
Geloof en pol1t1ek 

Drs. G.J. Hazenkamp 

Kerk tussen woord en 
daad 

Door de overheid bekostigde zorg neemt 
af. Door nieuw diaconaat kan de kerk het 
sociale vacuum opvullen. Naast een 
doop- en bel!)dend lidmaatschap van de 
kerk moet daarom oak een maatschappe
!Jjk lidmaatschap moge/!)k worden. De 
kerk moet wei de moge/1jkheden knjgen, 
b!)voorbeeld door herbezinning op finan
cie/e vragen. 

Op weg naar het laatste decennium van 
de twintigste eeuw voltrekken zich in de 
Nederlandse samenleving veranderingen 
op sociaal en maatschappelijk terrein die 
in CDA-terminologie worden aangeduid 
met de overgang 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij'. Oat was 
ook de ondertitel van het in 1983 versche
nen CDA-rapport 'Appel en weerklank' 
met de breed bekend geworden para
graaf over 'Een zorgzame samenleving' 
waarin een pleidooi wordt gevoerd om de 
vrijwillige onderlinge hulpverlening te sti
muleren. 

Het is tot op zekere hoogte een opval
lend verschijnsel dat in genoemde para
graaf, maar ook in de recent verschenen 
'Discussienota over de verantwoordelijke 
samenleving' de kerk als 'aanbiedster van 
zorg' niet in het beeld komt. Wei is er in 
laatstgenoemde nota enige aandacht 
voor de eigen identiteit van culturele en re-
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ligieuze groeperingen en hun organisa
ties, maar de kerk blijft buiten beschou
Wing. Hoe valt dat te verklaren? 'Onder
linge hulpverlening' en georganiseerde 
dienstverlening staan voor het CDA en de 
christelijke kerk, stoelend op dezelfde reli
gieuze basis, toch niet los van die basis? 

Anderzijds is het evenzeer opvallend 
dat binnen de christelijke kerk tegen de
zelfde achtergrond van veranderingen 
(nog) geen krachtige beweging op gang 
is gekomen die - uitstijgend boven het 
norm- en feit-dilemma van de verantwoor
delijke samenleving - antwoord wil ge
ven op nieuwe vragen en nieuwe op
drachten, voortkomend uit een verande
rende samenleving met afnemende, door 
de overheid bekostigde zorg. 

Wei is er, vooral bij landelijke kerkelijke 
organen, kritische aandacht voor de ge
volgen van die afnemende zorg, maar die 
kritische aandacht, veelal in de vorm van 
gegeneraliseerde stemversterking en 
pleitbezorging, leidt tot dusverre niet tot 
een herorientering op de eigen positie en 
taken van de kerk in deze veranderende 
samenleving. Hoe valt dat te verklaren? 

Drs. G.J. Hazenkamp (1932) 1s d1recteur van de LandeiiJke 
Gereformeerde Raad voor Samenlev1ngsaangelegenheden 
(GSA) te Leusden. Voorts IS hiJ l1d van de Comm1Ss1e Struc
tuur en F1nane1enng Gezondhe1dszorg (CommiSSie-Dekker). 
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De christelijke kerk is er loch voor de we
reid en dienstbaar aan de komst van het 
Koninkrijk van God? 

Signalering van opvallende verschijnse
len in het gedrag van het CDA en van de 
christelijke kerk heeft uiteraard te maken 
met het (nog) niet uitkomen van verwach
tingen. Alvorens mogelijke verklaringen te 
geven voor de gesignaleerde, opvallende 
verschijnselen, is het noodzakelijk aan te 
geven welk gedrag van het CDA en de 
chnstelijke kerk verwacht werd. Uiteraard 
voorzover beiden als homogene groepe
ringen kunnen worden beschouwd. 

Verwacht gedrag van het CDA 
In het 'Program van Uitgangspunten' van 
het CDA dat het antwoord van het CDA wil 
zijn op de oproep vanuit het Evangelie 
voor het politiek handelen, wordt in artikel 
2 aangegeven dat het CDA 'in het besef 
van eigen politieke verantwoordelijkheid 
een wezenl1jke betekenis hecht aan de uit
spraken van christelijke kerken.' 1 

Wat in de redactie van dit artikel opvalt, 
is het gebruik van het woord 'uitspraken'. 
Hoewel er derhalve in dit artikel geen ver
band wordt gelegd met de 'daden van de 
ch ristelijke kerken', wijst het artikel naar 
strekking loch op een positief gewaar
deerde relatie tussen het CDA en de kerk. 

Een der politieke sleutelwoorden van 
het CDA, te weten 'gespreide verantwoor
delijkheid' geeft aan die positief gewaar
deerde relatie nog meer relief. In de toe
lichting op het betreffende artikel is devol
gende geciteerde passage van essentiele 
betekenis: 

'De christen-democratie kiest bewust 
voor een samenleving die niet vanuit een 
centrum wordt beheerst, maar voor een 
samenleving waarin de verantwoordelijk
heden in grate verscheidenheid beleefd 
kunnen worden. De mens kan immers niet 
opgesloten worden in Iauter een politiek 
bestaan; hij of zij leeft evenzeer als lid van 
een kerk en particuliere organisaties, in 
een sociaal-economisch bestaan, in een 
gezin of ander samenlevingsverband. De 
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politiek mag hem of haar deze verant
woordelijkheid niet ontnemen, maar zal de 
beleving daarvan juist moeten uitlokken 
en beschermen in een beleid dat voorziet 
in de noodzakelijke voorwaarden daar
toe.'2 

Nog meer op grand van deze passage 
mag van het CDA een gedrag verwacht 
worden dat de positie van de christelijke 
kerk voluit belicht, haar beleving van ver
antwoordelijkheid krachtig uitlokt en pleit 
voor bescherming van de noodzakelijke 
voorwaarden tot het dragen van verant
woordelijkheid. 

Discrepantie 'CDA en kerk' 
Het gesignaleerde opvallende verschijn
sel dat in de beleidspresentatie van het 
CDA de kerk als 'aanbiedster van zorg' 
weinig of niet in beeld komt, vall mogelijk 
als volgt te verklaren: 
a het CDA heeft in de jaren van de ver

zorgingsstaat de kerk niet (meer) als 
'aanbiedster van zorg' ontmoet, maar 
wei als publiek spreekster - vooral op 
landelijk niveau - over maatschappe
lijke en (partij-)politieke vraagstukken, 
zoals (kern-)bewapening, (kern-)ener
gie, milieuvervuiling, de apartheid in 
Zuid-Afrika, de herwaardering van ar
beid en inkomen, enzovoort. De schei
ding in verantwoordelijkheid tussen 
politieke partij en kerk werd daardoor 
tot ongenoegen van het CDA ver
vaagd. 

b Het CDA wil, zoals eerder aangege
ven, vooral voorwaarden scheppen 
waaronder samenlevingsverbanden 
naar hun eigen aard tot ontwikkeling 
kunnen komen zonder overheersing 
van het ene verband over het andere. 
Zo wijst Klop op de onwenselijkheid 
van overheersing door de kerk die zich 
met name in rooms-katholieke kring 
binnen de verbanden van het onder-

1 Christen Dernocrat1sch Appel. Program van Uit
gangspunten, art1kel 2, 5 

2 Idem. toel1chting hoofdstuk IV; 23 onder a. 
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Een eenzijdig appel op de 
kerk kan leiden tot 
herzuiling. 

wijs en de gezondheidszorg aan
dient.3 

c Het CDA wil restauratie-tendenties in 
de richting van levensbeschouwelijke 
(her-)verzuiling vermijden die mogelijk 
- zij het indirect - kunnen worden op
geroepen door een eenzijdig sterk ap
pel op de kerk om meer sociaal en 
maatschappelijk actief te worden. 
'Hoezeer ook terecht de zingeving van 
ons handelen van aile dag weer meer 
aandacht krijgt, geloof ik niet dat de 
mens aileen in verzuilde kring zou kun
nen Ieven', aldus minister Brinkman 4 

d Het CDA wil niet aileen op basis van de 
grondwettelijk vastgelegde scheiding 
tussen kerk en staat, maar ook krach
tens eigen politieke overtuiging de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
kerk volledig respecteren. De signa
tuur van het CDA als politieke partij 
leidt hier tot versterkte distantie. 

e Het CDA wil een brede christen-demo
cratische volkspartij zijn voor aile bur
gers en hun geschakeerde samenle
vingsverbanden, ongeacht levensbe
schouwelijke signatuur. Daarin past 
wei een oproep tot solidariteit aan aile 
burgers en hun verbanden, maar niet 
een min of meer exclusieve benade
ring van de kerk als eigensoortig sa
menlevingsverband. 

f Het CDA draagt kennis van de ver
deeldheid tussen en binnen de kerken 
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ten aanzien van hun wijzen van betrok
kenheid op de samenleving en meent 
derhalve niet tot een ongedifferen
tieerde sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te kunnen uitlok
ken. 

g Het CDA heeft de conceptie van de 
'Verantwoordelijke samenleving' waar
van de zorgzame samenleving een 
deelaspect is, nog onvoldoende uitge
werkt, met name waar het gaat om de 
mate van differentiatie in verantwoor
delijkheden van samenlevingsverban
den; in hoeverre zijn 'onderlinge hulp
verlening' en georganiseerde dienst
verlening afzonderlijke samenlevings
verbanden dan wei primair een functie 
van een ander samenlevingsverband? 

Verwacht gedrag van de kerk 
Op basis van hun gemeenschappelijk be
leden geloof verenigen christenen zich in 
een organisatie: de kerk. Aldus is de kerk 
te beschouwen als een georganiseerde 
geloofsgemeenschap. Van christenen 
wordt verwacht dat zij hun geloof niet 
slechts in woorden belijden, maar ook in 
daden omzetten. Waar, wanneer en hoe 
die omzetting moet plaatsvinden, is een 
vraag die zich minder eenduidig laat 
beantwoorden. De geschiedenis van het 
christendom en van de christelijke kerk 
geeft wisselende antwoorden, afhankelijk 
van accentueringen binnen het geloof, en 
afhankelijk van specifiek kerkelijke en 
maatschappelijke situaties. Daarmee is 
aangegeven dat het niet vanzelfsprekend 
is dat de kerk als organisatie zelf woorden 
in daden omzet, althans niet aile woorden 
in aile daden. 

Anderzijds mag worden gesignaleerd 
dat de christelijke kerk in haar geschiede
nis wei steeds als kerk een dienende func-

3 C.J Klop. 1nle1d1ng voor het Centrum voor Reformaton
sche WIJSbegeerte over 'Pol11iek en hulpverlen1ng'. 21 
maart 1987; 5 

4. L C. Bnnkman. m1n1ster van WVC, 1nleid1ng over 'Tus
sen overhe1d en samenlev1ng. een evenw1chtsoefening 
op weg naar de 90-er Jaren·. 19 1un1 1987, 7 
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tie ten aanzien van haar eigen leden, maar 
ook ten aanzien van anderen heeft willen 
vervullen in de georganiseerde 'daad' 
van het diaconaat. Vorm en inhoud van 
het diaconaat kennen echter eveneens 
wisselende invullingen, eveneens afhan
kelijk van kerkelijke en maatschappelijke 
opvattingen en situaties. 

In dat verband is het interessant om 
oude omschrijvingen van (protestants) 
diaconaat met het accent op het verzame
len van geld en goederen ter uitdeling aan 
armen te vergelijken met de omschrijving 
die bijvoorbeeld de Generale Synode van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland in 
1986 voorlopig heeft aanvaard, te weten 
'de taak van diakenen is ervoor te zorgen 
dat aan I eden der gemeente en aan ande
ren die onder druk Ieven, hetzij van inci
dentele dan wei van structurele aard, zo
wel in eigen omgeving als elders in de we
reid, in navolging van Christus, gerechtig
heid en barmhartigheid bewezen wordt. '5 

De veelvormigheid van het heden
daagse diaconaat wordt in deze formule
ring met woorden voluit onderstreept. Ook 
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
en de Rooms-Katholieke Kerk worden 
omschrijvingen van diaconaat met de
zelfde strekking gehanteerd. 

Tot dusverre is ongedifferentieerd u itge
gaan van de daden van de kerk in de sa
menleving. lnhoud en omvang zijn nog 
niet concreet ingevuld. In de hiernavol
gende paragraaf wordt daartoe een pa
ging gedaan. Die paging heeft dan vooral 
betrekking op het verwachte gedrag van 
de Nederlandse Hervormde Kerk en van 
de Gereformeerde Kerken die overigens, 
zoals bekend, naar hereniging streven. 
(Onvoldoende kennis van de situatie in de 
Rooms-Katholieke Kerk noodzaakt tot 
deze accentuering op genoemde pro
testantse kerken.) 

De kerk als aanbiedster van zorg 
Een pleidooi voor meer samenlevingsge
richtheid van de kerk en haar geactuali
seerde profilering als aanbiedster van 
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zorg, wordt in kerkelijke, maar ook in poli
tieke kring soms geassocieerd met een 
ongebreideld beslag van de kerk op de 
samenleving. Zo ook Oostlander die van 
oordeel is dat 'de huidige trend naar ver
kerkelijking botst met de fundamenten 
van de christen-democratie, van de 
christelijk-sociale beweging, van het 
christelijk onderwijs, de om roe pen etc. '6 

Ten einde vrees voor en vreugde over 
nostalgische Constantijnse visioenen di
rectte temperen, zij aangegeven dat meer 
samenlevingsgerichtheid van de kerk in 
onze tijd slechts binnen smalle marges 
gestalte kan krijgen. AI eeuwen is in onze 
Westerse samenleving het zogenaamde 
proces van sociale differentiatie gaande 
waarbij binnen de samenleving steeds 
meer deeleenheden ontstaan die zich op 
een aspect van het maatschappelijk Ieven 
toeleggen met een toenemende onafhan
kelijkheid; (voorbeelden: gezin, bedrijf, 
rechtspraak, gezondheidszorg, onder
wijs, kunst, omroepen, welzijnswerk, etc. 
- de segmenten differentieren steeds 
verder.) 

Ook de kerk is aldus steeds meer een 
deeleenheid geworden. Een breed omge
keerd proces vanuit de gedifferentieerde 
deeleenheden naar oude vormen van in
tegratie is niet denkbaar zonder aan
tasting van de centrale grondslagen van 
de huidige samenleving. Wei is denkbaar 
dat waardengebonden opvattingen over 
differentiatie veranderen waardoor pro
cessen worden geYnitieerd die bepaalde 
deeleenheden weer sc.menvoegen om 

5 Beslu1t Generale Synode van Gouda van de Gerefor
meerde Kerken 1n Nederland tot herformulering van artl
kel 25 van de kerkorde; oktober 1986 

6 A.M. Oostlander, Christen Democratlsche Verkennin
gen, nr 2-1986 over 'Moree! beraad van Chnstenen: 
alstublteft geen vertross1ng', 89 , 
NB. Oostlander reageert 1n de gee~teerde passage ex

clustef vanu1t een klassiek gereformeerde en anti
revolutlonaire 1nvalshoek en laat daarbiJ te wetntg 
ru1mte voor opvattingen zoals dte binnen de Neder
landse Hervormde Kerk bestaan. De keuze IS in 
deze t11d tach ntet meer 'verzuiling' of 'verkerkeltj
king'? Een 'en-en-formule' lijkt op ZIJn minst meer 
adequaat (GJH) 
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vervolgens binnen andere organisatie- en 
integratiekaders weer verder te differen
tieren. (vergelijk de deeleenheid gezond
heidszorg en onderdelen van de deeleen
heid maatschappelijke dienstverlening.)7 

Tegen die achtergrond is de vraag ac
tueel in hoeverre de kerk, geconfronteerd 
met waardenveranderingen ten aanzien 
van de taak van de overheid in de vorm 
van afnemende bekostiging van zorg, een 
sociaal en maatschappelijk vacuum er
vaart, dat zij mede krachtens haar woord
en daadroeping zou moeten opvullen. 

1. Actuele vormen van diaconaat 
In de geschetste situatie van afnemende 
door de overheid bekostigde zorg worden 
zo'n lien vormen van ouder en nieuw dia
conaat onderscheiden, te weten: 8 

a sociaal diaconaat, gericht op ge'i'ndivi
dualiseerde dienstverlening aan men
sen in sociale moeilijkheden, bijvoor
beeld met betrekking tot gezin, huwe
lijk, relaties, eenzaamheid, rouw etc.; 

b zelfhulp-diaconaat, gericht op het ont
wikkelen van zelfhulp-processen bij 
specifieke zorgcategorieen, bijvoor
beeld gescheidenen, rouwdragenden, 
werklozen, een-oudergezinnen, men
sen met een handicap, WAO-ers, etc.; 

c verzorgings-diaconaat, gericht op 
praktische dienstverlening aan perso
nen en gezinnen in de vorm van bij
voorbeeld opvangwerk, gastgezin
nenwerk, bemiddeling bij huishoude
lijke hulp etc.; 

d recreatief diaconaat, gericht op het 
scheppen van vakantie- en ontspan
ningsmogelijkheden voor ouderen, 
mensen met een handicap etc.; 

e educatief diaconaat, gericht op het 
aanbieden van scholing en vorming op 
sociaal en maatschappelijk terrein, on
der andere in de vorm van cursuswerk, 
gespreksgroepenwerk etc. (overigens 
nauw verwant aan moreel diaconaat); 

f participatief diaconaat, gericht op het 
dragen van bestuurlijke en uitvoe
rende verantwoordelijkheid in organi-
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saties voor welzijnswerk, gezondheids
zorg etc.; 

g maatschappelijk diaconaat, gericht op 
signalering en mogelijke oplossing van 
maatschappelijke problemen in de sa
menleving, zoals werkloosheid, bewa
pening, racisme, milieuvervuiling, 
nieuwe armoede, zwakke positie etni
sche minderheden, emancipatie
blokkaden etc. (maatschappelijk dia
conaat is nauw verwant aan politiek of 
profetisch diaconaat); 

h werelddiaconaat, gericht op vormen 
van diaconaat buiten de Nederlandse 
samenleving; 
mobiliserend diaconaat, gericht op 
informatie-verbreiding over actueel di
aconaat, en op recrutering van vrijwilli
gers zowel binnen als buiten de kerke
lijke gemeenten; 

In het kader van het mobiliserend diaco
naat dient in de gewijzigde maatschappe
lijke situatie ook nader te worden bezien in 
hoeverre de kerk het eenrichtingsverkeer 
van kerk naar samenleving kan verbreden 
tot twee-richtingsverkeer; met andere 
woorden zou de kerk ruimte moeten 
scheppen voor een sociaal of maatschap-

7 Het voorbeeld van de h1er bedoelde 1ntegratie tussen de 
deeleenhe1d gezondhe1dszorg en onderdelen van de 
deeleenheid maatschappelijke d1enstverlenmg komt 
o a. oak tot u1tdrukk1ng 1n het rapport van de Comm1sS1e 
'Structuur en F1nanc1ering Gezondhe1dszorg' (Comm1s
s1e-Oekker) 

8 G J. Hazenkamp, 1nle1dlng voor bestuursleden van de 
gereformeerde organ1sat1e voor maatschappeiiJk actl
venngswerk 1n Zu1d-Holland en voor deputaten voor 
d1aconale arbe1d 1n Zu1d-Holland over 'De consequen
ties van soC1aal-econom1sche verandenngen voor het 
ondersteun1ngswerk diaconieen en het maatschappe
liJk act1venngswerk'. 31 Januan 1987. Delft; 
NB. Het 'soCiaal d1aconaat' d1ent uitgevoerd te worden 

op twee n1veaus. t.w. 
- het n1veau van de d1aken en andere VriJWIIIIgers. 
- het n1veau dat thans voor onderdelen van het 

professioneel algemeen maatschappelljk werk, 
biJV. raadgeving, case-management etc . geldt. 

Na uitkristallisenng van de toekomst1ge ontw1kke
l1ng van het algemeen maatschappel11k werk. mede 
tegen de achtergrond van het onder 7 genoemde 
rapport. d1ent 1n de nab11e toekomst oak ru1mte te 
worden gelaten voor de aanstellmg van meer 
d1enstverlenend person eel door kerken Een en an
der ook 1n samenhang met het 'verzorgend dlaco
naat' 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 1/88 



pelijk lidmaatschap van de kerk naast het 
tot dusverre bestaande doop- en belij
dende lidmaatschap? Tot het sociaal of 
maatschappelijk lidmaatschap van de 
kerk zouden dan moeten worden toegela
ten personen die in een bondgenoot
schappelijke relatie het christelijk geloof 
respecteren, maar (nog) niet kunnen de
len, terwijl zij wei gemotiveerd zijn om de 
sociale en maatschappelijke vruchten van 
het geloof te doen groeien en te versprei
den. 
; financieel diaconaat, gericht op het 

verstrekken van financiele bijdragen 
aan personen en gezinnen, alsmede 
gericht op de instandhouding van de 
negen hiervoor genoemde actuele 
vormen van diaconaat. 

2. Woord en Daad = Predikant en Prakti
kant 
Met respect voor die christenen die zich 
reeds ingespannen hebben c.q. die zich 
nu mspannen om woorden in daden om te 
zetten, is thans tach een meer evenwich
tige woord- en daadpresentatie van de 
kerk noodzakelijk om het reeds aanwe
zige en snel toenemende vacuum in de 
zorg te kunnen opvullen. Met de be
roepsmatige maatschappelijke dienstver
lening; in de jaren vijftig, zestig en zeventig 
u1tgaande van kerken, zijn ervaringen op
gedaan Oaarom is het van belang de ac
tuele vormen van diaconale activiteiten or
ganisatorisch duidelijk te onderscheiden 
van direct op het functioneren van de ge
loofsgemeenschap betrekking hebbende 
activ1teiten, zij het uiteraard onder beleids
verantwoordelijkheid van de plaatselijke 
kerkeraad. Oat daarbij voor de actuele 
diaconale praktijk aan een gezamenlijke 
opzet van de hervormde gemeente en ge
reformeerde kerk wordt gedacht, spreekt 
1n het (vreugdevolle) Iicht van de na
gestreefde hereniging van beide kerken, 
vanzelf. 

Hoezeer de kerk ook een vrijwilligersor
ganisatie is en moet blijven, het optimaal 
functioneren van de kerk wordt ongetwij-
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Naast de predikant voor 
het 'Woord' een praktikant 
voor de 'Daad'. 

feld Sterk bevorderd door de inzet van een 
of meer beroepskrachten. Voor de pre
sentatie van het 'Woord' is dat de theolo
gisch geschoolde beroepskracht in de fi
guur van de predikant. Voor de invulling 
van de zorg in de genoemde actuele vor
men van diaconaat, zou de 'Oaad' gepre
senteerd en gepraktiseerd moeten wor
den onder Ieiding van een sociaal/ago
gisch-wetenschappelijk geschoolde be
roepskracht in de hier voorgestelde 
nieuwe figuur van de 'praktikant'9 

Bij een voorlopige beperking tot burger
lijke gemeenten met meer dan 40.000 in
woners zouden derhalve ten minste 60 
praktikanten noodzakelijk zijn. Uitgaande 
van de sociale en maatschappelijke ver
anderingen die zich voltrekken, zijn de 
thans bij de Nederlandse Hervormde 
Kerk en Gereformeerde Kerken op lande
lijk en provinciaal/regionaal niveau werk
zame beroepskrachten op het binnen
lands terrein van kerk en samenleving, 
waaronder consulenten voor diaconale 
arbeid, voor vorming en toerusting, voor 
kerk en arbeid/industrie, etc. op plaatselijk 
uitvoerend niveau harder nodig dan op 
landelijk en provinciaal/regionaal on
dersteunend niveau. Het overgrote deel 

9 Met handhav1ng van het authent1eke beg rip 'd1aconaat' 
1s anderziJds ter vermiJdlng van onJUISte assoe~at1es n1et 
gekozen voor aandu1d1ngen als d1aconaal consulent, 
d1aconaal predikant, beroepsd1aken etc, maar voor een 
n1euwe benaming, 1.c. 'prakt1kant' 

9 



van deze kerkelijke beroepskrachten van 
beide kerken zou daarom - na een korte 
bij- en/of omscholing - beter ingezet kun
nen worden als praktikanten van de eerste 
generatie bij de gezamenlijke plaatselijke 
kerken in burgerlijke gemeenten van meer 
dan 40.000 inwoners. 

Discrepantie 'kerk en samenleving' 
Het gesignaleerde opvallende verschijn
sel dat binnen de christelijke kerk (nog) 
geen krachtige beweging op gang is ge
komen die antwoord wil geven op nieuwe 
vragen en nieuwe opdrachten, voortko
mende uit een veranderende samenle
ving met afnemende door de overheid be
kostigde zorg, valt mogelijk als volgt te 
verklaren: 
a De kerk beleeft naar haar religieuze 

aard steeds een zekere spanning tus
sen woord- en daadactiviteiten als die 
gelijkwaardig binnen een kerkelijk or
ganisatorisch verband worden ver
richt, een spanning die dan ook bij op
tredende maatschappelijke verande
ringen in eerste instantie tot terughou
dendheid leidt. 10 

b De kerk heeft in de 'vette' jaren van de 
verzorgingsstaat waarin een breed 
scala van door de overheid bekostigde 
zorg- en andere welzijnsorganisaties 
kon worden ontwikkeld, slechts een 
zeer beperkte functie in de concrete 
dienstverlening behoeven te vervullen. 
Zij heeft zich in samenhang daarmee 
meer gericht op het kritisch volgen van 
maatschappelijke ontwikkelingen 
waartoe vooral bovenlokaal georgani
seerd toerustingswerk werd ingezet. 

c Mede in samenhang met de onder b 
genoemde verklaring heeft de kerk wat 
haar diaconale functie betreft - met 
uitzondering wellicht in enkele grote 
steden - een weinig herkenbare en 
uitnodigende presentatie naar de sa
menleving gerealiseerd; vele plaatse
lijke diaconieen volstaan in jaarboekje 
van de kerk en van de burgerlijke ge
meenten met het vermelden van een 
secretariaatsadres. 
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d De kerk heeft als gevolg van het pro
ces van pluralisering met de daarbij 
behorende verscheidenheid van op
vattingen over geloof, mens en maat
schappij, veel meer te maken gekre
gen met ten minste twee categorieen 
van leden. Te weten de meer op 'ver
troosting'-gerichten en de meer op 'uit
daging'-gerichten. De eerstgenoemde 
categorie die zich meer geroepen voelt 
tot sociale activiteiten dan tot maat
schappelijke activiteiten, is in samen
hang met de onder b genoemde ver
klaring, in de laatste decennia over het 
algemeen ondergewaardeerd. 11 

e De kerk op plaatselijk niveau verkeert 
vaak in een positie van immobilisering 
enerzijds doordat het dichtbij zorg bie
den moeilijker is dan ver weg zorg bie
den, anderzijds doordat de geloofsver
antwoordelijkheid voor uitvoerende so
ciale en maatschappelijke activiteiten 
- geheel of gedeeltelijk - kunnen 
worden afgewenteld op bovenlokale 
geledingen van de kerk en omge
keerd. 
De kerk heeft thans op het binnenlands 
terrein van kerk en samenleving een te-

10. Z1e ook het ·o,scussle-rapport 1nzake de consequent1es 
van de afnemende beteken1s van de werkconstruct1e 
"'kerk als inst1tuut en kerk als organ1sme" '. u1tgebracht 
door Deputaten Kerk en WeiZIJn van het Deputaatschap 
Gemeente-opbouw van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland; dit rapport wordt in het voor1aar 1988 door 
de Generale Synode van deze kerken behandeld; 
NB. In genoemde ondersche1d1ng 'kerk als inst1tuut en 

als organ1sme" ligt een fe1tel1jke terughoudendheid 
besloten ten aanz1en van het vemchten van sociale 
en maatschappelijke activ1te1ten door de kerk zelf. 
Deze typ1sch gereformeerde ondersche1ding wordt 
afgewezen door de Nederlandse Hervormde Kerk 
die veel meer ru1mte laat voor de ontw1kkel1ng van 
soc1ale en maatschappelljke act1V1te1ten door de 
kerk. In deze tljd ZIJn de verschlllen tussen be1de 
kerken ten aanz1en van bedoelde activite1ten echter 
genng 

11 In d1t art1kel is steeds u1tdrukkeliJk ondersche1d gemaakt 
tussen soc1ale en maatschappelijke act1v1teiten. Soc1ale 
activ1teiten hebben betrekk~ng op tussenmensel11ke re
laties en ziJn mede daardoor kle1nschalig van aard, zoals 
hulp b11 relatlemoeiiiJkheden, eenzaamheid etc. Maat
schappelijke activ1te1ten hebben betrekking op meer 
grootschal1ge vraagstukken 1n samenhang met de 
structuur van de samenleving. Z1e b11 maatschappeliJk 
dlaconaat. 
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veel aan beroepsmatig bovenlokaal 
georganiseerd toerustingswerk dat te 
weinig wordt omgezet in concrete so
ciale en maatschappelijke activiteiten 
op plaatselijk niveau, met andere 
woorden de 'douches' van de 'toe
rustingsconsumptie' verdringen de 
'fonteinen' van de 'activiteiten-produk
tie'.12 

g De kerk hanteert in sam en hang met de 
onder a genoemde verklaring en in sa
menhang met haar oecumenische 
idealen verschillende ordeningsprinci
pes door elkaar heen waardoor niet ai
leen geen eenduidig organisatiebeleid 
tot ontwikkeling is gekomen, maar ook 
de schaarse financiele middelen onvol
doende doelmatig en efficient worden 
aangewend. 13 

h De kerk heeft een veelsporige bekosti
gingsstructuur met schotten tussen de 
diverse bestemmingen en doeleinden 
waardoor een flexibel en slagvaardig 
financieel beleid belemmerd wordt. 

Het CDA en de kerk 
Het signaleren van opvallende verschijn
selen bij het CDA ten aanzien van de kerk 
en bij de kerk ten aanzien van de samenle
ving met de daarbij behorende mogelijke 
verklaringen, mag dan mogelijk een voor
waarde zijn om noodzakelijke veranderin
gen te bewerkstelligen, een voldoende 
voorwaarde is het waarschijnlijk niet. 

Het CDA zal meer dan tot dusverre bij 
het bepleiten van een meer 'verantwoor
delijke samenleving' de beleving van de 
verantwoordelijkheid van de daarvoor in 
aanmerking komende samenlevingsver
banden, waar onder uitdrukkelijk 66k de 
kerk, moeten uitlokken en beschermen in 
een beleid dat voorziet in de noodzakelijke 
voorwaarden daartoe. Oat betekent dat 
de kerk als aanbiedster van (meer) zorg 
geleideltjk in de gelegenheid wordt 
gesteld de verantwoordelijkheid daarvoor 
over te nemen. 

Daarvoor dienen ook financiele rand
voorwaarden te worden geschapen. Be-
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grijpelijkerwijs niet meer in een omvang 
vergelijkbaar met die van de ingeperkte of 
beeindigde overheidssubsidiering want 
dan verandert er immers weinig. In ieder 
geval wei in de fiscale sfeer waarbinnen 
een meer manifeste 'giftencultuur' in Ne
derland mogelijk wordt. Ook minister 
Brinkman heeft daarop in zijn inleiding 
'Tussen overheid en samenleving' van 19 
juni 1987 gedoeld. Of dat op termijn vol
doende zal zijn, moet worden betwijfeld. 
Met enige 'jaloezie' kan de kerk in Neder
land wei eens zien naar de situatie in West
Duitsland en in de Scandinavische Ianden 
waar de kerk per lid een door de overheid 
ge"lnde bijdrage krijgt voor de sociale en 
maatschappelijke dienstverlening die zij 
aan de samenleving bewijst. Ook in de en
kele jaren geleden verschenen brochure 
'Gesubsidieerd werk in de Nederlandse 
Hervormde kerk' wordt deze argumenta
tie aangevoerd. 14 Herbezinning op deze 
financiele vragen van morgen is binnen 
het CDA dringend gewenst. 

De kerk als aanbiedster van (meer) zorg 
in een veranderende samenleving mag 
zich weliswaar door het CDA en uiteraard 
ook andere politieke partijen Iaten uitlok
ken tot het dragen van meer verantwoor-

12 W ter Horst. 'Douche en Fonte1n' Woord en 01enst, nr. 
8, 18 april 1987; Met dank is gebru1k gemaakt van d1t 
ludieke begrippenpaar dat TerHorst ovengens in een 
wat andere context heeft gebrulkt. 

13 H1erbiJ kan gedacht worden aan o.a. de navolgende or
den1ngsprinc1pes. 
- Gereformeerd of Hervormd kerkelqk 
- Gereformeerd en Hervormd kerkeliJk 
- Oecumen1sch kerkeiiJk (Raad van Kerken in Neder-

land) 
- Gereformeerd of Hervormd maatschappel1jk - veel

al in st1chtingsvorm 
- Gereformeerd en Hervormd maatschappeiiJk - veel

al 1n st1cht1ngsvorm van Protestants-Chnstelijke sig
natuur. 

14 Brochure 'Gesubs1d1eerd werk 1n de Nederlandse Her
vormde Kerk', u1tgave van het Hervormd Werkverband 
voor Maatschappelijke Act1vering te Le1dschendam. 
NB. De in deze paragraaf ontw1kkelde perspect1even 
d1enen - naar miJn men1ng - evenzeer betrekk1ng te 
hebben op de Rooms-Kathol1eke kerk, kle1nere kerken, 
lslam1t1sche en Hindoe-gemeenschappen, het Huma
n1st1sch Verbond etc., u1teraard steeds voorzover ziJ so
Ciale en maatschappelqke d1ensten aan de Neder
landse samenlev1ng bewiJzen 
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delijkheid voor sociale en maatschappe
lijke activiteiten, maar vindt daarin uiter
aard niet haar eerste motivering. Die ligt in 
de Boodschap die zij vanuit een eigen, on
opgeefbare verantwoordelijkheid van 
haar Heer heeft ontvangen. Als draagster 
van die vertroostende en uitdagende 
Boodschap is zij ook kerk voor de wereld 
en de daarin voorkomende sociale en 
maatschappelijke problemen. Analyses 
over de maatschappelijke veranderingen 
die ons in het laatste decennium van de 
twintigste eeuw en daarna te wachten 
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staan, nodigen niet meer uit tot het geven 
van hetzelfde antwoord als van de afgelo
pen decennia. De post-verzorgingsstaat 
vraagt van de kerk een ander antwoord 
over haar positie tussen woord en daad. 
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