alle maandagen 
en anderen stellen zich een week per 
kwartaal beschikbaar. Ze worden om 
kwart over 11 in zorgcentrum ’t Slot 
verwacht en om half 1 is de klus ge-
klaard. Het contact met de vrijwilligers 
is prima. Mw. Van Rumpt kijkt altijd 
uit naar het jaarlijkse avondje met een 
gezamenlijke maaltijd.

Het aansturen van de vrijwilligers is 
niet de enige taak van mw. Van Rumpt. 
Vier keer per jaar zit ze met bewo-
ners van zorgcentrum ’t Slot en met 
personeelsleden om de tafel, om als 
‘menucommissie’ de gang van zaken te 
evalueren. Er is altijd volop keus wat 
het menu betreft. Ook wordt er reke-
ning gehouden met bepaalde diëten. 
Door alle werkzaamheden kost Tafel-
tje-dek-je haar gemiddeld een dag per 
week, maar mw. Van Rumpt doet het 
graag. Uit de bedankjes die zij regelma-
tig op de menulijst aantreft, merkt zij 
de waardering voor haar inzet. 

D.V. april 2014 is Tafeltje-dek-je alweer 
25 jaar actief in de West-Bommeler-
waard. Mw. Van Rumpt vraagt zich wel 
af of het over 25 jaar nog bestaansrecht 
heeft. Er zijn tegenwoordig overal diep-
vriesmaaltijden te koop, die je zo in de 
magnetron kunt schuiven. Bovendien 
eten veel mensen ’s avonds warm en 
Tafeltje-dek-je bezorgt alleen maaltijden 
tussen de middag. ‘Maar’, besluit ze op-
timistisch, ‘we bekijken het van jaar tot 
jaar!’

Naast haar werk voor Tafeltje-dek-je is 
mw. Van Rumpt voorzitster van de cli-
entenraad van zorgcentrum ’t Slot. Ook 
het jeugdwerk van de kerk heeft haar 
warme belangstelling. 

Ter afronding van ons gesprek vraag ik 
haar wat ze de lezeressen nog mee wil 
geven. Mw. Van Rumpt geeft als ant-
woord: ‘Kijk in je omgeving wat je voor 
de ander kunt doen. De Heere vraagt 
van ons om er te zijn voor onze naaste 
in nood!’


